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Sziasztok!
Magyarország október 2 -án bebizonyította, hogy nem kér a gyűlöletből. Láthatjuk,
hogy Orbánt ez nem érdekli. Csak nyomul előre, még erősebben még, még
gátlástalanabbul. Semmi más célja nincs, csak a hatalom megtartása, a pénzünk
ellopása, a viszály szítása, a civilek, a pártok, a normális közélet teljes kinyírása.
Hagyjuk ezt?
Nos, ha nem akarjuk hagyni, akkor először saját magunkon kell változtatni. Orbán nem
véletlenül került hatalomra, és bizony az sem véletlen, hogy újraválasztották Orbán
legyőzhető, de sokat kell dolgoznunk. Közösen kell dolgoznunk. A civileknek, a
pártoknak, és az egyéneknek mindent meg kell tenniük az országunkért. Abba kell
hagyni a torzsalkodást. Meg kell szüntetnünk a - lassan már évszázados –, az önmagunk
sorsát rontó harcot jobb és baloldal között. Ki kell mondanunk, hogy vannak a jobb és a
baloldalon is demokraták, aki valójában nem egymással állnak ma szemben, hanem
azokkal, akik a demokráciát akarják leépíteni.
Ki kell törnünk a saját magunk épített ketrecből. Új szemmel kell néznünk a világba és új
szemmel kell nézünk a politikára. El kell fogadnunk, hogy a civil szervezeteknek, és a
pártoknak is meg van a maguk szerepe a közéletben, és ezeknek erősíteniük kell
egymást.
Hinnünk kell abban, hogy győzhetünk a félelem, a korrupció, a direkt felkorbácsolt
gyűlölet ellenében is. Hinnünk kell honfitársainkban. Hinnünk kell magunkban, az
országunkban. Hinnünk kell, abban, hogy innen nem hogy nem szabad elmenni, de hogy
itt harcolni kell az igazságunkért, a jobb életért, a fejlődésért. Hinnünk kell abban, hogy
Magyarország Európához tartozik. Hinnünk kell abban, hogy mi igenis ki tudunk állni,
úgy, mint apáink 56-ban, ahogy ma tesszük közösen, és el tudjuk mondani, hogy milyen
országot képzelünk el. A népszavazás eredménytelensége megmutatta, hogy
Magyarország nem kér a diktatúrából. Nem kér a hülyítésből. Nem kér a korrupcióból.
Magyarország nem akar orosz gyarmat lenni. Magyarország az európai unió teljese jogú,
büszke tagja akar lenni. Magyarország gazdag, nyitott, és szolidáris akar lenni.
Magyarország nem akar újra vasfüggönyt a szomszédos magyarlakta országokkal közös
határaira!
Így van?
Igen? Nos, akkor azt tudom nektek mondani, akkor küzdjünk érte közösen. Vegyük fel a
kesztyűt, amit Orbán Viktor dobott a képünkbe! Mutassuk meg neki, hogy nem veheti el
tőlünk csak úgy az országot! Nem veheti el tőlünk az életünket! Gyermekeink és
unokáink jövőjét! Mutassuk meg, hogy ez a nép nem gyáva kiállni a jogaiért, és hogy

elfogyott a béketűrésünk, idáig csöndben voltunk, de végleg betelt a pohár. Eddig és ne
tovább.
Harcolnunk kell. De nemcsak Orbán rendszere ellen. Hanem egy új köztársaságért. Egy
olyan országért, melyben mindenki otthon érezheti magát. Ahol kiszámítható az
adórendszer, ahol nem kell Fideszesnek lenni egy jó állásért, ahol a tehetség utat törhet
magának, ahol megbecsülik a munkát, ahol működik az egészségügy, ahol jó az oktatás,
ahol nem uszítanak gyűlöletre, ahol nem lopják el a pénzünket azok, akiknek az lenne a
feladatuk, hogy vigyázzanak rá. Egy olyan országért kell küzdenünk, ahol szabad a sajtó,
és ahol büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk!
Vissza kell foglalnunk az utcát, a munkahelyeket, a kulturális életet, az iskolákat. És
szögezzük le egyszer és mindenkorra, hogy nem Orbán Viktor mondja meg, hogy ki a
magyar!
Két feladatunk van, egyik sem lesz egyszerű. Az egyik a szervezetek dolga. Nekünk, civil
szervezeteknek és pártoknak minél hamarabb ki kell dolgoznunk azt a közös víziót, amit
szembe állíthatunk Orbán Magyarországával . Ez a mi dolgunk. És meg is fogjuk csinálni.
A ti dolgotok pedig az, hogy továbbra is aktívak legyetek. Továbbra is álljatok ki az
igazságtalanság, a jogtiprás, a korrupció ellen. Győzzétek meg barátaitokat,
családtagjaitokat, hogy ez így nem mehet tovább. Hívjatok minél több és több embert a
táborunkba, hogy legközelebb még nagyobb erőt tudjunk mutatni. Foglaljuk vissza az
utcákat. Foglaljuk vissza a városokat és a falvakat! Foglaljuk vissza a családjainkat, és
munkahelyeinket. Harcoljunk meg az Új köztársaságért!
Hajrá Magyarország!
Éljen a köztársaság!

