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Mezei János váltja Biró Zsoltot
Új elnököt választott, alapszabályt módosított a polgári párt

A tanácskozást megelőzően Bi-
ró Zsolt elnök és a párt elnök-
sége benyújtotta lemondását. 

A leköszönő pártelnök elismerte: 
döntése hátterében a párt identitás-
megőrzése körüli véleménykülönb-
ségek állnak. Úgy vélte: az a kérdés, 
hogy képes lesz-e a párt az önálló-
ságát is megőrizni, ugyanakkor a 
többi politikai szervezettel is össze-
fogni. Mint ismeretes, az MPP élére 
2012-ben megválasztott Biró Zsolt 
nevéhez fűződik a „spágagate-ként” 
elhíresült botrány: egy 2016-ban ki-
szivárogtatott, 2013-ban elhangzott 
háttérbeszélgetés során az MPP-el-
nök azt fejtegeti: a pártnak azért kell 
legyen legalább két embere Buka-
restben, hogy tudja, hány ezer euró 
csúszópénzt kell adni a különböző 
hivatalokban.

Rögzített összeférhetetlenség

Az MPP legfontosabb döntésho-
zó szerve a párt alapszabályának 
módosításával összeférhetetlenné 

tette a pártelnöki tisztséget a más 
politikai szervezet színeiben szer-
zett mandátummal. Ezzel elsősor-
ban a leköszönő elnöknek üzent, 
aki egy másik MPP-s politikussal 
együtt az RMDSZ listáján szerzett 
mandátumot a bukaresti parla-
ment alsóházában. A párt alelnöki 
tisztségére nyolcan kaptak jelö-
lést. Közülük Kátai Attila, Fülöp 
Csaba, Benedek László, Mosdóczi 
Vilmos, és Simon Csaba számára 
szavazott bizalmat a testület.

Mezei beköszönő beszéde

Elnöki beköszönő beszédében Me-
zei János a párt eredeti elveihez és 
szellemiségéhez való visszatérést 
ígérte olyan körülmények között, 
hogy – mint fogalmazott – azt ta-
pasztalja: az MPP kezdte feladni 
jobboldali szemléletét. A megvá-
lasztott elnök kijelentette, hogy „az 
igazság, a nyitottság és az alázat út-
ját”, a párt szervezeti újjáépítését, a 
belső feszültségek megszüntetését 
tartja feladatának. „Együttműköd-
ve más politikai szervezetekkel ön-
álló politikai tényező leszünk az er-
délyi politikában. Nemcsak díszlet, 

nemcsak dísz, hanem valóban sar-
kantyú leszünk a nagyobb politi-
kai szervezetek oldalán, és ígérem, 
hogy vágtára késztetjük a porosz-
kálást” – fogalmazott a pártelnök. 
Feladatnak tekintette megértetni 
a többségi nemzettel, hogy nem 
akkor lesz jólét és béke az ország-
ban, ha a magyarok lemondanak 
a jelképeikről, a kultúrájukról, ha-
nem akkor, ha egymást megbecsül-
ve mindkét nép szabadon élhet a 
megörökölt értékrendjében. Mezei 
János hitet tett a közösségi autonó-
miatörekvések mellett, melyeket az 
igazság útjának nevezett.

Az MPP országos tanácskozását 
az RMDSZ részéről Korodi Attila 
képviselőházi frakcióvezető, az 
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
részéről Szilágyi Zsolt elnök, a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) ré-
széről pedig Izsák Balázs elnök kö-
szöntötte. Az RMDSZ ellenzékeként 
2008-ban alakult MPP 2014 óta az 
RMDSZ-szel együttműködésben 
politizál, és a romániai magyarság 
második legerősebb politikai szer-
vezete. A párt politikusai 15 telepü-

lésen, köztük Székelyudvarhelyen 
és Gyergyószentmiklóson töltik be 
a polgármesteri tisztséget. A párt 
képviselői négy megyei önkor-
mányzatban és a román parlament 
alsóházában is jelen vannak.

Mint ismeretes, Mezei János 
évekkel ezelőtt az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyészség (DNA) cél-
keresztjébe került, azonban idén 
nyáron a Hargita megyei törvény-
szék alapfokon – azaz nem jogerő-
sen – felmentette a hivatali vissza-
éléssel, zsarolással és sikkasztásra 
való felbujtással vádolt volt gyer-
gyószentmiklósi polgármestert. 
Mezei ellen 2015. január végén egy 
olyan ügy miatt indult ügyészségi 
vizsgálat, amelyben Budapest V. 
kerületi önkormányzata is érintett. 
A politikus az ellene foganatosított 
kényszerintézkedések miatt nem 
indult újabb polgármesteri man-
dátumért a 2016-os önkormányzati 
választásokon.

