KONZULTÁCIÓS KÖRLEVÉL – 2O14.NOV.22
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
Az államelnök-választás 2014. november 16-i, második fordulója eredményének ismerete után
elérkezett a lecsitulás, a higgadt elemzések ideje. Sokan megszólaltak már a sajtóban, internetes
felületeken, de idő kell, hogy még többen hallassák a hangjukat, miután az események hatásai
leülepednek.
Akárcsak az első forduló után, ezúttal is kikérem a választók véleményét, hiszen a második
fordulóban a magyar lakosság szavazatával egyértelműen állást foglalt, de elengedhetetlen ennek a
kibeszélése. Szükség van egy kiértékelési folyamatra, és racionális érvek mentén menni kell előre.
Mint azt többször hangsúlyoztam írásaimban és nyilatkozataimban, elengedhetetlen, hogy az RMDSZ
visszaszerezze az elvesztett szavazatokat, ez kell legyen a cél a 2016-os önkormányzati választásokon,
ahol vissza kellene szereznünk minél több olyan pozíciót, amit elvesztettünk 2012-ben, illetve a
korábbi önkormányzati választásokon. Ezúttal is hangsúlyozom: ahhoz, hogy komoly tényezői
maradhassunk a romániai politikának, el kell érnünk azt, hogy a Szövetségre leadott szavazatok
száma meghaladja az 500 ezret. Ez kell legyen a fő cél a következő időszakban.
Az RMDSZ ismét döntés előtt áll. A Szövetségi Állandó Tanácsban képviselt álláspontom
megfogalmazásához szeretném ismét kikérni az Ön véleményét, mivel úgy gondolom, mi, politikusok
csak döntés-előkészítők vagyunk, a döntés a választók kezében van.
Ezúttal is arra kérem, segítsen a döntés meghozatalában azzal, hogy elküldi véleményét, ha teheti,
november 25-ig, keddig az info@borbolycsaba.ro e-mail címre a második forduló javasolt opcióiról:
kormányon vagy ellenzékben politizáljon a magyarság érdekképviselete? Kérem, ossza meg a
meglátását arról is, hogyan erősítheti meg a Szövetség a választók bizalmát, hogyan lehet
visszaszerezni az elvesztett szavazatokat.
Csíkszereda, 2014. november 22.

I.

KORMÁNYON MARADÁS:

1, kormanyon....
2, elo kommunikacioval... hierarchikus kapcsolatrendszer kiepitesevel... fentrol lefele es
forditva.... fontos, hogy nehanyan a valasztottak kozul ne csak a kampany idejen surogjenek forogjanak a valasztok kozott...

A felkérésnek eleget téve lenne egy pár megjegyzésem a tapasztalataim alapján
1-éredktelenek az RMDSZ elnökök- a területi RMDSZ és a hely RMDSZ müködése
párhuzamos,megfelelés szintjén müködik de az is amennyire
2-a szorólapt nem tartom elegendőnek,az embereknek szükségük van a személyes
kapcsolatra ,párbeszédre
3-az emberek nagy töbsége nem politizál és nem mélyül el a politikában.döntésük ,kritikájuk
sokszor felületes és nem megalapozott( a 2. forduló utáni kritikákra gondolok
4-a lakoság hatékonyabb felvilágositása az RMDSZ szerepéről,helyéről a politikában meg
erejéről-itt a 5-6 % ra gondolok-nem mi irányitjuk a nagy pártokat

-miért fontos a választás
-miért nehéz az RMDSZ-nek nehéz döntést hozznia
-közvéleményre rá figyelni és arra magyarázatota adni
5-rendszeres
kapcsolattartás kialakitása
a
lakosággalpl.-falu
fórumok,jogitanácsadás,kosaras bál stb -helyi vezetök megszervezése

