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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Csomortányi István, az Erdélyi 
Magyar Néppárt elnöke fél évvel 
megválasztása után új tisztújító 
kongresszus összehívásával 
szeretné bizonyítani, hogy az 
EMNP-ben nincs széthúzás. 
A márciusi elnökválasztás ügyé-
ben indított perben még nem 
született ítélet.

 » ROSTÁS SZABOLCS

Mindössze fél évvel a megvá-
lasztását követően új tisztújí-
tó kongresszust hívott össze 

Csomortányi István, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) elnöke a kihí-
vója által indított bírósági perrel ösz-
szefüggésben. Az információt maga 
a pártvezető erősítette meg a Kolozs-
vári Magyar Napok keretében Össztűz 
címmel vasárnap délután rendezett 
beszélgetésen, amelyen újságírók – 
köztük a Krónika vezető szerkesztője 
– faggatták a politikust.

Csomortányi: nincsenek 
legitimitási problémák
Kérdésre válaszolva Csomortányi Ist-
ván elmondta, valóban összehívta 

az alakulat tisztújító nagygyűlését, 
mégpedig azért, hogy egyértelművé 
tegye: az EMNP egységes párt, ahol 
nincs széthúzás. A pártelnök cáfol-
ta, hogy döntése mögött legitimitási 
problémák húzódnának meg.

Csomortányit az Erdélyi Magyar 
Néppárt március 23-án Nagyváradon 
rendezett küldöttgyűlésén válasz-
tották meg elnöknek, a tisztújítás 
azonban visszhangosra sikeredett. 
A zárt ajtók mögött rendezett ülésen 
lezajlott voksolás előtt az öt elnökje-
lölt közül Szilágyi Zsolt addigi elnök 
és Toró T. Tibor ügyvezető elnök 
Csomortányi, míg a székelyudvar-
helyi Nagy Pál Soós Sándor akkori 
országos alelnök javára visszalé-
pett. Soós mindössze egyetlen sza-
vazattal maradt alul a versenyben a 
84 szavazatot összegyűjtő Csomor-
tányival szemben, és már a kong-
resszus másnapján úgy nyilatkozott 
a Krónikának, hogy nem ismeri el 
Csomortányi mandátumát, nem te-
kinti érvényesnek a szavazást.

A Kolozs megyei Soós azzal ér-
velt, hogy mivel 170 néppárti kül-
dött volt jelen és szavazott, ennek 
megfelelően az egyszerű többség 
86 szavazatot jelent. Szerinte akkor 
lett volna érvényes a választás, ha 

megerősítő szavazást kérnek, ahol 
valamelyikük megkapja a jelen lévő 
küldöttek szavazatainak többségét. 
„A politikai pártok tisztújításáról a 
törvény azt írja elő, hogy a válasz-
táson részt vevő küldöttek legalább 
fele plusz egy szavazata szükséges 
az érvényes elnöki mandátumhoz. 
Ez a néppárt tisztújító kongresszu-
sán nem teljesült” – magyarázta 
Soós Sándor.

Soós nem hagyta annyiban
Csomortányi István a kolozsvári be-
szélgetés során megismételte koráb-
bi nyilatkozatát, miszerint a szavaza-
tokat egy héttagú szavazatszámláló 
bizottság felügyelte, tagjai mindkét 
tábort képviselték, a voksolás törvé-
nyességét a párt jogászai is megerő-
sítették, így a megválasztott elnök 
szerint minden a legnagyobb rend-
ben történt. Soós Sándor azonban 
nem hagyta annyiban a dolgot, és 
miután a néppárt országos szabály-
zatfelügyelő és etikai bizottsága el-
utasította óvásait, bíróságon támad-
ta meg a nagyváradi kongresszuson 
született választási eredményt. (Az 
ügyben még nem született ítélet). A 
korábbi alelnök ugyanakkor párttag-
ságáról is lemondott.

