Ried vum Buergermeeschter Félix Eischen op Nationalfeierdag ¦ 23.06.2019

Leif Matbierger,
Als éischt well ech de Veräiner apaart deene hei vu Keespelt mä och soss aus der Gemeng ee ganz grousse Merci
soen fir hiren Apport zu dësem Fest. Merci och dem Här Paschtouer fir den Te Deum Merci iech alleguerten dass
dier derbäi sidd
Mir sinn, an dat mëscht eis frou alt erëm houfreg eisen Nationalfeierdag kennen ze feieren, ech schwätzen aus
guddem Grond vun houfreg, well éierlech houfreg op sech selwer kennen ze sinn, ass net iwwerall op der Welt
evident. Mir kennen dat an doriwwer eraus sollten mir frou sinn an eiser Freed Ausdrock ginn. Mir hunn Ursaach
eis kennen ze freeën, och wa bei eis net alles blénkeg ass. An och wann de Grand Duché den Ament an enger
stabiller Situatioun ass, si mir net eleng net terribel grouss an awer terribel ofhängeg.
Lëtzebuerg ass agebett an een Europa wat den Ament e wéineg seng Identitéit sicht. Wouvunner ech awer
iwwerzeegt sinn ass dass et se fënnt, well et ganz einfach net anescht geet. Gottseidank huet sech nom 26. Mee,
no den Europawahlen an der Haaptsaach Leit an der politescher Verantwortung erëmfonnt déi aus Parteien
kommen wou géigesäitege Respekt an de mateneen priméieren.
De gefaarten Rietsruck ass ausbliwwen, obschonn déi Gefor awer weider och an eiser direkter Noperschaft reell
bleift.
Mir sinn also net esou schlecht ënnerwee. Dëst Dank enger gudder Vernetzung vun villem kloren
Mënscheverstand.
Dee fënnt ee queesch uechtert eis Gesellschaft. Dee fënnt een apaart an dat mécht awer Hoffnung bei der jonker
Generatioun, bei der déi eruwiisst a ufänkt Verantwortung ze iwwerhuelen.
Eng Generatioun déi an deem Alter nach ni esou opgekläert war wie haut, eng di sech nach ni esou fräi och
ongezwongen konnt mat hirer Meenung ausdrécken wéi haut. Dat mécht Hoffnung well eng opgekläerten jonk
Gesellschaft léisst sech net esou einfach un der Nues erëm féieren. Eng opgekläerten Generatioun léisst sech net
esou liicht manipuléieren.
An dat ass gutt esou an dorunner ass dat haitegt Europa net onschëlleg
Viru Joerzéngten war dat hei an eise Breedegraden net méiglech.
Dofir sollten mir dankbar sinn deenen di dëst erméiglecht hunn.
De Pappen an de Mammen vun dem haitegen Europa, eise Mamme Pappen Grousspappen a Groussmammen di
dëst Europa opgebaut hunn.
Mir sollten et ze schätzen wëssen dass Jugend erausgeet an sech Gedanken mécht iwwert hier Zukunft.
Et gëtt deck Zäit, dass mir vun den Acquisen ewechkommen di eis de Bléck virun de mëttel a laangfristegen
Geforen verschléissen. Mir kennen net einfach weidermaachen wéi bis elo an eis keng Gedanken maache wat an
20-50 Joer ass. Dofir probéieren mir och eng Politik op lokalem Plang ze maachen, di nohalteg ass, di d’Basis soll
a muss sinn fir d’Manéier wéi hei ka gelieft ginn.
Mir sinn elo zu 6000 an eise 6 Dierfer. An an den nächste Joren kommen der och nach derbäi, op mir dat wëllen
oder net, mee mir sollen de Wuesstem gescheit encadréieren mat virun allem enger Viraussetzung. Mir mussen
de jonke Leit hei bei eis d’Méiglechkeet ginn, och hei kennen ze bleiwen. Et ass dat Intergenerationellt wat eist
d‘Gemengeliewen esou eenzegaarteg an wäertvoll mécht. Mee wa mir di Jonk verléieren well se sech dat heiten
net méi kennen leeschte hu mir e Problem, an do schaffe mir drun, gleeft mir es.
