
1. Tisztelt Borboly Úr! 
Én az én nevemben a kormányon maradásra szavazok. Üdv. 
 

2. Kedves Csaba! 
 
Én, személy szerint az ellenzékiségre szavaznék most. Nem akarok olyan ernyő alá állni, ahol 
CVT is védelmet keres az eső elől. Nem tudom, hogy hányan fognak véleményt írni, de elég 
ha az ember a facebook falát végigpörgeti, mert láthatja a sok Ponta ellenes képeket, 
vicceket, szövegeket. Sok elveszett ember hitét adná vissza az RMDSZ, ha most Iohannis 
mellé állna. A nagyok bárhogy is döntenek, én tudom, hogy kit választok. 
További kitartó munkát! 
 

3. Jó reggelt kívánok. 
Maradjunk kormányon, de Klaus Johannis legyen az elnök. 

Üdvözlettel 
4. Nem tudom, hogy mi a te véleményed, de én ithon nem tudok kimenni az emberek 

ele azzal, hogy Pontat támogassák a második fordulóba. Szerintem nem lenne jo ha 
Vadimekkal fogna össze az elnökség. Nem kellene azt a tőkét amit osszekovacsoltunk 
másodikán, elpuskazni egy rizikós döntéssel. 

5. Kedves Csaba! 
Egy ideig kitartó voltam, töretlen, aztán vegyes érzelmeim lettek, most pedig 
határozottan „ellenzékbe” vonultam. Nem kendőzöm, nem szégyellem, vállalom! 
Véleményem szerint, ez az az alkalom, amikor meg lehet, és meg is kell menteni a 
magyarok becsületét. Nemcsak a magyar közösség előtt, hanem az értelmiségi 
románok előtt is, és hinni abban, dolgozni azért, hogy bármi következne, „a jó 
oldalon” mindent könnyebben el lehet viselni, újra lehet kezdeni, tiszta lappal. 
Hiszem, hogy a megyénkben élő magyarság véleményét, szavazati jogát nem lehet 
eltiporni bármilyen eredmény születne november 16-án este, nagyszerű vezetőink 
vannak és voltak, fiatalok, dinamikusak, és ők megérdemlik, hogy egy tisztább, 
gerincesebb jövőben, jövővel folytathassák munkájukat. 

Láttad az maroshévízi beszédet a székelyföldi véleményről, ezek sosem fognak 
megváltozni a szívük mélyén, hiába az eljövendő 10 éves vezetés, azzal járó lehetőségek. 
(és gondolod, hogy nem maradnak el a tüntetések, nemzetközi felháborodások, ha mégis 
Ponta nyerne?) 
Nem tudom, nem szeretnék a helyedben lenni most. 

Arra is gondoltam, hogy talán az RMDSZ vezetősége tudja, hogy mivel jár ez a hivatalos 
felvállalás, viszont titkon reméli, hogy az emberek jó helyre pecsételnek, s ha ez lenne, akkor 
mindent megbocsájtanék, még akkor is, ha ezt hivatalosan végig kell csinálják, mintegy 
szégyent hozva a magyarságra, sztereotípiákat gyártva az egész magyarságra, mert hiszen ez 
az a párt, aki az érdekeinket képviseli. Ne haragudj, ezeket én így, nyersen látom. Azt 
gondolom, ha már mindig értesítesz a jobbnál jobb ötleteidről, akkor én is elmondhatom a 
véleményemet, kendőzetlenül. Most nem megy a diplomácia. 
A válaszom tehát: ellenzékiség. 
Kívánom, hogy tudj higgadtan dönteni, és olyan véleményeket küldjenek neked az emberek, 
melyekkel előrelépsz, újratervezel akár, és nem elcsüggedsz miattuk, hanem megnézed ki 
mondja, nem csak azt, hogy mit és hogyan mondja. 
Isten áldjon! 



6. Jo napot Elnok Ur.  
Az az igazsag nem tudom mennyire szamit a “mi” kis velemenyunk, de ha mar megadatik a 
lehetoseg akkor elmondom. En ugy gondolom hogy a kerdes nem teljesen jol van felteve 
ugyanis ebbol en azt ertem hogy mar tudjuk ki lessz  az allamelnok, a kerdes csak az hogy 
maradunk-e a kormanyba vagy nem. De mi van akkor ha megse Ponta nyer? Lehet hogy nem 
jol latom a dolgokat ugyanis nem vagyok politikus, de ugy erzem hogy NEM szabad mi 
magyarok ezuttal Pontat tamogassuk es pedig azert mert mint allamfo nem latok benne 
nagyobb garanciat mint Johannisba es sem gazdasagi, sem kissebsegi kerdesbe nem lenne a 
“mi” elonyunkre. Hogy tobb penz jon fejlesztesekre a tersegekbe ha kormanyon vagyunk az 
teny, de kerdes hogy az emberek bizalmat erdemes-e elvesziteni ezert. 
Summa summarum, en ha a kerdes a ket jeloltre tevodne fel, mar pedig rajuk kell 16-an 
szavazzunk nem a kormanyra, akkor Johannist tamogatnam.  
Koszonom a lehetoseget, 

7. Tisztelt Borboly Csaba! 

Mindenek előtt a direkt véleménynyílvánításra való felkérés határozottan meggyőző 
mozzanat, jó út a népesség politikai érdekeltségének felébresztése felé, hiszen végre talán 
úgy érezhetjük, számít, mit gondolunk. Ez persze csakis a vélemények meghallgatásának 
mértékétől függ a továbbiakban, de ha látjuk, hogy nem csak kedveskedés, és folytatása is 
van, meggyőződésem, hogy nem lehetetlen egy sokkal magasabb részvételi arányt elérni a 
2016-os választásokon. 

