
Igen tisztelt Miniszterelnök Úr! 

Amikor minden évben egyszer összejövünk a Magyar Polgári Együttműködés 

Egyesület meghívására, hogy az előző évről, meg a következőről beszéljünk, 

akkor legszívesebben persze azt hallanánk, hogy minden rendben van, és hogy 

minden jól lesz. De azt is tudjuk, hogy ennek a vágyunknak a beteljesedése 

nemcsak a kormányzáson múlik. Így hát szerényen, arról szeretnénk hallani 

miniszterelnök úrtól, hogy mi az, ami rendben van és mi az, ami nincs. Mi az, 

amiben előreléptünk, s melyek lesznek a következő lépések. 

Egy évvel ezelőtt azzal fejezte be a beszédét, hogy Jó reggelt Magyarország, jó 

reggelt magyarok! Ha megengedi, akkor talán kellett volna még mondani valamit: 

Jó reggelt Európa, jó reggelt európaiak! Mert ha ők is felébrednek, nem csak mi, 

akkor talán ma nem itt tartanánk. És bizony sovány vigasz, hogy kiderült, nekünk 

van igazunk. 

Ez az első évértékelő azóta, hogy Európát, Magyarországot egy olyan változás 

előszele, első hulláma érte el, mely – ha nem hozunk jó döntéseket, s azokat nem 

lesz erőnk jól végrehajtani, akkor ez a válság, az Európán kívülről jövő migráció 

tönkre teheti mindazt, amit az elmúlt évben építettünk. S nemcsak a hat évet, 

hanem akár még az ezerből is valamennyit. Erodálhatja életünk összetartó 

szövetét, megváltoztathatja Európa és Magyarország arcát. Miközben mi, 

huszonöt évvel a szabad és független Magyarország létrejötte után, most látjuk 

eljönni az időt arra, hogy végre megteremtsük nemcsak a nyugodt, magyar, 

polgári lét alapjait, hanem esélyt adjunk az értékeinknek is: magyar, polgári, 

keresztény, nemzeti értékeknek. Végre nemcsak csokot tudunk már adni a saját 

tulajdonú házhoz, lakáshoz, hanem azért is teszünk, hogy valóságos otthon legyen 

belőle. 

Ha 2015-re visszatekintünk, ma már a többség tudja, mi volt a legfontosabb 

történés. De az adott pillanatban felmérni, hogy mi egy esemény valódi súlya, 

ehhez jó vezető kell. Megkülönböztetni azt, ami körül ugyan nagy a zaj, a 

kiabálás, de holnapra már kiderül róla, hogy csak politikai habverés volt. 

Megkülönböztetni attól, ami meghatározó lesz holnap és holnapután is. Ehhez jó 

vezető kell. S nem elég a különbségtétel után a jó következtetések levonása, 

hanem jól is kell dönteni, s a jó döntéseket jól kell végrehajtani. Ehhez a 

képességen túl erőre és összefogásra is szükség van. 

A helyzet az, hogy ma az ellenfelek is úgy tartják számon Magyarország 

miniszterelnökét, mint a legerősebb európai vezetőt. De ami ennél is fontosabb, 

hogy mi, a polgári, keresztény és nemzeti tábor is, így tartjuk számon saját 

vezetőnket. Ez a három személy ma egybe esik. Erős vezető Európában, aki erős 

vezetője Magyarországnak, s erős vezetője a polgári közösségnek. Ezért jó itt 

lenni – ma is, meg egyébként is. Belegondolni is rossz, hogy mi lenne, ha 



Magyarországot olyan vezetők irányítanák, mint az Európai Uniót. Vagy olyanok, 

mint Magyarországot 2010 előtt. 

Miniszterelnök úr, köszönetet kell mondanunk 2015-ért. Én ezt mint a Magyar 

Polgári Együttműködés Egyesület elnöke teszem, nem mint miniszter, mert a 

kormányban nem a miniszterek értékelik a miniszterelnök teljesítményét, hanem 

fordítva és ez szerintem jól van így. Köszönjük hát a 2015. év kormányzati 

teljesítményét elsősorban a szerb határon. Tartok tőle, hogy jövőre azt is meg kell 

köszönni majd, hogy sikerül a román-magyar határon is ezt a teljesítményt 

létrehozni. Számíthat ránk ebben a küzdelemben nemcsak a határon, hanem 

Brüsszelben is. S közben nem felejtjük el azt, amit védünk és amit gyarapítanunk 

kell. Ami Budapesten, Magyarországon, a Kárpát-medence magyar lakta 

falvaiban és városaiban érték és tennivaló. A támogató erőt erre kívánjuk 

használni és nem visszaélni vele. Reméljük, idén nem így fejezi majd be, hogy jó 

reggelt magyarok, hiszen délután három óra van és ezt már tavaly észrevettük. 

Kérjük, tartsa meg évértékelő beszédét. 

 