Leif Matbierger
Déi international Erausfuerderungen sinn och déi vu Lëtzebuerg
Déi internationale Problemer sinn och déi vum Grand Duché
Klimawandel an international Spannungen sinn Themen an dësen Deeg.
De weltwäiten Misär dee mir all Dag kenne gesinn wa mir wëllen, mir wëllen awer och net ëmmer, soll an duerf
eis net egal sinn.
Mir sinn dichteg ginn, an dat sollt een ni vergiessen an enger Kultur vun Toleranz an géigesäitegem Respekt
Dee sollte mir hunn vis-à-vis vun dem Misär dee mat Momenter un eis Dier klappt.
Op dësem Dag op eisem Nationalfeierdag sollte mir de Model virliewen dee och typesch Lëtzebuerg ass .

De Modell vun Toleranz dem Mateneen an net deem géinteneen, der Inclusioun am platz vun Exklusioun, dem
Vertrauen am platz vum Mësstrauen
Et gi Natiounen déi eis dofir beneiden. An och hei goung et net vum selwen, ech sot et virdrun.
Mee zanter dem zweeten Weltkrich huet eis Natioun et fërderlech bruecht an enger onopbruechter Politik
agebett an ee sozialen Fridden berouent op politesch duerchduechtem Handelen eis zu deem ze feieren wat mir
sinn.
An dësem Gedankegang well ech dem kierzlech verstuerwenen Grand Duc Jean am Numm vun der Gemeng
Kielen eis déifste Referenz erweisen.
De Grand Duc Jean huet an der Linn vun senger Mamm der Grand Duchesse Charlotte eist Land op dat
21. Joerhonnert virbereed
Ouni des roueg a beduecht staatsmännesch Féierung wier Lëtzebuerg net do wou et haut ass.
Um Virwuert well ech der groussherzoglecher Famill mäi déifste Respekt ausschwätzen
Hier eng glécklech, kloer a bestëmmten Hand am regéieren wënschen, eng Hand esou wie d’Land se brauch
verbonne mat der beschter Gesondheet.
Chers amis francophones,
En ce jour de fête nationale, je tiens à souligner l’importance de votre engagement quotidien au cœur de notre
commune. Votre présence dans les clubs, associations ou commissions et un élément porteur et la garantie d’une
bonne cohésion sociale
Un grand Merci à vous.
Ee grousse Merci am Virfeld vun den Auszeechnungen och elo un eis Matbierger di sech duerch een
exemplarescht Behuelen ervirgedoen hunn. Duerch hiert Engagement hunn si d’Duerfliewen mat beräichert,
duerch hiert Engagement ass eist Gemeng méi liewenswäert ginn, Dier all sidd e Virbild. Erlaabt mir iech mäin
déifste Respekt a de grousse Merci vun der Gemeng auszeschwätzen. Dann ass de Moien och ee Matbierger aus
eiser Gemeng an der Philharmonie ausgezeechent ginn.
Désirée Nosbusch vu Keespelt krut vum Staatsminister den "Officier Ordre de Mérite" fir seng Performance an
der Filmbranche am speziellen duerch de grousse Succès vu Bad Banks iwwerreecht. Och hei ass d’Gemeng ganz
houfreg.
Leif Matbierger, mir bléift iech ee schéinen Nationalfeierdag 2019 ze wënschen, drop ze hoffen dass der nach
endlos vill kommen, a fir dass mir nach laang esou duerfen a kennen bleiwe wie mir sinn.
Vive de Grand Duc
Vive eis Groussherzoglech Famill,
Vive Lëtzebuerg
Vive Europa
A vive Gemeng Kielen
Félix Eischen
Buergermeeschter