Nem olyan rég, hogy aktívan követem a politikai fejleményeket, ennek ellenére a kérdezett 
ügyben határozottan merek állást foglalni. A mostani jelöltek karakterét vizsgálva úgy 
gondolom, hogy a kérdés feltevése alapból rossz. Mert habár fontos a kormányzati vagy 
ellenzéki pozíció, ilyen éles különbség még nem körvonalazódott ki két személy között a 
román politikában, mint Victor Ponta és Klaus Iohannis között. Azt hiszem nem kell a szász 
nemzetiségű jelölt érdemeit sorolnom, és amúgy is naivitásra vallana. Nem fekete vagy fehér 
között választunk, még mielőtt szenilisen német korrektségre hivatkoznánk, hiszen politikai 
személy mindkettő. Viszont nemzetközi elismertsége, és tényleges eredményei alapján 
ítélkezve az egyetlen lehetséges útnak a vele történő kapcsolat erősítését látom. Ezen képen 
nem változtatna még az sem, ha nyíltan magyarellenes lenne, nem csak a kampány ideje 
alatt, mert hosszú távon nemhogy a magyarság, de az egész ország (és így 
visszacsatolva  megint csak mi) érdeke egy tempósabb fejlődés és politikai tisztogatás. Úgy 
gondolom, hogy 25 év alatt sikerült a szövetségnek rengeteg jogot kiharcolnia számunkra, 
viszont aminek töredéke érvényesül a gyakorlatban. Ha már csak ezen törvények 90 
százaléka ténylegesen láthatóvá válna, nagy előrelépés lenne a magyarság számára. A másik 
fontos érv Iohannis mellett, hogy amennyiben megnyerné a választásokat, az elmúlt korszak 
legerősebb példaértékű figurája lehetne az ország számára, hiszen egész generációk vannak, 
akik masszív korrupció nélkül nem tudják elképzelni a parlamentet.   

A győzelem kérdését figyelmen kívül hagyva: eljutott egy olyan stádiumba a szövetség, ahol 
komolyan kell vegye magát. Vannak eredményei, céljai, de ez nem minden. Tartós alkotást 
csak korrekten lehet véghez vinni. A jelenlegi kormány azt az orgánumot képviseli, melyet 
egy értékeket képviselő szervezetnek megtagadni majdhogynem kötelessége. Habár rövid 



távon nehezebb lesz, biztos vagyok benne, hogy vállalja a magyarság a nehézségeket, inkább 
mint az együttműködést.   

Ezeket figyelembe véve meggyőződésem, hogy ha az RMDSZ fenn szeretné tartani eddigi 
politikai arculatát, mely a magyarság hosszútávú, megfontolt és cselekvő érdekképviselete, 
semmiképp sem maradhat a PSD koalíciós partnereként. Az valószínűleg egyenlő az 
öngyilkossággal. 

8. Tisztelt Elnök úr, 
 
Ha engem kérdez, egyértelmű, hogy a kormányon maradás mellett teszem le voksomat. Ha 
viszont azt nézzük, hogy mennyire tudja az RMDSZ írányítani a román jelöltek felé a magyar 
voksokat, akkor igencsak körültekintőnek kell lennünk, mert 2009-ben sem tudtuk ezt 
megtenni. Az RMDSZ mondott egyet (Geoana), a választók meg pecsételtek a szimpi 
Basescura. Most is meg van annak a veszélye, hogy bár Iohannis nem igért semmit, mégis 
szimpatikusabb a magyar szavazóknak. Ezt nagyon jó kommunikációval (pl: Ponta 
autonómiát igért!, Iohannis még a nevét is elrománosította) lehet csak ellensúlyozni. Ezek 
mellet felvetődik még két kérdés:  
1. Ha az RMDSZ ismét balos elnökjelölt mellett kampányol, nem sütik rá végleg a "komcsi" 
jelzőt?   
2. Mit keresünk mi Vadim Tudorral egy sátorban? 
 
Végszóként: minden felmerülő kérdőjel ellenére én a kormányon való maradás mellett 
döntenék. 

9. Kedves Csaba! 

Érdeklődéssel olvastam a leveled. Egyetértek veled. 

Kérésem - kérdésem lenne: Hol lehetséges olyan információkat szerezni, amelyek a 
valóságnak alegunkább megfelelnek a két állam elnök jelöltről? Milyen is ők, mit ígérnek 
nekünk, mennyire lehet adni az ígéretükre? 

Az talán nem is kérdés, aki komolyan gondolkodik és reálisan léatja a helyzetet, hogy 
maradjunk-e a kormányban. 

Szerintem IGEN, és ez több olyan ismerősömnek a véleménye, aki nem írja el, vagy nem 
mondja el olyan helyen, hogy az eljusson hozzátok. 

10. Tisztelt Borboly Úr! 
Rá kell bízni mindenkire, szavazzon lelkiismeret szerint!!!!! Johannis saját nemzetének 
árulója, Ponta egy éretlen, ráadásul magyarellenes, katonaszökevény olasz dédapával 
rendelkező bohóc!!!!! Vele bajba kerül az igazságszolgáltatás függetlensége! Tisztelettel  
 

11. Tisztelt Elnök Úr! 
Számomra igen megtisztelő, sőt kitüntetés ez a felkérés.  
Biztosra vehető, hogy sokan mások is így vannak ezzel. Köszönöm hát tiszta szívből. 



