
A mi hazánk 

   Nemzetünk egyik legnagyobb és legjelentősebb évfordulójához, március 15-

éhez közeledve sokakban felmerül a kérdés: Mit is jelent a haza? Egészen 

gyermekkorunk óta halljuk ezt a kifejezést, mindennapi életünk része. 

Óvodában, általános iskolában csinos ruhába öltözve együtt énekeltünk róla, 

színes zászlók festése közben mondtunk erről szóló verseket, anélkül, hogy 

elképzeltük volna, hogy mit is jelent ez a szó. 

  Úgy gondolom,hogy a haza az egyik legfontosabb dolog az ember életében, de 

sajnos ezt nagyon sokan elfelejtik, pedig gondoljunk bele, hogy régen hány férfi 

és nő adta életét érte. Tudnunk és éreznünk kell ennek jelentőségét. Számomra 

a haza azt jelenti, hogy tartozok valahova, hogy valaminek a része vagyok. Ez az 

érzés pedig bennünk van, nem függ a körülményektől, nem számít, hogy éppen 

hol vagyunk, merre járunk. Sok ember él külföldön, távol attól az országtól, ahol 

született és felnőtt. Lehet, hogy az évek során eltávolodtak a hazájuktól, de a 

lelkük mélyén tudják, hogy hova születtek és honnan indultak. Úgy gondolom, 

hogy ez egy biztos pont az életünkben, amit nem lehet elveszíteni. Próbáljuk 

meg csak elképzelni, hogy milyen érzés lenne, ha nem lenne hazánk. Szinte 

lehetetlen, de így kicsit jobban észrevehetjük, hogy mennyire fontos mindenki 

számára. Szerintem a haza nem egy egyszerű kifejezés. Ez egy nagyon erős 

érzés, ami mindig itt van bennünk. Bármerre megyünk, elkísér minket életünk 

végéig. Ezt meg kell becsülnünk. Bármi is történjen velünk tudnunk kell, hogy 

magyarok vagyunk. Ebbe az országba születtünk. Beszélhetünk más nyelven, de 

amikor reggel felébredünk gondolataink magyarul fogalmazódnak meg. Ha 

tanácstalanok vagyunk és magunkhoz és Istenhez fordulunk segítségért, 

magyarul kérünk, magyarul imádkozunk. Mert ezek mi vagyunk. A hazát 

tisztelni és szeretni kell, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy 

vigyázzunk rá. A gyerekeinknek majd tanítanunk kell mindazt, amit kaptunk. 

Hagyományokat, értékeket, hozzáállást, mert ez mind a hazánk része.  

   Én érzem és tudnom, hogy számomra mit jelent a haza, mit jelent magyarnak 

lenni. Ezt ápolom és remélem, hogy nagyon sok ember igy gondolja, ahogy én 

is. Fontosnak tartom, hogy ne csak akkor érezzük a hazánk szeretetét, ne csak 

akkor becsüljük meg, amikor évente elérkezünk ehhez a naphoz, hanem 

minden nap. Tegyük még jobban az életünk részévé, mivel ezek együtt mi 

vagyunk 


