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Böjte Csaba: mindenki vegye
komolyan a fertőzést!
Böjte Csaba, a dévai gyermekott-
hon alapítója arra biztatja az em-
bereket, hogy vegyék komolyan 
a koronavírust, mert „nehéz tőle 
megszabadulni”. Böjte Csabát 
csütörtökön Budapesten fogadta 
hivatalában Kásler Miklós, az em-
beri erőforrások minisztere. Ezt 
követően közös sajtótájékoztatót 
tartottak abból az okból, hogy 
a ferences szerzetes felépült a 
koronavírus-fertőzésből. A dévai 
gyermekotthon alapítója elmond-
ta, hogy novemberben nagyon 
köhögött. Kásler Miklós felhívta, 
és észlelte, hogy beteg, ezért 
intézkedett a magyarországi keze-
léséről. December elején jöhetett 
ki a Szent László-kórházból. Azért 
látogatott most el a miniszterhez, 
hogy személyesen is megköszönje 
neki a segítségét. „Szép, hogy 
valaki úgy is számíthat a magyar 
egészségügyre, hogy nem él 
életvitelszerűen az országban” 
– mondta Böjte Csaba. Kásler 
Miklós felidézte, értesült arról, 
hogy a szerzetes beteg. Hallotta a 
telefonban, hogy a dévai 
gyermekotthon alapítója komoly 
légzési nehézségekkel küzd.

Börtönbüntetéssel zárult 
a nagylaki terrorper
Terrorista propaganda vádjával 1 év 
és 5 hónap jogerős börtönbüntetés-
re ítélt egy nagylaki nőt a legfel-
sőbb bíróság. Livia Maria Băilát a 
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus 
Elleni Ügyosztály (DIICOT) ügyészei 
2020 májusában tartóztatták 
le, miután az online folytatott 
tevékenységeinek megfi gyeléséből 
kiderült, hogy radikalizálódott, és 
az Iszlám Állam (ISIS) nevű terror-
szervezet elkötelezett híve lett. Az 
Arad megyei nő szélsőséges, iszlám 
internetes oldalakat látogatott, és 
bátorító üzeneteket küldött az ISIS 
harcosainak. Különböző közösségi 
hálózatok révén szíriai és iraki 
iszlamista harcosokkal vette fel a 
kapcsolatot, majd elköteleződését 
fejezte ki az Iszlám Állam ügye 
iránt. A nyomozók észlelték, hogy 
a nő „láthatatlanná” vált, ugyanis 
törölte Facebook-profi lját, ugyan-
akkor kiderítették, hogy kiképzést 
kap a távolból, mert olyan titkosí-
tott oldalakat látogatott, melyek 
propagandaanyagokat tartalmaz-
tak. Ezzel párhuzamosan 20 hamis 
Facebook-profi lt hozott létre a 
kapcsolattartásra, melyeket rövid 
időn belül le is törölt, eltüntetve a 
nyomokat.

Rengeteg migránst zsúfoltak 
egy kamionba
Csaknem hetven személyt találtak 
a határrendészek egy kamionba 
zsúfolva, a migránsok Magyaror-
szágra próbáltak átjutni. Csütör-
tökre virradóra a nagylaki határát-
kelőnél kilépésre jelentkezett egy 
törökországi kamion. A járművet 
átvizsgáló határrendészek 68 
személyt találtak a jármű rakodó-
terében, közülük tizenegyen 15 és 
17 év közötti kiskorúak. A felnőttek 
18 és 40 év közötti török, szíriai, pa-
lesztin vagy egyiptomi állampolgá-
rok. A török állampolgárságú sofőr 
ellen büntetőjogi eljárást kezdemé-
nyeznek embercsempészet miatt. 

