
4 Krónika  2017. április 21–23., péntek–vasárnap ERDÉLYI TUDÓSÍTÁSOK

Szívünk mély fájdalmával, de Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a kedves jó férj, édesapa és 

nagytata, a székelyudvarhelyi
születésű, marosvásárhelyi

dr. HECSER LÁSZLÓ 
LÓRÁNT

egyetemi tanár életének 77., boldog há-
zasságának 46. évében 2017. április 18-

án csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 

2017. április 22-én, szombaton 14 órától 
helyezzük örök nyugalomra a 

székelyudvarhelyi Szent Miklós-hegyi 
temetőben római katolikus szertartás 

szerint. Részvétfogadás a temetés előtt, 
13 órától. Pihenése legyen csendes, em-

léke áldott. A gyászoló család

„Nem az a fontos, hogy milyen kártyákat 
kapunk az élettől, hanem, hogy egy 
rossz osztást is jól játsszunk meg.” 

(Stevenson)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett családfőnk,

dr. ARROS
IMRE LEVENTE

szülész nőgyógyász főorvos életének 
63., házasságának 39. évében, 2017. áp-
rilis 19-én váratlanul visszaadta lelkét a 

Teremtőjének. Hitt az ősök tiszteleté-
ben, a fáradhatatlan munkában, a csa-
lád szentségében és az általa választott 
orvosi hivatásban. Emléke örökké élni 
fog családja szívében és unokái szemé-

ben. Szeretett templomában, a 
székelyudvarhelyi ferences templomban 
(barátok temploma) búcsúztatjuk pénte-
ken, április 21-én 14 órakor. Részvétnyil-

vánítás a szertartás előtt 1 órával.
Leventét péntek délután kísérjük haza 
szülővárosába, Szovátára. Részvétnyil-
vánításra 17 órától a ravatalozóban lesz 
lehetőség. Drága halottunkat szomba-
ton, április 22-én 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a szovátai családi

sírkertben. EMLÉKE LEGYEN ÁLDOTT, 
NYUGALMA CSENDES!

Tiszteletét és kegyeletét kérjük egy érte 
elmondott imával és egy szál fehér virág 

elhelyezésével fejezze ki.
A gyászoló család – Székelyudvarhely

Gyászhír

Ingatlan
Eladó vagy kiadó ház Csomafalva központjában. 
Telefonszám: 0740-656565.

Különféle
Régi agyag- és porcelánkancsókat, tányérokat, 
tálakat, egyéb népművészeti vagy polgári régi-
ségeket vásárolok. Telefonszám: 0745-397133.

Apróhirdetés

Nyílt napok a 
Kálnoky-kastélyban
Megnyitják a nagyközön-
ség előtt a Kálnoky-kastélyt 
a Ko vászna megyei Miklós vá-
ron, április 22-én, szombaton. 
A kastélyban berendezett Er-
délyi Élet Múzeumában nyílt 
napot tartanak, s egy konfe-
renciát is szerveznek a kas-
télyról és a jelentőségéről.  
A rendezvény keretében töb-
bek közt Grüman Róbert, a 
Kovászna Megyei Tanács al-
elnöke tart előadást a műem-
lék megyei turisztikai jelentő-
ségéről, míg Lázár Kis Barna, 
Barót polgármestere az er-
dővidéki hatásairól beszél. A 
kulturális minisztérium kép-
viselői a kastély felújítását tá-
mogató Norvég Alap szere-
péről és a hazai műemlékvé-
delemről fognak beszélni a 
program szerint, míg Farkas 
András a Kastély Erdélyben 
programról tart előadást. 

Kolozsváron tartja kongresszusát az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója

Védelembe vett kisebbségek

Kolozsvár ad otthont május 
17. és 21. között az Euró-
pai Nemzetiségek Födera-

tív Uniója (FUEN) éves konferen-
ciájának – jelentette be csütör-
töki sajtótájékoztatóján Vincze 
Loránt, a FUEN elnöke és Kele-
men Hunor, a házigazda szere-
pét betöltő RMDSZ elnöke. 

A kongresszus kiemelt témá-
ja lesz az őshonos nemzeti ki-
sebbségek hozzájárulása az eu-
rópai kulturális hagyatékhoz, a 
nemzeti-kulturális autonómiák 
gyakorlata és kihívásai Közép- 
és Kelet-Európában, valamint 
a modernitás és innováció a ki-
sebbségi közösségekben.

A 62. FUEN-kongresszus leg-
fontosabb célja az Európai Bi-
zottság által március végén be-
jegyzett Minority SafePack című 
európai polgári kezdeményezés 
aláírásgyűjtésének az előkészí-
tése lesz – mondta Kelemen Hu-
nor. Azt tervezik, hogy a kézje-
gyek összegyűjtését május 20-án 
ünnepélyes körülmények között 
a Kolozsvár melletti Bonchidán 
kezdik el. A szövetségi elnök em-
lékeztetett, az EU-s jogszabály-
alkotás kezdeményezőinek egy 
év alatt egymillió támogató alá-
írást kell összegyűjteniük leg-
alább hét tagországból ahhoz, 
hogy kezdeményezésük mérle-

gelésére késztessék az Európai 
Bizottságot.

