
 Erdélyi tudósítások 2019. november 8–10.
péntek–vasárnap 3

P O L I T I K A I  H I R D E T É S

MEZEI JÁNOS ÁLLÍTÓLAG A DĂNCILĂ-KORMÁNY TÁMOGATÁSÁRA SZÓLÍTOTT

Újabb botrány az MPP-ben
Mezei János, a Magyar Polgá-
ri Párt elnöke titkos megálla-
podást kötött Viorica Dăncilă 
akkori miniszterelnökkel a 
bizalmatlansági indítvány 
szavazása előtt – állítja 
Kulcsár-Terza József. Parla-
menti képviselőtársa, Biró 
Zsolt lapunknak megerősí-
tette: pártelnök utódja tőle is 
elvárta, hogy a PSD-kormány 
mellett szavazzon, amit végül 
egyik polgári párti honatya 
sem tett meg.

 » SZUCHER ERVIN

A Dăncilă-kormány hivatal-
ban maradására próbálta 
szavaztatni Mezei János, 

a Magyar Polgári Párt (MPP) el-
nöke az alakulat két parlamenti 
képviselőjét a bizalmatlansági 
indítvány október 10-i szavazá-
sán – közölte szerdán internetes 
oldalán a Háromszék napilap. Az 
újság birtokába jutott egy olyan 
levél, amelyet a párt egyik par-
lamenti képviselője, Kulcsár-Ter-
za József írt október 28-án, több 
mint két héttel a kormány meg-
buktatása után Mezei Jánosnak, 
és amelyben a képviselő többek 
között a Viorica Dăncilă vezet-
te kormány melletti szavazásra 
való pártelnöki felszólítást ki-
fogásolta. A levél tartalmával 
szembesített MPP-elnök kitérő 
válaszokat adott a lap kérdéseire 
– számolt be az MTI.

Kulcsár-Terza József képviselő 
állítása szerint a bizalmatlansági 
indítvány szavazása előtt Mezei 
János találkozott Viorica Dăncilă 
szociáldemokrata miniszterel-
nökkel. Az MPP vezetője állító-
lag titkos megállapodást kötött 
a PSD-t irányító kormányfővel 
arról, hogy az RMDSZ parlamen-
ti frakciójában politizáló két pol-
gári párti képviselő nem fogja 
megszavazni a szociáldemokrata 
kormány elleni bizalmatlansági 
indítványt. A képviselő a levél-
ben megemlíti, hogy a titkos 
találkozó tényét a párt három 
alelnöke is megerősítette szá-
mára. Kulcsár-Terza hozzátette: 
a pártelnöki felszólítás ellenére 
megszavazta a bizalmatlansági 
indítványt, mert az MPP olyan 
jobboldali párt, amelynek megy-
győződése szerint nem szabad 
ilyen megállapodásokat kötnie 
egy baloldali posztkommunista 
párttal, amely számos esetben 
bizonyította magyarellenes po-
litikáját. A képviselő levelében 
azt is a pártelnök szemére veti, 
hogy arra szólította fel Kelemen 
Hunort, az RMDSZ elnökét, hogy 
a liberális kormány támogatása 
feltételeként kérje Beke István 
és Szőcs Zoltán kegyelemben 
való részesítését. „Számomra 
értelmezhetetlen, hogy te, aki 
bizalmi viszonyban vagy a Szo-
ciáldemokrata Párt elnökével, a 

román kormányfővel, haszon-
szerzés helyett miért nem kérted 
vagy támasztottad feltételként a 
titkos találkozón Beke és Szőcs 
jogi helyzetének tisztázását?” – 
idézte a levélből a Háromszék 
napilap. Kulcsár-Terza József azt 
is felrótta, hogy Mezei János nem 
egyeztetett a kegyelmi kérésről 
a terrorizmus vádjával elítélt 
székelyekkel, és tulajdonkép-
pen beszennyezi becsületüket, 
hiszen aki ártatlan, nem kérhet 
kegyelmet.

