Tisztelt (Hölgyeim) (és) Uraim! Tisztelt Határvédők!

Önök mától a Magyar Köztársaság rendőrsége határvadász állományának hivatásos tagjai lesznek.
Komoly felelősség és nehéz feladat vár Önökre.
Önök Magyarország és az Európai Unió védelmezői. Önök egy NATO-tagállam végrehajtó hatalmát
szolgálják a mai naptól. Nagy hazai és nemzetközi figyelem fogja kísérni a munkájukat, kérem, ezt
mindig tartsák majd szem előtt.
Önökre nem kisebb feladat hárul, minthogy enyhítsék azt a helyzetet, amit az Orbán-kormány és az
Európai Unió közösen rontott el.
Mert ki kell mondani, hogy az Orbán-kormány és az Unió a felelős azért, hogy a magyar emberek
félnek.
Az Európai Unió felelőtlen volt, mert képtelen volt megvédeni a határait. Tehetetlensége, a gyors
döntésekre való képtelensége megakadályozta az időben történő, hatásos, közös fellépést.
Mert a kulcsszó a közös cselekvés. Akik ezt akadályozzák, azok a magyarok biztonságát veszélyeztetik.
Az Uniót és így a magyar embereket is veszélyeztette az, hogy az Orbán-kormány a menekültválság
kirobbanása után több mint 200 000 embert juttatott ellenőrzés nélkül a nyugati határra.
Az Uniót és így a magyar embereket is veszélyezteti az, hogy az elmúlt években 20 ezer embert
fogadtunk be a letelepedési kötvényekkel, akik között számolatlanul lehetnek kémek, bűnözők és
terroristák.
Az emberek ugyanis biztonságra vágynak, és ezt sem az Unió, sem az Orbán-kormány nem
biztosította számukra. Az egyik azért, mert nem lépett, a másik pedig azért, mert migránstovábbítóként működött és a letelepedési kötvényekkel tovább működik.
Az sem szolgálja a közösség biztonságát, aki visszaél az emberek biztonság iránti vágyával. Pedig
pánikkeltéssel, irreális félelmek gerjesztésével kiszolgáltatottá tesszük az embereket.
A megoldás csak közös, uniós lehet. Ezért minden olyan politika, mely gyengíti az Unió hatékony
fellépését, kártékony és veszélyes, veszélyezteti az uniós polgárok, köztük a magyarok biztonságát.

Tisztelt Határvédők!
Az Orbán-kormány ideiglenesnek nevezi rendeletében a határzárat. Azt kell mondanom Önöknek,
hogy ez a határzár életünk része lesz egy jó darabig. Itt áll, és Önöknek az lesz a dolguk, hogy segítsék
a hatékonyságát.
Az ideiglenes határzár most már adottság, áll, és állni is fog, amíg a magyar emberek félnek. Addig ezt
a kerítést senki sem bonthatja el, amíg a magyar emberek többsége nem érzi magát biztonságban az
otthonában.
De azt sem hallgathatjuk el, hogy honfitársaink azért félnek, mert az Orbán-kormány gyűlöletet és
félelmet keltett a menekültekkel szemben.
Nekem az a célom, hogy a magyar embereknek ne kelljen félniük. Félelemkeltés helyett én
nyugalmat és békét szeretnék Magyarországon.
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Arra kérem Önöket, hogy ne hagyják magukat megfélemlíteni.
Ne hagyják, hogy a magyar emberek féljenek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Komoly felelősség és nehéz feladat vár Önökre.
Kétségtelen tény, hogy hazánk és Európa egy korábban nem tapasztalt válsággal néz szembe.
Válság van, de nem katasztrófa helyzet. Válságok mindig is voltak de az unió elég erős ahhoz, hogy a
mostanit is megoldja.
Vitathatatlan, hogy Magyarországnak egy új kihívással kell megküzdenie, amelyben Önökre
különlegesen nagy felelősség hárul. Európához és a magyarokhoz méltó módon kell gondoskodniuk
hazánk biztonságáról, tisztességesen kell ellátniuk munkájukat egy embertelen világban.
Mindenki azt figyeli majd, hogy Önök hogyan végzik feladatukat. Európa a világ legbiztonságosabb
helyének számít, és közös felelősségünk, hogy ez így is maradjon. De nem beszélhetünk Európáról, ha
nem ügyelünk az alapvető emberi értékekre. A humánum és az emberi jogok tiszteletben tartása
nélkül nincs Európa és nincs európai Magyarország sem. Arra kérem önöket, hogy minden esetben
törvényesen és emberségesen járjanak el.
Önöknek nap mint nap a legnehezebb döntéseket kell meghozniuk majd munkájuk közben. Nap mint
nap különbséget kell tenniük jó és rossz között. Fel kell ismerniük, hogy ki jelent veszélyt és ki szorul
segítségre. Emberi életek forognak kockán az Önök munkája során.
Hideg fejjel és tiszta szívvel kell szembenézniük küldetésükkel. Nem lehet sötét gondolatokkal és
gyűlölettel telve igazságot tenni. Az Önök feladata, hogy helyrehozzák azt, amit Európa és az Orbánkormány közösen rontott el. Ehhez az is kell, hogy magukat is el tudják helyezni az Unió új
határvédelmi rendszerében. Ha már az Uniót védik, legyen ez látható a munkakörülményeikben is. A
magyar kormány kezdjen tárgyalásokat az unió illetékeseivel arról, hogy a magyar határvadászok az
egységes uniós határvédelmi szervezet részei lehessenek!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Európa nem védte meg a magyarokat, az Orbán-kormány pedig kihasználta a menekülthullámot,
hogy félelmet ültessen az emberek szívébe. Önök viszont nem félhetnek és nem habozhatnak, amikor
igazságot kell tenniük. Amikor el kell dönteniük, hogy milyen választ adnak a veszélyre. Fel kell
mérniük a veszély valódiságát, és aszerint kell eljárjanak. Önök lesznek ott a határon, és csak önök
tudják, hogy mivel állnak majd szemben. Mi pedig azt kívánjuk, hogy bölcs és jó döntéseket tudjanak
majd hozni, amelyek kiigazítják Európa és hazánk vezetőinek hibáit.
Önök lesznek Magyarország lelkiismerete. Arra kérem önöket, hogy végezzék lelkiismeretesen a
munkájukat. Hálásak vagyunk, hogy ezt a nehéz terhet magukra vállalták, és biztos vagyok benne,
hogy képesek lesznek helyt állni a legnehezebb helyzetekben is.
Mi pedig nagy köszönettel tartozunk Önöknek ezért, és ígérem, minden támogatást meg fogunk adni,
hogy jól végezhessék a munkájukat.
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