reszenként

Tisztelt Borboly Csaba Elnök Úr!
Az RMDSZ szempontjából most nem az a legfontosabb, hogy kormányon maradjon vagy sem,
hanem az, hogy hiteles tud-e maradni vagy sem. A legnagyobb probléma amiért az RMDSZ
elveszti folyamatosan a szavazóit az elnökválasztásokon, hogy nincs egy olyan hiteles
politikusa akit bátran meg lehetne mérettetni az elnökválasztásokon. Az a baj, hogy az
utóbbi időben nem volt lényeges változás a Szövetség vezetésében. Ugyanazok a személyek
fordulnak meg a vezetésben akik már hitelüket vesztették, mint Verestóy, Borbély, Frunda,
Markó, Antal stb.. Nem az a baj, hogy nem jó szakemberek, hanem az, hogy a lakosság
szemében elévültek. Akik meg bekerültek újak, ők valakinek a valakije, nem azért kerültek
oda mert valamilyen szinten már bizonyítottak volna. Kelemen Hunor jó politikus, de mielőtt
a szövetség elnöke lett semmilyen szinten nem lehetett hallani róla, vagyis én nem tudok
valamiféle megvalósításáról. Az emberek nem ismerik, és nem is fogadják el annyira
vezetőjének. Nem mellékes, hogy állatorvosi végzettséggel kulturális minisztert csináltak
belőle, annak ellenére, hogy a kultúra terén nem jeleskedett azelőtt. De a magyar politikus
ugyebár mindenhez ért. Nem az a baj, hogy nem jó politikus, hanem nem érett meg a
posztjára. A fiatalítás pedig elég nehézkes az RMDSZ-ben, mert az a generáció akit kineveltek
ugyanazokat az elveket vallják mint az elődeik, és nem érdem szerint kerültek oda hanem
érdek vagy ...szerint, ezek nem szakemberek, legtöbbje semmihez sem ért, még egy akta
ledoszározásához sem,(tapasztalatból mondom). A legfontosabb most az lenne, ha Új
alapokra helyeződne a Szövetség. Új vezetőség kell, olyan személyek mint Antal Árpád,
Tamás Sándor, Borboly Csaba, Izsák Balázs, Ráduly Róbert, stb., és köréjük pedig
szakemberek kellenének és nem testvérek, komák, rokonok, stb. Ha ez megtörténik akkor
nyitani kell a másik két párt fele és egyesíteni a hármat. Inkább a Szövetségen belül legyen
több kisebb szervezet, melyeknek más-más a véleményük, nézőpontjuk és az legyen az
irányadó melyre többen szavaznak és ezt népszavazással kellene eldönteni mindig. Ha ez
mind megtörténik akkor visszanyeri hitelességét az RMDSZ, de addig nem. Ki kell dolgozni
egy hosszútávú stratégiát melyet közvitára és népszavazásra kell bocsájtani és ez kell legyen
majd később az RMDSZ útmutatója. Ezeket amiket felsoroltam nem a polgármesterekkel és
az általuk összetoborzott küldöttekkel kell megszavaztatni, mert ők szó nélkül megszavazzak
csak nehogy a pozíciójukba kerüljön. Hány polgármester bírálta a Szövetség vezetését? Ha
valaki meg próbálta akkor félre állítódott. Ezért cinikus az egész szervezet felépítése.
Igen kormányon kell maradni, de nem minden áron, hanem a jól kidolgozott és megszavazott
stratégia mentén. Ha szükséges és úgy adódik hogy koalíciós partnert kell cseréni közben,
mert több lehetőség és bizalom adódik mint az előbbinél, jelenleginél akkor meg kell tenni.
Csak úgy lehet előre lépni, befektetéseket eszközölni, ha kormányon van, az ellenzékben
lehet bohóckodni de az nem visz előre.
Ezt nem puccsként kell felfogja a jelenlegi vezetés hanem az egyetlen kiútként, ha nem
teszi meg és nem mond le akkor végleg el fogja veszíteni a hitelességét. Idáig is nem azért

szavaztak az emberek az RMDSZre mert nagyon meg voltak elégedve hanem mert nem volt
alternatíva, ezért egyre kisebb a részvétel.
Hiába büszkélkedünk, hogy miénk az egészségügyi reform, ha az a nyugat által van ránk
erőszakolva, csak mi ültettük érvénybe, nem beszélve arról, hogy az úgy rossz ahogy van, egy
nem működő csődtömeg az egész rendszer. Ezzel én egyáltalán nem büszkélkednék.
Inkább olyan dolgokkal kellene büszkélkedni, mint munkahelyteremtés, cigánykérdés,
piaclétesítés, stb. A cigánykérdést pedig nem segélyekkel, hanem kötelező munkavállalással
kell megoldani. Ha ez működik Dániában akkor működhetne itt is.
Ilyen és ehhez hasonló intézkedésekre lenne szükség a kormányzásban való részvételnél és
ahhoz hogy visszanyerje hitelességét a Szövetség.
Kormányon vagy ellenzékben politizáljon a magyarság érdekképviselete?
Maradjonk kormányzáson. Felvolt kérve, ezért maradnia kell. Minisztereink, szenátoraink,
képviselőink, államtitkáraink és közszférában tevékenykedő személyek végezzék a dolgukat
becsülettel és gerincesen. Győzzék meg a kételkedőket, hogy azért vannak ott
mert megérdemlik. Ha majd nem lesz rájuk szükség kórmánypartnerként, felemelt fővel
lehessen visszavonúlni. Mindaddig, felelőségteljesen döntsenek és dolgozzanak, mert ezzel
tartoznak a közösségnek, de nem csak a magyaroknak hanem minden állampolgárnak. Nem
időszerű a nagy magyarkodás, túlzott zászlólobogtatás. Hagyni kell az MPP és az EMNP—re.
Mindent csak hideg fejjel, rendjével. Az utóbbi 2-3 év szélsőségekbe csúszása nem jellemző a
szervezet alapelveire. Érdekvédelemre és eredményességre kell összpontosítani, nem
provokációkra.
Legyünk higgadtak, nem kell túldramatizálni a helyzetet. Ne hárítsuk el a valóságot, tanuljunk
belőle és lépjünk tovább! Belső megújulásra, belső tisztulásra van szükség, vissza kell nyerni
a tíz évvel ezelötti hitelességet, bízalmat. Mindez, becsülettel és alázattal elérhető.
Legyen a múlté:
Mindig, mindenütt azt hangoztattuk, hogy mindent megtettünk a közösségért. Mégis évről
évre veszítettünk bizalmasainkból. Voltak folyamatosan jelzése arról, hogy valami nem úgy
működik ahogy az emberek elvárnák , de valahogy nem akartuk elhinni, könyebb volt azzal
élni, hogy minden a legnagyobb rendjén van. Mi csak mondtuk a miénket és ujjra mondtuk,
de egy idő utánn egyre kevésbé hangzottunk hitelesnek, ezért üzeneteink egyre
kevesebb embert érintett meg. Hiba volt nem olvasni a jelekből.
Most állunk és gondolkodunk, hol hibáztunk.
Van aszfalt, van víz és szenny csatórna, van felújított kultúrotthon, van székelyzászló, van
autonómia tervezet, van székelytermék ,vannak külömbnél külömb hagyományörző,
kulturúlis programok, stb. És mégis veszítjük népszerüségünket.
Még nem késő. Mi a teendő?
Komolyabb, hitelesebb, fentarthatóbb, emberközpontubb munka és hozzáállás.
Olyan fenttartható intézkedésekre van szükség amelyek a lakosság nagy többségének
jelentenek közeli és távlati fejlődési lehetőséget, megélhetést a családoknak, itt maradást a
fiataloknak.
Az intézkedések serkentsék a kezdeményezést, a vállalkozást, előbb adjunk, utánna kérjünk
valamit. Nem kedvezményekre van szükség, csak becsületes, igazságos, normális
bánásmódra.

