
Erdélyi tudósítások2021. január 11.
hétfő2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro
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Kétszázan kerestek egy 
eltűnt kisfi út Arad megyében
Rengeteg önkéntes sietett a hatósá-
gok segítségére tegnap reggel egy 
szombat este eltűnt hétéves kisfi ú 
felkutatásában. A gyerek az Arad 
megyei Vadász faluban indult ját-
szani szombaton, de nem tért haza. 
Haász Tibor, Tőzmiske község 
RMDSZ-es polgármestere az Agerp-
res hírügynökségnek elmondta, az 
eltűnt fi ú családja szegény sorsú, 
13 gyereket nevelnek. A hatóságok 
már az éjszaka folyamán nyomába 
eredtek, vasárnap reggel pedig 
már több mint kétszázan keresték 
a település 20 kilométeres körzeté-
ben, többségük önkéntes – számolt 
be az Arad megyei rendőr-főkapi-
tányság szóvivője. Adina Aconstan-
tinesei szerint kvadokat, terepjá-
rókat, hőkamerákat, nyomkereső 
kutyákat is bevetettek. A megyei 
vészhelyzeti bizottság vezetője úgy 
fogalmazott, az éjszakai kutatást 
megnehezítette, hogy sűrű köd volt 
a térségben, és mínusz 5 Celsius-fo-
kos hideg. George Pleşca hozzátet-
te, a kisfi ú anyja csak szombat este 
7 órakor jelentette az eltűnést az 
112-es segélyhívó számon, noha a 
gyerek már reggel elindult játsza-
ni. Szemtanúk szerint a fi ú több 
más társával és egy helyi lakossal 
együtt egy faluszéli esztenához 
ment, a keresett gyerek pedig lesza-
kadt a csoporttól, és utána hiába 
keresték. Az időjárási viszonyok 
függvényében a hatóságok helikop-
tert és drónokat is bevethettek.

Újabb vesztegzárak Temesvár
közeli községekben
Ismét 14 napos karanténba került 
szombat éjféltől négy, Temesvár 
szomszédságában levő község a 
koronavírussal való fertőzöttségi 
arány folyamatos emelkedése miatt, 
tájékoztat a Temes megyei prefek-
tusi hivatal. Mivel az ünnepeket 
követően folyamatosan emelkedett 
a fertőzöttségi arány, a megyei 
vészhelyzeti bizottság szombaton 
úgy határozott, hogy 14 napos ka-
rantént rendel el Újszentes, Győröd, 
Gyüreg és Mosnicatelep községben. 
A négy község tavaly ősszel már volt 
vesztegzár alatt több tucat más te-
lepüléssel együtt. Temes megyében 
3,9 ezrelék volt a fertőzöttségi arány 
szombaton, tegnap pedig 4,05 ez-
relék. Szombaton 31 településen az 
átlagnál nagyobb volt a mutató, 32 
településen pedig 1,5 és 2,9 ezrelék 
közötti arányt regisztráltak. Szom-
baton Újszentesen 6,70, Győrödön 
6,40, Gyüregen 7,82, Mosnicatele-
pen 6,65 volt a fertőzöttségi ráta.

A SZÖVETSÉG SZERINT A MÁRAMAROSI KÉPVISELŐ BEISMERTE, HOGY KÜLFÖLDI OKLEVELE HAMISÍTVÁNY

RMDSZ: Apjok becsapta a választókat

Marad a helyén. Apjok Norbert az RMDSZ vezetőségének többszöri felszólítására sem mond le

Hamisítással is vádolja az 
RMDSZ a diplomabotrányba 
keveredett Apjok Norbert parla-
menti képviselőt. A mandátu-
máról lemondani nem hajlandó 
honatya ügyét a héten tárgyalja 
az RMDSZ Nagybánya területi 
szervezetének választmánya.
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N em csitul a botrány az 
RMDSZ-ben Apjok Norbert 
Máramaros megyei parla-

