Molnár Gyula beszéde a Magyarországról című rendezvényen 2017. január 18-án

Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Külön szeretném megköszönni a Szabad Sajtó Alapítványnak
és Kránitz Lászlónak, hogy ilyen kiváló, tiszteletre méltó és tekintélyes kört szervezett meg, ahol arról
beszélhetünk, hogy mi is a feladatunk következő időszakban. Azt mondhatom, hogy nálunk bölcsebb
emberek - akik a tudomány valamilyen területén már eljutottak valahova és közel kerültek az igazság
megfejtéséhez - azt szokták mondani: ha helyesen tesszük fel a kérdéseket, akkor nagyobb esély van
arra, hogy a válasz, amit kapunk, közel van az igazsághoz. Szeretném ma legalább a kérdést helyesen
feltenni, utána pedig Botka Lászlóval közösen megpróbálunk választ is adni. A kérdés pedig így
hangzik: akarjuk-e, hogy 2018-ban ez a párt szövetségeseivel együtt megnyerje a választást? Ha igen,
akkor ezt hogyan tegyük? Ez szerintem az a kérdés, amit fel kell tennünk, erről fogunk ma itt
reményeim szerint egy jó beszélgetést folytatni.
Azt mondhatom, hogy a 2018-as választás nem általában egy választás lesz, mint a többi választás az
elmúlt 26-27-28 évben. Ez, csupa nagybetűvel a VÁLASZTÁS lesz Magyarországon. Nagyon sok
minden fog eldőlni. Eldől az, hogy az ország megy-e tovább azon az úton, amin haladtunk az elmúlt
években. Az is eldől: hogyan, miképp alakul a pártok élete a következő időszakban. Ma
Magyarországon tíz emberből hét változást akar. Nekünk az a feladatunk, hogy a változást akarók
nagyon széles szövetségét megszervezzük. Ezzel fogunk foglalkozni a következő időszakban.
Tegyünk egy egyszerű kísérletet, próbáljuk meg előállítani a magyar emberek számára a lehető
legkönnyebb döntési pontot, a lehető legkönnyebb választást. A következőt javaslom: mindenki
gondolja végig, egyetért-e azzal, ami az elmúlt hét évben történt? Szerinte errefelé kell-e haladnia
Magyarországnak? Szerinte jó döntéseket hozott-e ez a kormány? Akarja-e azt, hogy Habony Árpád
még több festményt vihessen haza és kicsit gyakrabban? Akarja-e esetleg azt, hogy Andy Vajna és
kedves felesége óránként többet keressen, mint egy átlagos magyar család egy évben? Ha úgy
gondolja, hogy ez helyes irány, akkor két lehetősége van. Az egyik az, hogy elmegy és szavaz a
jelenlegi kormánykoalícióra. A másik az, hogy otthon marad. Mert – figyelem! – az otthon maradás is
őket támogatja. Ha úgy gondolja valaki, hogy ki kellene próbálni egy még radikálisabb, egy még
Európa-ellenesebb, egy még inkább idegengyűlölő, rasszista politikát, szavazhat a
cukiságkampányban éppen kiterjedő pártra is, de óvatosan, mert a gárdamellény még ott lóg a
szekrényben. Mindenki másnak azt tudjuk mondani: ha úgy gondolja, hogy Európába kell tartanunk,
ha egy normális országban akar élni, ha szeretné, hogy a szegénység csökkenjen, ha szeretné, hogy
lengyenek újra valódi munkahelyek, akkor nekik azt mondjuk, szavazzanak ide. Ez a politika a
következő egy évben, erről kell nekünk beszélnünk. Arról, hogy ez az „ide” mit is jelent? Mit jelent
politikailag, mit jelent tartalmilag, és milyen személyi összetételben gondoljuk ezt megvalósítani? Ezt
kell megvilágítanunk a következő egy esztendőben.
A magyar társadalom egyértelműen változást akar. Ezt mindenkinek meg kell értenie. Nem
személyekről, nem pozíciókról, nem rólunk van szó, hanem Magyarországról, a magyar emberekről.
Ez a mi felelősségünk. Nem egymással kell vitatkoznunk, hanem meg kell állapodnunk
Magyarországért, azért, hogy valódi változás történhessen Magyarországon. Aki győzni akar, az
megállapodik. Mi győzni akarunk, ezért meg fogunk állapodni azzal, akivel tudunk és lehet.