Az legyen az érdek, hogy a közösség egésszében, minél egyenletesebben fejlődjön, minél
kevesebben mondják: megint csak magukra gondolnak.
Támadhatatlan előljárók, hiteles szervezeti képviselők(aktivisták) akik közvetlen emberi
kapcsolatot tartanak a saját településük lakosságával és a kampányok hatékony
lebonyolításához szükséges önkéntesek együttesen hoznak eredményt és sikert. Ez a munka
folyamatos kell legyen. Ne adjunk okot azt mondani az emberek, hogy csak kampány
időben szaporodunk meg köreikben.
Ha hiszünk és akarunk változtatni, az elnöki választásokból levont következtetések
szellemében, akkor elsőrendű, hogy az RMDSZ indítványozza, támogassa a következőket:
1. A pártok finanszírozására szóló törvény módisítását.
2. A választási törvény módosítását.
3. Az alkotmány módosítását.
Ezek 2015 végéig meg kell hogy legyenek! Ha nem, a 2016 választások lesepernek a politikai
palettáról.
Jó napot kívánok!
Szerintem most még kormányon kell maradnunk.

Kedves Csaba!
Ehhez a döntéshez világosan be kell mutatni, el kell mondani a magyarságnak, hogy mi a
kormányon maradás tétje, mert lehet hogy nem érzékelik.
Ha a kormányon maradás jelent annyi eszközt a magyarságnak, amivel a kulturális és
intézményi hátterét erősíteni tudja, valamint a magyar többségű önkormányzatokat
forrássokkal képes ellátni a fejlesztésekhez, akkor lehet, hogy érdemes maradni. Kérdés
mekkora támogatottságvesztéssel jár ez?
Ha további magyarellenes lépések várhatók a kormánytól, akkor nem igazán látom értelmét,
mert a "hangos" réteg az RMDSZ ellen hozza fel érvként, hogy ezzel a párttal kormányoz,
ilyen körülmények között, amikor ez a kormány nem segítőkész igazán magyar ügyekben.
Szükség lenne valamilyen kritérium rendszerre, amit ha teljesít a PSD-s kormány, akkor az
RMDSZ marad, ha nem akkor nem. Ilyen lehetne például a MOGYE ügye és a székely zászló
végérvényes pozitiv rendezése kiegészítve egyéb fontos kritériumokkal, amelyeket a magyar
választók elvárnak.
És ezeket hosszútávra bebetonozni.
Ugyanakkor, ha a PSD az RMDSZ lecserélését tervezi, akkor nincs amiért maradni.
Tárgyalásokat kell valamiképp kezdeményezni Johannisszal.

Kedves Csaba!Tisztelt Elnök úr!
Törekvésedet üdvözlöm!
Jó, biztonságos meghallgatni a szélesebb "tömegek" véleményét egy politikusnak. Szintén jó
láttatni a céljainkat,tarsadalmasítani azokat.
Viszont csak erre alapozni a döntéseinket hiba lenne. Többet vár el a közösségünk tőlünk! A
felelősségünk is jóval nagyobb ennél!
...mi megbeszeltük a helyzetet. Nem volna jó azonnal kilepni a kormanyból most. Viszont
jövőben,ha nincs egyértelmű sikerünk,előnyünk azonnal és hosszú távon,ki kell lépni nem
megvárva az év második felét.
Közösségünk egyszerre várja el,hogy eredményeink is legyenek,de oda is figyeljünk
ténylegesen az embereinkre.
Hitelességet és őszinteséget kívánnak az eredményeken túl.
Es ezt hogy lehet elérni?
Szerintem csak igy: hiteles és őszinte munkával kicsiben és nagyban egyszerre.

