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Esze ágában sincs lemondani
Távozásra szólította fel Mezei János MPP-elnököt a párt tagjainak egy csoportja
• Nyílt levélben köve-
telte a Magyar Polgári 
Párt elnökének lemon-
dását több párttag. 
Szerintük az elnök 
megosztó és kirekesztő 
politikát folytat. Mezei 
Jánosnak azonban esze 
ágában sincs lemon-
dani pártelnöki tisztsé-
géről. Ezt ugyan nem ő 
maga jelentette be, az 
általa tegnap délutánra 
összehívott sajtótájé-
koztatóra ugyanis nem 
érkezett meg. Helyette 
Sorbán Attila Örs ügy-
vezető elnök ismertette 
a pártelnök álláspont-
ját. Mezei amúgy egy 
bírósági tárgyalás miatt 
nem ért el.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

Mint a szerkesztőségünk-
nek is elküldött nyílt le-
vél bevezetőjében írják, a 

Magyar Polgári Pártot a politikai 
pluralizmus iránti igény, a válasz-
tás szabadságának gondolata hoz-
ta létre. A levél aláírói szerint az 
erdélyi magyar többpártrendszer 
olyan érték, amelyre szüksége van 

közösségünknek, a választó-
polgárok bölcsessége pedig 
több esetben visszaigazolta, 
hogy értik és támogatják ezt 
a nemzetpolitikával is össz-
hangban lévő programot és 
cselekvési tervet. Az MPP ad-

dig őrzi meg létjogosultságát, 
ameddig a választás szabadságának 
jegyében úgy viszonyul a politikai 
verseny és együttműködés kérdésé-
hez, hogy az ne csak a magyar érdek 

érvényesítését, hanem a magyarok 
közötti békességet is erősítse. Ez az 
érték kerül most veszélybe – olvas-
ható a dokumentumban.

A levél aláírói szerint érthetetlen 
okok miatt azok kerültek a vádlot-
tak padjára, akik az elmúlt idő-
szakban eredményeket mutattak 
fel, a nemzetpolitika koordinátái 
szerint képviselték a pártot, illetve 
a szabálytalanságokra hívták fel a 
figyelmet. Szerintük az elnökkel 
szembeni bizalmatlanság tetten 
érhető a szervezetek nagy részé-
nél és a párt közmegítélésében is, 
ugyanakkor nem sikerült új prog-
rammal, új politikai irányvonallal 
előállnia, sőt az MPP korábban el-
ért eredményei is veszélybe kerül-
nek. Álláspontjuk szerint mindezt 
tetőzi a székelyudvarhelyi szerve-
zet legutóbbi közgyűlésének alap-
szabályba ütköző lebonyolítása 
és a székelyudvarhelyi szervezet 
elnökének, Gálfi Árpádnak az el-
távolítására tett kísérlet, végül a 
pártból való kizárása.

Az aláírók aggódnak

„Mi, a Magyar Polgári Párt jövőjéért 
aggódók kötelességünknek érezzük 
jelen nyílt levélben is felszólítani a 
Magyar Polgári Párt elnökét, hogy 
vessen véget a megosztó és kirekesztő 
politikának, vessen véget a sorozatos 
kizárásoknak, a kizárásokkal való 
fenyegetéseknek. Mi a lelkiismeret 
pártján szeretnénk maradni, mint azt 
egyik pártjelszavunk is hirdeti” – fo-
galmaznak az aláírók. Ezért elfogad-
hatatlannak tartják, hogy az országos 
választmány döntését, mely szerint a 
kirekesztő politika csődöt mondott, a 
párt elnöke nem tartotta be. (A választ-
mányi ülésen az elnök egyedül maradt 
szavazatával, a testület jelen lévő tagjai 
egyhangúlag a kizárások ellen szavaz-
tak.) „Úgyszintén elfogadhatatlannak 
tartjuk, hogy a pártot a szabályokat át-
hágva kiszolgáltatja és bábként vezeti. 
Mindezek ismeretében alulírottak fel-
szólítjuk Mezei Jánost, hogy mondjon 
le!” – közlik álláspontjukat az október 
8-án kelt nyílt levél aláírói.

Biró Zsolt sajtótájékoztatója

Mezei „kirekesztő” politikájának 
kártékonyságára hívta fel a fi gyel-
met tegnap Biró Zsolt is. „Szenved-
het valaki üldözési mániában vagy 
lehetnek kisebbségi komplexusai, 
azonban még így sem megengedett 
az eff éle viselkedési és kommuni-
kálási stílus. Annál is inkább, mivel 
egy korábbi döntés szerint – amit 
Mezein kívül mindenki megszava-
zott – senkit nem zárunk ki az MPP 
soraiból” – nyomatékosította ma-
rosvásárhelyi sajtótájékoztatóján az 
alakulat volt elnöke, aki szerint a 
polgáriak többsége békét szeretne 
a párton belül. Felvetésünkre, hogy 
a puskaporos hangulat akár az ala-