CSOMORTÁNYI ISTVÁN EMNP-VEZETŐ SZEPTEMBERBEN BEBIZONYÍTANÁ, HOGY EGYSÉGES POLITIKAI ALAKULAT ÉLÉN ÁLL

Ismét elnököt választ az Erdélyi Magyar Néppárt
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Soós Sándor egyébként úgy véli, 
hiába hív össze új országos kül-
döttgyűlést, és végez tisztújítást 
az EMNP, mert nem lesz szabá-
lyos. Az alakulatból kilépett volt 
alelnök tegnap a Transindexnek 
úgy reagált: szerinte egyértelműen 
legitimitáshiány miatt szerveznek 
újabb kongresszust Csomortányi-
ék szeptember 21-én Marosvá-
sárhelyen. A politikus szerint az 
EMNP jelenlegi vezetése „hazug-
ság- és csalásspirálba” került 
bele, amiből már nem is tudnak és 
nem is akarnak kilépni. Soós ezt 
azzal magyarázza, hogy az előző 
küldöttgyűlésen szabálytalanság 
történt, és ezt lehetett volna egy 
újabb kongresszussal szabályossá 
tenni. „Mivel azonban most már 
sok idő eltelt, és a régi elnökség 
nem tudja újrahívni a küldött-
gyűlést, mert lejárt a mandátu-
ma, furcsa helyzet alakult ki: az 
új elnökség ugyanis a tisztújítás 
eredményét még nem iktatta a bu-
karesti törvényszéken, így jogilag 
Csomortányi még nem is elnöke 
a pártnak” – nyilatkozta a portál-
nak Soós, hozzátéve: szabálytalan 
módszerrel próbálják összehívni 
az újabb küldöttgyűlést.

 » Csomortányi 
István elmondta, 
valóban össze-
hívta az alakulat 
tisztújító nagy-
gyűlését, mégpe-
dig azért, hogy 
egyértelművé 
tegye: az EMNP 
egységes párt, 
ahol nincs szét-
húzás. A pártel-
nök cáfolta, hogy 
döntése mögött 
legitimitási prob-
lémák húzódná-
nak meg.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

Több ezren vettek részt tegnap azon 
a megemlékezésen, amelyet a 2. 

világháború úzvölgyi csatájának 75. 
évfordulóján szerveztek a Hargita és 
Bákó megye határában fekvő katonai 
temetőben. A Csíkszentmárton önkor-
mányzata, Hargita Megye Tanácsa, 
valamint a Hargita Megyei Kulturális 
Központ által meghirdetett rendez-
vényre az előző évekkel ellentétben 
megkülönböztetett fi gyelem hárult, 
hiszen a sírkertben tavasszal elhe-
lyezett román kereszteket és ortodox 
emlékművet szélsőséges románok két 
és fél hónappal ezelőtt erőszakkal fel-
avatták.

A megemlékezést ifj úsági fúvósze-
nekar előadása nyitotta, majd hagyo-
mányőrzők vonultak az úzvölgyi kato-
nai temetőbe. A résztvevők magyar és 
székely zászlókkal, valamint települé-
sük helységnévtáblájával vonultak fel a 
sírkertben. A szentmisét Tamás József, 
a gyulafehérvári egyházmegye segéd-

püspöke celebrálta. Borboly Csaba, a 
Hargita megyei önkormányzat RMDSZ-
es elnöke beszédében megköszönte 
a jelenlévőknek, hogy nagy számban 
részt vettek a rendezvényen, az elöl-
járó szerint a több ezres tömeg hűen 
demonstrálja „a közös magyar erőt és 
összefogást”. A megemlékezés meg-
hívott szónoka Böjte Csaba ferences 
szerzetes volt, aki a romániai többség 
és kisebbség közötti megbékélés, össze-
fogás, együttműködés szükségességére 
építette beszédét. A dévai Szent Ferenc 
Alapítvány vezetője úgy vélekedett: a 
románoknak és a magyaroknak nem 
olyan „apró-cseprő dolgokon” kellene 
összekapniuk, mint az úzvölgyi katonai 
temető ügye vagy az, hogy Ferenc pápa 
június elsejei csíksomlyói látogatása 
során a hatóságok cenzúrázták a szent-
atya miseruháján feltüntetett magyar 
feliratot. Böjte Csaba szerint a valós 
problémákra kell fókuszálni, például 
oktatási és egészségügyi kérdésekre. 
„Ha a román államnak jó a magyarok 
munkája és adója, akkor legyenek jók 

a magyar közösség szimbólumai is. Azt 
kellene elérni, hogy a törvények egyfor-
mán vonatkozzanak románokra és ma-
gyarokra ebben az országban” – han-
goztatta az úzvölgyi megemlékezésen 
a ferences szerzetes. A megemlékezés 
békés körülmények között zajlott le, a 
karhatalmi jelenlét sem volt számotte-
vő, ugyanakkor érdekes módon a hely-
színen román szót is hallani lehetett a 
résztvevők között.

A székelyföldiek áprilisban szem-
besültek azzal, hogy a moldvai, Bákó 
megyei Dormánfalva (Dărmănești) 
önkormányzata önkényesen román 
parcellát alakított ki a Hargita megyei 
Csíkszentmártonhoz tartozó, mára el-
néptelenedett, hegyvidéki Úzvölgye 
első világháborús magyar katonai 
temetőjében. Június 6-án több ezer 
román megemlékező erőszakkal nyo-
mult be a temetőbe, hogy részt vegyen 
a román emlékmű ortodox szertartás-
sal végzett felszentelésén, miután szé-
kelyek élőlánccal próbálták megaka-
dályozni a temetőfoglalást.

Böjte Csaba román–magyar összefogásra szólított Úzvölgyében

Több ezren látogattak ki az úzvölgyi temetőbe