Tisztelt Elnök Úr!
A november 16-i választás határkőnek számít. Az autonómiát óhajtó magyar szavazók felismerték azt,
amit a felső vezetés nem.
1. Az első forduló előtt kellett volna a szavazókat megmozgatnia az RMDSZ felső vezetésének úgy,
hogy a falvakra kimennek, találkoznak az emberekkel, mert akkor meghallották volna azt, ami fölött
most nem kellene töprengjenek:
mi is történt és miért?
Nem mentek ki, csak itt-ott megjelentek, mert az első fordulónak nincs olyan nagy tétje, pedig ott
volt!
Naponta a választás előtt legalább 15-20 településre el kellett volna K.
Hunornak mennie. Akkor meghallotta volna a nép hangját, így nem, de a nép sem hallgatott a
vezetőkre.
Sajnos néhány régi vezető megrögzött elgondolását fújja Kelemen Hunor elnök fülébe. Holott
határozottan elveink mellett, a nép törekvése mellett kellett volna kiállani.
Mivel nem tették, a nép félre állt. A vezetőket le lehet váltani, a népet nem! Ami még fontos volt,
hogy 2. Ponta tv szereplésében támadóan, kevésbé tisztelettudóan viselkedett Johannisszal szemben.
Johannis mindvégig higgadt maradt, s amit mondott azt értette a nép.
3. Ponta a választás előtt már tisztségeket ígért, pedig az eredmény még hátra volt. Nálunk a tyúk
előbb megtojik, utána kezd kotkodácsolni. Itt is mellé fogott.
4. Ponta maga mellé vette C. V. Tudort, amivel a pohár betelt, és amire
- az RMDSZ felső vezetése tudott hivatkozni, hogy miért bízza a szavazást az emberek belátására.
5. Az RMDSZ mindezek után Tariceanut kísérve Ponta mellett kampányolt, ami súlyos hiba volt.
6. A szavazók változást akartak, nem pedig a kommunista módszer folytatását, ti. felülről leosztják a
tisztségeket.
7. Az erdélyi magyarság felismerte a nagy lehetőséget, amit vezetői nem.
A nép felismerte, hogy ha az erdélyi románság Johannist támogatja, egy kisebbségi jelöltet a
bukaresti jelölttel szemben, akkor az erdélyiség megköveteli, hogy Johannis mellé álljon. Talán az
erdélyi románsággal összefogva, nem egy székelyföldi autonómia, hanem Erdély autonómiája valósul
meg a jövőben.
8. Amikor Ponta belátta nov. 16-án este 23 órakor, hogy Johannis nyerésre áll, azonnal gratulált,
ezzel pedig a tüntetőket megnyugtatta és kormányon maradhat.
Az RMDSZ politikusai miért nem tudták ezt megtenni még 16-án este? Ha Johannis győzött, akkor
gratuláljanak és hallgassanak, nem pedig okoskodnak, hogy ez nem jó ezért meg azért. Előre sípot

adnak a másik fél számára, ezzel elárulják, hogy gyenge és határozatlan, elszántság nélküli vezetők.
Szégyen, amit csináltak.
Petőfi megírta, hogy a székely akkor bátor, ha a vezére még bátrabb.
9. Most, ha a kormányból kilépnek, akkor öngólt rúgnak. Ne nyilatkozzanak mindegyre. Maradjanak
még a kormányban, dolgozzanak, hogy hitelüket valamelyest szerezzék vissza a nép szemében.
Még várni kell az új elnök beiktatása utánig, s azután, egy félév után is elér meghozni a döntést. A
helyzet alakulását kövessék figyelemmel, mert a szelek járása nekünk kedvez, s ha ezt sem használjuk
ki, akkor a felső vezetés a hibás. Kapkodni és összevissza nyilatkozni nem szabad.
Arra kérem, hogy menjenek ki a nép közé. Találkozzanak a téli esték falugyűlései keretében az
emberekkel. Tiszteljék meg őket és adjanak, vigyázzanak emberi méltóságukra.
A vezetők tűrőképesség nagyobb kell legyen, mint az egyszerű embereké, de becsületességük
legalább olyan mint az övéké.
Tudomásul kell venni, hogy az etnikai alapú szavazások ideje lejárt, csak az értékeket felmutató,
hiteles emberek mellé fognak felsorakozni a szavazók.

A kérdésre hogy kormányon vagy ellenzékben az a véleményem hogy gondolom több
pénzt kap a magyarság ha kormányon vagyunk, tehát ott kell lenni bármit is mond más.
Az elvesztett szavazatok visszaszerzésével kapcs. meg kell nézni abban a községben
ahol sok RMDSZ szavazat elveszett mi az oka . vagy kevés pénzt kap a község vagy
nem jók a vezetők. Szerintem dolgozni kell előre nézni ,nem foglalkozni mással
és akkor az emberek is visszapártolnak. Foglalkozni kell az emberekkel sokat sokat.

II.

