Ünnepélyes tisztavatás a budai Várban
Inauguration Ceremony of Officers in the Buda Castle

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának
168 végzett hallgatója tette le a tiszti esküt június 29-én, a Kapisztrán
téren. Az ünnepélyes tisztavatási ceremónia a Szent Korona másolata
és a történelmi zászlók előtt, Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér
Sándor belügyminiszter, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Koltay
András rektor, az egyetem vezetői és a tábornoki kar jelenlétében
történt.
A tisztavató ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök köszöntötte a végzett hallgatókat, tanáraikat, családtagjaikat és barátaikat. Rámutatott: a tisztavatás helyszínéül választott budai Vár az ezeréves
magyar állam központja, szíve, közepe, ezért teszik itt az esküt a haza
szolgálatára. A miniszterelnök a tízparancsolatból idézve fejtette ki
további gondolatait: „A parancsolat azt mondja: tiszteld apádat és
anyádat, hogy hosszú életed legyen ezen a földön. Ezért elsőként szüleiknek köszönöm meg, hogy elültették és megerősítették önökben a
haza és a rend szeretetét. Köszönöm, hogy ösztönözték és támogatták
önöket, hogy a rendőri pályára léphessenek.” Orbán Viktor azt is kihangsúlyozta, hogy a tisztekké vált hallgatók most az ország történelmének legjobbjaihoz csatlakoztak. „Esküjükkel önök egy sok száz éves
hagyományhoz, kiváló nemzedékek hosszú sorához is odakötötték
magukat. Azokhoz a magyarokhoz tartoznak mától, akik csatlakoztak
Hunyadi, Rákóczi, Kossuth és az ’56-os forradalom zászlajához, akik
azt akarták, hogy Magyarországon szabadság, biztonság, rend és élhető jövő legyen” – fogalmazott.
A miniszterelnök a rendőrök munkáját elismerve felidézte az elmúlt
évek, évtizedek legnagyobb kihívásait, amelyekben sikeresen helytálltak és bizonyították rátermettségüket az állampolgárok védelmében.
Orbán Viktor záró gondolataiban a legfőbb parancsnak a becsületet
nevezte meg. „A becsület bátorságot, hűséget és tiszteletet jelent. Azt
kívánom, munkájuk során ne remegjen meg a szívük, legyenek hűségesek esküjükhöz, tiszteljék bajtársaikat, elöljáróikat és mindenekelőtt
a hazájukat. Szolgálatukhoz sok erőt, jó egészséget és szép sikereket
kívánok!” – zárta szavait az eskütevők felé fordulva.
A frissen avatott tisztek július 1-jén kezdték meg szolgálatukat:
112-en a rendőrségnél, 24-en a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, 21-en
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon és 11-en a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságán helyezkedtek el.
A tisztavató ünnepség lovas és zenés díszkíséretben zajlott, állami
vezetők, a hallgatók hozzátartozói és sok érdeklődő körében, akik
megtekintették a látványos ceremóniát.
Végh Nóra Judit

168 graduate students from the Faculty of Law Enforcement at
the National University of Public Service took their officer’s oath on
the 29th of June at Kapisztrán Square. The solemn inauguration
ceremony happened in front of the replica of the Holy Crown and
the historical flags, in the presence of Prime Minister Viktor Orbán,
Minister of Interior Sándor Pintér, Minister of Defence Tibor Benkő,
rector of the university András Koltay, leaders and general staff of
the university.
At the ceremonial inauguration Prime Minister Viktor Orbán
greeted the graduates, their teachers, family members and friends.
He pointed out that the Buda Castle, the chosen venue of the oathtaking, is the centre, heart, and middle of the thousand-year-old
Hungarian state, and that is the reason why the new officers took
the oath to serve their home country there. The Prime Minister
quoted from the Ten Commandments in his further thoughts: “The
commandment says: respect your father and mother to have a long
life on this earth. Therefore, first of all, I thank your parents for
planting and affirming in you the love for your home country and
for order. Let us thank them for encouraging and supporting their
children to join the police.” Viktor Orbán also stressed that the
graduates stood in line with the best of the country’s history. “With
your oaths you are bound to a tradition of several centuries, a long
line of excellent generations. From today on, you belong to the battalion of Hungarians like Hunyadi’s, Rákóczi’s, Kossuth’s circle and
that of the ‘56 revolution, who all strived to establish freedom, security, order and a liveable future in Hungary”, he added.
Recognizing the work of policemen, the Prime Minister recalled
the greatest challenges of recent years and decades, in which they
succeeded and proved their aptitude in the protection of citizens. In
his closing thoughts, Viktor Orbán named honour as the supreme
commandment. “Honour means courage, loyalty and respect. I wish
you an unwavering heart during work, loyalty towards your oath,
and respect towards your comrades and superiors, and above all,
your homeland. I wish you a lot of strength, good health, and great
success in your service”, he concluded turning towards the new officers.
The newly inaugurated officers began their service on the 1st of
July: 112 people at the police, 24 at the National Tax and Customs
Administration, 21 at the National Directorate General for Disaster
Management, and 11 at the National Headquarters of Sentence
Enforcement.
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