Kelemen Hunor kijelentette, 
a kisebbségvédelemben is elfo-
gadhatatlannak tartják a kétse-
bességes Európai Uniót. Úgy vél-
te, jelenleg van egy régi Európa, 
ahol az őshonos nemzeti kisebb-
ségek problémáit megnyugtatóan 
rendezték, a kelet-közép-euró-
pai térségben viszont a kisebbsé-
gi gondok továbbra is megoldat-
lanok. A politikus arra emlékez-
tetett, hogy a Minority SafePack 

polgári kezdeményezés kidolgo-
zása öt évvel ezelőtt az RMDSZ 
műhelyeiben kezdődött el, és má-
ra az egész EU-t foglalkoztató té-
mává vált.

Kelemen Hunor azt is hangsú-
lyozta, hogy a kezdeményezés-
sel az európai államok többségi 
társadalmait is meg akarják szó-
lítani – ezt nevezte egyébként a 
legnagyobb kihívásnak –, hiszen 
nagy mértékben múlik a többsé-
gi támogatókon, hogy születik-e 
európai jogszabály a kezdemé-

nyezés eredményeként. Ennek 
szellemében meghívták a Klaus 
Johannis államfőt és a kormány 
képviselőit is, hogy ők is láthas-
sák, milyen témák foglalkoztat-
ják az európai kisebbségeket. Az 
RMDSZ elnöke újságírói kérdés-
re elmondta: a szövetség 200 ezer 
támogató aláírás összegyűjtését 
vállalja, de reményei szerint en-
nél több fog gyűlni Romániában. 

Vincze Loránt ugyanakkor el-
mondta: a FUEN kétszáz küldött-
jét várják a kolozsvári kongresz-
szusra, amelyen egyébként az 
Európa Tanács, az Európai Par-
lament, az Európai Bizottság, va-
lamint az ENSZ képviselői is je-
len lesznek. Az előadók között 
szerepel Navracsics Tibor EU-
biztos is. Mint részletezte: igye-
keznek Erdély kultúrájából is 
ízelítőt nyújtani a résztvevőknek, 
ezért Tordát, Tordaszentlászlót 
és Bonchidát is bemutatják a ven-
dégeknek. 

Vincze elmondta továbbá, a 
polgári kezdeményezés aláírás-
gyűjtése során minden ország-
ban a helyi kisebbségi közössé-
geket leginkább foglalkoztató a 
témákat hangsúlyozzák majd. 
Újságírói kérdésre hozzátette: 
Erdélyben a regionális politikák-
ról szóló fejezet, valamint a szer-
zői jogdíjak piacának egységesí-
tése, azaz az erdélyi magyarokat 
sportközvetítésekkor bosszantó 
geokódolás eltörlése lehetnek a 
kiemelt témák. 

KISS ELŐD GERGELY

Közpolitikai haszonnal is járhat a 
szervezők szerint a hétvégén há-
rom városban párhuzamosan zaj-
ló 3. Székely Kongresszus, mely-
nek ünnepélyes megnyitóját csü-
törtökön este a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem 
(EMTE) marosvásárhelyi karán 
tartották meg. A Marosvásárhe-
lyen, Sepsiszentgyörgyön és Csík-
szeredában április 20–22. között 
zajló tudományos konferencián a 
különböző tudományterületeken 
a Székelyfölddel kapcsolatos ku-
tatási témákat összegzik, a szer-
vezők ugyanakkor célul tűzték a 
székelyföldi tudományos intéz-
mények közötti együttműködés 
erősítését a közös térségfejlesz-
tő projektek megfogalmazása és 
megpályázása érdekében.

A rendezvények a Sapientia 
EMTE marosvásárhelyi és csík-
szeredai karán, valamint az 
egyetem sepsiszentgyörgyi tago-
zatán zajlanak. Csíkszeredában 
a regionalizmus, a régióépítés, a 
vállalkozások, valamint a vidék 
és agrárium szerepe kerül kö-
zéppontba, Sepsiszentgyörgyön 
a történelem és az oktatás hely-
zetéről értekeznek, míg Maros-
vásárhelyen a társadalom állapo-
ta, valamint a nyelvi jogok kapják 
a főszerepet.

Bakk Miklós egyetemi docens, 
a rendezvény főszervezője csü-
törtöki sajtótájékoztatóján el-
mondta, a hagyományokhoz és 
valamiféle kontinuitáshoz való 
ragaszkodásból nevezték a kon-
ferenciát székely kongresszus-
nak. „A 3. Székely Kongresszus 

motivációja olyanszerű, mint volt 
az első tusnádi kongresszusnak, 
de jellegében a mai tudomány 
működéséhez igazodik. Túl a tu-
dományos célon, tudománypoli-
tikai célja az, hogy megpróbál-
ja serkenteni a Székelyföldön 
azt az intézményközi együttmű-
ködést, amely a tudomány fejlő-
dését szolgálja. Ugyanakkor van 
egy közpolitikai célja is a ren-
dezvénynek: a tudománynak és 
a szakmáknak számos olyan 
eredménye van, amelyet a politi-
ka nem hasznosított kellőképpen. 
Megpróbálunk javaslatokat meg-
fogalmazni, példákat felmutatni, 
olyanokat, amelyeket felhasznál-
hat a közpolitika” – fogalmazott 
Bakk Miklós.