kulat szakadását is eredményezheti, 
az exelnök úgy vélekedett, bármerre 
is billen a mérleg nyelve, a két tábor 
közt számbeli egyensúly alakult ki. 
„A döntés Mezei János kezében van, 
de a kollégák bölcsességétől is függ” 
– vélekedett Biró, hozzátéve, akkor 
sem volt túl rózsás és békés az ala-
kulaton belüli helyzet, amikor évek-
kel ezelőtt átvette az MPP irányítá-
sát. A parlamenti képviselő úgy érzi, 
hogy valakinek kimondottan érdeke 
a polgári párt szétzilálása, de hogy 
ki az a valaki, azt nem árulta el, 
annyit viszont elmondott, hogy az 
illető személyt nem az RMDSZ-ben 
és nem a néppártban kell keresni. 
Megítélése szerint az esetleges sza-
kadás nem csak a pártot, hanem az 
erdélyi magyar közösséget is „rend-
kívül kellemetlenül” érintené. 

Mezei üzent: nem mond le

Mezei János nem ért vissza a teg-
nap délutánra meghirdetett sajtó-
tájékoztatóra – egy bírósági tárgya-
láson volt –, ezért a meghirdetett 
sajtóeseményt Sorbán Attila Örs 
ügyvezető elnök tartotta. A nyílt 
levélről és annak aláíróiról Sorbán 
kijelentette: az aláírók „Biró Zsolt 
köré tömörülő kemény mag”, akik 
puccsot szeretnének szervezni. 
„Mezei János, attól függetlenül, 
hogy egyeseknek tetszik vagy sem, 
továbbra is a vezetni fogja a pártot, 
és a nemzeti oldalt igyekszik erő-
síteni. Ugyanakkor nem várható 
újabb kizárási hullám, aki tehát 
betartja a párt szabályzatát, az to-
vábbra is tag marad” – jelezte a pol-
gári párt ügyvezető elnöke.

Mezei Jánostól saját párttársai követelik, 
hogy mondjon le
◂   KORÁBBI  FELVÉTEL.  FORRÁS: MPP SAJTÓIRODA

po
lit

ik
a

A levél aláírói:
Pethő István – választmányi elnök
Simon Csaba – országos alelnök
Kulcsár-Terza József – parlamenti képviselő
Biró Zsolt – parlamenti képviselő
Csáki Attila – a Kovászna megyei szervezet elnöke
Horváth Zoltán – a Kolozs megyei szervezet elnöke
Rákossy Botond József – a Hargita megyei szervezet elnöke
Lemák Rudolf – a Máramaros megyei szervezet elnöke
Péter Lukács – Csíkcsicsó polgármestere
Szotyori Angéla – Málnás polgármestere
Cseh József – Gelence polgármestere
Gálfi Árpád – Székelyudvarhely polgármestere
Fejér Levente – Zabola polgármestere
Csillag Péter – Hargita megyei tanácsos
Albert Mátyás – a Hargita megyei szervezet alelnöke
Salamon Zoltán – Hargita megyei tanácsos
Egyed József – a Hargita megyei szervezet elnökségi tagja
Lukács László – Kovászna megyei tanácsos
Csomortáni Gál László – a Hargita megyei szervezet elnökségi tagja
Nagy Gábor Levente – a sepsiszentgyörgyi szervezet elnöke
Keizer Róbert – Kolozs megyei tanácsos
Péter Péter – az MPP alapító tagja

Polgári pártos csörte
A pártban július közepén jelentkeztek feszültségek 
Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester kapcsán. 
A polgármestert a városi pártszervezet önkényes veze-
téssel vádolta meg, és Mezei János országos elnök je-
lenlétében le is váltotta politikai tisztségéről. Gálfi úgy 
vélte: azzal vonta magára a párt elnökének haragját, 
hogy felbontotta a város számára előnytelennek talált 
szolgáltatói szerződéseket, amelyeket Szász Jenő, a 
budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet jelenlegi el-
nöke még Székelyudvarhely polgármestereként kötött. 
Szász Jenő 1996 és 2008 között volt Székelyudvarhely 
polgármestere, valamint 2003-tól 2012-ig az MPP 
elnöke. A párt később ki is zárta soraiból Gálfi Árpádot 
és a Gálfi mellett kiálló Hargita megyei elnököt, és le-

váltotta tisztségéből a kizárásokat kifogásoló Salamon 
Zoltán ügyvezető elnököt. A szeptember 26-án tartott 
választmányi ülésen Mezei János további kizáráso-
kat kezdeményezett, ezeket azonban a választmány 
leszavazta. A gyűlésen az elnök személyéről bizalmi 
szavazást is tartottak, amelyen ugyanannyian szavaz-
tak a bizalom megvonására, mint ahányan bizalmat 
szavaztak az elnöknek. A szavazáson maga az elnök is 
részt vett és szavazott. Mezei Jánost 2018 novemberé-
ben választotta az MPP elnökévé a párt országos kül-
döttgyűlése, miután az MPP-ben a párt identitásának 
megőrzésével kapcsolatos nézetkülönbségek alakultak 
ki. A korábbi elnök, Bíró Zsolt a lemondásával előzte 
meg, hogy leváltsák tisztségéből. (Forrás: MTI)




