
Mélyen tisztelt Dalma asszony! 

Kedves Makray Katalin, tisztelt Schmitt Pál elnök Úr! 

Miniszterelnök Úr! 

Tisztelt Egyesületi Tagtársak! Hölgyeim és Uraim! 

Jól hallották, ez a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület rendezvénye. Egy 

olyan évet értékel a polgári-nemzeti-keresztény Magyarország vezetője, a magyar 

miniszterelnök, mely nagy győzelmeket hozott nekünk: nem „csak” hármat, 

hiszen az országos, az európai és az önkormányzati választások sikerében száz 

meg száz győzelem eredménye jelenik meg. Polgármestereinké, képviselőinké, 

iskolákban, kórházakban, terepen, minisztériumokban, családokban dolgozóké. 

Mindannyiunk közös győzelmei. 

Ezáltal olyan esély adatott nekünk – nemcsak szereztük, hanem adatott – mint 

még soha! Legalább két cikluson keresztül építhetjük a polgári Magyarországot. 

Kivételes lehetőség, semmiképpen nem magától értetődő. Látjuk is, hogy nem az. 

Minden nap meg kell érte dolgozni. Miközben vannak okos és okoskodó politikai 

elemzők, akik a polgári Magyarországot politikai terméknek, úgyszólván 

tévedésnek tekintik. Egyfajta naivitásnak, idealizmusnak. Ha ez így van, akkor 

szeretném, ha tudná Miniszterelnök Úr, mi itt, akik Önt fogjuk hallgatni, ezek 

közé a tévedő emberek közé tartozunk, és abban a hitben jöttünk ide, hogy 

Miniszterelnök Úr is közülünk való és osztja velünk ezt a „tévedést”. Aki nem 

ilyen lenne, az jelentkezzen! 

Egyesületünk neve Magyar Polgári Együttműködés. A magyar polgári 

együttműködést nem tekintjük anakronizmusnak, túlhaladott ideának, lejárt 

szavatosságú kereskedelmi terméknek. Önt olyan emberek hívták ma ide, – mi 

azok vagyunk -, akik számára a polgári, keresztény, nemzeti alapú kormányzás 

nem egyszerűen politikai kérdés, hanem személyes ügy. Megmutatni magunknak 

és a világnak, hogy képesek vagyunk a több mint ezer éves Magyarország kincseit 

és értékeit gyarapítani – ez számunkra nem egyszerűen teljesítmény kérdése, 

hanem becsületbeli ügy. Még mindig van elszámolnivalónk a kommunizmus 

átkos örökségével, még mindig tartozunk a gyermekeinknek és az unokáinknak 

azzal, hogy olyan Magyarországot hagyjunk rájuk, ahol az igazság erősebb, mint 

a hazugság, a tisztesség jövedelmezőbb, mint a mutyi, és nem a pökhendi 

arrogancia képviselői győznek, hanem azok, akik hisznek a szeretet, a tisztesség 

és az összefogás erejében. 

A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület nem kizárólag tagjait képviseli. Mi 

azokat is meg akarjuk győzni a polgári Magyarország értékelvű céljairól, akik ma 

kizárólag a saját érdekeik alapján támogatnak, vagy éppen nem támogatnak 



bennünket. Persze nekünk is vannak érdekeink. De képesnek kell lennünk arra, 

hogy ezeket közös értékeinknek alárendeljük és korlátok közé szorítsuk azokat, 

akik erre nem képesek. 

Egyesületünk 1996-os Alapító Nyilatkozata így kezdődik: „Polgárnak lenni 

magatartás. Szellem és erkölcs. Magyarország felemelkedése nélküle 

elképzelhetetlen. Nemzeti és európai kulturális örökség. Vállalása nélkül nem 

vezet út Európába.” – írták az alapító atyák Mádl Ferenccel az élen 1996-ban. Ma 

hozzáteszem: sehová sem vezet út – se Nyugatra, se Keletre -, szellem és erkölcs 

nélkül. 

S muszáj a Fidesz Magyar Polgári Szövetség alapító leveléből is szemezgetni egy 

kicsit. 2003-ban ezt foglaltuk bele az alapítólevélbe: 

„Valljuk, hogy létezik erkölcsi rend, amely az emberi akarat felett áll. 

Valljuk, hogy az igazság megismerhető, és a közéleti cselekvés kiindulópontjává 

tehető. 

Valljuk, hogy az ember mindenek előtt lélek, érzés, gondolat; az emberi élet nem 

merül ki a fogyasztásban, s a mégoly vonzó vágyak minél gyorsabb 

kielégítésében. 

Valljuk, hogy noha mindannyian gyarló és hibákat vétő lények vagyunk, megvan 

a képességünk a javulásra és az erkölcsi tökéletesedésre.” 

Még mindig idézek: 

„Hisszük, hogy a jólét nemcsak kenyeret, munkát, iskolát, fogyasztási javakat, 

hanem családot, gyermeket, barátokat, nemzeti büszkeséget, szeretetet, 

összetartozást, ünnepeket is jelent. 

Hisszük, hogy a kenyér jobban ízlik, ha van kivel megosztanunk, a lakás 

kényelmesebb, ha nemcsak fedél, hanem otthon is. A munka jobban megy, ha 

általa közöset építünk, és a világra szóló tett is többet ér, ha utána közösen 

énekelhetjük a Himnuszt. 

Hisszük, hogy a köz- és államéletnek a legnagyobb emberi célok elérését: a 

szeretet, a békesség, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesedését 

kell szolgálnia.” 

Megtanultuk, hogy a szabadság az ember természetes állapota. A szabad ember 

tudja, hogy van külső mércéje az emberi cselekedetnek, és eljön az a pillanat, 

amikor el kell számolnia életével” – eddig az idézet. 



Az el kell számolnia életével, az utolsó ítélet még odébb van. Hála Istennek most 

itt még nem tartunk – hogy menny vagy pokol -. Így most csak arra kérem 

Miniszterelnök urat, hogy a 2014. évvel számoljunk el és tekintsünk előre. 

Köszönöm, hogy meghallgattak! 

 