Rövidebb leszek mint szoktam általában, De ez most nem az a műfaj. Ezért remélem, hogy 
röviden s lehetőleg a szeg fejére ütve tehetek eleget felkérésének. Jóleső érzéssel fedeztem 
fel, hogy az Ön elemzésében, ami ennél azért jóval több is, van egy mondat ami az én 
véleményemmel és álláspontommal találkozik oly mód mint - bocsánat a zsargonért, de ezt 
én most nem tudom ne ide írni - mint kujak a szemre. Az invokált mondat kb. így hangzik: a 
legjobb, leghelyesebb, legcélravezetőbb ha nem várunk el semmit. Ezt én úgy értelmezem, 
hogy nekünk egyik jelölt sem felel meg, egyiktől sincs mit várnunk. Ponta hazug és sunyi, 
Johannis meg szász. De nem nemzeti szempont szerint, hanem a történelmi tények 
bizonyságának tükrében. Sem a múltban sem a jelenben nincs egy pozitív példaértékű 
esemény amely arra késztethetné az erdélyi magyarságot, hogy mellette tegye le a voksát. 
Katona koromban is, jobbára és túlnyomó részben csak negatív tapasztalataim voltak. Egy 
sváb fiú  viselkedett irányomban, irányunkban pártolólag, a többi benyalt a román 
bajtársaknak. Feleségem ..... szintén lesújtó tapasztalatot szerzett, de annak előtte is a szász 
kollégák mindig a románok kövét fújták, az ők zenéjére táncoltak. Johannis nemcsak, hogy 
nem beszélt a kampánya idején semmit a kisebbségekről, de még a nevét sem vállalja. Ha 
őkeme J-vel is írja a nevét, ez semmi az mellett, hogy nem kérte ki magának, hogy plakátjaira 
ne I-vel írják vezetéknevét. És egy utolsó gondolat: ha csakugyan, ténylegesen akarna 
segíteni a saját és vele együtt más kisebbségeken/-nek/ spéci nekünk, akkor sem tudna a 
románoktól való félelme miatt. Ergo: nekünk távol kell maradni az urnáktól, mert Ponta így is 
simán fog nyerni a második fordulóban. 
 
Én elmegyek szavazni, de ugyanazt teszem mint az Iliescu-Vadim "versengés" alkalmával. 
Nagyfokú indulgenciáról fogok újfent bizonyságot tenni, mindkettőjüket "kitüntetem" és 
szerényen megajándékozom egy egy pecséttel. Tudom, hogy ezzel Ön nem ért egyet, ettől 
eltekintve én így fogok eljárni. 

12. Tisztelt Elnök úr! 

A második forduló előtt vegyes érzéseim vannak a jelöltek személyét illetően. Egyikük 
mögött ott áll az a minden hájjal megkent ex-államelnök, aki 1990 márciusában 
összeuszította szülővárosom: Marosvásárhely román és magyar ajkú lakosságát. Ez a jelölt 
bemutatta, hogy semmi nem számít a hatalmi játszmában, és lehet tolvajokat, gazembereket 
miniszteri székkel megkínálni, törvényeket módosítani a párt érdekei szerint. Igaz, amikor 
felborult a kőkeménynek látszó koalíció, megtűrte a magyarokat is a kormányban, de 
igyekezett tudatni azt, hogy Székelyföld már pedig nem létezik, és ne is álmodjunk olyan 
régióról, ami a mi megmaradásunkat, kultúránk, értékeink megőrzését szolgálná. Még 
mindig nincs megoldva a MOGYE magyar karának beindítása, a közigazgatásban igazi 
kétnyelvűségről nem beszélhetünk. 

A másik jelölt európaivá tette Erdély egyik történelmi szempontból is kiemelkedő városát, és 
szászként nemcsak elnyerte, hanem meg is őrizte a polgármesteri széket egy olyan városban, 
ahol a szászok elenyésző arányban maradtak meg. Aztán, mihelyt magával ragadta a hírnév, 
elfeledte származását, nemzetiségét, megtagadta annak a nemzetnek a múltját, amelyből 
vétetett, és elhitette a nacionalistább érzelműekkel, hogy a szászoknak sosem volt 
autonómiájuk. Tegnap még szász volt és demokrata, ma román és liberális, talán holnap más 
színt ölt magára, ha kell. A szász fogalom valamikor azonos volt a szorgalommal és a 
pontossággal. Ma már semmi nem a régi. 



Én egyikükben sem látom azt, hogy a magyarság érdekeit teljesítenék. Már unom, hogy 
minden adandó alkalommal a magyar kisebbség a hibás mindenért, ami ebben az országban 
rosszul megy. Unom, hogy mi szerezzük a voksokat egyik-másik pártnak, és a mi 
gyűlölésünkkel lehet politikai előnyt verbuválni.  