ELLENZÉKI SZEREP FELVÁLLALÁSA

Köszönve érdeklődő levelét, megtisztelő kérésére ezúton küldöm véleményemet:
Azt gondolom, az az érv, hogy kizárólag kormányzati pozícióból, van esély a magyarság
ügyét szolgálni Romániában, az elmúlt évek eredménytelenségeinek és erkölcsileg lesújtó
alkuinak tükrében elvetendő.
Ezzel párhuzamosan, viszont vissza kell integrálni a két kivált pártocskát, és
szavazótáborukat, mert az elvitt közel 1% sorsunkról szólhat.
Véleményem szerint a közeli jövőben nagyobb hangsúlyt kellene kapnia, a mindennapi
életünk problémáinak megoldására irányuló erőfeszítéseknek:
Egészségügy, munkanélküliség – elvándorlás, oktatásügy, korrupció, cigánykérdés,
infrastrukturális fejlesztések, befektetői támogatások.
Kifejezett célnak gondolom a romániai magyarok megkedveltetését a romániai románokkal.
Könnyebb egy kaput egy kulccsal kinyitni, mint egy kalapáccsal.
Munkájához sok erőt és kitartást kívánva;
Jo napot. Lehet,sot biztos hogy butan hangzik amit most irok, de leven hogy nem
"politizalok" magas szinten nem tudom mit jelent hogy kormanyon maradjunk vagy
nem?
Ha azt jelenti hogy tovabbra is a PSD vel kell koalicioba lenni ahoz hogy kormanyozzunk,
akkorazt mondom hogy NE! Es ebbe benne van a masodik kerdesre is a valasz. Az emberek
szavazatat ugy lehet visszanyerni(es ez egyetlen eselyunk hogy megmaradjunk(legalabb is en
igy latom)) ha az RMDSZ is vegre egy kicsi "gerincet" olt es jol megervelve allast foglal
valamilyen iranyzat fele. Annak ellenere hogy nagyon fontosak a kormanypenzek, ezekkel a
kompromisszios allasfoglalasunkal elvesztettuk az emberek elott a "becsuletunket".
Sajnos, azt, hogy marad vagy nem a kormányon nem a Borboly Csabák döntik el. Nem
kellene maradni olyan párttal, amelyik vadimmal köt szövetséget.
Kelemen az első forduló után valami kötelék megerősödésről beszélt az rmdsz és a választók
között, nos, ez most nagy bakinak néz ki. Eddig még politikailag vaknak nézhettük a
szövetséget, ahogy rendszeresen mellé lőtt a kijelölt elnökaspiráns személyében, de ez az
utolsó már bunkóság volt!!!! Valamelyik újságíró írta: a magyarság nyájszerűen ment a
jobboldali jelöltre szavazni! Eddig mit csinált? Nem nyáj voltunk eddig is? Amikor az rmdsz-re
szavaztunk... A jövő? Teljes vezetőség-parlamenti képviselet váltás, minél előbb!!!!!!
Gondolkozni Tőkés László vissza hozataláról az RMDSz-be!!!!!!

Tisztelt Borboly ur,
idealis lenne kormanyra kerulni az uj PNL-vel, de ahhoz el kell szakadni az aktualis
kormanykoaliciotol.

Valoban, a valasztasok eredmenye tukrozi a magyarsag allasfoglalasat.
Ez az allasfoglalas elegedetlenseget tukrozott nemcsak egy PSD elnokjelolt es egy
miniszterelnok irant, hanem egyben egy kormany altal meghatarozott irannyal szemben is. A
magyarsag is gyokeres valtozast akar, egy normalizalt kozeget, amelyben ugyanakkor tovabb
tud kuzdeni sajat celjaiert . En ugy gondolom, hogy az RMDSZ tiszteletben kell tartsa a

magyarsag allasfoglalasat es minel hamarabb ki kene lepjen a kormanyzasbol annak
erdekeben, hogy megtarthassa szavazobazisat. A mai naptol kezdodoen 2016 ig meg kell
keresni azt az utat, amely a magyar szavazobazist olyannyira fogja motivalni akkor, mint
amennyire motivalta az elnokvalasztas, raadasul kampany hianyaban.

