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Hadgyakorlat: miért Székelyföldön?
Az RMDSZ szerint elfogadhatatlan a helyszínválasztás magyarázata

• Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök szerint az
ezen a héten a Székely-
földön zajló nagyszabású
hadművelet helyszínvá-
lasztása azt a ceaușescui
doktrínát idézi, amely a
magyarokat és a széke-
lyeket nemzetbiztonsági
kockázati tényezőnek
állította be.

P Á V A  A D O R J Á N

Elítéli az RMDSZ, hogy nagyszabású 
hadgyakorlatot tartanak ezen a hé-
ten Hargita és Kovászna megyében. 

A Concordia 19 nevű akció során hétfőtől 
vasárnapig mintegy 500 hatósági bevo-
násával szimulálnak különböző vész-
helyzeteket a két megye több helyszínén, 
illetve a fővárosban is. A hadgyakorlat 
legfőbb mozzanatát Csíkszeredában tart-
ják, ahol ma a forgatókönyv szerint fel-
robban egy sörgyár.

Korábban Marian Botea dandártábor-
nok, a hadsereg vezérkari főnökségének 
hadműveleti vezetője a Donyec-medencé-

ben és Dél-Oszétiában történtek-
kel példálózva támasztotta alá a 
székelyföldi akció szükségessé-
gét. Kelemen Hunor RMDSZ-el-
nök a Maszol.ro hírportál szerint 

elfogadhatatlannak tartja, hogy 
az összes védelmi erőt Hargita és Kovász-
na megyére összpontosították erre a hét-
re. Az államfőjelölt Ion Cristoiu publicista 
élő internetes műsorában – amit a gan-
dul.info portál közvetített hétfő este – úgy 
fogalmazott, szerencsétlen a helyszínvá-
lasztás, mert azt a ceaușescui doktrínát 
idézi, amely a magyarokat és a székelye-
ket nemzetbiztonsági kockázati tényező-
nek állította be. „A hadseregnek termé-

szetesen gyakorlatoznia kell az ország 
területén. De szerintem elfogadhatatlan 
Botea tábornok magyarázata a székely-
földi helyszínválasztásra: Donbaszról és 
Dél-Oszétiáról beszélt mint hasonló hely-
zetekről. Ott, kérem, igazi háborúk zajlot-
tak, amiről nálunk szó sincs” – hangsú-
lyozta a Maszol szerint az RMDSZ elnöke. 
Kelemen azt sem tartotta helyesnek, hogy 
a román állam hozzáállása a Székelyföld-
höz a katonai hadgyakorlatban merül ki, 
miközben semmit sem tesznek az infra-
struktúra fejlesztése érdekében.

A Maszol emlékeztet: korábban Ráduly 
Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester 
is kifejtette, hogy a hadgyakorlat helyszí-
nének a kiválasztása egyértelműen arra 
utal, hogy a székelyföldi tömbmagyarsá-
got nemzetbiztonsági kockázatnak tart-
ják Romániában. Korodi Attila Hargita 
megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő 
szerint is „súlyos hiba volt a minisztérium 
részéről az eseményt felvezető kommuni-
káció során az Oroszország és a szovjet 
utódállamok közötti konfl iktusokból ere-
dő kockázatokat felhozni az akció indo-
koltságának magyarázatára”.

Egyébként egyéves előkészület előzte 
meg a Concordia 19 nevű hadgyakorlatot, 
amelyet ezen a héten tartanak Hargita és 
Kovászna megyében, illetve Bukarestben. 

A Digi24 hírcsatorna beszámolója szerint a 
Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a román 
kormányőrség (SPP), a Speciális Távközlési 
Szolgálat (STS), a belügy- és a védelmi mi-
nisztérium több mint 500 katonájának be-
vonásával zajlik majd a nagyszabású akció. 
A hadgyakorlat hétfőtől vasárnapig több 
helyszínen valósul meg, a fő elemét ma szer-
vezik meg Csíkszeredában. A forgatókönyv 
szerint kibernetikai támadás ér majd egy 
sörgyárat, amelynek következtében egy, 
több személyi sérülést és vegyi szennyezést 
okozó robbanás történik. A kiképzések so-
rán alacsony repülési magasságban (min. 
300 méteren) gyakorlatoznak a napokban 
Spartan, illetve Sólyom repülőgépekkel, a 
Gyergyószentmiklós–Csíkszereda–Sepsi-
szentgyörgy–Székelyudvarhely-útvonalon.

A Concordia 19 hadműveletet a 61-es 
hegyivadász-alakulat csíkszeredai 
székhelyén nyitották meg hétfőn
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Bakó Alíz, a marosvásárhelyi terhesis-
kola alapítója két gyermeke szülése 

után fontosnak tartotta, hogy felkészí-
tőket tartson a kismamáknak, közössé-
get teremtsen számukra és mindenkivel 
megértesse, hogy a szülés egy termé-
szetes folyamat, amelyre érdemes felké-
szülni. Az évek során több száz kismama 
vett részt a terhesiskola alkalmain, ahol 
a tornagyakorlatok mellett elméleti fel-

készítők is vannak, de a részt-
vevők gyakorlati tudnivalókat 
is megtudnak a szülészetekről 
és a kisbabák ellátásáról is. A 
szerdai, születésnapi találko-
zóra azokat az édesanyákat vár-
ják, lehetőség szerint gyermeke-
ikkel, akik jártak ezekre az alkalmakra. 
Lehetőség lesz találkozni, beszélgetni az 
egykori csoporttársakkal.

Ünnepel a legrégebbi terhesiskola

EZ AZ OLDAL A MI AJÁNDÉKUNK ÖNNEK!
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Lőgyakorlat a Kerekerdőn
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
ma és holnap 8 és 16 óra között lőgyakorlatot tart a kerekerdői katonai alakulat. 
Az említett időszakban fokozott figyelemre intik a Kerekerdő közelében járókat, 
illetve kérik a lakosságot, hogy amennyiben lehetséges, kerüljék el a helyszínt.

Okoseszközök használatára oktatnak
A Kalot Egyesület okostelefon- és tabletfelhasználói tanfolyamot indít idősödők 
számára. A képzés mindazok számára hasznos, akik szeretnének megbarátkoz-
ni az okoseszközökkel. A tanfolyam október 14-étől kezdődően 7 héten át tart, 
heti 6 órás foglalkozást tartalmaz. Érdeklődni és jelentkezni a 0758-840279-es 
telefonszámon (8–12 óra között) vagy a kepzesek@kalot.ro e-mail-címen lehet 
október 11-éig. A foglalkozásokhoz saját oktostelefon, tablet szükséges.

• RÖVIDEN

• Marosvásárhelyen 25 éve működik terhesiskola a Rheum Care
Alapítványnál. Az ország legidősebb ilyen jellegű iskolájának szü-
letésnapját ma 17 órától ünneplik a marosvásárhelyi Várban.




