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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 » BEDE LAURA

„Szomorúan veszem tudomásul, hogy 
az erdélyi magyar világunkban kez-

dünk kicsit átpolitizálódni. Ha egy ünnepi 
beszéd egyszerű poénja politikai töltetet 
kap, vagy egyenesen kampánycélzatot 
olvasnak ki belőle, akkor én azt roppant 
sajnálom, és félreértésnek gondolom” – 
mondta el a Krónika megkeresésére Tonk 
Márton. A Sapientia kolozsvári karának 
dékánját, szenátusának elnökét arra rea-
gáltattuk, hogy Tőkés László volt európai 
parlamenti képviselő nyilatkozatot adott ki 
az Erdélyi Magyar Tudományegyetem múlt 
heti jubileumi rendezvénye kapcsán. A köz-
leményben a volt püspök többek között azt 
nehezményezte, hogy meghívták, és „leple-
zetlen kampányolási célzattal még szóhoz 
is juttatták” Kelemen Hunor RMDSZ-elnö-

köt. A volt püspökként a Sapientia alapító-
jának számító  Tőkés visszataszítónak ne-
vezte a módot, ahogy Tonk Márton dékán 
a pártelnököt felkonferálta. „Míg a BBTE 
román tagozatának évnyitóját Románia je-
lenlegi államelnöke, Klaus Johannis tisztel-
te meg jelenlétével, addig a Sapientia EMTE 
ünnepségét az ország következő államfője, 
Kelemen Hunor tiszteli meg ünnepi beszé-
dével” – hangzott a dékán méltatása.

Tonk Márton szerint ha nemcsak a kiraga-
dott megjegyzést, hanem az ünnepi beszéde 
előtti teljes felvezető szöveget hallja valaki, 
akkor megértette volna, hogy az egy poén 
volt. Ugyanakkor Tőkés László vélemény-
nyilvánításhoz, illetve az álláspont megfo-
galmazásához való jogát nem vitatja, tiszte-
letben tartja, de úgy véli, erre a nyilatkozatra 
nem volt szükség. „Szeretném ezt a püspök 
úrral megbeszélni emberi, baráti módon, s 

nem feltétlenül a nagy nyilvánosság előtt” 
– fogalmazott a dékán. A nyilatkozatban 
szereplő állításra, miszerint az RMDSZ-elnö-
kön kívül más magyar pártok vezetőit nem 
hívták meg a megnyitóra, Tonk elmondta, 
a rendezvényre minden magyar politikai 
párt meghívást kapott a Sapientia egyetem 
részéről. Tőkés László említést tesz arról is, 
hogy 1999–2000-ben az erdélyi magyar tör-
ténelmi egyházak akkori vezetői – érseke 
és püspökei – hozták létre a Sapientia Ala-
pítványt, illetve a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemet, szerinte éppenséggel 
az RMDSZ „elhibázott felsőoktatási politi-
kájának korrekciójaképpen és gáncsoskodó 
magatartása ellenében, Orbán Viktor mi-
niszterelnök hathatós támogatásával”. Tonk 
Márton megjegyezte, a Sapientia egyetem 
az indulása pillanatában is sokszereplős 
összefogásnak volt az eredménye, létreho-

zásában a magyar kormánytól a hazai aka-
démiai, politikai szféráig nagyon sokan és 
sokféle módon kivették részüket. „Tisztelet 
és becsület ezért Tőkés püspök úrnak is, aki 
úgyszintén sokat vállalt ebből a folyamat-
ból. Az én világnézetem és meggyőződésem 
arról szól, hogy ennek az összefogásnak a 
jelenben és a jövőben is így kell maradnia. 
Annak a sok szereplőnek és támogatónak, 
aki az egyetem ügyét viszik előre, el kell is-
merni az érdemét – lett légyen az az anyaor-
szági politikai életnek, egyházainknak, civil 
és akadémiai szféránknak, erdélyi politikai 
érdek-képviseletünknek a szereplője” – 
hangsúlyozta Tonk. Hozzátette, a Sapientia 
egy ilyen típusú közösségi összefogásnak 
a sikertörténete, és meggyőződésük, hogy 
ezt az összefogást egyéb közös, akadémiai, 
egyházi, társadalmi vagy politikai ügyeik-
ben is meg kell próbálniuk kialakítani.

Tőkés nem nézte jó szemmel Kelemen Sapientiára való meghívását

NEM LÁTNAK KIVETNIVALÓT A SZÉKELYFÖLDI HADGYAKORLATBAN – EGYÜTTMŰKÖDNÉNEK A PANASZKODÓ SZENTGYÖRGYIEKKEL

Megszállta a román hadsereg a csíki sörgyárat
Több mint 20 áldozatot követelő 
robbanást szimuláltak tegnap dél-
után a csíkszeredai sörgyár udva-
rán a belügyminisztériumhoz és a 
védelmi minisztériumhoz tartozó 
intézmények mentőgyakorlata során. 
A sepsiszentgyörgyi önkormányzat 
képviselői eközben panaszokat is 
megfogalmaztak a román hadsereg 
parancsnokainak.