Szeretném újra megismételni azt, hogy a vasárnapi ebédlőasztal nyitott. Sőt, ahogy legutóbb
nyilatkoztam: készen állunk arra, hogy pótszékeket is hozzunk. De egyre mindenkit kérünk: hogy
fejezzük be az asztal alatti rugdosást. Beszéljünk arról, ami a dolgunk, és jussunk el békében a
karácsonyi vacsoráig, ahol már azok vannak, akiknek van dolguk egymással, akik közösen ünneplik a
következő esztendőt. Mi egyértelműen az együttműködés mellett vagyunk, a győzelem érdekében.
Tudjuk azt, hogy vannak olyanok, akik esetleg megelégednének az ezüstéremmel is. Talán vannak
olyanok is, akik örülnének annak, hogy ha kvalifikálni tudnák magukat a következő fordulóba. Mi
viszont a győzelemre készülünk. Mi BL-döntőt akarunk, ez itt Botka Lászlót jelenti ebben az esetben
és nem a Bajnokok Ligáját.
Kedves Barátaim! Nagyon sokszor leírták már ezt a pártot. Nagyon sokszor átéltük azt, hogy ebből
már nem lesz semmi, mégis azt tudom mondani: itt vagyunk. Itt vagyunk mindannyian és erősek
vagyunk. Jó hír a barátainknak, akik most figyelnek minket, és rossz hír az ellenfeleknek, hogy itt is
leszünk a következő időszakban, indulunk 2018-ban, és győzni akarunk. Ez a legfontosabb üzenet.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a pártnak a kilencedik elnöke lehetek. Nagyon büszke vagyok
arra, hogy egy ilyen csapatot vezethetek és arra is, hogy egy olyan feladatot kell most megoldanom,
amely eddig két elnöknek, Horn Gyulának és Kovács Lászlónak sikerült: nagyon nehéz, szinte már-már
reménytelen helyzetből meg tudták csinálni. Az ő példájuk miatt nekünk is képesnek kell lennünk
ugyanerre. Ezen kell dolgoznunk a következő időszakban, miattuk is.
2016 – bár sokan szidják – nekünk a salgótarjáni időközi polgármester-választáson aratott
győzelemmel kezdődött, ezúton is szeretnék gratulálni Fekete Zsolt polgármesternek és a
salgótarjániaknak, jó munkát kívánunk nekik, szerintem nagyon jó döntést hoztak. Majd folytatódott
azzal, hogy a kormány megfutamodott a népszavazás elől a vasárnapi boltzár ügyében, később pedig
adminisztratív módon megakadályozta, hogy a Gőgös Zoltán barátom által kezdeményezett földügyi
népszavazás valósággá válhasson. Itt álljunk meg egy pillanatra Momentum-ügyben! Mondanám,
hogy álljunk meg egy momentumra! Nagyon fontos pillanathoz érkeztünk. Szeretnék gratulálni
mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett, szeretnék a budapesti szocialistáknak is köszönetet
mondani, akik jelentős munkát végeztek az aláírások gyűjtésében. A siker ma a kezdeményezőké. De
a munka közös volt és közös lesz a következő időszakban is. Tudnunk kell, hogy ez a kormány gyáva,
fél attól, ha az emberek szabadon akarnak véleményt nyilvánítani. A következő napokban eldől, hogy
ez a kezdeményezés vasárnapi boltzár 2.0, vagy föld-népszavazás 2.0 lesz. Megfutamodnak, vagy
elcsalják? Egyiket sem szabad hagyni: szavazni akarunk, dönteni akarunk, és a kampányban ott
leszünk azok mellett, akik úgy gondolják, hogy Budapest nem készült fel a 2024-es olimpiára.
Beszéljünk arról is: a pártot gyakran szokták vádolni, mondván, nem elég kemény. Mégis azt
mondom, hogy a jelentős korrupciós ügyeket - amelyek a közvélemény elé kerültek és jelentős
részükben vádemelések is történtek - a szocialista párt tárta fel. Kiváló munkát végzett a Magyar
Nemzeti Bank ügyében Tóth Bertalan, a Quaestor-ügyben Szakács László, Varga László pedig abban,
hogy a Borsod megyei nagyúr, Voldemort ügyeit feltárja és a nyilvánosság elé vigye. Ezt folytatjuk
2017-ben is, mert azt gondolom: 2017 a megoldások éve kell, hogy legyen. Megoldás arra, hogyan
állítsuk meg ezt a kormányt. Megoldás arra, hogyan tegyük rendbe az egészségügyet. Megoldás arra,
hogyan lehet újra európai színvonalú az oktatás. Megoldás arra, hogyan lehet csökkenteni a
szegénységet. Megoldás arra, hogyan tartsuk itthon a jövő nemzedékét. És megoldás arra, hogy ezt
az országot adjuk vissza azoknak, akiket megillet, a magyar embereknek. Nem néhány hűbéresé, nem
néhány családtagé ez az ország, hanem a magyar embereké.

Kedves barátaim, egy amerikai elnök mondatát szeretném idézni, aki azt mondta: recesszió az,
amikor a szomszéd veszíti el a munkáját, válság az, amikor én veszítem el a munkámat.
Magyarországon az a fellendülés, amikor Orbán Viktor veszíti el az állását. Mi ezen fogunk dolgozni.
Van válaszunk a problémákra, van egy kiváló miniszterelnök-jelöltünk, van egy köztársaságielnökjelöltünk, akinek innen is szeretném megköszönni azt, hogy ilyen körülmények között is vállalta a
jelöltséget, van stratégiánk, hogyan váltsuk le ezt a kormányt. Vannak új arcaink, vannak mondataink,
mi tehát – bármikor legyen a választás – készen állunk arra, hogy megmérettessünk és leváltsuk ezt a
kormányt. Egy dolgot írjon fel mindenki a falára és olvassa el mindennap: a Fidesz leváltható és
Magyarország megjavítható. Mi ezen fogunk dolgozni a következő időszakban.
És most, tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném felkérni Botka Lászlót, Szeged polgármesterét, aki
kiválóan fejlesztett és működtetett egy várost. Mi arra kértük fel, hogy tegye ezt meg
Magyarországgal is. Botka László!