Mindenesetre, nem fogok olyan jelöltre szavazni, aki Erdély elcsatolásának gyásznapját 
kívánja látni minden település főutcájának névtábláján, és az sem esne jól, ha a kitudja 
hányadik román himnusz csendülne fel minden iskola első órájának kezdetekor. És még 
mindig úgy érzem, hogy többet vesznek el tőlünk, mint amennyit adnak: a székelyföldi 
adókból nem épülnek autópályák, csak hagymakupolás templomok. Székely falvainkban 
ismeretlenek vásárolják fel a földeket, és félő, hogy az állam kezére játsszák át, mint egykor. 
Adnak kormányzati szerepet, de a magyar oktatás lekerül a napirendről, a magyar nyelv nem 
lehet regionális nyelv, valami érthetetlen okból kifolyólag. És bár kezdetben magyar 
prefektust ígérnek Maros megyének, lám, be kell érnünk egy alprefektussal. És még nem 
említettem Kovászna megyét, ahol sértésnek veszik, hogy nem tiszteljük kellőképpen azt a 
román államot, amely másodrangú polgárokként kezel minket. Adynak igaza lehet: Nekünk 
Mohács kell! Jó a kormányban részt venni...de nem minden áron. Mostanság túl nagy árat 
fizetünk érte.  

Hogy kire szavazok? Posztkommunistára semmiképp, bár csak nyolc évet értem a 
kommunizmusból. De érdemes-e a másik opcióra szavazni? Ez még a következő két hét 
zenéje! 

13. Én Victor Pontara biztos nem szavazok. Nem üti a mércémet. 
Habár ő az esélyesebb, még nem nyert. Meg kell várni a végeredményt, véleményem szerint. 
 

14. Szia. 
Szerintem mindenkepp a PSD-t kellene tamogatnunk, foleg, hogy Tariceanut akarja Ponta 
miniszternek (ha csak nem egy megteveszto csel).  Erdelyen kivul a PSD minden megyet 
hozott, es Erdelyben is voltak megyek,ahol csak par szaz szavazattal nyert Johannis. Az 
ortodox hivok Pontat tamogatjak  es szerintem a masodik forduloban noni fog a 
szavazotabora. 
 
Eredmenyek eleresehez - mint eddig is - a rendszer jatekszabalyaival kell elni. Az uj rendszert 
pedig  minden bizonnyal a PSD fogja teljesen iranyitja, hacsak Basescu elo nem all valami 
kemeny, varatlan trukkel, vagy idovel fel nem epiti a PMP-t, ha lesz energiaja.... 
 
2016-ig pedig az EMNP-t ki kell csinalni. Ha eddig kesztyus kezzel bantunk veluk, ideje 
leszamolni a szajkaratesokkal. Ilyen eredmennyel semmilyen legitimitasuk nincs. Erre kulon 
strategiat kell kidolgozni, kemeny RDMSZ-es huzoembereket raalitani. Amennyiben ez 
sikerul, leven, hogy onkormanyzati valasztasokrol lesz szo, 2016-ban novekedni fog a 
reszvetel, kiveve,ahol gyenge a jelenlegi RMDSZ-es polgarmester..... Ahol ez igy van, ott mar 
jo lenne uj ember, uj arcat 2016-ig felepiteni.  
 

15. Szép napot! 
Kedves Csaba! 



Ha ellenzéket, ha kormánypártot szavazunk, mindkettő román nemzetiségű, mindkettőtől 
azt várná el az ember, hogy tiszteljék a magyarokat, amit annak idején belefoglaltak a 
nyilatkozatba amikor az Erdély az övék lett, azt tartsák be! 
 
Idegenekre miért szavazzak, akik csak manapság engem el akarnak nyomni ? 
Ha betartják a régi ígéreteket akkor esetleg. 
 
Az más kérdés, hogy melyikre: 
 
Tudva, hogy kormányon vagyunk jön errefelé egy kis pénz, a másik meg az, hogy hát ha velük 
egy cipőbe evezünk, akkor velük kell lenni a második fordulóban is, ami egyetlen egy okból 
baj, éspedig abból, hogy sajnos sok ember azért nem akart 2 -án az RMDSZ-re szavazni, mert 
nyomosan mondták, hogy úgy is a végsőn a másodikon átkel pártolni valamelyik románra és 
biztos az lesz akivel kormányoznak! 
 
Ha meg ellenzékre szavazunk akkor tiszteletlenek leszünk magunkkal, és a koalícióval 
szemben, megint aztán jön a kormányzás előtti időszak, amikor Románia bele volt kötve 
mindenbe csak ne kormányozzanak!  
 
Valahogy egy olyan döntést kellene hozni, hogy megfogjuk ezeket, mert kell a mi százalékunk 
nekik, hisz győzni akarnak. Azon filozofálok, hogyan lehet megfogni őket, ha nem megyünk el 
szavazni vagy ha egyre elmegyünk! 
 
Nem szavaznék a románokra én őszintén, ha csak nincs egy jó stratégia! 
 
Még gondolkozok! 
Addig is maradok tisztelettel! 

