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Tisztelt Képviselő úr!
Megdöbbenve értesültem arról, hogy Ön, az RMDSZ parlamenti képviselőjeként, aláírásával (hat
szociáldemokrata, további öt RMDSZ-es, két nemzeti liberális, egy kisebbségi és egy liberális
honatya mellett) hozzájárult a 2004-ben elfogadott 393-as számú törvény módosító javaslatának
előterjesztéséhez. A módosítás értelmében azok a helyi és megyei tanácsosok, polgármesterek és
alpolgármesterek, valamint a megyei tanácsok elnökei és alelnökei, akiket büntetőügyekben
(beleértve a korrupciós ügyeket is) csak felfüggesztett börtönbüntetésre ítélnek, változatlan
jogkörökkel, mandátumuk elvesztése nélkül gyakorolhatnák hatalmukat.
Azzal, hogy Ön támogatta e módosító javaslatot, nem csak a tisztességes politizálás lehetőségébe
vetett állampolgári hitet ásta alá, de lényegében véve hozzájárult ahhoz, hogy közügyeinket akár
köztörvényes bűnözők is irányíthassák.
Az RMDSZ részéről további párttársai is – Bónis István máramarosi, Antal István és Moldován Iosif
hargitai, Kerekes Károly Maros megyei és Szabó Ödön Bihar megyei képviselők – kiálltak az
önmentő módosító javaslat mellett. Látható: jól kitervelt javaslattal van dolgunk, melyet most, a
nyári időszakban, a közvélemény vigyázó tekintete elől elrejtve próbálnak elfogadtatni.
Felháborítónak tartom, hogy miközben a bukaresti döntéshozók nagy része – köztük az RMDSZ
képviselői is – a korrupció elleni harc fontosságáról beszélnek, ilyen, a választópolgárok honatyákba
vetett bizalmát súlyosan veszélyeztető rendelkezéseket hoznak, s ehhez magyar közösségünk
parlamenti képviselete is aktívan asszisztál. Mi, erdélyi és partiumi magyarok, a rendszerváltást
követő időszakban joggal lehettünk büszkék arra, hogy a többségi nemzet becsületes, szavatartó
közösségként gondolt ránk, s rendszerváltókként, nem pedig a bűnelkövetők védelmezőiként
lehettünk Romániai állampolgárai. Az erdélyi magyar közélet színvonaltalansága is elsősorban
azokat a magyar politikusokat terheli, akik a mostanihoz hasonló módszerrel, titokban, önös
érdekeiket szolgálva, a bűn és nem az átláthatóság pártján állva, a Bukarestben foganatosított
módszerekkel kívánják megvívni mindennapi politikai játszmáikat.
Tisztelt Képviselő úr!
Ez úton kérdezem Öntől: milyen meggyőződésből támogatta a fentebb említett szégyenletes
módosító javaslatot? A tervezet milyen módon szolgálja magyar közösségünk ügyét, s hogyan járul
mindez hozzá az amúgy is rossz megítélésű politikum jobb színben való feltűnéséhez?
Ha nekem nem is, választóinak és lelkiismeretének minden bizonnyal magyarázattal tartozik!
Megtisztelő válaszát várva,
Seres Ferenc, az Erdélyi Magyar Néppárt Szatmár megyei elnöke
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