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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 Egy túlmelegedett hosszabbító 
kábel okozta a tüzet a szatmár-
németi Láncos templomban. 
Három pad leégett, húsz pad 
megrongálódott, áldozatok nem 
voltak.

 
 » KRÓNIKA

T űz ütött ki szombat reggel a 
szatmárnémeti Láncos temp-
lomban – közölte a Szatmár 

megyei katasztrófavédelmi felügye-
lőség (ISU). A közlemény szerint a 
felújítás alatt álló templomban túl-
melegedett egy hosszabbító kábel, 
amellyel egy gépet tápláltak, emiatt 
lángra kapott a gép egyik gumikere-
ke, a tűz átterjedt néhány templomi 
padra. A katasztrófavédelem közöl-
te: három pad leégett, húsz pad meg-
rongálódott, áldozatok nem voltak.

Korda Zoltán lelkipásztor a Szat-
mári Friss Újság napilap honlap-

jának úgy nyilatkozott, összesen 
mintegy 15 ezer lejnyi kár keletke-
zett a tűz miatt: három kisebb sor-
nyi pad elégett, az egyik régi emlék-
tábla is a lángok martalékává vált, 
20 padra pedig a felújítás miatt rá-
borított fólia olvadt rá.

„Hála Istennek, hogy csak eny-
nyi a kár. Senki nem hibás, nem 
emberi mulasztás történt, ez egy 
próba, amivel a Jóisten erősíteni 
akar bennünket” – fogalmazott a 
református tiszteletes. A Láncos 
templom Szatmárnémeti legrégebbi 
és legnagyobb református temp-
loma, a történelmi Szatmár város 
református temploma volt. A mű-
emlék épület 1788 és 1807 között 
épült, copf (klasszicizáló késő ba-
rokk) stílusban. Nevét az 1862-ben 
készült, az istenházát körülvevő 
alacsony lánckerítésről kapta, amit 
később az épület előtt húzódó tér-
re is kiterjesztettek, ahol korábban 
az 1703-ban elpusztult református 
templom állt.

A LELKÉSZ SZERINT NEM EMBERI MULASZTÁS MIATT CSAPTAK FEL A LÁNGOK 

Tűz ütött ki a Láncos templomban

Lángok martaléka. A padokban okozott kárt a szatmári Láncos templomban kiütött tűz
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 » BÍRÓ BLANKA

Két háromszéki község, Ozsdola 
és Zágon ellen nyert alapfokon 

a bukaresti törvényszéken Dan Ta-
nasă. A hivatásos feljelentő az álta-
la alapított Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület nevében indított 
pereket a két község polgármestere 
ellen, és most blogján arról számol 
be, hogy mindkét esetben alapfo-
kon számára kedvező döntés szü-
letett. Az ozsdolai önkormányzatot 
azért perelte be, mert felszólítására 
nem távolították el a község köz-
pontjában a Hősök emlékműve elé 
már hat évvel ezelőtt az Ozsdolai 
Székely Tanács által felhúzott szé-
kely zászlót. 

Most a bíróság arra kötelezi Brân-
duș-Dendyuk Szilveszter polgár-
mestert, hogy távolítsa el a közte-
rületről a székely zászlót, és fizesse 
ki a feljelentő egyesületnek az 50 
lejes perköltséget. A polgármester 
a sajtónak elmondta, amint kézhez 
kapják az indoklást, megfellebbe-
zik az alapfokú döntést, bár sok 
reményt nem fűznek annak végső 
kimeneteléhez.

Zágon község ellen azért perelt 
Tanasă egyesülete, hogy távolítsák 

el a községháza bejáratától a tele-
pülés zászlóját, a díszteremből pe-
dig a testvértelepülések tiszteletére 
kitett zászlókat. A bíróság alapfokú 
döntése értelmében minden zász-
lót el kell távolítani, csak Románia 
és az Európai Unió lobogója marad-
hat.

