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Mesaj de la UDMR: Iohannis nu mai primeste
voturle maghiarilor
UDMR nu uita si nu iarta actiunile PNL si ale lui Klaus Iohannis indreptate in
ultimii cinci ani impotriva sa si a etnicilor maghiari. Anuntul sec e facut de
purtatoarea de cuvint a partidului, Hegedus Csilla, intr-o postare pe
Facebook, in replica la afirmatii ale europarlamentarului PNL Rares Bogdan.
Iar din spusele politicianului se desprinde un tablou cam neplacut pentru
presedinte: adio voturi maghiare in primul tur. Poate si in al doilea.
”UDMR va vota motiunea de cenzura, indiferent de amnezia lui Rares Bogdan.
Referitor la cele declarate de prim-vicepresedintele PNL: nici noi nu uitam nimic
din ce a facut PNL in ultimii ani impotriva comunitatii maghiare. Nu vom uita
legile initiate impotriva maghiarilor, nu uitam sesizarile facute la CCR de PNL si
de Klaus Iohannis, nu uitam ca ati votat impotriva reinfiintarii liceului catolic din
Tg. Mures, si nu vom uita nici topaiala isterica al lui Bogdan. Momentul
dezbaterii si votarii motiunii de cenzura nu este momentul probei de memorie,
dar va veni si acel moment. Memoria noastra este buna!”avertizeaza Csilla.
intr-o analiza publicata in aprilie, scriam ca Iohannis se confrunta serios cu perspectiva
pierderii voturilor etnicilor maghiari la prezidentiale, inclusiv din motivele enumerate de
Hegedus Csilla.
La ele se adauga si altele, precum refuzul presedintelui de a se implica in scandalul
condamnarii a doi tineri maghiari sub acuzatia de terorism, deputatul UDMR Kulcsar Terza
Jozsef avertizind inca din debutul acestui an:
”Faptul ca doi secui, doi maghiari sunt in temnita pe nedrept consider ca este un
caz foarte grav, iar presedintele Klaus Iohannis are obligatia sa se ocupe de
astfel de cazuri pentru buna convietuire dintre romani si maghiari aici in
Transilvania. La prezidentialele viitoare o sa avem in vedere acest caz si eu cred
ca Iohannis a pierdut sprijinul comunitatii maghiare din Ardeal. La scrutinul
anterior maghiarii au votat cu el, pentru ca am avut mai multa incredere. Aici nu
e vorba doar despre soarta celor doi care stau in temnita nevinovati, ci este
vorba despre intreaga comunitate maghiara care a fost stigmatizata”.

Hegedus Csilla spune acum ca nu la motiunea de cenzura isi vor aminti maghiarii de
atitudinea ostila a presedintelui, ci cu alt prilej: ”Va veni si acel moment!”.
Ori, acel moment nu poate fi decit scrutinul prezidential.
Iar aici, sa ne amintim alegerile din 2014, cind, in premiera absoluta in istoria UDMR,
etnicii maghiari nu au mai votat in turul intii strict candidatul UDMR, Kelemen Hunor. Se
stie ca, in pofida sondajelor traditionale, UDMR ia invariabil in alegerile de orice fel intre 6
si 7 procente. in 2014, cum spuneam, pentru prima data candidatul UDMR a luat doar 3
procente, restul de 3-4 procente mergind la Klaus Iohannis, votat masiv de maghiari
pentru ca era tot un minoritar.
De aceasta data, sunt sanse mari ca etnicii maghiari sa nu mai voteze in primul tur
candidatul care i-a dezamagit profund; ramine de vazut daca il vor vota macar in cel de al
doilea.
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