menti képviselő körül, aki úgy sze-
rezte meg második törvényhozói 
mandátumát, hogy nem teljesítette 
az RMDSZ által megszabott felté-
teleket. Mint arról beszámoltunk, 
a 31 éves politikus az RMDSZ veze-
tőségének tett korábbi ígéretével 
ellentétben, valamint a szövetség 
vezetőinek felszólítása dacára nem 
hajlandó megválni képviselői man-
dátumától, holott kiderült: állítá-
sával ellentétben nem rendelkezik 
felsőfokú végzettséggel. A szövetség 
tavaly szabta feltételül a felsőfo-
kú végzettséget jelöltjei számára, 
Apjok Norbert pedig egy angliai 
e-kereskedelmi kurzus diplomáját 
csatolta, amelyről azt állította: neki 
„úgy adták el”, mint felsőfokú ta-
nulmányt. A honatya lapunknak 
úgy nyilatkozott, amikor iktatta 
jelöltségét, nem honosított okleve-
let adott le, időközben pedig „ki-
derült” a diplomáról, hogy nem is 
lehet honosítani. A parlamenti kép-
viselő ez ügyben jogi lépéseket kí-
ván tenni: bepereli az angliai okta-
tási intézményt, amely kibocsátotta 
számára az oklevelet. Kelemen Hu-
nor elnök a Maszol hírportálnak 
nyilatkozva elmondta: amikor ki-
derült, hogy nem tekinthető érvé-
nyesnek Apjok oklevele, a neve már 
rajta volt a szavazólapokon, ezért 
állapodtak meg abban, hogy – ha 
bejut a parlamentbe – visszaadja 
mandátumát. „Továbbra is várom 
a lemondását, bízom benne, hogy 
meggondolja magát, mert végül is 
ő hibázott, nem más. Példátlan, 
amit tett! Nem az a gond, hogy az 
én véleményemmel szembefordult, 
mert ilyen volt az RMDSZ-ben, van 
és lesz is, hanem az, hogy becsap-
ta a választóit, becsapta az RMDSZ 
vezetőségét, és így jutott jelöléshez 

a máramarosi listán, s így szerzett 
mandátumot. Ez az, ami elfogadha-
tatlan” – nyilatkozta Kelemen. Hoz-
zátette, a mandátum nem vonható 
vissza, csak lemondással veszíthető 
el, az RMDSZ csak politikai szankci-
ókat alkalmazhat.

Ez várhatóan nem marad el, az 
RMDSZ Nagybánya területi szerve-
zetének választmánya ugyanis ja-
nuár 14-én tárgyalja az ügyet. Szé-
kely István, a szervezet ideiglenes 
elnöke közösségi oldalán ismertet-
te a történteket, felidézve, a me-
gyei jelölési pályázatokat elbíráló 
bizottság szeptember 18-án állapí-
totta meg, hogy Apjok Norbert pá-
lyázata hiányos – nem tartalmazza 
a felsőfokú végzettségről szóló ok-
iratot –, és felkérte őt annak pót-
lására. Mivel a később csatolt ok-
levél hitelességével kapcsolatban 
kételyek merültek fel, azt nem 
fogadták el, Apjok pályázatát el-
utasították, az érintett óvása nyo-
mán viszont az RMDSZ elnöksége 
megadta a politikus számára a 
megméretkezés jogát a rangsoroló 
gyűlésen. Székely szerint ez azért 
történhetett, mert „feltételezték a 
pályázó jóhiszeműségét”, Apjok 
ugyanis arra hivatkozva nem tudta 
felmutatni oklevelének a tanügy-
minisztérium honosítási központ-
ja által hitelesített változatát, hogy 
koronavírus-gócpont alakult ki az 

intézménynél, ezért szünetelt az 
ügyfélfogadás. „Apjok Norbert – 
helyi szintű viták hatására – de-
cember harmadikán eljuttat az 
RMDSZ elnökségéhez egy olyan, 
általa fogalmazott és aláírt, de-
cember 2-i nyilatkozatot, misze-
rint tudomása volt arról, hogy a 
diplomája hamisítvány, azt nem 
lehet Romániában akkreditálni, 
ezzel nem teljesíti az RMDSZ je-
löltállítási feltételeit, és vállalja, 
hogy lemond képviselői mandá-
tumáról, amennyiben a válasz-
tások során megszerzi azt” – szá-
molt be Székely István. Mindez 
azért érdekes, mivel Apjok eddig 
sehol sem beszélt arról, hogy ok-
levele hamisítvány lenne, csak 
azt ismerte el, hogy nem lehet hi-
telesíteni, illetve nem ad felsőfo-
kú végzettséget. Ráadásul eddig 
egyetlen lemondó levél ismert, 
egy december 3-ai román nyelvű, 
amelyben a nagybányai politikus 
indoklás nélkül jelenti be, hogy 
le fog mondani képviselői man-
dátumáról, ha ismét bejut a tör-
vényhozásba a három nap múlva 
rendezendő választáson.

Lapunk a fejleményekkel kap-
csolatban reagáltatni kívánta 
Apjok Norbertet a hétvégén, ám 
telefonhívásunkra, valamint írás-
ban elküldött kérdéseinkre nem 
válaszolt.
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