Borboly Ur,
donteseinket (otthon es kulfoldon!), hanem olyat dont, amiben egyaltalan nem biztos,
befolyasolja a magyar kozosseget es amikor nem ugy sikerul, ahogy tervezte, akkor
mindenkinek azt hazudja, hogy nem dontott. Es ezt mar harmadszorra tette meg (25 ev alatt
ez nem keves!). Es amikor mar az elvagott nyakan a seb heggedese felpattan a vert ugy
takarja el, hogy kikeri a velemenyunket. En nem tudom mi jobb innen kintrol, ha Onok onnan
bentrol azt tudtak, hogy Johannisra nem (negativ kampany!), akkor most dontsek el a
tovabbi lepeseiket.
En a magam reszerol nem dontok a maguk helyben (hisz ezt vallaltak tobbszor is), hanem
azon morfondirozom, hogy a mai vezetoink milyen kollektiv tudattalannal rendelkeznek,
hogy ennyi szennyet birnak es vallalnak. Koszonom, hogy leirta mit gondol, ime itt az en
szerenytelen velemenyem!
Tisztelt elnök úr!
Egy pár sorban leírom a véleményem a politikai helyzetről, lehet segít valamiben.
1. Normális, logikus, a közösségért, az emberekért folytatott politikát kell előtérbe hozni,
érvényesíteni, megvalósítani.
a) Gazdaságilag - Fontosnak tartanám egy-két főcélkitűzést megállapítani és azt 2 éven belül
felmutatni. Ezeket le kell szögezni, bemutatni, vállalni és megvalósítani. Ezt meg kellene
szavaztatni! Olyan dolgok legyenek ezek amelyek a lakosság nagy többségének jelentenek
közeli és távlati fejlődési lehetőséget, megélhetést a családoknak, itt maradást a fiataloknak.
b) A megyei és országos adminisztráció feladata az legyen, hogy biztosítsa az alapokat az
egyének és cégek fejlődésére, jövedelmezőségére. Az intézkedések serkentsék
a kezdeményezést, a vállalkozást, előbb adjunk, utánna kérjünk valamit. Nem
kedvezményekre van szükség, csak becsületes, igazságos, normális bánásmódra.
c) Politikai normálisság akkor lesz ha előtérbe az elveket tesszük, ezek alapján határozunk és
nem a megszokott, már hagyomáyos "ti is így csináltátok" alapon. Itt van a legnagyobb baj. A
hatalom megvakít. Az állami pénzek az egész népé, nem csak a hatalmon levőké, a rám
szavazókké. Az érdek az legyen, hogy a közösség egészében, minél egyenletessebben
fejlődjön, minél kevesebben mondják: megint csak magukra gondolnak.
Ha hiszünk és akarunk változtatni, az elnöki választásokból levont következtetések
szellemében, akkor elsőrendű, hogy az RMDSZ indítványozza, támogassa a következőket:
1. A pártok finanszírozására szóló törvény módosítását.
2. A választási törvény módosítását.
3. Az alkotmány módosítását.
Ezek 2015 végéig meg kell hogy legyenek! Ha nem, a 2016 választások lesepernek a placról.
2. Végre el kell dönteni: kik is vagyunk? Jobb vagy baloldaliak? A gerinctelenség miatt sokan
még csak csóválják a fejüket, földre sütik a szemüket, de várni lehet a következményekre,
még akkor is ha nem nagyon van másra kire szavazni. Szerintem, semmi esetre sem a

baloldalikkal kellene partnerkedni, mert az Európai Parlamentben jobboldaliak vagyunk. Ne
legyünk képmutatóak! Itthon így, kint úgy! Mit is hihetnek mások rólunk! Nem nehéz
kitalálni.

Tisztelt Borboly Csaba Elnök Úr.
Nagyra értékelem munkáját , és azt az igyekezetét, hogy közvetlen kapcsolatban maradjon a
választókkal.
Nem értek a politikához, egy egyszerű lelkész vagyok, aki a lelkigondozás területén képeztem
tovább magam, a lélek dolgaival foglalkozom, ilyen minőségemben írom le gondolataimat és
érzéseimet.
Véleményem szerint a a magyar emberek azt szeretnék elsődleges célként, hogy meg
tudjanak élni, és biztonságban érezzék magukat, ha megvették az élelmet, és kifizették a
számlájukat csak azután tudnak nemzeti érzéseket megengedni maguknak. A jelenlegi
helyzet az, hogy a többség a megalázóan alacsony bérekért dolgozik, vagy még megalázóbb
nyugdíjból próbál élni.
Az elnökválasztás eredménye azt mutatja, hogy abban reménykedünk, hogy hátha egy új arc
mást fog hozni. ( de illúziókat nem kergetünk, az emberek többsége úgy véli, hogy ez egy
nagyon merész reménység, kevés eséllyel) A mostani politikai elitről az a vélemény, hogy
megrészegültek a pénztől, a korrupciótól, nagyképűek lettek, elszakadtak az emberektől és
azok problémaitól, csakis saját rövid távú céljaikért dolgoznak. Sértés nélkül mondom, hogy
ez a vélemény általában a politikumról, bárhova tartozzanak, bármelyik párthoz, akár román,
vagy akár magyar pártokhoz.
Az autonómia fontos kérdés, mindenki nagyon szeretné, de ott van a kétség, hogy eddig is
csak egy szlogen volt, nem haladtunk előre az évtizedek alatt, egy választási mézesmadzag.
Ugyanakkor ott van a félelem, hogy , ha megvalósulna, akkor a mostani magyar politikai elit
lenne az, aki Bukarest helyébe lépve ugyanúgy csak saját magára gondolna, és az emberek
megélhetése belátható időn belül nem javulna.
Ha az RMDSZ vissza szeretné szerezni elveszett választóit, akik más pártokra szavaztak, vagy
közönyösek lettek véleményem szerint többek között a következőket teheti:
1. Az elnökválasztás eredményét figyelembe véve, választóira hivatkozva, akik máshova
szavaztak , ki kellene lépnie a kormányból. Már akkor ki kellett volna, amikor Kelemen Hunor
úr lemondott. A lemondásnak semmi értelme nem volt, mert kormányban maradtak. Nem
lehet olyan politikai alakulat mellett maradni, amelyik C.V. Tudorral szövetkezik, és
korrupciós botrányokról híres. Semmi áron.
2. Meg kell vizsgálni a szövetséget etikai szempontból is. Vannak olyan személyek, akik
elriasztják a választókat a szövetségtől, akikről úgy gondolják, hogy bebetonozták magukat,
nem engednek másokat dolgozni, és csak a saját anyagi érdekeikre gondolnak. Visszás az
egész, hogy olyan emberek vannak az élen, akik gyanúsan dúsgazdagok lettek az elmúlt
évtizedekben. Majdnem bárkivel szövetkeztek , hogy hatalmon maradjanak. Vállalataikban
minimálbérért dolgoztatják az embereket. Arrogáns módon nyilatkoznak, és viselkednek az
emberekkel. A szavaik és tetteik nincsenek összhangban egymással.

