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#mozgalom #egyesülés #nyaralás

Mezei: széthúzást gerjesztenek
A polgári mozgalom az MPP és az EMNP egyesülését akadályozza?
• Az Erdélyi Polgári

Sorbán Attila Örs és Mezei János.
Szánalmas próbálkozásnak nevezték
a kezdeményezést

Mozgalom alapítóinak
célja, hogy széthúzást
gerjesszenek az erdélyi politika nemzeti
oldalán és gátat vessenek a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi
Magyar Néppárt fúziója elé – így reagált
Mezei János, az MPP
elnöke a mozgalom
bejelentésére.

◂

tette: amiatt, hogy az MPP kizárta
soraiból és elveszítette a szervezet
támogatását, Biró Zsoltnak le kellene mondania parlamenti képviselői
mandátumáról. Ha nem teszi, az azt
igazolja, hogy személyes politikai
és gazdasági érdekeit fontosabbnak
tartja a közösségi érdekeknél.

Betartják a szabályokat

GERGELY IMRE

Kereste az együttműködést
Kifejtette, ő már megválasztásától
kezdődően kereste az együttműködés lehetőségeit az EMNP-vel, és
az idei EMI-táborban megszervezett nemzeti kerekasztalt követően

indult el ténylegesen a folyamat,
amely a két párt fúzióját célozza
meg. Ennek a törekvésnek az ellenzői azok a személyek, akik az
Erdélyi Polgári Mozgalmat meghirdették – jelentette ki Mezei. Az
MPP-elnök és a sajtótájékoztatón
szintén jelen lévő Sorbán Attila Örs
szerint hiába mondják a mozgalom
kezdeményezői, hogy pártszakadásról van szó, hiszen ez csak néhány
személy „szánalmas próbálkozása”

a zavarkeltésre. Szerintük ezt igazolja a bejelentés során készült fotó
is, amelyen nyolc személy látható,
vagyis még azon 19 személy közül
sem tudtak mindenkit maguk mellé
állítani, akik októberben lemondásra szólították fel Mezeit.

Egyéni érdekek?
Mezei és Sorbán elmondták, az elmúlt hetekben a legtöbb megyei

A lakosság több mint fele nem nyaralhat

• A romániai lakosság 58,9 százaléka nem tudott megengedni magának egy egyhetes, házon kívül töltött szabadságot – derül ki az Európai Uniós statisztikai hivatala
által nyilvánosságra hozott, a 2018-as évre vonatkozó adatsorokból.
BÁLINT ESZTER

U

üdülés

gyan a szint csökkenést mutat
a 2017-ben regisztrált 65 százalékhoz képest, de még mindig a
legmagasabb uniós összevetésben.
Ugyanakkor a szakemberek arra is
felhívják a fi gyelmet, hogy az elmúlt évek bér- és nyugdíjemelései
nyomán drágultak a szolgáltatások, a közszférában
nyújtott üdülési csekkek
pedig tovább emeltek az
idegenforgalmi ágazatban
gyakorolt árak szintjét. A
horvátok és a ciprusiak következnek, 51,3, illetve 51 százalékkal. Az
ellenkező póluson az északi tagállamokat és Ausztriát találjuk. Svédországban a lakosság 9,7 százalékának, Dániában és Ausztriában a

Sorbán szerint visszás az a következetlenség, ahogyan a mozgalom azt
állítja, hogy nem valami ellen jöttek
létre, de eközben folyamatosan Mezei Jánost támadják, és miközben
egyik állításuk szerint nem ellenzik
a két párt fúzióját, más kijelentéseikkel helytelenítik.
Cáfolta azt is, hogy az utóbbi
időben jogszerűtlenek lettek
volna a tagkizárások és más
döntések. Szerinte ha így
lenne, akkor már biztosan bírósághoz fordultak volna az érintettek.
Az, hogy ilyen nem történt, azt mutatja, hogy ők is tudják, a döntések
a szabályok betartásával történtek.
A sajtótájékoztatón elhangzott: az
EMNP és az MPP január 18-án Csíkszeredában egyszerre rendezi meg
kongresszusát, amelyen a két párt
dönt az együttműködés formájáról,
és ha a fúziót támogató határozatok
születnek, akkor már együttes ülésre is sor kerül.

vita

A

z új fejlemények előzményei
a 2018 novemberi tisztújítás
előttre nyúlnak vissza, hiszen Biró Zsolt leváltása az MPP éléről nem egy véletlen politikai döntés
volt. A pártban már akkor feszültség
uralkodott, sokan úgy látták, hogy a
korábbi elnök nem jó irányba vezeti a szervezetet – mutatott rá Mezei
János szerdai gyergyószentmiklósi
sajtótájékoztatóján.
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12,2 százalékának, Finnországban
pedig a 13,3 százalékának nincs anynyi pénze, hogy egy legalább egyhetes üdülésre elutazzon otthonról.
Közép-Kelet-Európában Csehország és Szlovénia áll a legjobban, a
két ország uniós viszonylatban a 6.
és a 7. helyen van a maga 20,7, illetve

21,8 százalékával. Meglepő viszont,
hogy ezzel megelőzik Nagy-Britanniát és Franciaországot, ahol a lakosság 22,5, illetve 22,6 százaléka nem
tud elutazni legalább egy hétre.
Uniós szinten Romániában a
legmagasabb azok aránya,
akiknek nincs pénzük nyaralásra
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szervezet illetékeseivel beszéltek,
és meggyőződhettek arról, hogy a
nagy többség a jelenlegi vezetést
és annak törekvéseit, a Néppárttal
való fúziót támogatja. A mozgalom
kezdeményezői, akik közül többen
az MPP-nek köszönhetően kerültek
fontos pozíciókba, egyéni érdekeiket helyezik a közösségi érdek elé,
amiért a párton belül nem tudtak
érvényt szerezni akaratuknak – állapította meg Mezei János. Hozzá-
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