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DIPLOMABOTRÁNYA MIATT VISSZALÉPTETNÉ A SZÖVETSÉG A HONATYÁT

Az RMDSZ-szel dacolva
megőrzi mandátumát Apjok

Dacol az RMDSZ vezetőségével, és nem hajlandó megválni képviselői man-
dátumától a máramarosi Apjok Norbert, akit azután szólított fel lemondásra 
a szövetség vezérkara, hogy kiderült: állításával ellentétben nem rendelke-
zik felsőfokú végzettséggel. Az alakulat úgy véli, a képviselő félrevezette az 
RMDSZ elnökségét, azt állította ugyanis, hogy honosítható diplomája van, 
később viszont Kelemen Hunor szövetségi és Porcsalmi Bálint ügyvezető 
elnök jelenlétében elismerte, ez mégsem fedi a valóságot. A politikus arra 
hivatkozik: bár a decemberi választások előtt iktatta lemondását a listáról, 
erre nem kapott választ, így letette az esküt. 17.»

Ragaszkodik a képviselői helyhez. Az eddig az RMDSZ ifjúsági szervezete támogatta Apjok Norbert 2016 óta tagja a bukaresti képviselőháznak

Pert vesztett fi a ellen
az RMDSZ képviselője
Facebook-bejegyzésben reagált 
csütörtökön Csép Éva Andrea par-
lamenti képviselő arra az általa 
elvesztett perre, amelyet egyik 
gyermeke indított ellene. A fi ú 
amiatt fordult bírósághoz, mert 
anyja egy időre megvonta tőle a 
tartásdíjat. A politikus közölte, 
nem kíván fellebbezni.   2.»

Parlamenti ostrom
Washingtonban
Botrányos, szinte polgárháborús 
körülmények között zajlott le az 
Egyesült Államok törvényhozá-
sában az ülés, amelyen hitelesí-
tették Joe Biden elnökválasztási 
győzelmét. A választási csalást 
kiáltó leköszönő elnök, Donald 
Trump hívei megostromolták a 
Capitoliumot, az incidens során 
négyen meghaltak.  5.»

„Tűzoltás” a cégek
túlélésért
Mindössze a vállalkozások 
túlélését szolgálják a bukaresti 
kormány által elfogadott támoga-
tások, a Krónikának nyilatkozó 
szakértő szerint ennél többre 
lenne szüksége a versenyszférá-
nak a továbblépéshez. Debreczeni 
László adótanácsadó ugyanakkor 
hangsúlyozta, hogy tavaly mintegy 
háromszáz jogszabály jelent meg a 
cégekkel, a könyvvitellel, a pénz-
ügyekkel kapcsolatosan.  15.»

Indul a nemzeti
újrakezdés éve
Madéfalván megemlékeztek a 
Habsburg császári csapatok 1764-es 
székelyellenes vérengzésének áldo-
zatairól csütörtökön, az esemény 
257. évfordulóján. Az Siculicidium 
emlékművénél elmondott beszédé-
ben Potápi Árpád János, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára kijelentette: a 
székely szabadság nem választható 
el az egész magyarság szabadságá-
tól a Kárpát-medencében.  3.»

 » „Kelemen 
Hunor várja 
Apjok Norbert le-
mondását, mert 
elfogadhatatlan 
az, hogy félreve-
zette a szövetsé-
get” – jelentette 
ki Hegedüs Csilla 
szóvivő.
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Koronavírus ellen beoltott
egészségügyi dolgozók: reményt
ad az oltás a normalitásra  4.»
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