Dacol az RMDSZ vezető-
ségével, és nem hajlandó 
megválni képviselői mandá-
tumától a máramarosi Apjok 
Norbert, akit azután szólított 
fel lemondásra a szövetség 
vezérkara, hogy kiderült: 
állításával ellentétben nem 
rendelkezik felsőfokú vég-
zettséggel. A politikus arra 
hivatkozik: bár a decemberi 
választások előtt iktatta 
lemondását a listáról, erre 
nem kapott választ, így letet-
te az esküt.
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A z RMDSZ vezetősége sze-
rint Apjok Norbert parla-
menti képviselő félrevezette 

a szövetséget, amikor azt állította, 
hogy rendelkezik felsőfokú végzett-
séggel, ezért a honatya lemondását 
követeli, aki azonban ezt megtagad-
ta. A decemberben második man-
dátumát megszerző Máramaros 
megyei honatya tanulmányi hely-
zetével kapcsolatos botrány január 
5-én robbant ki, amikor közösségi 
oldalán posztolt bejegyzésében 
reagált az őt a közösségen kívülről 
és belülről ért „rágalmakra”. Apjok 
Norbert azt állítja, hogy a külföldi 
oktatási intézményben elvégzett 

tanulmányait tanúsító oklevelét 
nem lehet honosítani Romániában, 
emiatt ez nem minősül felsőfokú 
végzettségnek. A politikus egyéb-
ként egy nagy-britanniai oktatási 
intézmény e-kereskedelmi tanfolya-
mát végezte el. „Ezért őszinte elné-
zést kérek azoktól, akiket ez az ügy 
érint. A parlamenti képviselői tiszt-
ség betöltéséhez a törvény nem ír 
elő végzettséggel kapcsolatos köte-
lezettséget” – közölte a 31 éves hon-
atya, akinek meggyőződése, hogy 
a máramarosi szórványközösség az 
elmúlt négy évben elvégzett munka 
és eredmények tudatában szavazott 
a december 6-ai parlamenti válasz-
táson. A politikus azt is hozzáteszi, 

DIPLOMABOTRÁNYA MIATT SZÓLÍTOTTA LEMONDÁSRA AZ RMDSZ A MÁRAMAROSI POLITIKUST

Apjok dacol, és megtartja mandátumát

Háttal az RMDSZ-nek. Apjok (középen) nem tartja érvényesnek a szövetség vezetőivel kötött egyezséget

 » Apjok azt 
mondja, amikor 
iktatta jelöltsé-
gét, nem hono-
sított oklevelet 
adott le. Hoz-
zátette: igaz, 
közben kiderült 
a diplomáról, 
hogy nem is lehet 
honosítani. 

 » A második 
mandátumát kez-
dő honatya egy 
nagy-britanniai 
oktatási intéz-
mény e-kereske-
delmi tanfolyamát 
végezte el.

hogy a parlamenti képviselői tisztség 
betöltéséhez a romániai törvények 
nem írnak elő végzettséggel kapcso-
latos kötelezettséget.

Ami megfelel a valóságnak, ám az 
RMDSZ jelölési szabályzata értelmé-
ben ez már kizáró feltétel: csak az le-
het az alakulat képviselő- vagy szená-
torjelöltje, aki rendelkezik egyetemi 
oklevéllel. Ennek ismeretében a szö-
vetség Nagybánya területi szervezete 
a tavalyi megmérettetés előtt elutasí-
totta Apjok jelölését, amit viszont az 
érintett megfellebbezett, a Szövetsé-
gi Állandó Tanács (SZÁT) pedig elfo-
gadta az óvást. Apjok a rangsoroló 
jelölőgyűlésen listavezetői pozícióba 
került, majd a decemberi választá-
son újabb mandátumot nyert.