 » BARABÁS HAJNAL

A román hadsereg, a csendőrség, ren-
dőrség és a tűzoltóság több mint 
száz tagja vett részt abban a közös 

mentőgyakorlatban, amelyet tegnap a csík-
szeredai sörgyár udvarán hajtottak végre 
egy nagy méretű ipari balesetet szimulálva. 
A forgatókönyv szerint kibernetikai táma-
dás miatt egy ammóniatartály robbant fel, 
amelynek következtében a dolgozók közül 
húszan megsérültek. Első lépésként a sör-
gyár saját intervenciós csapata vegyvé-
delmi öltözetben biztosította a helyszínt, 
megkezdte a mentést, közben értesítették 
a hatóságokat a 112-es egységes segélyhívó 
számon, és elindították a sörgyár sziréná-
it, hogy fi gyelmeztessék a többi dolgozót 
a veszélyre. A nagyszámú áldozat és a 
vegyi szennyezés miatt vörös kód lépett 
érvénybe. A helyszínre érkezett mentők 
az áldozatokat súlyosságuk szerint osztá-
lyozva elsősegélyben részesítették, és egy 
ideiglenes felállított „vegyszer-semlegesítő 
egységbe” szállították, hogy lemossák és 

vegyszermentesítsék őket, hiszen az am-
mónia súlyos égési sérüléseket okozhat, 
és belélegezve is mérgező. Közben a tűz-
oltóság is a helyszínre érkezett, ők a rob-
banás utáni tüzet oltották, és biztosították 
a helyszínt, hogy további robbanás ne kö-
vetkezhessen be. Az áldozatokat, miután 
lemosták, ideiglenesen felállított kórházba 
szállították, sérülésük súlyossága szerint 
ellátták, adott esetben műtétet is végeztek 
rajtuk. Reális esetben a stabilizált állapot-
ba hozott sérülteket továbbküldték volna a 
megye valamelyik kórházába. Az akció vé-
gén a mentésben részt vevő tűzoltóautókat 
is vegyszermentesítették egy erre a célra 
létrehozott külön helyszínen.

Egységként tekintenek az országra
A mentőgyakorlatot a Concordia 19 nevű 
hadgyakorlat részeként tartották meg. A 
nagyszabású hadgyakorlat célja pedig 
többek között az intézmények közötti 
együttműködés erősítése. Arra a kérdésre, 
hogy miért épp Hargita és Kovászna me-
gyét választották helyszínül, Daniel Nistor 
alezredes, a gyakorlat sajtófelelőse azt vá-
laszolta, hogy a román hadsereg az egész 
ország területére mint egységre tekint. 
Hozzátette, hadgyakorlatokat máshol is 
tartottak, tartanak, például Suceava vagy 
Konstanca megyében, most pedig Hargita 
és Kovászna megyében gyakorlatoznak, 
ugyanakkor nemzetközi gyakorlatokon is 

részt vesznek. Az 500 résztvevővel zajló 
akció vasárnapig tart, az elkövetkező na-
pokban folytatódik a kiképzés több tele-
pülésen, többek között együttműködési és 
taktikai gyakorlatok következnek.

Sok mindent felróttak
a háromszékiek
Közben a Concordia 19 elnevezésű intéz-
ményközi hadgyakorlat alkalmából ked-
den Sepsiszentgyörgyön találkoztak a helyi 
önkormányzat képviselői a román hadse-
reg parancsnokaival, a megbeszélésen pe-
dig panaszaikat is megfogalmazták.

Miután a katonai akció előtt mindösz-
sze faxon értesítették az önkormányzatot, 
majd kedden a sepsiszentgyörgyi és csík-
szeredai katonai alakulatok parancsno-
kai, a védelmi minisztérium részéről pedig 
a gyakorlat vezetője kereste meg a szent-
györgyi polgármesteri hivatal képviselőit, 
a Kovászna és Hargita megyében a napok-
ban zajló katonai műveletek részleteiről 
annak megkezdése után személyesen is 
tájékoztatták a sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzatot – adta hírül a városháza. A ta-
lálkozón a városvezetés felvetette, hogy a 
kapcsolat „nem felhőtlen”, például évek 
óta hiába kérik a sepsiszentgyörgyi lőtér 
ügykezelési jogát.

A keddi találkozón a hadsereg vezér-
kari főnökségének hadműveleti vezetője 
úgy nyilatkozott, nyitott a párbeszédre, és 
kifejtette, hogy a helyi közösséget támo-
gató szellemben kívánnak a továbbiak-
ban együttműködni az önkormányzattal 
– olvasható a sepsiszentgyörgyi városháza 
közleményében.
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A sörgyár intervenciós csapata vegyvédelmi öltözetben biztosította a helyszínt




