VAN ERÉNY!

“Az erényes ember a legcsodálatosabb
élőlény. Ám ha eltávolodik az
igazságosságtól, akkor a legveszedelmesebb
vadállat. Mert a felfegyverzett
igazságtalanságnál nincs veszedelmesebb.”
(Arisztotelész)

Hitvallás
„A jó emberek politika-kerülésének az az ára, hogy hitványabb
emberek uralkodnak felettük.” (Platón). A politika egy erkölcsi
hivatás. Erénytelen és mértéktelen pártkatonák helyett erényes
és mértékletes képviselőket kell a Parlamentbe juttatni. Ez az
erényes össznemzeti politizálás alapja. A közjó alapja.

 Történjen meg Magyarország erkölcsi felismerése és
megújulása a bűnös politikusok családi elszámoltatásával.
 Őrizzük meg a magyar nemzet szuverenitását, értékait,
kultúráját, ám maradjunk az EU építő és hasznos tagja.
 Szűnjön meg a politika orwelli befolyása a médiában és a
közéletben, és érvényesülhessenek a civil szervezetek.

Az erény pártja
Politikánk sarokkövei a négy fő erkölcsi erény: Igazságosság,
Mértékletesség, Bátorság, Bölcsesség. Nem jobb vagy bal oldal
kell, hanem erény kell. Erénygaranciákkal és jogállamisággal.

Céljaink 2018-ra
 Szeretnénk elérni, hogy 2018-ban mind a 106 egyéni
választókerületben pártokkal kapcsolatban nem álló, független
és erényes jelölt nyerhessen pártkatona helyett. Ezzel
visszaállítható a törvényhozás függetlensége 106:93 arányban.
 Szeretnénk mind a 106 egyéni választókerületben pártjelöltet
is állítani, de nem a 106 egyéni képviselői poszt elnyerése miatt,
hanem azért, hogy a maradék 93 pártlistás helyre országyűlési
képviselőket delegálhassunk, és elveinket az országos
pártpolitikában is képviselhessük, a Parlamentben.
 Szeretnénk visszaállítani a politikai hivatás becsületét, és
megmutatni, hogy VAN ERÉNY a politikában.

Társadalmi szerződés
Első és egyedüli pártként társadalmi szerződésben garantáljuk
többek között az alábbi erénygaranciákat:
 Pártunk tagjai (így a leendő képviselőink is) hivatási esküt
tesznek (a platóni esküt), csakúgy, mint az orvosok.
 Politikusaink bármikor visszahívhatóak a szavazók által,
minden választókerületben és a pártlistáról is.
 Nem indulhat olyan vállalkozás állami tendereken,
közbeszerzéseken, hazai és EUs pályázatokon, amelyikben a
pártunk tagja vagy hozzátartozója tulajdonos vagy vezető
tisztségviselő, vagy kapcsolt vállalkozásban így érintett.
 A pártoknak járó állami támogatásokról karitatív célokra
lemondunk. Már önmagában azzal, hogy a többi párt ezt nem
teszi, felfedik a közpénzhez való hozzáállásukat.
 Önként átláthatóvá tesszük a pártunk szerződéseit, számláit,
támogatóit, pénzügyeit, partnereit, képviselőink vállalkozásait.
 Vállaljuk a korrupcióellenes átvilágításokat, egyezményeket.
 Önkéntes vagyonnyilatkozataink hitelesek.
 A törvényhozás során a pártunk a képviselőinket nem utasítja
(lásd Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdés).
 Képviselőink nem alkalmazhatnak hozzátartozókat.
Programunk
Azt képviseljük, hogy az ország vezetése és a törényhozás nem
egyetlen párt dolga (a jelenleg kialakul helyzet aberrált, és
zsarnokilag irányított). A Parlament azért van, hogy a bejutott
pártok és független képviselők mindegyike részt vehessen a
törvényhozásban saját erkölcsi és szakmai meggyőződése szerint.
Hisszük, hogy erényes képviselők minden helyzetben a nemzet
számára optimális döntéseket tudják meghozni. Emiatt előre
önkényesen nem hirdetünk országmegváltó programot. Az alábbi
alapelveket azonban mindenképpen képviselni fogjuk,
amennyiben bejutunk a Parlamentbe:
 Az Állam önként biztosítsa a közpénzek teljes, ingyenes és
feltétlen átláthatóságát az utolsó forintig, elektronikusan.
 A valódi jogállamiságot az Állam állítsa vissza, és válassza le
az erénytelen maffia-dinasztiákat a politikáról és a közpénzről.
 Az Állam tudományos igazságok kérdésében (pl. K+F
pályázatok, egyetemi autonómia, ítéletek logikussága) ne
foglalhasson állást (lásd. Alaptörvény X. cikk (2) bekezdés).
 Az egészségügy és az oktatás kardinális fontosságú az
egészséges, és a hatalmi önkény ellen ellenállni tudó értelmes
és alkotó polgárok biztosítása érdekében, fennmaradásunkhoz.
 A rendőrség ne a pártállamot, hanem a közérdeket szolgálja.

Legyél független képviselő!
Ha erényes ember vagy, 2018-ban indulj függetlenként a
választáson! 500 aláírással jelöltetheted magadat. Hisszük, hogy
a Parlamentben nem erénytelen pártkatonákra van szükség,
hanem erényes polgárokra. Te vagy egy erényes Magyarország
kulcsa. A változás, amit az országban elvárnál, Te magad vagy.
Szavazz független képviselőre és a PLATÓN PÁRT-ra!
2018-ban egy egyéni jelöltre is és egy pártra is kell majd szavazni.
 Lekenyerezett pártkatona helyett szavazz független jelöltre az
egyéni listán! Egy pártkatona nem a Te érdekeidet képviseli,
hanem a sajátját és a pártvezetését. Ám egy független, erényes,
tisztességes jelölt nincs kitéve a pártérdekeknek, így egy
pártoktól független képviselő a választókerületének polgárait
képviselheti a törvényhozásban. Így elkerülhető a pártvezérelt
zsarnokság, ami jelenleg tartósan mérgezi a hazai közérdeket.
 A pártlistáról pedig a PLATÓN PÁRT legyen a választásod!
Egyedül mi kínálunk erénygaranciákat. Ott a helyünk.
Csatlakozz!
Nagy szükségünk van országgyűlési képviselő-jelöltekre (az
országos pártlista állításához), aktivistákra (az országos
terjeszkedés érdekében és a 2018-as választások tisztaságának
biztosítása érdekében) és háttérműhely szakemberekre (a
szakértői politizáláshoz és a párton belüli minőségbiztosításhoz).
Egy politikai start-up vagyunk. A termékünk az erényes
politikus. Ebben vagyunk a legjobbak. VAN ERÉNY!
Tájékozódj!
Látogass el még ma a www.platonpart.hu honlapunkra és a
facebook.com/platonpart közösségi oldalunkra is. Nézd meg a
videóinkat és egyéb posztjainkat. Oszd meg őket! Végül hallgass
a józan eszedre, és az erkölcsös szívedre. Biztatunk arra, hogy ne
szavazz szélsőséges vagy radikális pártra (tanulj a múltból), és
ne vegyél részt erőszakos zavargásokban. Legyél erényes! Csatlakozz az erény pártjához! Számítunk rád. Számíthatsz ránk.
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