 
16. Tisztelt Elnök Úr! 

Én úgy látom, hogy Klaus Johannis támogatása lenne célszerűbb. Egyrészt azért, mert 
mégiscsak kisebbségi, s egy másfajta országot szeretne. 
A másik oldal, a kvázi szociáldemokratának álcázott baloldal kormányon van ugyan, de nem 
szeretném, ha tíz múlva is ott lenne. Több baloldali kormányzattal működött együtt 
koalícióban az RMDSZ. Az eredmény pedig korántsem volt annyira látványos. 
Ideje a jobbközépen keresni a lehetőségeket, mert akkor a másik két erdélyi magyar politikai 
formáció sem fog külön utakra mozdulni, hiszen ez az alternatíva az anyaországi 
szponzoroknak is megfelelő. 
Ha az RMDSZ és az erdélyi magyarság Johannist támogatva alulmarad a választásokon, akkor 
egy ellenzéki időszak következhet, amelyben összekovácsolódhatnak a rommagyar erők, s a 
jobbközép román pártokkal markáns ellenzéket képviselve rajzolhatnák át a hazai politikai 
palettát.  
Hosszú távon még ez is jobb, mint a baloldallal kötött bűnös érdekházasság, mert 
perspektíva látszik mögötte. 
A baloldal kínálta lehetőségekkel hosszú időn át éltünk. Az eredmény siralmas. 
Románia nem nemzetállam. Főleg akkor nem lesz az a jövőben, ha erdélyi és német 
származású politikus az elnöke. Egy kisebbségi szervezetnek ezzel a ténnyel tisztában kell 
lennie. 



17. Tisztelt Elnök Úr, 
 
Amennyiben az Ön által kèpviselt szövetség nem hoz egy felelősségteljes döntést, félő hogy a 
magyarság tulipános oldala ( akik még kitartottak Önök mellett), lassanként elpártol.  
 
Nagy a gazdasági, kulturális... tét és Klaus Johannis egy jó példával szolgált Szeben városban, 
amit megtett kicsiben azt nagyban is meg tudja valósítani.  
 
Nem kell lesüllyedni a kommunisták, nagyrománia pártosok szintjére és főleg nem 
szövetkezni velük.  
Mi választók csak egy porszem vagyunk a tengerben, választási kampánykor csak igazán 
fontosak...nem hiszünk már a mesékben és látjuk a fától az erdőt... 
Döntésük legyen ésszerű...sajnos Victor Ponta a román "guraliv" megtestesitoje, azaz sok a 
duma, kevés a megvalósítás. Rá semmikép sem szavaznék és környezetemet is arra 
buzdítom, hogy ezt tegye!!! 
 

18. Természetesen: kormányon maradás.  
 

19. Termeszetesen a kormanyon maradasra. 
  

20. Tisztelt elnök úr! 
Az országban változást egy önhöz/hozzád hasonló gerinces és határozott vezető hozhatja 
meg. Ez esetben ezt a személyiségtipust  Klaus Iohannis képviseli, azt is szem előtt tartva, 
hogy Erdély teljes egészében rá szavazott és a diasporában élők is rá adták volna a voksukat, 
ha modjukban állt volna.... 
 

21. Tisztelt Elnök Úr, kedves Csaba! 
azt látom, az eredmények alapján és a mozgosításnál is, hogy akik szoktak szavazni azok 
elmennek, akik nem szokatak szavazni azokat nehez ravenni, hogy megtegyek. A második 
forduló kényes téma. Mivel úgy látom, ha nem marad kormányon az RMDSZ nagy 
sepregetések és a felsoroltak elvonásával kell szembenézni, viszont Johannis hitelesebb a 
jelöltek közül a magyar ember számára.  
Kell bizni a magyar emberek döntésképességében és inkább lelkiismeret szerinti szavazásra 
búzdítani, ha már nem lehet az utóbbit mellszélességgel felvállalni. az, hogy Johannis nem 
igérget nem lehetetlen, hogy többet ér, egy meg nem igért de megadott jog stb., mint egy 
megigért de be nem tartott szó. 
 
Mozgosítani Ponta támogatásával eléggé visszatatszító dolog lesz szerintem a 
választópolgároknak, ami rányomhassa a bélyegét a 2016 os választásokra is.... 
 

22. Tisztelt Elnök Úr! Megitélésem szerint az RMDSZ, akkor döntene bölcsen ebben a 
kérdésben ha szavazésra invitálja a tagságot és mindenki szavazzon lelkiismerete 
szerint. 

 
23. Nagyon nehez helyzetben van most az RMDSZ e kerdes kapcsan. Mi akik nap mint 

nap foglalkozunk politikaval tudjuk, hogy nem a szivunkre hanem az eszunkre kellene 
hallgassunk ebben a helyzetben.Eddig mindig sikerult jo donteseket hozni amikor 



helyzetbe kerultunk, de most ugy erzem ha a kormanyonmaradas mellett dontunk 
akkor hatalmas felhaborodast fog ez kelteni, meglepo a facebookon tapasztalt 
hatalmas baloldali ellenszenv es olyan emberek irjak akik eddig mellettunk voltak. 
Aggaszto adat a hetvegi 3,5 szazalek ezert ugy erzem nem veszithetunk tobb 
szavazot, vissza kell nyernunk azok bizalmat akik eltavolodtak es kiabrandultak a 
politikabol, foleg ugy, hogy 2016 a nyakunkon van. Ezert ugy erzem, hogy az eszunk 
helyett hallgassunk a szivunkre es szavazoinkra, lepjunk ki a kormanyzasbol. Nagyon 
nehez dontes, remelem sikerul csutortokon a legjobb megoldast megtalalni.   