A protokoll költségeket és milyenségét is felül kellene vizsgálni. Az apparátus , a bürokrácia
pénznyelő gépezeteit. A pénzek elosztásánál, bármilyen legyen, akár alapítványi, akár más,
átláthatóságra kell törekedni. Valós vagy valótlan információk alapján , de az a hír, hogy a
pénzekből papíron számolják el az összeget, aztán vissza kell szolgáltatni bizonyos százalékot,
ami a tűznél melegedő politikusok vagy holdudvaruk zsebébe megy, hogy csakis az kap, aki
közel van az RMDSZ-hez, ismerőse, kapcsolatai vannak. Tudom, hogy a gyanú mindig ott
marad, hiszen nem lehet úgy dolgozni főleg közpénzzel, hogy ne legyen kétkedés, de meg
kell próbálni jobban odafigyelni ezekre. Ez passzivitásra készteti , vágy éppen más pártok
felé tolja az embereket. A passzivitás és a különböző romániai magyar politikai pártok
megjelenése részben társadalmi okokra vezethetők vissza, de részben az RMDSZ hibája is.
3. Vissza kell találni a választókhoz, partnernek kell tekinteni, valóban meghallani őket és
odafigyelni a gondokra. A választók nagy része úgy érzi, hogy csak a választások alkalmával
próbálják megszólítani, amúgy lenézik őket, nem számítanak. Ez ellen kellene tenni valamit,
odafigyelni, hogy holt kik, és milyen módon képviselik a szövetséget A polgármesteri
hivatalokban előforduló nehézkes működés, arrogancia sem tesz jót. Alulról fölfelé kell
építkezni., és az igazi értékeket , eszméket semmi áron nem szabad feladni. Lehet hogy rövid
távon pénzeket lehet szerezni különböző politikai alkukkal és trükkökkel, de a becsületet és a
magyar nemzeti önérzetet nem szabad félretenni pénzért és hatalomért, mert azután a
megbízhatóságot nehéz visszaszerezni.
4 A kormányból való kilépés egy lépés lehetne a hosszú és nehéz úton, amivel vissza kell
szerezni az emberek bizalmát. Nem lesz könnyű , mert a mostani idők gyanakvóvá tették az
embereket a közösség iránt tevékenykedő szervezetek és személyek iránt, legyenek azok
szervezetek, egyesületek, pártok, vagy akár egyházak, politikusok, értelmiségiek, lelkészek.
Nem könnyű, de ez az egy út van számunkra. Ha magyar jövőt szeretnénk őseink földjén.
akkor együtt kell működjünk, politikai szempontból csakis az RMDSZ lehet az egyetlen út,
hiszen másképp feldarabolódunk, és politikai erőnk jelentéktelenné válik.
Csak az RMDSZ a megoldás, de csak egy megújult, a valódi értékeket képviselő, és azok
mentén haladó, az emberekhez közel álló, akaratukat képviselő RMDSZ. Biztos vagyok
benne, hogy a szövetség vezetői és képviselői jobban átlátják a helyzetet, és ha őszintén
mérlegelik a dolgokat, tudni fogják mit kell tenni. Az előrevivő cselekvéshez azonban,
valóban őszinte helyzetfelmérés, a hibák felismerése, és bevállalása, és a jó úton való
elindulással járó lemondások, nehézségek, veszteségek felvállalása szükséges.
A fentiek szerény véleményemet képezik, vagy éppen azt tolmácsolják, amit hallok nap mint
nap az emberektől. Nagyra értékelem a megkeresést, és kimondottan építő jelleggel írtam le
soraimat, mindig nyitott vagyok arra, hogyha tehetek valamit népemért, ha segíthetek akkor
megtegyem. Természetesem lelkiismeretemnek engedelmeskedve.
Ha sértőnek találja soraimat, kérem ne vegye figyelembe, vagy éppen törölje, mert semmi
sértő szándék, vagy éppen vádaskodás nem célom.
Isten áldását kérem minden jóakaratú ember életére, és munkájára. A jóakarat hiányában
szenvedő emberek számára pedig kérem az Isten segítségét, hogy sikerüljön elaltatott
lelkiismeretüket felébreszteni.

Remény mindig van, hiszen Isten kezében vagyunk, eszközei vagyunk, a munka az emberé,
de az áldás mindig az Övé.

