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Turos Lóránd Szamár megyei szená-
tor és Nagy Szabolcs képviselő „vet-

te át” a Máramaros megyei magyarság 
parlamenti képviseletét, miután az 
RMDSZ kizárta soraiból és parlamenti 
frakciójából Apjok Norbert honatyát.  A 
képviselet átruházását pénteken jelen-
tették be az RMDSZ érintett politikusai 
egy nagybányai sajtótájékoztatón. Az 
eseményen Zahoranszki István is jelen 
volt, aki kormányfőtitkár-helyettes-
ként vállalta a Máramaros megyei ma-
gyar ügyek képviseletét. Székely Ist-
ván, az RMDSZ Nagybánya központú 
területi szervezetének megbízott elnö-
ke elmondta: a közeljövőben állóurnás 
tisztújítást tartanak az RMDSZ Mára-
maros megyei helyi szervezeteiben, 
amelyeken nemcsak az RMDSZ-tagok, 
hanem a magyar közösség összes 
tagja leadhatja szavazatát. Horváth 
Anna, a történelmi Máramaros terü-
leti RMDSZ-szervezetnek a megbízott 
elnöke az MTI kérdésére elmondta: az 
RMDSZ jelenleg nem tervez jogi lépé-
seket Apjok Norbert képviselő ellen, 
aki korábban maga is elismerte, hogy 
hamisított diplomát csatolt az RMDSZ 
képviselőjelölti dossziéjához, hogy 
megfeleljen a szövetség által támasz-
tott feltételeknek. Az RMDSZ-ből kizárt 

Apjok Norbert irodavezetőjének a kér-
désére, hogy az RMDSZ kész-e együtt-
működni a függetlenként is a mára-
marosi magyarságot képviselő Apjok 
Norberttel, Horváth Anna kijelentette: 
a csapatmunkának két része van: a 
csapat és a munka. Miután Apjok Nor-
bert már nem tagja a csapatnak, nem 
képzelhető el vele együttműködés.

Apjok Norbertet február elsején zár-
ták ki az RMDSZ-ből, miután a képvi-
selő a tavaly decemberi parlamenti 
választásokon úgy szerzett újabb 
mandátumot, hogy nem teljesítette az 
RMDSZ által megszabott jelölési felté-
teleket. A második képviselői mandá-
tumát töltő politikus hamis oklevéllel 
próbálta igazolni nem létező felsőfokú 
végzettségét. A politikus négy nap-
pal a decemberi parlamenti válasz-
tások előtt nyilatkozatot juttatott el 
az RMDSZ elnökségéhez, amelyben 
vállalta, hogy – ha megválasztják – 
lemond a képviselői mandátumáról. 
Miután azonban az RMDSZ Márama-
ros megyében is képviselethez jutott, 
az RMDSZ megyei jelöltlistáját vezető 
Apjok Norbert letette a hivatali esküt, 
képviselői megbízatása visszaadását 
pedig arra hivatkozva utasította el, 
hogy „nem kapott választ” a lemondá-
sát kilátásba helyező nyilatkozatra az 
RMDSZ elnökségétől.

Leosztották Apjok munkáját
 » KRÓNIKA

A koronavírus-járvány és a leküzdé-
sére hozott korlátozó intézkedések 

miatt idén sem szerveznek tömegren-
dezvényt a székely szabadság napja al-
kalmából Marosvásárhelyen – közölte 
a Marosszéki Székely Tanács. A Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) helyi szerveze-
te a lakosság egészségét óvó korlátozó 
intézkedésekre hivatkozva mondta le a 
hagyományossá vált marosvásárhelyi 
megemlékezést és autonómiát követe-
lő felvonulást. A Marosszéki Székely 

Tanács közölte: szabadtéri fotókiállí-
tással fogja felidézni a székely szabad-
ság napja marosvásárhelyi emlékeit. A 
helyszínről és a megnyitó időpontjáról 
később tájékoztatja a közvéleményt.