 
24.  Kedves Csaba, köszönöm leveled, megtisztelõ,hogy kivancsi vagy a választóid 

vèlemènyère. Szemèly szerint úgy gondolom,hogy bár ismerem Johannis vèlemènyèt 
ami az önrendelkezést illetve szèkelyföld autonómiáját illeti mègis jobb választás 
lenne mint Ponta. Munkám során nagyon sok emberrel talalkozok különböző 
társadalmi rètegekbõl és kivètel nélkül most mindenkitől azt hallom,hogy,,reméljük 
az RMDSZ nem Pontat választja,,  èn büszkén felvâllalom, hogy Kelemen Hunorra 
tettem vasárnap a pecsètem ès bízok abban,hogy okos döntés születik csütörtökön. 
Biztos vagyok benne,hogy a szèkely ember nem fog Pontara szavazni 16 -án. Ennek 
fènyèben döntsetek. Köszönöm a lehetõsèget.  

 
25.  Lehet talán igy is látni, vagy ezekre is figyelni 

Elnökválasztás 2014 
 
1. Részt vett 14 jelölt 
2. rangsor 8. Kelemen Hunor, 10. Szilágyi Zsolt, megelőzve 6 illetve 4 másik jelöltet 
3. ketten együtt több szavazatot szereztek, mint 2009-ben az egy jelölt 
4. száz választóból 35 Kelement választotta, 6 Szilágyit, az 59-ről nem tudni semmit és ez 
az igazi közös romániai magyar probléma. Érről kell magyar-magyar egyeztetést, 
tárgyalást folytatni. A két magyar eredményt összevetve sem értük el a bejutási 
küszöböt.  
5. Tény, hogy a kettő több, mint az egy és ez most be is igazolódott 
6. Hová és miért fogynak a magyar szavazók. Ha a magyar részvétel a 90 évek 90 
százalékhoz közeli lett volna, akkor Kelemen Hunor messze harmadik helyen lehetett 
volna befutó, míg Szilágyi Zsolt Kelemen pozícióján állhatna 
7. Ha közösségünk 25 év alatt így nem lett volna szétverve, akkor most nem a 
magyromániás és szocialistás (Vadim-Ponta) koalíció tényének lenyelését kellene 
adagolja az így is megtépázott és megalázott romániai magyarságnak a kormányon levő 
RMDSZ.  
 

 
26. Tisztelt Borboly úr! 
 
Először is nagyon értékelem, hogy nyíltan kéri a véleményünket. Csak mint polgár fejteném 
ki, mert a politikába nem szóltam bele soha. A szavazatommal próbáltam támogatni 
magyarságunk képviselőit. Habár sok esetben nem értettem egyet döntéseikkel. 
Az hiszem, meggyőződtek, hogy a magyar közösség, már nagyon rég nem ért egyet az Önök 
döntéseivel. Különösen, ha arról van szó, hogy a választásokon kire szavazzanak. Az a 
bejelentés lenne a legszebb, ha úgy szólna, hogy mindenki saját lelkiismerete szerint 



szavazzon. Aki,úgy érzi, él ezzel a jogával. Megértünk rá, hogy ne nyájként kezeljenek. És ami 
fontos, ez egy elegáns, korrekt  lépés lenne Önöktől. Higgyék el sokkal jobb, felemelt fejjel 
járni.  
A véleményem az, hogy a két magyar megye lakossága, a második fordulóra nagyon kevesen 
megy  el. Akkor az az elvárás felőlünk, hogy a megválasztott képviselőink,  ne alacsonyítsanak 
le azzal a döntésükkel, hogy megmondják kire szavazzunk, elvárható. Különösen most, mikor 
Vadim Tudor is egy társaságba került az egyik jelölttel.  
A magyar közmondásunk: AKI KORPA KÖZÉ KEVEREDIK MEGESZIK A DISZNÓK.  Ha nem 
keveredik, akkor csak parajt eszik, az pedig egészséges. Nem? 
Kérem ezeket közvetíteni a holnapi gyűlésen.  
 
27. Tisztelt Elnök úr! 
Véleményemmel nem valamelyik magyar pártra vonatkoztatnék, hanem az erdélyi 
magyarság egészére (így képzelem el az autonómiát is: az EGÉSZ erdélyi magyarság érdekeit 
szem előtt tartva). 
Az államelnök választás II. fordulóját illetőleg az alábbiakat jegyezném meg:  
 
1. Amíg Romániában az államelnök jogköre megengedi, hogy az elnök döntéseivel felülírja a 
parlament határozatait - a belpolitikai stabilitást szem előtt tartva - jó lenne, ha az államfő és 
a kormány egyazon politikai alakulat/szövetség része legyen. 
 
2. Mivel "két dudás egy csárdában nem fér meg" (lásd Basescu - Tariceanu,Ponta stb.), ezért 
a belpolitikai békesség érdekében, az államelnök is, a miniszterelnök is "ugyanazt a nótát kell 
fújja" 
 
3. EZÉRT poltikusként,vezetőkként  a feladatunk  rávezetni mindenkit arra a bölcs döntésre, 
hogy a viszonylagos belpolitikai béke és kompromisszum létrejöjjön. Nehéz a döntés, mivel 
sok erdélyi magyar ember intelligensebb embernek tarja Johannist, mint Pontat. Nem 
beszélhetünk az erdélyi szász- magyar kapcsolatról, mivel a történelem során az sohasem 
volt  jó, viszont arról a román - magyar politizálásról lehet beszélni, aminek keretén belül 
eredményeket lehet elérni kisebbségi helyzetünk változásában. Jelen pillanatban más 
lehetőségünk nincs. 
 
Köszönöm a lehetőséget a vélemény nyilvánításra. Kívánom, hogy közös döntésünk bölcs, 
megfontolt és tudatos legyen. 

