Sellel aastal saad sa, Eesti Vabariik, 100-aastaseks. See on väga hea aeg selleks, et mõelda, mis
on juba saavutatud ja mille poole on vaja püüelda. Veel on see hea võimalus õnnitleda Eesti
Vabariiki suurimate ja olulisemate saavutuste puhul, avaldada oma arvamust tähtsatest
sündmustest ning tehes järeldused osaleda aktiivselt ühiskonnaelus. Seda enam, et Eestis on
loodud kõik tingimused selleks, et kõik soovijad saaksid seda teha. On korraldatud erinevad
näitused, konkursid, üritused, talgud jms. Kõik see näitab, et Eesti Vabariik ja selle elanikud
on lahutamatud osad ja nendevahelise koostöö käigus on juba palju tehtud ning on veel palju
ees.
Eesti on üsna noor riik, aga see ei sega Eestil ja eesti kodanikel saavutada edu paljudes
eluvaldkondades. Eesti on see riik, mis kujundab oma tulevikku ise, sest kõigepealt pöörab
suurt tähelepanu IT-tehnoloogiate arendamisele. Eesti investeerib palju tehnoloogiasse ja
seepärast on selle territooriumil aset leidnud nii palju startup’e ja leiutisi, mis muudavad
inimeste elu paremaks, mugavamaks ja lihtsamaks. Meil on nii head tehnoloogiad, et palju asju,
mis on seotud riigiga ja riigielus osalemisega, saab teha kodust väljumata. Inimesed saavad
hääletada, kasutades oma arvutit või telefoni. Seda enam, et tänu heale traadita interneti levile
on seda võimalik teha igas Eestimaa nurgas, isegi metsas. Eestis hoolitsetakse väga keskkonna
puhtuse säilimise eest. Eesti inimesed hindavad oma ürgseid metsi, ilusaid järvi ja jõgesid.
Eesti on isegi alla kirjutanud keskkonnakaitsealasele Kyoto protokollile ja Pariisi
kliimaprotokollile. Eestis luuakse hulganisti metsa- ja terviseradu, et igaüks nii kohalik, kui ka
külla tulnud inimene õpiks märkama ja hindama looduse ilu ning kasutaks seda säästlikult, et
säilitada seda tulevaste põlvkondade heaks. Lisaks saab öelda, et meie riik arendab väga
aktiivslelt oma välispoliitilisi suhteid. 1991. aastal sai Eesti Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni liikmeks, 2004. aastal sai EU ja NATO liikmeks, eelmisel poolaastal on Eesti
isegi olnud Euroopa Liidu eesistuja riigi rollis ning sai väärikalt sellega hakkama, mille üle
olemegi kõik uhked. Väga palju on tehtud hariduse arendamiseks. Tartu ülikool on üks kõige
paremaid ülikoole Euroopas, sest seal on kaasaegsed uurimislaborid, aulad ja elukutselised
õpetajad. See kõik aitab edukale hariduse omandamisele kaasa. Veel võib uhkust tunda Eesti
edukate sportlaste saavutuste üle. Iga miljoni elaniku kohta on 25,5 medalit. See on 8. tulemus
Euroopas ja see kindlasti kasvab tulevikus veel, sest Eestis on tehtud selleks väga palju,
motiveerides noori spordiga tegelema. Seda loetelu võib veel jätkata. Kõik see tähendab, et
Eesti Vabariik mõtleb mitte ainult oma olevikust, aga hoolitseb ka tuleviku eest ja tahab saada
riigiks, kus iga elanik tunneb end täisväärtusliku liikmena ning lahutamatu koostisosana.
Kallid kaasmaalased: tegutseme koos ja kindlustame Eesti Vabariigile turvalise tuleviku!
Palju õnne, Eesti Vabariik!

