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Újabb RMDSZ-es korrupciós botrány borzolja az erdélyi magyarok kedélyeit, melynek főszereplője –
immár sokadszor – a Bihar megyei szervezetük. Ezúttal a Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóság
(DNA) nyomozói a tavalyi évben még csak kihallgatásra beidézett Kiss Sándor megyei elnököt
helyezték előzetes letartóztatásba.

A súlyos vádak között a közérdek kárára elkövetett hivatali visszaélés, folytatólagosan elkövetett
csúszópénz elfogadása, pénzmosás és hivatali befolyással való üzérkedés szerepel. A vádirat
szerint az RMDSZ megyei elnöke így 4,3 millió euróra tett szert, amit megyei tanácselnökként 2004
és 2008 között a Selina és a Keviép építőipari vállalatok számára biztosított zsíros közpénzes
szerződésekért, továbbá a váradi Aradi úton fekvő egykori honvédkaszárnyák és a hozzájuk tartozó
10 hektáros telek áron alóli eladásáért és egy a váradi hőerőművel kötött előnytelen
fűtőanyag-szállítási szerződésért zsebelt be.
A terebélyesedő súlyos botrányt a RMDSZ által közreadott szerecsenmosdató közlemény tetézte.
Ebben, az ügy tisztázása helyett azt a látszatot akarják kelteni, hogy az egy évtizedre visszanyúló
nyomozás és korrupciós vádak ellenére Kiss Sándort azért tartóztatták le, mert pár hete kiállt a
Nagyvárad főterére szánt Szent László-szobor mellett, és mert nyilvánosan ellenezte Nagyvárad és
Váradszentmárton egyesítését, továbbá, hogy az ügy célzatosan a tavalyi államelnök-választási
kampányban indult.
Fentiekkel szemben, az államelnöki kampányban Kiss Sándor nyíltan és szemérmetlenül, az aktuális
hatalomhoz dörgölőzve kampányolt a minden idők legkorruptabb román kormányát vezető Victor
Ponta szocialista miniszterelnöknek. Pártjaik háttérpaktumát betartva, a bukaresti parlamentben az
RMDSZ és a román szocialisták szavazataikkal a sorra kirobbanó korrupciós botrányokban azóta is
egymás mentelmi jogát védik.
A Nagyvárad és Váradszentmárton egyesüléséről szóló népszavazási kampányában a bihari RMDSZ
kényesen ügyelt, hogy egyetlen olyan nyilatkozatot se tegyen, melyben nyíltan ellenezze a
magyarság számarányának súlyos csökkenésével járó döntést. A helyi liberálisokkal kötött – szintén
titkos – megegyezés értelmében a város vezetésében ismét alpolgármesteri helyet szerző párt
érdekérvényesítői erejéből csupán arra telt, hogy a népszavazás kiírásáról szóló utolsó helyi
határozat elfogadásakor városi tanácsosai közül hárman meg se jelenjenek és a maradék három
tartózkodjon.
A Nagyvárad főterére tervezett Szent László-szobor kapcsán indult aláírásgyűjtés esetében az
RMDSZ megtagadta csatlakozását a kezdeményezéshez. Ehelyett, ezúttal is a magyarságot
megkerülve kötöttek titkos megállapodást arról, hogy lemondanak a főtéri szoborállításról cserébe
a főtéri híd „Sfântul Ladislau”-ra kereszteléséért és egy bizonytalan szoborállítási ígéretért, melynek
helyszíne a kevésbé szem előtt lévő váradi vár udvara lenne, így alkujukkal komolyan
csökkentették további küzdelmünk esélyeit.

Fentiek miatt minden becsületes, saját munkájából élő tisztességes magyar ember nevében
utasítjuk vissza a sorozatos botrányaiban fuldokló RMDSZ azon gyakorlatát, hogy a korrupt
politikusai ellen folyó eljárásokat nemzetiségi alapú üldöztetésnek állítsák be. Továbbá arra kérjük
őket, zárják ki soraikból a korruptakat, mert velük lehetetlen lesz a mindenki által óhajtott valódi
magyar összefogás megteremtése, egyúttal fejezzék be a sehova sem vezető háttéralkukon és
titkos paktumokon alapuló politikát, és térjenek vissza az egyenes útra. Végezetül felszólítjuk az
RMDSZ vezetőit, hogy magán és üzleti érdekből elkövetett tetteikért ne a magyar közösség
fedezékében mentsék magukat.
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