Tisztelt Elnok Ur! A szovetseg vezetese nincs konyu helyzetbe.
Talan ha mindenki aki szamit a szovetsegen belul megkerdezne a valasztoit ugy ahogyan on
teszi konyebb lenne. A felso vezetes egy ido ota csak a kormanyban valo reszvetelt tartja
jarhato utnak. Tudjuk miert. Oseink tetei, gondolkodasmodja, hosszabb idore biztositotta
fentmaradasunkat mint ahogy nekunk ez sikerulni fog a jovo nemzedekei szamara. Ez mara
mar eldontott dolog, csak meg nem tudjuk hany generacio kell hozza.
Kormanyzasbol(penzbol)sok minden megvalosult, de eszre kell venni, hogy ez egy
materialista liberalis gondolkodas fele viszen es hatterbe szorulnak, a kereszteny ertekek.
Negyedszazada mindjart, hogy civilkent jarom az utakat, kulonbozo velemenyeket
mindennap probalom egyeztetni a napi politikaval. Millio pasziv vagy aktiv velemeny
ertekelese utan batorkodom kimondani, hogy ki kell lepni a kormanybol. Nem kell felni!!!
Mar majdnem elfelejtettuk, hogy milyen ellenzekbe lenni, pedig nap mint nap ab ban
vagyunk. Nem tudom, hogy ez a ket rovid ev eleg lessz-e ahoz, hogy atlepjuk az 500.000 et
de meggyozodesem, hogy ellenzekben hansulyosabb politizalas kezdodik es ez talan
visszahozza az elfasult passziv valasztok kedvet.
Minden racionalisan gondolkodo tudja, hogy NINCS SOK IDONK!!!.
Üdvözlöm elnök úr,
szerintem az RMDSZ-nek visszakellene lépnie az ellenzékbe azért ,hogy visszanyerje a
szavazói bizalmát,
Ui.természetesen ez az én személyes véleményem.
Tisztelt Csaba
Az a véleményem, hogy több információra volna szükség amiből kiderülne, hogy a milyen
előnyökkel jár a jelenlegi időszakban a kormányban lenni.
- van -e lehetőség érvényesiteni a a koalicióba lépés megállapodásait
- a lehetőségekhez képest jut-e elegendő támogatás a megyéinknek
- van e egy stratégia, milyen előnyököt kell kiharcolni amíg ott vagyunk
A mostani elnökválasztás is egyértelműen azt bizonyítja, hogy a magyarság jobbközép
beállitottságú, nem szimpatizált soha a szocialista oldallal annak ellenére hogy
többször elfogadta az előnyök végett, hogy velük lépjen koalicióra. Szerintem a magyarság
nem híve a "hol ide -hol oda" való állásnak, az lenne a biztató ha stabil jobboldali
szövetséget lehetne kiépiteni.
Az RMDSZ is újra kellene "kalibráljon" a mostani választás tapasztalatából.
Mást most nem tudok hozzá fűzni, Isten Áldjon munkádban!
Tisztelt Elnok ur!
Kedves Csaba!
Nekem mar a masodik fordulo elott volt velemenyem az allamelnoki valasztassal
kapcsolatosan.

Egyszeru a keplet,a nep szavat meg kell halgatni! A szavazok a politikum fele uzenetet
kuldtek, aki ezt figyelmen kivul haggya az politikai ongyilkossagot kovet el. Nem kell
okosabbnak lennunk az egyszeru racionalis gondolkodasnal! Az egyszeru ember mindeg
racionalisan gondolkodik! Mi jo es mi nem neki, azt tartja szemelott.
A velemenyem az, hogy ha a magyar embereket mellenk akarjuk allitani akkor a kormanybol
ki kell lepni es egy megtisztulasi folyamatot kell elinditani.(kivel kormanyozunk, azzal aki a
MOGYE vegett kormanyt buktatott, aki Vadimmal szovetkezett, stb, olyan ervek amelyeket
egyszeru embereknek nem lehet megmagyarazni)Sajnos a politika olyan, hogy erodalodik a
fronton levo ember es sokszor az illeto akaratan kivul alakul igy a helyzet. De az a bolcs
politikus aki tudja, hogy mikor mit kell tegyen. En bizok abban, hogy a csucsvezetesbe meg
lessz a kello bolcseseg es megfelelo lepeseket fog tenni, hogy a magyarsag tamogatasat ne
veszitsuk el. Kar lenne szemelyes ambicioknak alarendelni a magyarsag kollektiv akaratat.
Tisztelt Borboly Csaba, megyei tanácselnök úrnak!
Maggyözödésem, hogy a politikai érdekvédelmi és képviseleti testületnek vitathatalan
kötelessége a népszavazás egyértelmű állásfoglalását tiszteletben tartani és
a parlamentárizmus által biztosított lehetőségek között minden vonatkozásban az általa
képviselt közösség népszavazási akaratának megfelelően viszonyulni.
Véleményem szerint 2 rossz közül (PSD, új PNL) a PNL-t kell választani. Egyik se
szeret minket, de ez egy hajszálnyival tisztességesebb, mintha.
A szavazótábor szélesítésére nincs tippem, ez nemcsak az RMDSZ-től függ, hanem az
általános politikai közérzettől is.