A marosvásárhelyi szekció há-
zigazdájaként Kelemen András, 
a marosvásárhelyi Sapientia dé-
kánja elmondta, ezzel a rendez-
vénnyel is a felsőoktatási intéz-
ménynek az üzenete az, hogy a 
székelyföldi értelmiségi után-
pótlás képzését tűzte ki célul, s 
ezzel együtt a nemzeti közössé-
günk Erdélyben való megmara-
dásának támogatását is. „Túl a 
tudományos szerepkörön a ren-
dezvényünk célja is az, hogy a 
végzett diákjainkat itthon tart-
suk, itt adjunk a kezükbe olyan 
megélhetést, amely a továbbiak-
ban is biztosítja a Székelyföld lé-
tét, illetve magas szintű szerep-
vállalását a tudományos életben. 
A témakörök erről is szólnak” – 
fogalmazott Kelemen András.

SZÁSZ CS. EMESE

Nem titkolt célja a sepsiszent-
györgyi önkormányzatnak, hogy 
a városlakókat gyaloglásra és 
kerékpáros közlekedésre ösztö-
nözze, szeretnék ugyanis, ha mi-
nél kevesebben, illetve keveseb-
bet járnának gépkocsival – erről 
Antal Árpád polgármester szá-
molt be csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján. Az elöljáró annak kap-
csán beszélt a témáról, hogy egy 
civil csoport aláírásgyűjtést ter-
vez a forgalmi rend megváltozta-
tása érdekében – szeretnék, ha 
az egyirányú utcák ismét kétirá-
nyúvá válnának. „Amikor a főtér 
egy részét átadtuk a gyalogosok-
nak, tudtuk, hogy ez kisebb-na-
gyobb fennakadást eredményez 
majd az autós közlekedésben. 
Több észrevétel megfogalmazó-
dott, de semmi nincs kőbe vésve, 
még lehet változtatni” – fogalma-
zott Antal Árpád. A polgármes-
ter hangsúlyozta: a jelenlegi for-
galmi rendet nem a polgármes-
teri hivatal alkalmazottai „raj-

zolták meg az asztal sarkán”, ha-
nem közlekedési szakemberek 
alakították ki. Egy újabb elemzés 
akkor nyújt reális képet, ha befe-
jezik a két fontos útszakasz fel-
újítását, mert atipikus helyzetet 
eredményez, hogy a Gyöngyvi-
rág és a Kós Károly út le van zár-
va. Antal azt is elmondta, amióta 
tudomást szerzett a civil tiltako-
zásról, ő csak gyalog vagy kerék-
párral közlekedik a városban, és 
így „sokkal szebb az élet”. „A vá-
rosban megkétszereződött az au-
tók száma, az önkormányzatnak 
nincs más eszköze, hogy ezt ke-
zelje, csak az, hogy megpróbál-
ja a nagy forgalmat távol tartani 
a központtól, egyirányúsítja az 
utcákat, és ösztönzi a gyalogos 
közlekedést. Nem lehet egy város 
forgalmát a csúcsidőhöz igazíta-
ni, mert akkor az infrastruktúra 
egy része kihasználatlan marad” 
– szögezte le az elöljáró. 

BÍRÓ BLANKA

Kongresszus a SzékelyföldértGyalogosan „szebb az élet”

Kolozsváron tartja 62. kongresszusát az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója. 

A rendezvény – amelynek az RMDSZ lesz a házigazdája – célja, hogy előkészít-

sék a Minority SafePack című európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtését.

Házigazda. Kelemen Hunor az államfőt is meghívta a kongresszusra 

Támogatják a decentralizációt

Bár még nem egyértelmű, hogy a hatáskörök mellé forrásokat is ren-
delnek, minden körülmények között támogatják a decentralizációt, 
sőt annak további kiszélesítését például a munkaügy területére – 
szögezte le Antal Árpád. A polgármester rámutatott: rengeteg párhu-
zamos intézmény működik a minisztériumok, a megyei és a helyi ön-
kormányzatok szintjén, ezeket hatékonyabban lehetne megszervezni, 
ha a tárcák csak ellenőriznek, a tényleges hatásköröket pedig az ön-
kormányzatok kapják. Az elöljáró bízik benne, hogy a Sevil Shhaideh 
miniszterelnök-helyettes által bemutatott általános decentralizáci-
ós stratégiát gyakorlatba ülteti a kormány, nem jár úgy, mint az előző 
próbálkozáskor, amit „elkaszált az alkotmánybíróság”.

FOTÓ: BANGA ELŐD ERNŐ