Mezei: „találkozó
esetleg volt”
Mezei János a Háromszék meg-
keresésére előbb valótlanság-
nak nevezte a Kulcsár levelében 
foglalt állításokat, majd árnyalta 
kijelentését. Úgy vélte, az MPP 
belső ügyeit a párt belső fóru-
main kell tisztázni, nem pedig a 
nyilvánosság előtt. Arra a konk-
rét kérdésre, hogy találkozott-e 
Viorica Dăncilă miniszterelnök-
kel, azt válaszolta: „találkozó 
esetleg volt”, hiszen ők mindig 
nyitottak, mindenkivel egyeztet-

nek, hogy támogatást szerezze-
nek polgármestereik projektjei-
hez. Mezei nem a nyilvánosságra 
tartozó belső ügynek tekintette, 
hogy kérte-e a párt képviselőitől, 
hogy ne szavazzák meg a bizal-
matlansági indítványt.

Mint ismeretes, az október 10-i 
parlamenti bizalmi szavazáson 
az ellenzéki pártok öt szavazattal 
szereztek a szükségesnél többet 
a Viorica Dăncilă vezette balol-
dali kormány megmutatásához. 
A bizalmatlansági indítványt az 
RMDSZ 21 képviselője és 9 szená-
tora megszavazta. Az RMDSZ 
képviselőházi frakciójában két 
MPP-s politikus is tevékenyke-
dik: Biró Zsolt és Kulcsár-Terza 
József az RMDSZ és a polgári ala-
kulat 2013-ban kötött együttmű-
ködési megállapodásának kö-
szönhetően az RMDSZ jele alatt 
szereztek mandátumot. Erre az 
a körülmény biztosított lehetősé-
get, hogy az RMDSZ civil érdek-
védelmi szervezetként, az MPP 
pedig pártként van bejegyezve, 
és a román törvények szerint va-
laki egy időben tagja lehet mind-
két szervezetnek. Biró Zsoltot 
az MPP választmánya október 
17-én kizárta a pártból, a döntés 

szabályszerűségét azonban párt 
több politikusa megkérdőjelezte.

Biró sem úgy szavazott, 
ahogyan Mezei elvárta
Biró Zsolt a Krónikának kijelen-
tette, neki sem lett volna szabad 
támogatnia a Dăncilă-kabinet 
menesztését. Az MPP volt elnö-
ke nem kapott erre semmiféle 
írásbeli utasítást, azonban azt 
mondja, hogy Mezei, akivel nem 
igazán vannak beszélő viszony-
ban, Kulcsár-Terzán keresztül 
üzent. „Mivel a dolgok nem úgy 
történtek, ahogyan az elnök sze-
rette volna, Mezei el akart szá-
moltatni a nyilvánosság előtt, 
ezt viszont már írásban közölte. 
Azon az ominózus, általam – és 
nem csak – törvénytelennek tar-
tott választmányi ülésen kellett 
volna magyarázkodnom, amely-
re ő és csapata már úgy érkeztek, 
hogy kirúgnak a pártból. Nagyon 
érdekes, hogy Mezei János már a 
nyáron eldöntötte, hogy semmi 
keresnivalóm az MPP-ben, az 
ősszel mégis feladatokat próbált 
adni” – furcsállta Biró.

Mezei elődjét azért is meglep-
te az új elnök álláspontja, mi-
vel Kulcsár-Terza Józseff el már 
korábban eldöntötték, hogy a 
továbbiakban nem támogatják 
az egyre inkább magyarellenes 
kormányt. Kérdésünkre, hogy 
ebben mekkora szerepet játszott 
az RMDSZ azonos döntése, Biró 
Zsolt elmondta, hogy fontos kér-
désekben ugyan szoktak egyez-
tetni a szövetség parlamenti 
frakciójával és annak vezetőjé-
vel, azonban azok soha nem ha-
tározták meg, hogy az adott kér-
désben MPP-sekként ők miként 
szavazzanak. „Már volt olyan bi-
zalmatlansági indítvány, amely-
ben az RMDSZ egyféleképpen 
voksolt, mi meg másféleképpen 
nyilvánultunk meg” – hangsú-
lyozta Biró. Október 10-én végül 
nem kettejük szavazatán múlott 
a szociáldemokrata kormány 
maradása vagy menesztése. Kér-
désünkre, hogy szerinte érte-e 
valamiféle kár a Magyar Polgári 
Pártot a két képviselő voksa nyo-
mán, Biró Zsolt azt válaszolta: 
bár nem tudja, hogy utódja pon-
tosan miben egyezett meg Viori-
ca Dăncilával, úgy véli, az MPP 
nem veszített semmit.
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