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Miniszterelnöki évértékelő 2020

Kivonatosan közreadva, mert az
államilag garantált hülyeség(ek)ből
ennyi is sok(k)

Tisztelt Honfitársak, Honfitársnők, Polgártársak, Polgártársnők, Elvtársak 
és Elvtársnők! 

Engem és a kormányt igen nagy örömmel tölt el a tudat, hogy országunk 
virágzik, sőt, programunk révén sikerült felzárkóznunk az Európai Unió által 
előírt követelményekhez.

…A belpolitikában rend van, a külpolitika bonyodalommentes – ezt kormány-
lapunk is megírta. Tudom, mert én parancsoltam meg nekik. Örvendetes, hogy ilyen 
elkeserítő gazdasági-külpolitikai helyzetben – amikor különböző nációk vezetői 
ujjal mutogatnak egymásra, hogy miattatok mélyül a válság –, mi nem követjük 
az ő példájukat. Mi nem mondunk durva szavakat egyetlen szomszédos vagy más 
nemzetre. Nálunk a párbeszéd változatlan: vagy mi nem beszélünk senkivel, vagy 
– és ez sokkal jellemzőbb – mihozzánk nem szól senki.

…Barátaim! Örömmel jelentem, gyógyulnak a Trianon okozta sebek! Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint hogy katonai egységeink egészen a távoli Afganisztánig 
védelmezik érdekeink határait. De ne legyünk túl mohók! Tudjuk, ki mennyire 
hiú, annyi esze hiányzik. Azaz: nem állhatunk meg a területi revansnál. Nem! 
Máshogy is törlesztenünk kell. Például egy közelgő Magyarország–Franciaország 
focimeccsen. Igen, kimondom: le kell gyűrnünk a frankokat! Győzni fogunk! 
Nem kicsit, nagyon! Erre maga a kormány vállal garanciát. Már meg is vettük a 
megfelelő játékvezetőket és játékosokat; többek között Messi, Kaká és Cristiano 
Ronaldo magyarosítása is folyamatban van. Az ellenzék most biztosan azt kérdezi, 
miből. Nos, ne aggódjatok! A kormány Szabolcs-Szatmár-Bereg elzálogosítása 
révén először préselt ki hasznot ebből a jobb sorsra érdemes megyéből. És ez nem 
minden! A 2022-es foci VB után a Kakáék eladásából származó eurómilliókat 
nemzeti pénzintézeteknél szeretnénk lekötni. De fontos tudnotok, hogy nem 
vagyunk jósok. Nem tudunk cigarettacsikkből kártyát vetni. Honnan is tudnánk, 
hogy jövőre az Ambro vagy a City Bank lesz-e az, amelynek kamatkínálata a leg-
kedvezőbb feltételekkel fog kecsegtetni. Ha sokszor meggyőzőek vagyunk is, jó, 
ha tudjátok: nem vagyunk istenek. Sajnos! De ez már belpolitika – abban pedig 
mi vagyunk az illetékesek.

Térjünk is át a belügyekre. Ezeken a területeken akadt a legtöbb tennivaló, 
ezért itt válogatott fehéringesekre volt szükségünk. Sajnos, nehezíti helyzetünket, 



49

EGYÜTT 2009
3

hogy az utóbbi időkben már nem volt mit és miből osztani. De ne beszéljünk 
tesze-toszán! A hétszázát neki, csapjunk a közepébe!

…Harmincévi kormányzásunk eredményeként végre bevezethetjük az eurót, 
mert – szerencsénkre! – Brüsszelben megértették, monetáris téren is az európai 
kultúrközösség szerves része kell hogy legyünk. Nagypolitikai szemléletváltás 
történt: felnőtt egy olyan nemzedék, amely megértette, hogy a koldusnak is adni 
kell, hisz ő is ember.

Majdnem ilyen horderejű problémára sikerült megoldást találnunk a múlt 
havi pártértekezletünkön. Testvéreim! Tanácskozásunkon 110 százalékos szavazat-
aránnyal jóváhagytuk azt a törvénytervezetet, melynek hatására megszűnhetnek 
a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos problémák. Javaslatunk a 19. századi amerikai 
indián probléma megoldásában alkalmazott módszerre épül, és az annak alapján 
kidolgozott tízezer oldalas bizottsági tanulmány fő konklúziója a következő: a 
nyugdíjprobléma fő oka maga a nyugdíj! Ha nem adunk nyugdíjat, akkor nyugdíj-
probléma sincs. Különben is, történetük során a magyarok szignifikánsan több évet 
éltek nyugdíj nélkül, pedig még földgázuk se volt. Nem baj, a hagyományokhoz 
híven kijelentem: két-három éven belül nekünk sem lesz.

…Más téma: a gazdaság. Nos, a termelés üteme és intenzitása megfelelő. 
Amióta vállalataink 90 százaléka áttelepült Szlovákiába, a munkaügyi sztrájkok 
olyan ritkák, mint Magyarországon az inflációcsökkenés. Apropó, infláció; itt 
hívom fel a közgazdaságtanos hallgatók figyelmét arra, hogy a hazai gazdaság 
példáján megismerkedhetnek az utóbb említett jelenség mindhárom formájával: 
a kúszó-, vágtató- és hiperinfláció rövid időn belüli gyakori váltakozása igazi 
hungarikum lesz!

…Gyerekek! A legfontosabbat még nem is említettem. Végre van új főbíránk! 
Személyiségi jogait figyelembe véve elmondhatom, hogy az illető neve T. Igor. 
Neki sikerült az, ami csak keveseknek adatik meg: volt szerencséje megtapasztalni 
az ítélkezési mechanizmus mindkét oldalát! 

…Végül, de nem utolsósorban, örömmel osztom meg veletek, hogy az 
egészségügy helyzetén szintén sikerült javítani. Legjelentősebb vívmányainkat a 
közösségi lélekgyógyászat terén értük el. Évszázados nemzeti depressziónknak – a 
kormány és a civil társadalom által is támogatott pragmatikus szemléletváltásnak 
köszönhetően – sikerült véget vetni. Azaz, ha A párt tagja ezelőtt tíz évvel meg-
ígérte B párt tagjának, hogy fellógatja, akkor A párt tagja ma már a non-verbális 
eszközöket sem rest bevetni.

…Beszédemet az „Épp testben épp lélek” mottóval fejezném le, akarom 
mondani: be. Hiszen tudjátok, a rokkantsági nyugdíj is nyugdíj!


