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Nemes Előd Nemecsek díjakat osztogatott, de – A Pál utcai fiúknál maradva – inkább Geréb szerepe
illik neki – mondta sajtóértekezletén Benedek Erika. Az Erdélyi Magyar Néppárt Kovászna megyei
elnöke ezzel gyakorlatilag árulónak minősítette a párt városi tanácsosát, aki elfogadta az RMDSZ
felkérését a szervezet regisztrációs irodájának vezetésére.
Benedek Erika egy kézzel írott levelet mutatott be a sajtónak, amelyben Nemes Előd lemond
tanácsosi mandátumáról. A december 16-án kelt, és ugyanazon a napon iktatott, az EMNP
elnökségéhez címzett levélben Nemes Előd közli, hogy „személyes okokból visszalépek tanácsosi
mandátumomtól, de tagja maradok a szervezetnek”. Városi elnöki minőségéről már december
10-én lemondott.
Nemes Előd az RMDSZ regisztrációs irodáját irányítja majd, ami a pártelnök meglátása, és
„pálutcaifiús” utalása szerint, egyértelműen árulásnak minősül
Benedek Erika közölte: a városi tanácsban Nemes Előd helyét Váncsa Albert veszi át. „Reméljük,
hogy ebben a formában hűek maradhatunk elveinkhez, érvényesíthetjük a választáskor
kinyilvánított közakaratot” – mondta a Néppárt megbízott elnöke. Benedek Erika, a Nemes
lemondólevele alapján már kérte a városi tanácsot, hogy a következő ülésen igazolja a párt listáján
következő jelöltet, Váncsa Albertet.

Nemes Előd elmondta: nem mond le a mandátumáról és visszavonja a december közepén küldött
levelét, amit ő „szándéknyilatkozatnak”, és nem lemondásnak minősít. Nemes egy pontosan meg
nem határozott zsarolásról is beszélt, amely arra késztette volna decemberben, hogy levelét
megírja, ám most másképp gondolja. Szerinte az emberek nem üres pártlistára szavaztak, hanem
azért szavaztak egy pártra, mert ott bizonyos nevek, többek között az ő neve is, szerepeltek.

„Én nem álltam át az RMDSZ-hez, tagja sem vagyok a szervezetnek, hanem szakemberként kértek
fel egy nemzeti érdeket szolgáló feladat elvégzésére. Ezen nincs idő töprengeni, hiszen eddig a
magyar állampolgároknak egynegyede regisztrált, és a választásokig csak hetek vannak hátra” –
mondta Nemes, aki úgy véli: civilként is letett valamit az asztalra és ezt követően csaknem 11 ezer
ember szavazott rá, és neki kötelessége befejezni mandátumát, nem az RMDSZ-től, hanem az
EMNP szavazóitól kapott megbízása alapján.
Ez ügyben várhatóan a helyi tanács dönthet majd, hiszen Benedek Erika, a Nemes lemondólevele
alapján már kérte a testületet, hogy a következő ülésen igazolja a párt listáján következő jelöltet,
Váncsa Albertet.
A Háromszéki RMDSZ közleményben erősítette meg azt, hogy Nemes Elődöt felkérték a
regisztrációs iroda vezetésére. Tamás Sándor elismerte ugyan, hogy Nemessel az elmúlt időben
„voltak nézeteltéréseik” ám úgy vélte, hogy „ez a történet most másról szól”.
„Mi arra kerestünk megfelelő személyt, hogy a regisztrációt Háromszéken pontosan, alaposan
megszervezze. Nemes Előd ismeri a megyét, jó szervező, dolgoztunk együtt már a megyei
tanácsnál is, elégedett voltam a munkájával, bízom benne, hogy ezt a feladatot is tisztességgel
elvégzi„ – nyilatkozta az RMDSZ megyei elnöke, és hozzátette: számítunk mindenkire, aki segíteni
akar, és aki tisztességesen végzi a munkáját. Támogatjuk azokat, akik a közösségért dolgoznak.
Tamás szerint közös érdekünk, hogy az, aki élni szeretne szavazati jogával, az minél könnyebben,
minimális ügyintézéssel megtehesse – és ez felülír személyes ellentéteket.
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