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M U N K A T Á R S A I N K T Ó L

K emény bírálatok mellett je-
lentette be kilépését az Er-
délyi Magyar Néppártból a 

székely udvarhelyi Nagy Pál alapító 
tag, az EMNP székelyudvarhelyi szer-
vezetének elnöke. Az alakulat helyi 
szervezete múlt héten tartott rendkí-
vüli közgyűlést, amelyről egy péntek 
délutáni közleményben számoltak 
be. Mint írták, a gyűlés aktualitását 
és szükségszerűségét a hétvégén 

tartandó Országos Küldött-
gyűlés adta, és végül azért 
döntöttek úgy, hogy nem 
ezen teszi meg Nagy Pál a 
lemondási bejelentést, mert 

a járványhelyzet miatt több 
helyszínen, online rendezték meg a 
küldöttgyűlést, és ilyenformán nem 
lett volna lehetősége szembesíteni 
a tagságot „a valós helyzettel”. Az 
udvarhelyiek szerint ugyanakkor a 
„tisztességes és átlátható választások 
megtartására sincs lehetőség”.

Az Erdélyi Magyar Néppárt or-
szágos elnökét keményen bíráló szé-
kelyudvarhelyi közlemény Vinczellér 
Árpád, az EMNP Hargita megyéért 
felelős országos alelnöke és Nagy Pál 
alapító tag múlt heti sajtótájékozta-
tóján tett nyilatkozataira hivatkozik, 
amely eseményre lapunk nem kapott 

meghívást, de szombaton Nagy Pál 
megkeresésünkre megerősítette a ki-
lépését és a közleményben foglalta-
kat. „Alapító tagként nehéz volt meg-
hoznia ezt a döntést tíz év működés 
után, de ez a gondolat már a 2019-es, 
botrányosan elcsalt nagyváradi el-
nökválasztáskor megfogalmazódott 
benne. Akkor még sok társával egye-
temben abban bízott, hogy a 2020-
as választásokra való felkészülés jó 
irányba viszi majd a pártot, ám saj-
nos nem ez történt” – hivatkozik a le-
köszönő és kilépő székely udvarhelyi 
elnökre a helyi szervezet közlemé-
nye, amely több hibát is felrótt Cso-
mortányi István országos elnöknek. 
Nehezményezik egyebek mellett a 
székelyudvarhelyi választási lista 
összeállítását; a választásokon elért 
eredményeket, kiemelve a Hargita 
és Kovászna megyei önkormányza-
tokat; vagy hogy „ellehetetlenítették 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
működését, rátelepedve annak tevé-
kenységére, felélve annak tartaléka-
it”. „Csomortányi már a harmadik or-
szágos elnök a Partiumból a sorban, 
aki nem érti és nem ismeri a Székely-
föld lüktetését” – jelentette ki Nagy 
Pál, aki úgy véli, „mára sajnos a nép-
pártban is bekövetkezett a diktatúra 
korszaka”, holott pont „ezért nem 
lépett be sohasem az MPP-be, mert 
nem kívánt asszisztálni az egysze-
mélyes vezetéshez”. A közleményben 

kitérnek ugyanakkor arra a kérdésre 
is, hogy mi lesz a székelyudvarhelyi 
szervezettel. Válaszként tudatják, 
hogy a helyi szervezet vezetése Jakab 
Attila és Simó Árpád elnökségi tagok-
ra marad, „akiknek nem lesz köny-
nyű dolguk a megmaradt tagokkal 
feléleszteni a szervezetet”. Nagy Pál 
egyébként úgy tudja, hogy több helyi 
szervezetből léptek (pl. a székelyud-
varhelyiből egyelőre nyolcan), illetve 
lépnek még ki régi tagok, és az OKGY 
utánra bővebb tájékoztatást ígért ar-
ról a folyamatról, ami „a jobb sorsra 
érdemes EMNP-t ebbe a zuhanórepü-
lésbe kényszerítette”.

Csomortányi: elszigetelt eset

„Icipici” elszigetelt esetnek tartja az 
Erdélyi Magyar Néppárt két Hargita 
megyei személyiségének bírálatát a 
párt országos elnöke. Csomortányi Ist-
ván tegnap délben, az Országos Kül-
döttgyűlés előtt megkeresésünkre úgy 
nyilatkozott, az esetről a küldöttgyű-
lés nyilvánít véleményt oly módon, 
hogy a bírálók egyike alelnökjelölt, te-
hát szavazni fognak a személyéről, és 
akkor kiderül, milyen bizalmat élvez 
a küldöttek részéről. „Ne várjanak ez-
zel kapcsolatban állásfoglalást, nem 
hiszem, hogy a jelenlegi helyzetben, 

amikor az Erdélyi Magyar Néppártot 
két és fél év munkával sikerült nö-
vekvő és felfelé ívelő pályára állítani, 
komoly polgármestereink, parlamenti 
képviseletünk van, a szervezetben fe-
gyelem uralkodik, mindenki a mun-
kával foglalkozik, nekem ezt az esetet 
kommentálnom kellene” – jelentette 
ki Csomortányi István. Hozzátette, az 
elmúlt időszakban több mindent meg 
tudtak valósítani, ami az előző évek-
ben nem sikerült, ilyen körülmények 
között „érthetetlen, hogy Nagy Pálnak 
és Vinczellér Árpádnak milyen prob-
lémája van”, de ez egy „icipici elszige-
telt” eset a párton belül.

