MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
NÉPI PLATFORM ÉS MSZP PLUSZ TAGOZAT

Miniszterelnök Úr, legyen hazafi, mondjon le!
Átirat Orbán Viktor kormányfőhöz

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Nemzettársunkként fordulunk ezúton Önhöz. Olyan magyar emberekként, akik növekvő
aggodalommal figyelik hazánk általános romlását: a gazdaság hanyatlását, az elszegényedés rohamos
terjedését, a létbizonytalanság drámai növekedését, az oktatási rendszer bizonytalanságait, a képzett
fiatalok elvándorlását, egy vékony kiváltságos réteg irritáló gazdagodását, az állami média
egyoldalúságát, a kormány megalázó nemzetközi elszigeteltségét. Görögország és más dél-európai
régiók válsága ezeket a fejleményeket csak súlyosbíthatják.
Ebben a helyzetben az MSZP Népi Platformjának Elnöksége és az MSZP Plusz Tagozat Pest Megyei
Elnöksége május 26-án megtartott együttes rendkívüli ülésén szükségesnek tartotta, hogy jelen
átirattal forduljon – a nyilvánosságon keresztül – Orbán Viktor Miniszterelnök Úrhoz.
Miniszterelnök Úr, a választók akaratából Ön két éve áll Magyarország élén. Ez a két év sajnálatos
bizonyság arra, hogy Ön nem képes országunkat kivezetni a válságból, nem tud segíteni a magyar
emberek súlyosbodó mindennapi gondjain. Nemzetünk a kilátástalanság és a kétségbeesés állapota
felé sodródik. Bizonyára egyetért azzal, hogy ennek gátat kell szabni. Ezt elsősorban Ön teheti meg,
egy bátor és államférfihoz méltó döntéssel.
Lássa be, Miniszterelnök Úr: csődöt mondott. Az Ön iránt két éve még sokakban meglévő bizalom
mára jórészt elszállt. Országunknak manapság Ön semmilyen tekintetben nincs a hasznára. Ezzel
szemben minden óra, amit a hivatalában tölt, roppant károkat, pénzben kimutatható veszteségeket
okoz valamennyi magyar embernek. Gondoljon csak arra, hogy „szabadságharcnak” nevezett
ámokfutása miatt milyen iszonyatos, már-már háborús veszteséggel felérő károkat szenvedünk el
folyamatosan a pénzpiacokon. Ön tehát valójában a saját nemzete ellen harcol.
Miniszterelnök Úr, tegye le a fegyvert! Hagyja abba az országgal szembeni károkozást. Bizonyítsa be,
hogy igazi hazafi. Adja tanújelét annak, hogy nemcsak szavakban, de tettekben is elkötelezett a
magyarság iránt. Egyetlen férfias döntéssel hozzásegíthetné a nemzet derékhadát ahhoz, hogy ismét
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felderengjenek előtte távlatok, enyhüljön a szorongás, egyáltalán, visszatérhessen a munkavállalók
megélhetésének érzete. Ön most megtehetné továbbá, hogy esélyt kínáljon szüleinknek a nyugodt
öregkori mindennapokra. S ami talán a legfontosabb: visszaadhatná a fiatalok elveszített hitét abban,
hogy itthon, a saját hazájukban és kínálkozik lehetőség képességeik kibontakoztatására,
családalapításra, gyermekeik biztonságos felnevelésére.

Kérjük, mondjon le Miniszterelnök Úr, adja át a helyét alkalmasabb vezetőnek! Nemzetének ma ezzel
teheti a legnagyobb szolgálatot!
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