Az RMDSZ vezetősége azonban 
úgy véli, hogy a máramarosi képvi-
selő félrevezette az elnökséget, azt 
állította ugyanis, hogy honosítható 
diplomája van, később viszont Kele-
men Hunor szövetségi és Porcsalmi 
Bálint ügyvezető elnök jelenlétében 
elismerte, ez mégsem fedi a való-
ságot. Hegedüs Csilla, az RMDSZ 
szóvivője a Kolozsvári Rádiónak 
úgy nyilatkozott, Apjok írásba adta, 
hogy megválasztása esetén lemond. 
Az ügyvezető alelnök által hivat-
kozott egyezség szerint Apjoknak 
eskütétel után vissza kellett volna 
mondania, és visszaadnia mandá-
tumát, hogy a listán következő jelölt 
(Béres István korábbi máramarosi 
képviselő) foglalhassa el a helyét. 
„Kelemen Hunor várja Apjok Nor-
bert lemondását, mert elfogadhatat-
lan az, hogy félrevezette a szövetsé-
get” – jelentette ki a szóvivő.

A honatya megerősítette, hogy az 
RMDSZ-nél benyújtotta a lemondá-
sát, amikor tudomást szerzett arról, 
hogy nem tudja honosítani a diplo-
máját Romániában. Az egyik má-
ramarosi portálon közzétett doku-
mentum egyébként december 3-ai 
keltezésű, ebben a politikus vállal-
ta: ha megválasztják képviselőnek 
a három nappal később esedékes 
választáson, lemond mandátu-
máról, és átadja a helyét az utána 
következő jelöltnek. Ehhez képest 
a honatya csütörtökön délután 

egyértelművé tette: nem hajlandó 
megválni mandátumától. Arra hi-
vatkozik, hogy bár decemberben, 
a választások előtt iktatta a lemon-
dását a listáról, jelezve, „nem veszi 
fel” a mandátumát, erre nem ka-
pott választ, így letette az esküt.

A politikus a Krónikának nyilat-
kozva úgy látja, a „cirkusz mostani 
felmelegítése” sokkal inkább a me-
gyei tisztújításokról szól, és arról, 
hogy ezeknek a közeledtével szerin-
te olyan erők mozdultak meg ellene, 
amelyeknek az az érdekük, hogy 
eltávolítsák őt a magyar érdekképvi-
seleti szervezetből. „Négyéves mun-
káról beszélünk, nem kevés dolgot 
tettem le az asztalra, és a közösség-
nek szüksége van arra, hogy folytas-
sam. Nem történtek olyan lépések 
a mandátum átvételének a meg-
akadályozásában, amelyek miatt a 
választók bizalmán alapuló képvi-
seletet ne tudtam volna elvállalni” 
– fogalmazott a politikus. Apjok 
hozzátette, jelenleg erkölcsi köteles-
sége esküje és a törvény szerint foly-
tatni a munkát, és igyekszik, hogy 
ne csak azok javára dolgozzon, akik 
megszavazták, hanem Máramaros 
megye minden magyar emberének 
érdekében. Azt a kijelentést, misze-
rint megvezette az RMDSZ-t, Apjok 
nem kívánta kommentálni. Mint 
mondta, amikor iktatta jelöltségét, 
nem honosított oklevelet adott le. 
Hozzátette: igaz, közben kiderült a 
diplomáról, hogy nem is lehet ho-
nosítani. A parlamenti képviselő ez 
ügyben jogi lépéseket kíván tenni: 
bepereli az angliai oktatási intéz-
ményt, amely kibocsátotta számára 
a diplomát. 

Apjok egyébként a képviselőház 
honlapján közzétett életrajza meg-
felelő rovatában a nagybányai Né-
meth László Gimnáziumban szerzett 
érettségijét tünteti fel legutóbbi ta-
nulmányi végzettségként. A 2016–
2020-as ciklusban a képviselő a nem-
zetbiztonsági és védelmi bizottság 
tagjaként 18 alkalommal szólalt fel a 
parlamentben, 8 kérdést és interpel-
lációt tett fel, 81 törvénytervezet fűző-
dik a nevéhez, ebből 29 jogszabályt 
megszavazott a parlament.
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Bár írásba adta, a politikus nem mond le mandátumáról