Az SZNT 2013-ban a székely sza-
badság napjává nyilvánította márci-
us tizedikét. Ezen a napon, 1854-ben 
végezték ki a két évvel korábbi Habs-
burg-ellenes székely szervezkedés 
vezetőit, Török Jánost, Gálfi  Mihályt 
és Horváth Károlyt. A vértanúk maros-
vásárhelyi emlékoszlopánál évről évre 
megemlékezést szerveztek, mely 2013-
tól autonómiát követelő felvonulással 
zárult. A 2013-as tömegrendezvényen 
a szervezők becslése szerint mintegy 
harmincezren vettek részt. A maros-
vásárhelyi polgármesteri hivatal és az 
állami hatóságok a későbbi években 
megpróbálták megakadályozni a fel-
vonulás megtartását, több ízben is te-
temes bírságot róttak ki a szervezőkre 
és a résztvevőkre. Az SZNT perek tu-
catjával érvénytelenítette a bírságokat, 
és vívta ki a tiltakozás megtartásának 
a jogát. A korábbi években a marosvá-
sárhelyivel egy időben számos európai 
nagyvárosban tartottak megmozdulá-
sokat a székelyföldi autonómiatörek-
vések támogatására. A tavalyi tömeg-
rendezvényt is a koronavírus-járvány 
miatt mondták le a szervezők.

Idén sem lesz menetelés Vásárhelyen
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Bejelentette lemondását helyi 
tanácsosi mandátumáról 
Barabás Zoltán, az RMDSZ 
székelykeresztúri helyi taná-
csosa az RMDSZ udvarhely-
széki szervezetének elnöksége 
előtt, miután a politikus fi ával 
együtt bántalmazta Kecskés 
Attilát, az EMNP aktivistáját a 
rugonfalvi halastó bérlése kö-
rüli vita nyomán. A rendőrség 
büntetőeljárást kezdeménye-
zett az ügyben.

 » ROSTÁS SZABOLCS

L emondott mandátumáról az 
RMDSZ székelykeresztúri ön-
kormányzati képviselője, aki 

nemrég többedmagával bántalma-
zott egy helybéli férfi t egy halastó 
haszonbérletével kapcsolatos vita 
hevében.  Az RMDSZ udvarhelyszé-
ki szervezetének pénteki közlemé-
nye szerint az elnökség meghall-
gatta a feltételezett bántalmazót, 
aki ekkor bejelentette lemondását 
helyi tanácsosi mandátumáról. 
Hozzátették, döntését írásban is 
közölni fogja a Hargita megyei 
város képviselő-testületével a hét 
folyamán. „Az RMDSZ udvarhely-
széki elnöksége méltányolta és tu-
domásul vette a bejelentést” – húz-
za alá a közlemény.

Vita a halastó miatt
Bár az alakulat nem nevezi meg 
az incidens főszereplőjét, Barabás 
Zoltánról van szó, aki a tavaly szep-

POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYE IS LETT A SZÉKELYKERESZTÚRI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ ÉS AZ EMSZ-AKTIVISTA HALASTÓI BALHÉJÁNAK

Lemondott az ütlegelő RMDSZ-es tanácsos

Nagy hal. A rugonfalvi tavat évekig bérlő Barabás Zoltán megvált tanácsosi tisztségétől

 » A nyolcezer 
lelkes Küküllő 
menti kisváros-
ban régóta szá-
mottevő politikai 
ellentét feszül 
az RMDSZ és el-
lenzéke között, a 
2020 szeptembe-
rében rendezett 
helyhatósági vá-
lasztáson pedig 
utóbbi került ki 
győztesként.

temberi helyhatósági választáson 
újabb tanácsosi mandátumot szer-
zett az RMDSZ színeiben. Szemtanúk 
és sajtóbeszámolók szerint Barabás 
és fi a február 10-én rátámadt a város 
közelében fekvő rugonfalvi halastó-
nál Kecskés Attilára, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) aktivistájára, 
volt székelykeresztúri önkormányza-
ti képviselőjére. A Székelyhon napi-
lap beszámolója szerint a konfl iktus 
onnan eredt, hogy Barabás régóta 
bérelte a halastavat, bérleti szerző-
dése azonban tavaly lejárt, emiatt 
vitába keveredett a tulajdonossal, 
mert nem volt hajlandó lemondani a 
létesítményről.

