
 

„Talpra magyar, hí a haza! 

Itt az idő, most vagy soha! 

Rabok legyünk vagy szabadok? 

Ez a kérdés, válasszatok! – 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk!” 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal /részlet/ 

 

TISZTELT HEJŐBÁBAI LAKOSOK! 

Minden magyar honfitársunk tudja, hogy 2021. március 15. napján a hagyományos, közös 

ünnepségek megtartására nem kerülhet sor, nem tudunk együtt lenni, együtt ünnepelni, 

ahogyan azt szeretnénk, mert a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében minden 

gyülekezés tilos és általános rendezvénytilalom van életben. Vigyáznunk kell egymásra, 

hiszen minden embertársunkra szükség van ahhoz, hogy legyőzzük a járványt, és 

visszatérjünk a korábbi, megszokott életünkhöz! 

 

Március 15. Nemzeti ünnepünk!  

Március 15-ét a Magyarság minden évben megünnepli, mint az egyik legnagyobb magyar 

történelmi eseményt. A jelenlegi nehézségeink ellenére, kicsit másképp ugyan, de Hejőbába 

lakosai is ünnepelnek ezen a jeles napon. A települést nemzeti színű zászlók sora díszíti, 

odahaza elővesszük és feltűzzük a kokárdákat kabátjainkra. Mindezt büszkeséggel tesszük. 

Mindannyian visszaemlékezünk és méltatva ünnepeljük az 1848-1849-es magyar forradalom 

és szabadságharc kezdetét. Emlékezünk és tovább adjuk generációról generációra, hogy a 

forradalmat indító március 15-e jelképpé vált, a kivívott szabadság megőrzésének és az 

elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A magyarság 1860 óta nemzeti 

ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan vélekedett erről a mindenkori 

államhatalom. A forradalom meghatározó alakjai, a márciusi ifjak, hittek abban, hogy a 

magyaroknak joga van a szabadsághoz. Ma is követendő példa a szabadság és a hazaszeretet.  

Mindannyiunk számára hazánk jelene, jövőjének építése a legfontosabb feladat, melyhez 

közös összefogásra és egységre van szükség, hiszen ebben rejlik nemzetünk ereje. Ha él 

bennünk az összetartozás ereje és egységesen szeretjük az országot, akkor a jövő nagy 

kihívásait, a reménytelennek tűnő helyzeteket együtt, közös összefogással meg tudjuk 

valósítani és méltók leszünk ’48 örökségére. A forradalom őszinte üzenete, hogy tegyük azt, 

ami a tudásunk szerint a legjobb és a leghasznosabb, és törekedjünk arra, hogy ne csak saját 

magunkra gondoljunk, hanem a közösségünkre is. Ez ad jelentőséget a békés együtt 

ünneplésnek, a csendes emlékezésnek. 

 

Az ünnep alkalmat ad arra is, hogy az emlékezésen túl, köszönetünket is kifejezhessük. 

Kétévente kerül átadásra településünkön a „Hejőbába Községért” díj. A Hejőbábai Községi 

Önkormányzat Képviselő Testülete egyöntetű javaslata alapján, e jeles alkalomból a 

„Hejőbába Községért” díjat, a civil kezdeményezésként 2007. évben alakult Hejőbábai 

Nyugdíjasok Őszirózsa Egyesületének adományozza őszinte tisztelettel és nagyon sok 

szeretettel. Elismerve és megköszönve ezzel a település érdekében végzett, több éves, aktív és 

odaadó közösségi munkát. 

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a díj ünnepélyes átadására a járványügyi 

intézkedésekre való hivatkozással, más időpontban kerül sor, melyről külön értesítést 

küldünk.  

Megértésüket köszönjük! 

 

Kovács Katalin  

         polgármester 