  
28. Tisztelt Borboly Csaba! 

 
Nekem annyi lenne a hozzáfűzni valóm a mostani döntéssel kapcsolatban(és úgy általában jó 
lenne ehez felnőni), hogy ne érdekek alapján hanem értékek alapján döntsenek. 
 

29. Tisztelt Elnök Úr! 
Észrevételei az államelnök-választás kapcsán néhány reflexióra késztetnek - szokásom 
ellenére, le is írom:  
 
1. Gondolkozzon el az első mondatán. Úgy vélem igen leegyszerűsíti az eredmény 
értékelését, ami egyáltalán "nem világos".  



2. Felelőtlen és felületes magyar-magyar cirkuszról beszélni, ebből már elegünk van. A 
másságot, a másképpen gondolkodókat nem kell megbélyegezni. Meg kellene alaposan 
vizsgálni a magyar, de általában is, a választó polgárok távolmaradásának valós okait.  
 
3. Hargita megye vezetőin mondhatnám, kis túlzással, a magyarok szeme. Jobban kellene 
vigyázzon arra, hogy a megye első embereként mindenkit képvisel.  
 
4. Én nem kötelezném el közösségünket a II. fordulóra egyik jelölt mellett sem, de Ponta 
mellett semmiképpen.  
 

30. Tisztelt Elnök Úr 
Véleményt nehéz formálni a vasárnapi választásokkal kapcsolatba ,de az biztos,hogy a 
romániai magyarságnak egyetlen Erőss képviseletre van szüksége. 
A második fordulót illetően, a helyi képviselők álláspontja,   különbözik  az emberek 
többségének az álláspontjától jelen pillanatba (lehet még idő kel hogy elmagyarázzuk 
),hiszen Erdélyben Ponta veszített. 
Nekem egyetlen mondat ütötte meg a fülemet a román jelöltek részéről amelyet 
pozitívumként értékeltem az erdélyi és székelyföldi magyarság jövőjét illetően. Pontát 
kérdezték,hogy egyetért-e Székelyföld autonómiájával ?!  azt felelte:-ha az decentralizációt 
jelent akkor igen. Csak azt nem tudom,mennyire lehet ezt a kijelentést komolyan venni. 
Véleményem szerint a kormányon maradás lenne a hasznosabb jobb döntés,de valószínű 
,hogy nem lenne túl népszerű döntés. 
Ha kormányon maradunk,akkor meg kel oldani a magyar pártok egyesítését a 2016 
választásokig,valamint szükséges a magyar kormány határozott állásfoglalása ebben az 
ügyben. 
 
Remélem segítettem ezzel a véleménnyel az RMDSZ munkáját. 
 

31. A facebook -on megjelentek alapján az emberekkel szóbaállva az van, hogy Jobban 
bíznak Johannis-ban- lehet azért, mert nem ismerik annyira, Pontát pedig már 
eléggé....  vannak olyan vélemények, mely szerint ha Ponta veszít a kormány kissebb 
személycserékkel igy marad, de ha nyer- az új kormányfő lehet már másokkal fog 
tárgyalni és nem kell az RMDSZ. És ha Ponta nem a Basescu féle utat járja, mint 
államelnök- rá fogja hagyni a kormányfőre a kormányalakítást. Ha pedig nem, akkor a 
Basescuval való viták csupán arra voltak jók, hogy megnyerje a választást. Nem 
hiszem, hogy annál a tűznél kellene melegedni, ahol Vadimék is...  Fontos kérdés az 
is. hogy ki az őszinte a magyarokkal:- az aki nem igért semmit, vagy aki úgy tesz, 
mintha... de közben nem. 

 
32. Jo napot! A videóhoz hozzászólva annyit szeretnék elmondani, hogy szerintem, ha a 

magyar képviselők lassan de biztosan be tudnának jutni a román képviselői körökbe 
és igy tovább.... egyre inkább eredményesek tudnának lenni a kezdeményezések, 
tervezetek. én így látnám ésszerűnek! nem kell ellenségeskedni, inkább béke-alapon 
kellene beépülni! Köszönöm, ha végig olvasta, Borboly Úr! További szép napot. 

 
33.  Tisztelt Borboly Csaba   



  Koszonom a velemeny kutatt o levelet ,en fontosnak tartom a valaszt erre a levelre 
,mivelhogy on ezert kuldte,hogy valaszt szeretne kapni ra. 
 En mindig azt tartottam ,hogy gyava embernek nincs hazaja,nekunk nemszabad olyan 
alamfot tamogatnunk amelyiket maga a magyarsag legnagyobb ellensege is tamogat. 
Amit a Ponta  csinalt mostanig azt ismerjuk,es  abbol tobbet mi nem kerunk,en soha sem 
feltem az uj dolgok tol,mindenki valtozast var,ha Ponta maradcsak roszabb lesz. 
Onoknek az a dolguk ,hogy Johanes melle alljanak es mi ott leszunk az onok oldalann,es 
akkor MINDEN MAGYAR ra SZAMITHATNAK,de ha meg alkuvok lesznek es oda allnak 
Pontamelle  akkor nagyon magukra fognak maradni,Es akkor 
 a normalisonn gondolkodo Magyarok Szekelyek mind magukra maradnak ,mert enis es 
velemmel egyutt minden jozan gondolkoasu ember  Ponta ellen fognak 
szavazni.Pontosabban en Johanist fogom tamogatni. 
Ha a jo ISTENIS ugy akarjr tud gyozni Johanis egyutt az RMDSZel,es akkor a 2016 
valasztasokonn az RMDSZ sikere garantalt,de ha megis veszitene Johanisz egyutt az RMDSZel 
akkoris egyutt veszitunk,De ha felnek Pontaval szembe szalni es ugy dontenek,hogy megis 
vele maradnak,Ponta hanyer ha veszit,megtobben elfognak partolni az RMDSZtol,ami 
nemlesz jo hatassal a 2016 os valasztasokra.  
En bizok az onok jozan dontesukbe,es kivanok erot kitartast  a munkajukhoz,es ugy   
dolgozzanak ,hogy ezt a szet forgacsolodtt nemzetet tudjak ossze kovacsolni , 
 