Hangos csörte a Néppártban
Csomortányi István szerint csak elszigetelt eset a székelyudvarhelyi
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Elszigetelt eset lenne? Széthúzás 
tapasztalható az EMNP-ben

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN
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• Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökségének ke-
mény bírálata mellett lépett ki az alakulatból az egyik ala-
pító tag, a székelyudvarhelyi Nagy Pál. Csomortányi István 
országos pártelnök érthetetlennek tartja a megfogalmazott 
vádakat, és azt mondja, elszigetelt esetről van szó.

Újraválasztották 
Csomortányi Istvánt

A koronavírus-járvány súlyos-
bodására való tekintettel hét 
különböző helyszínen egyidőben 
(Nagyváradon, Szatmárnéme-
tiben, Kolozsváron, Marosvá-
sárhelyen, Kézdivásárhelyen, 
Csíksomlyón és Homoródfürdőn) 
online, élő kapcsolás formájá-
ban tartotta meg 9. Országos 
Küldöttgyűlését az Erdélyi 
Magyar Néppárt. A tanácskozás 
eredményeként és a tisztújítások 
rendjén sor került a szervezet 
országos elnökének és alelnö-
keinek megválasztására is. A 
megjelent küldöttek elnöknek 
választották Csomortányi 
Istvánt, aki a korábbi ciklusban 
is ellátta a Néppárt vezető tiszt-
ségét – jelezte közleményben az 
EMNP.

Továbbra is homályban a rezsiszámlák csökkentése
Az energiaszámlák kifizetésének elhalasztá-
sát, az árak maximá lását és az áfacsökken-
tést is fontol gatja a Nemzeti Liberális Párt, az 
viszont, hogy milyen módosító javaslatokat 
terjesztenek a döntéshozók elé, várhatóan a 
mai nap folyamán derül ki. A Romániai Ener-
giaszolgáltatók Egyesülete szerint nem lenne 
jó ötlet a számlafizetés elhalasztása.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) módosító 
javaslatokat fog benyújtani a lakossági 
energiaszámlák kompenzálásáról szóló sür-
gősségi rendeletet jóváhagyó törvényterve-
zethez – jelentette be pénteken, az alakulat 

végrehajtó bizottságának ülését követően 
Florin Cîţu pártelnök. Az ügyvivő kormányfő 
rámutatott, az egyik módosító javaslattal 
lehetővé tennék az energiaszámlák kifize-
tésének elhalasztását, egy másik pedig az 
energiaárak maximálását írná elő. „Nagyon 
fontos tudni, hogy ezek az intézkedések a 
háztartási és a nem háztartási fogyasztókra 
egyaránt vonatkoznak, tehát nemcsak a ma-
gánszemélyekre, hanem a kis- és középvál-
lalkozásokra (kkv) is érvényesek” – nyoma-
tékosította. Szintén a kkv-k rezsiszámláit 
csökkentené egy másik javaslat, amelyet 

az ügyvivő miniszterelnöknek a Digi 24 
hírtelevízió által idézett bejelentése szerint 
fontolóra vesznek a PNL-ben: szóba került 
az is, hogy számukra hat hónapra a jelenle-
gi 19 százalékról 5 százalékra mérsékeljék 
az energia általános forgalmi adóját (áfa/
TVA). Cîțu elmondása szerint nagyjából 500 
ezer vállalkozás érintett. Az, hogy pontosan 
milyen módosító javaslatokat terjeszt elő a 
PNL, a hétvégi bejelentések szerint a mai nap 
folyamán derül ki.
A Romániai Energiaszolgáltatók Egyesülete 
(AFEER) támogatja az áfa- és illetékcsökken-
tést vagy az áfafizetés felfüggesztését, azt 
viszont nem tartják jó ötletnek, hogy árma-

ximumot szabjanak meg vagy elhalasszák 
a számlák kifizetését. „Azért mondjuk ezt, 
mivel azok a fogyasztók, akik elhalasztják a 
számlafizetést az elkövetkező időszakban, 
nagy összegeket fognak felhalmozni, ami 
hozzáadódik majd a jövő évi fogyasztáshoz. 
Ugyanakkor mindannyian láttuk, hogy a 
számlafizetés halasztása a szükségállapot 
idején nem oldott meg semmit. Épp ellenke-
zőleg, a kifizetés újraütemezéséhez vezetett, 
ami nagy nehézségeket okozott a szolgál-
tatóknak a cash flow terén” – áll a Mediafax 
hírügynökség által idézett közleményben.

Bálint Eszter
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