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Tisztelt Elnökség,
2018-ban a pártok harcánál sokkal többről fog szólni a választás. A jogállam és az emberi jogok a tét. Az
önkényuralom réme az épeszű és éperkölcsű embert tettekre készteti. Láthatjuk hová vezet, ha egy olyan
erénytelen ember kerül a hatalom közelébe, aki a szülői háztól gyenge erkölcsöt, mértéktelenséget, mohóságot,
igazságtalanságot, pökhendiséget, kivagyiságot, félelelmkeltést, elnyomást hozott – erény helyett. Önöknek
pártként óriási a felelőssége abban, hogy mi lesz a 2018-as választás eredménye. Minden párt kötelessége,
hogy erényszűrő szerepet lásson el. A pártoknak kell megszűrnie a hatalom felé tartó embereket. A pártok
tudják megállítani a gyenge-erkölcsűeket a hatalomhoz vezető útjukon. Nyilvánvalóan a Fidesz képtelen volt
betölteni ezt az erényszűrő funkcióját. A végeredménye egy maffiaállam lett. Totális önkényuralom.
Egypártrendszer. Keleti despotizmus. Egy lecsúszó nemzet árán. A közös ellenségünk: a maffia. A sötét oldal.
Vajon az Önök pártja betölti az erényszűrő funkcióját? Vajon nem nőhet ki az Önök pártjából is éppen úgy egy
Orbán-2, ahogy a Fideszből kinőtt? De. Sajnos ugyanúgy kinőhet. Mert ahogyan a Fidesz nem vállalt
semmiféle önkorlátozást, semmiféle átláthatóságot, semmiféle visszahívhatóságot, semmiféle jogi
számonkérhetőséget, úgy Önök sem vállalják ezeket. Az olyan pártok, amik nem biztosítják az
erénygaranciákat az alapszabályukban, azok a szemünkben bűnpártok. Azért, mert felróható módon
hordozzák az önkény és a korrupció csíráját. Ahogyan az Önök pártja is. Ám a felelősségük objektív!
Még nem késő önvizsgálatot tartani. Talán 2018. után már késő lesz. De most még nem az. Nem szakpolitikai
kérdésekkel kell most politizálni. Most az erkölcs a tét. Az erkölcsi alapokig kell visszamennünk. Erre lenne
egy szakmai alázattal és erényes jószándékkal kidolgozott tervünk. Az ERÉNY-TERV. Pislákoló reménnyel
arra kérjük Önöket, álljanak mellénk ebben a kezdeményezésben. A honlapunkon és a Facebook oldalunkon
megtalálják a Politikai Program 2018 cím alatt az ERÉNY-TERV részleteit. A lényeg: 106 független képviselő,
független Miniszterelnök, jogállam. Állítsanak egyéni jelölteket, de kérjék szavazóikat, hogy független jelöltre
szavazzanak inkább! Független versus Fidesz. Szabadság versus elnyomás. Önök ne akarjanak pártként helyi
érdekeket képviselni! A lehívott állami támogatást pedig ajánlják fel karitatív célra (pl. egészségügy, oktatás,
stb.)! Vállalják, hogy nem kerülnek többségbe a törvényhozás során! Korlátozzák magukat! Vessék alá
magukat hozzánk hasonlóan a Társadalmi Szerződés erényes kötelezettségeinek!
Lássák be, hogy a Fidesz ellen politikai innováció kell. Az Önök által prezentált erőtlen harcmodor hatástalan.
Értsék meg, hogy lehet, hogy van pár százezer hívük, de a társadalom döntő többsége rühelli a pártokat, így
rühelli Önöket is. Érjék már el az önkritikának azt a fokát, hogy ezt kimondják, megértsék! Önök az akadály.
Kb. 4 millió ember azért nem ment szavazni, mert csak bűnpártra lehet szavazni. Márpedig a Fidesz
leváltásához szavazókra lenne szükség. Ezt úgy lehet elérni, ha Önök is háttérbe vonulnak a többi bűnpárttal
együtt, és átadják a terepet az egyéni képviselői helyeken a független képviselőknek mind a 106 egyéni
választókerületben. Másrészt akkor fog a szavazók bizalma visszajönni, ha Önök is az alapszabályukban
vállalják az erénygaranciákat. Pl. lemondanak karitatív célra a pártjuknak járó állami támogatásról.
Visszahívhatóvá teszik a képviselőiket. Átláthatóvá teszik a pénzügyeiket. Levegőhöz hagyják jutni a
független jelölteket, a szakmai és tudományos szervezeteket. Érzik már? Ilyen lépések kellenek, hogy azt a 4
millió embert, akik a bűnpártok kizárólagossága miatt nem szavaztak eddig, vissza lehessen csábítani a
szavazófülkébe. Egy erénytelen rezsim ellen erénnyel van esély nyerni. A cseberből vederbe helyzet senkinek
sem vonzó. A rendszerváltáshoz erényes pártokra van szükség. Alapszabálybeli erénygaranciákra.
Önkorlátozásra. Fejezzék be a bűnpárti működést, és tisztuljanak meg! Nem összefogásra van szükség!
Bűnpártok összefogására nincs szükség. Átlátható jogállamra van szükség. És függetlenekre. Új Széchenyire.
Beszéljünk személyesen! Delegáljanak pártjukból egy küldöttet az I. Politikai Erény Konferenciára, ahol az
ERÉNY-TERV lesz a téma. Kb. 50 párt kapja meg ezt a levelet. 2017.11.24-ig jelezzék emailben, hogy
számíthatunk-e a küldöttjük személyes jelenlétére az I. Politikai Erény Konferencián! Az erényes nemzetért.
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