 A felperes egyesületnek meg kell 
téríteni a 100 lejes perköltséget is. 
Kis József, Zágon polgármestere 
elmondta, a községháza főbejára-
tához két román zászlót és az Eu-
rópai Unió zászlóját tűzték ki, egy 
másik bejárat felett lobog a község 
hivatalosan elfogadott zászlója: a 
kék keretben fehér lobogón a tele-
pülés kormányhatározattal elfoga-
dott címere van. A díszteremben a 
község testvértelepüléseinek tisz-
teletére van magyar, szlovák és 
lengyel zászló, de ezek nincsenek 
kibontva, csak ünnepi alkalmakkor 
veszik elő.  

A polgármester felháborítónak 
tartja, hogy a vegyes lakosságú 
Zágonban, ahol 53 százalék a ro-
mánok aránya, és soha nem volt 
nézeteltérés, most kívülről érkező 
provokátorok szítják a feszültséget. 
Zágon polgármestere is fellebbezni 
fog az alapfokú ítélet ellen.

 » B. E.

A Magyar Polgári Párt (MPP) sze-
rint az RMDSZ-nek a székelyföldi 

terrorperben börtönbüntetésre ítélt 
Beke István és Szőcs Zoltán szabad-
lábra helyezését kellene feltételül 
szabnia a Ludovic Orban vezette 
kormány támogatásához – áll Me-
zei János pártelnök Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnökhöz intézett nyílt leve-
lében.

Az MPP vezetője úgy véli, a bu-
karesti kormányalakításról zajló 
egyeztetések alapján megállapít-
ható, hogy a PNL nem képes meg-
szerezni a szükséges parlamenti 
szavazatokat az RMDSZ támogatá-
sa nélkül. Ennek kapcsán a polgári 
alakulat – amelyet együttműködési 
megállapodás fűz az RMDSZ-hez 
– hiányolja, hogy az RMDSZ nem 
vetette fel a kormányalakításról 
szóló tárgyalások során néhány, a 
magyarság számára égető problé-
ma megoldásának követelését. En-
nek rendjén Mezei emlékezteti Ke-
lement, hogy Beke István és Szőcs 
Zoltán, a Hatvannégy Vármegye 
Ifj úsági Mozgalom (HVIM) két szé-
kelyföldi aktivistája jelenleg börtön-
büntetését tölti a székelyföldi ter-

rorperben kiszabott ítélet nyomán. 
Mezei emlékeztet arra is, hogy jelen-
leg a PNL színeiben második man-
dátumának megszerzésére készülő 
Klaus Johannis államfőnél vár elbí-
rálásra egy beadvány, mely többek 
között kéri Beke és Szőcs ügyének 
felülvizsgálatát és azt, hogy az ál-
lamfő részesítse kegyelemben őket.

Mezei János úgy véli, a romániai 
magyarság és annak érdekképvise-
leti szervezetei nem támogathatják 
egyetlen román kormány megalaku-
lását sem, amíg a közösség két tagja 
jogtalan módon börtönben van. Fő-
képp úgy – teszi hozzá az MPP veze-
tője –, ha a kormányzáshoz támoga-
tást kérő párt államelnökjelöltjének 
lehetőségében áll azonnali módon 
orvosolni ezt a helyzetet. „Nyomaté-
kosan kérjük Önt és az RMDSZ ösz-
szes parlamenti képviselőjét, hogy a 
kisebbségi jogok tiszteletben tartásá-
val követeljék egy esetleges kormány 
kialakításának támogatásáért cseré-
be, hogy Beke István és Szőcs Zoltán 
ügye mielőbb jogszerűen rendeződ-
jék! Bízva abban, hogy a reálpolitikai 
számítások helyett elsősorban nem-
zettársaink sorsát tartják majd szem 
előtt” – szerepel a Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnöknek címzett levélben.  

Dan Tanasă újabb győzelmei  Bekéék szabadulását kéri az MPP
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