Mezei János (balról) és Biró 
Zsolt (jobbról), az MPP új és régi 
elnöke
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lágháborús korszak kivesézésével 
együtt. „1944-45-ben született 
egy adoma, hogy élvezd a hábo-
rút, mert a béke sokkal rosszabb 
lesz. 1918-19-re még inkább ez a 
mondás, mert a háború 1918. no-
vember 21-én ért véget, azonban a 
fegyverszünet számunkra igazá-
ból nem fegyverszünetet jelentett, 
hanem egy akadálytalan rablást, 
az ország elfoglalását, szétdara-
bolását és aztán a kizsákmányo-
lását. Ezért a háború számunkra 
igazából a fegyverszünettel kez-
dődött el, és tartott a békeszer-
ződésig, 1920. június 4-ig, ami vi-
szont azóta is egy feldolgozatlan 
trauma minden magyar számára, 
bárhol is éljünk a nagyvilágban” 
– fogalmazott a könyvbemutatón 
és egyben a tudományos konfe-
rencia megnyitóján Potápi.

Orbán Zsolt: „mindenki 
megijedt”

A könyvbemutatót követően tehát 
tudományos ülésszakot tartottak 
az első világháborút és az azt kö-
vető időszakot felölelő szakmai 
előadásokkal. Orbán Zsolt csík-
szeredai történelemtanár Csík 
vármegye impériumváltás utáni 
helyzetét mutatta be, de már az 
előadása elején kihangsúlyozta, 
hogy Erdély-szerte hasonló folya-
matok zajlottak le a világháborút 
követő években, mint Csík vár-
megyében. 1918 októberében már 
világos volt, hogy a háború elve-
szett, de Csíkban mégis nagy volt 
az eufória, a helyi lapok és a köz-
igazgatási tisztségeket betöltők 
is mind-mind az önállóvá váló 
Magyarországot éltették. 1918. 
november 12-én azonban „min-
denki megijedt”, ugyanis megér-
kezett az első román kontingens 
Csíkba. „Ezt követően sajátos 
helyzet alakult ki, ugyanis egy 
ideig kettős közigazgatás műkö-
dött, egyrészről a magyar polgári 
közigazgatás, amely akkor még 
érintetlen maradt, másrészről a 
román katonaság, amely egyik 
napról a másikra átvette az irá-
nyítást” – magyarázta az előadó. 
Nagy zűrzavar volt az eredmény, 
nem lehetett tudni, hogy kinek az 
utasításait kell figyelembe venni. 
Ebben az időszakban ráadásul 
súlyosbította a problémát a köz-
élelmezés hiánya is. Székelyföld 
ugyanakkor azért is volt sajátos 
helyzetben, mert a megüresedett 
köztisztviselői állásokat nem 
tudták egyhamar betölteni romá-
nokkal, ez a folyamat hosszab-
ban elhúzódott. A román állam 
egyik lépése a későbbiekben erre 
például az volt, hogy román pe-
dagógusokat telepített a magyar-
lakta településekre, különböző 
kedvezményeket biztosítva szá-
mukra, jelentősen megnehezítve 
a székely gyermekek oktatását, 
lévén, hogy azok nem tudtak ro-
mánul, a tanító pedig nem tudott 
magyarul.

A rendezvénysorozat záróün-
nepségeként vasárnap délben 
megkoszorúzták a Székely Had-
osztály-emlékművet a csíksomlyói 
Fodor-ház udvarán.

BALÁZS KATALIN, PÁVA ADORJÁN

Előzmények

Amint arról lapcsaládunk már hírt adott, a Nethuszár Facebook-oldal már szeptember 
végén meglebegtette Biró Zsolt eltávolítását, közölve, hogy információi szerint a Magyar 
Polgári Párt országos választmánya leváltotta a parlamenti képviselőt az alakulat éléről, 
és várhatóan Mezei lesz az utódja. A Krónika akkor megszólaltatta a gyergyószentmiklósi 
politikust, aki úgy fogalmazott: sajnálja, hogy „ferdítések jelentek meg ezzel kapcso-
latban”, hiszen az alaptalan híresztelések szerinte zűrzavart keltenek. „Nem értem, mi 
lehet a diverzió hátterében, hiszen szóba sem került, hogy leváltanánk a párt elnökét” 
– mondta ősszel Mezei János.

т  Folytatás a  4.  o ldalról

• Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós volt polgár-
mesterét választotta elnökévé szombaton tartott 
hatodik rendkívüli országos tanácsán a Magyar 
Polgári Párt (MPP). A Gyergyószentmiklóson tartott 
ülésen a korábban a párt választmányát vezető Me-
zei János egyedüli jelölt volt az elnöki tisztségre, a 
száz leadott szavazatból 88-at szerzett meg. 




