Felhívás: éljünk állampolgári jogunkkal!
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Tisztelt bihari polgárok!
Vasárnap Erdély és Partium magyarsága ismét választani fog. Románia új államelnökét kell
megválasztunk. Egyre sűrűbben hallhatjuk egyes magyar politikusoktól, hogy ez a választás nem a
magyarok ügye, ezért nem is fontos. Ezzel szemben a mi dolgunk is, hogy ki lesz az ország első
embere és milyen irányba megy tovább az ország szekere. A választás rólunk és a mi jövőnkről szól.
A mérleg egyik serpenyőjében az erdélyi értékek: a szorgalom, a jól végzett munka becsülete és a
szavahihetőség, a másikban a Balkán sajátosságai: a hazugság, a korrupció, a mindent lezüllesztő
hanyagság és restség. Arról döntünk, hogy olyan elnökünk legyen-e, aki Európához akar közelebb
vinni, vagy olyan, aki a Moldvai Köztársasággal akar egyesíteni.
A mostani vezetőket már ismerjük, túlságosan is...
A hazugság és a szabad rablás két és fél évtizede után jól tudjuk, hogy Bukarestben ismét
hazudnak nekünk, és ahogyan eddig sem tettek semmit közösségünk megmaradásáért, most is
csak ígérgetnek. Világos, hogy az elmúlt években a sorozatos kampányok miatt valós kormányzás
nem volt, és ahogyan az Európai Unió adatsoraiból is kiderült az ország a csőd felé sodródik.
Minden téren utolsók vagyunk. A választási osztogatás után most adóemelések és megszorítások
következnek. A növekvő munkanélküliség, általános korrupció és szegénység miatt fiataljaink
tízezrével vándorolnak ki. Ma már világos, a magyar érdekképviselet hazudott az erdélyi autópálya
ügyében, hiszen továbbra sem épül semmi, hazudott a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem magyar karáról, sőt az önálló Bólyai Egyetemről már rég le is mondott. Hazudtak arról,
hogy megvédik nemzeti jelképeinket, hiszen tovább folynak a prefektusi eljárások a székely és
magyar zászlók ellen. Hazudtak az autonómiáról, hiszen ahogyan megszoktuk, kampány után ismét
lekerül a napirendről ez is. Ennyire hiteles kijelenteni: megbízható partner a mostani kormánypárt
és elnökjelöltje.
Az egyedüli „eredmény”, hogy a PSD-vel együtt kormányzó korrupt magyarokat sikerrel védték
meg a börtöntől és hiába indul újabb és újabb eljárás akár Bihar megyében Kiss Sándor pártelnök
ellen, vagy a napokban Tánczos Barna volt államtitkár korrupciós ügyei miatt, és sorolhatnánk, a
hatalom védelme alatt a következmények elmaradnak. Összenőtt, ami összetartozik.
Azok, akik kampányukban visszaéltek Orbán Viktor miniszterelnök nevével, most mindet
megtesznek a baloldal győzelméért. Világos, hogy mi magyarok eddig sem és ez után sem fogjuk
támogatni a magyargyűlölő Ion Iliescu egykori államelnök pártját és politikai utódait. Éppen ezért
más út nem maradt a PSD magyar koalíciós partnerének, mint, hogy lebeszéljen a választáson való
részvételről, illetve, hogy – amennyire lehet – megyei vezetői segítségével kampányoljon a román
szocialistáknak. Ebbe a sorba illeszkedik a bihari tulipános pártelnök is, aki mint mondja: „érzelmes
döntés helyett értelmes döntést hozzunk”. Két évtizede dönt az erdélyi magyar politikában az
„érzelem” helyett az „értelem”. Az eredmény látható: szegénység, kivándorlás, fogyás, korrupció és
dúsgazdag politikusok. Számunkra világos: szívnek és észnek ezúttal is egy a szava!

Azok, akik lelkiismeretre és bizalomra hivatkoznak ismét eladtak bennünket, ahogyan a Szatmár
megyei PSD elnöke is elmondta: megegyeztek a magyarokkal és még a templomokban is ott
lesznek, hogy ellenőrizzék, hogy a jó jelölt érdekében kampányolnak-e.
A választás ezért is egyszerű: visszatérünk-e a diktatúrába, ahol még templomainkban is
ellenőriztek bennünket, hagyjuk-e, hogy az úgynevezett magyar érdekképviselet bukaresti
partnereivel végképp visszahozza az állampárt és a Szekuritáté módszereit általánossá téve a
félelem és a zsarolás állapotát, vagy szabad, európai polgárok leszünk?
Az öt évvel ezelőtti államelnök-választáson a két jelölt között kevesebb, mint egy százalék volt a
szavazatkülönbség. A magyarok többsége, bármit is mondtak bukaresti képviselői, akkor sem
támogatta a baloldali jelöltet, így mi magyarok döntöttük el, ki legyen Románia elnöke. Akkor jó
döntést hoztunk. Most ismét szoros eredmény mutatkozik, ezért lehetőségünk van arra, hogy ismét
mi magyarok döntsük el, ki legyen az ország első embere. Ne szalasszuk el a lehetőséget, Románia
elnöke legyen ismét az, akit mi, magyarok támogatunk.
Ennek értelmében az Erdélyi Magyar Néppárt arra kér mindenkit, feltétlenül éljen állampolgári
jogával, szavazzon, és válassza az erdélyi jelöltet, támogassa Klaus Johannis volt szebeni
polgármestert.

Nagyvárad, 2014. november 12.
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