34. Olvasva több fórumon megjelenő magyarok bejegyzéseit, arra enged 
következketetni, hogy a magyarság Johannis urat fogja támogatni. Nehéz úgy 
dönteni, ha a magyarság nem tudja pontosan mit tud kialkudni az RMDSZ vezetősége 
a jelöltektől és kit volna célszerű támogatni. A hivatalos kijelentés Ponta javára 
veszélyes is lehet az RMDSZ-nek, mert az emberek többsége azt is nyilatkozta a 
fórumokon, hogy ha Pontat javasolják támogatni, akkor a következő választáson nem 
lesz RMDSZ támogató. Nem nézik jó szemmel azt a tényt sem az emberek, hogy 
Vadim oldalán állást foglaljanak. Eléggé patt helyzet. Én bizok a vezetőség józan 
eszében, mindig bölcs döntést hoztak ami remélem ezután sem másképp. Mi 
részletesebb információk hiányában csak azzal tudunk segiteni, hogy összehivjuk a 
választókat és jó volna ha a területi elnökök több felvilágositással és indokkal 
alátámasztanák a döntéshozatalt, hogy ne veszitsen támogatást sem és felsöbb 
szinten is be tudja tartani az igéretét az RMDSZ.  
 

35. Kedves Csaba! 

Sajnos a hosszú kifejtésre idő nincs, így röviden írom le azt ami immár napok óta orlodik 
bennem a Kit tamogassunk? sztoribol. Pontokba szedem:  
1. Az RMDSZ európai neppart tagja. Milyen önbecsüléssel tamogassunk ilyen fontos tetnel 
bal oldalt? A kormányon lét is eléggé megviselte az RMDSZ t. Meg is lett az eredménye- alig 
4%. S nem csak Szilágyi a hibás, hanem a psd-alkuk! Még egy Geoana-epizód kell? Mert ez 
lesz belőle! 
2. Olyat tamogassunk aki megalkudott a prmvel?  
3. Ha ez így megy 10 éven belül elveszitjuk a választásokat!  
4. Tudom, h ha nem vagyunk kormányon, zárva a csap, de mi mit ér meg? 
5. Mit varhatunk el egy "Iohanis e un lucru, eu sunt roman" fazontol? 



6. Mi eladjuk a bőrünket, s januártól 100% kipakolnak a kormanybol?  
7. Számomra Iohanis leszerepelt néhány kijelentésevel, de mégsem Basescu! Egész neppart 
Európa neki szurkol!  
8. Ponta támogatásával lemondunk történelmi európaisagunkrol, s nyíltan felvallaljuk a 
fanariotizmust,  a balkanizmust.  

Sajnos én irtó keresztény demokrata beállítottságú vagyok. A szociktol borsodzik a hátam. A 
morális, politikai és  önbecsülési értékerendem nem engedi meg, h Pontara szavazzak. 
Túlságosan is élnek bennem a nyugatiság értékei, letkerdes számomra h azok szerint éljek és 
gondolkodjak, ezek mentén definiáljam magam, így bármilyen fanariotizmusnak alárendelni 
magamat egyet jelent az onmegtagadassal!   

Határozottan mondom, h ha az RMDSZ nyíltan kijelenti h Pontat támogatja, akkor másnap 
lemondok az RMDSZben betoltott funkcioimrol.  

36.  Választásokra készülünk, sokan kérdik, hogy mi a véleményem? Márton Áronnál 
jobbat nem tudnák mondani, ezért őt idézem. Ha magunkból értéket nem tudunk 
felmutatni, akkor bárhova is állunk, az nem sokat ér! Politikusainktól én nem azt 
várnám el, hogy "okosan" lavírozzanak, hanem bátran közös értékeink mellett 
fogalmazzák meg a döntéseiket, olyan döntéseket, melyet mindannyian a 
magunkénak érzünk! 

"Minden nép annyit ér, amennyi értéket saját magából ki tud termelni. S addig él, amíg 

életét a saját erejével tudja táplálni. A békebeli középosztály azt hitte, hogy mindent meg-

tett, ha valamelyik politikai párthoz nyíltan csatlakozott s a népet tollas-bokréták és lobogó 

zászlók alatt a tokányos választásokra felvezette. Az árát keservesen fizetjük. De legalább 

most össze kell szednünk magunkat. Megdöbbentő tények figyelmeztetnek. A tizenkettedik 

óra utolsó negyedében vagyunk. Isten segítségén és két marokra fogott akaratunkon kívül 

más erők nem állnak rendelkezésünkre. De ezzel mindent megtehetünk, ha becsületes 

összefogással munkába állunk."  

(Elhangzott a gyergyószentmiklósi katolikus nagygyűlésen, 1933. szeptember 2-án) 

  