A tulajdonos kezdeményezésére 
kilakoltatási per és bírósági határo-
zat nyomán a végrehajtó zárolta a 
halastó melletti ingatlanokat, Bara-
bás pedig az általa felszerelt térfi gye-
lő kamerákon keresztül vette észre, 
hogy a tulajdonos Kecskés társaságá-

ban a helyszínen tartózkodik. Ekkor 
többedmagával a halastóhoz sietett, 
ahol szemtanúk beszámolója szerint 
előbb a tanácsos fi a gumibottal esett 
neki a Változás Székelykeresztúr el-
nevezésű mozgalom képviselőjének, 
majd az áldozat állítása szerint maga 
idősebbik Barabás is bántalmazta. 
Az incidens során a testén és a fején 
egyaránt sérüléseket szerzett Kecs-
kés Attila a törvényszéki orvosi lát-
lelet birtokában feljelentést tervezett 
tenni, a Hargita megyei rendőr-főka-
pitányság ugyanakkor büntetőeljá-
rást kezdeményezett az ügyben.

Nem képviselhet, aki
tömegesen embereket ütlegel
A halastói összetűzés politikai fel-
hangokat is kapott, és a városi kép-
viselő-testület ülésén is napirendre 
került. Lőrincz Árpád, az EMNP ud-
varhelyszéki szervezetének elnöke 
úgy vélte, az RMDSZ városi tanácso-

sa tettével méltatlanná vált tisztségé-
nek betöltésére, ezért felszólította az 
alakulat döntéshozóit, hogy nyilvá-
nosan határolódjanak el székelyke-
resztúri képviselőjüktől, és zárják ki 
soraikból. Koncz Hunor János, Szé-
kelykeresztúrnak a tavaly szeptem-
beri helyhatósági megmérettetésen 
az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 
színeiben megválasztott polgármes-
tere szintén úgy vélekedett, hogy vá-
lasztott személy nem képviselhet egy 
települést vagy régiót, ha tömegesen 
embereket ütlegel. Ezért az elöljáró 
ugyancsak felkérte az RMDSZ városi 
tanácsi frakcióját, határolódjanak 
el a bántalmazótól, illetve zárják ki 
soraikból, amennyiben a tette bizo-
nyosságot nyer.

Egyébként a nyolcezer lelkes Kü-
küllő menti kisvárosban régóta szá-
mottevő politikai ellentét feszül az 
RMDSZ és ellenzéke között, a 2020 
szeptemberében rendezett helyható-
sági választáson pedig utóbbi került 
ki győztesként. Az EMSZ jelentős 
fegyvertényként könyveli el, hogy 
jelöltjének, Koncz Hunor Jánosnak 
sikerült legyőznie a Székelykeresz-
túrt tizenkét éven keresztül irányító 
Rafai Emil polgármestert; az elöl-
járó a vereség miatt lemondott az 
RMDSZ városi szervezetének elnöki 
tisztségéről. Az EMSZ-nek ugyanak-
kor többséget is sikerült szereznie a 
városi képviselő-testületben, ahol 
jelenleg kilenc tanácsosa van, míg 
az RMDSZ-nek nyolc. Az RMDSZ ve-
reségét jól illusztrálja, hogy a 17 fős 
testületben a 2016 és 2020 közötti 
ciklusban még 12 tanácsosa volt, az 
EMSZ-nek 4, egy képviselő függet-
lenként tevékenykedett.
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Nemzeti régiók: utolsó hosszabbítás

Levélben tájékoztatta Vera Jourová, az Európai Bizottság 
alelnöke a nemzeti régiókért indított európai polgári kez-
deményezés szervezőit az aláírásgyűjtés időtartamának 
a harmadik meghosszabbításáról – közölte pénteken a 
Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata. Az aláírásgyűjtés 
lezárásának új, egyben végleges határideje május 7. Az 
SZNT a hátralévő időben emelni próbálja a támogatók 
számát azokban az országokban, ahol a megköveteltnél 
csak kevéssel sikerült több aláírást összegyűjteni, és még 
legalább négy országban próbálja túllépni a küszöböt. A 
kezdeményezést az interneten több mint 1,14 millióan írták 
alá, további 200 ezer aláírás papíron gyűlt össze. A meg-
követelt hét ország helyett kilencben sikerült több aláírást 
összegyűjteni, mint amennyi szükséges.




