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Hinni akarnak az összefogásban
Startvonal: továbbra is az udvarhelyi minimum hangsúlyozása
• Továbbra is az ud-
varhelyi minimum 
fontosságát hang-
súlyozza az Néppárt 
és az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács helyi 
szervezete: közös cé-
lok, mindenki számára 
fontos fejlesztések 
meghatározását szor-
galmazzák, és elítélik 
az RMDSZ korábbi 
megnyilvánulását, 
miszerint ehhez már 
túl késő van.

K O V Á C S  E S Z T E R

Sohasem késő összefogni Szé-
kelyudvarhely érdekében, és 
magánérdekektől függetlenül 
a város fejlődéséért tenni – 

replikázott Ölvedi Zsolt, az 
Erdélyi Magyar Néppárt szé-
kelyudvarhelyi szervezeté-
nek elnöke Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök két nappal ko-

rábbi kijelentésére. A néppárti 
politikus egyebek mellett arról szá-
molt be, hogy az EMNP és az EMNT 
helyi szervezetei folytatják a vírus-
járvány előtt elindított, Udvarhe-
lyi minimál nevű programjukat. A 
kezdeményezés célja meghatároz-
ni azokat a város fejlődése szem-

pontjából fontos  infrastrukturális 
fejlesztéseket, amelyeket a min-
denkori városvezetés és politikum 
támogathat. A programot március-
ban hívták életre, akkor azonban 
nem tapasztaltak kellő nyitottságot 
a partnerségre a helyi politikum 
köreiben, ezért most a székelyud-
varhelyi civil szférát szólítják meg. 
„Olyan találkozóra hívjuk a helyi 
civil szervezeteket, ahol elmond-
hatják meglátásaikat a város fejlő-
désével kapcsolatban. Szeretnénk, 
ha ezen a találkozón a romániai 

magyar politikai pártok helyi szer-
vezeteinek képviselete is részt ven-
ne” – hangsúlyozta Ölvedi. 

Igen a közéleti újrakezdésre

Megjegyezte: örvendetesnek és tá-
mogatásra érdemesnek tartják a 
székelyudvarhelyi civilek kezdemé-
nyezését, amelyben a közéleti újra-
kezdést szorgalmazzák, ellenben 
elítélik azt, hogy Kelemen Hunor 
szövetségi elnök, valamint Derzsi 
László, az RMDSZ helyi elnökének 

hétfői, székelyudvarhelyi sajtótá-
jékoztatóján egyértelművé vált, 
hogy a párt „ki is farolt” mindenféle 
együttműködésből. „Kelemen arra 
hivatkozott, hogy már túl késő az 
idei helyhatósági választások előtt 
bármilyen együttműködést is létre-
hozni. Úgy gondoljuk, a változást 
elkezdeni soha nem késő, soha nem 
késő összefogni a város érdekében” 
– hangsúlyozta a politikus. 

Hogyan tovább, 
helyi EMNP és MPP?

Már kevésbé egyértelmű az összefogás 
lehetősége a helyi Néppárt és Magyar 
Polgári Párt szintjén. Mint ismeretes, 
az Erdélyi Magyar Néppárt és a Ma-
gyar Polgári Párt országos szinten szö-
vetségre lépett, hogy a közelgő helyha-
tósági választásokon Erdélyi Magyar 
Szövetség néven egységes frontot 
alkosson az RMDSZ-szel szemben. 
Székelyudvarhelyen azonban a már-
ciusban elkezdett koalíciós tárgyalá-
sok óta nem történt előrelépés. „Már 
tavasszal jeleztük az MPP országos ve-
zetőségének, hogy rossz döntés volt a 
tárgyalások lebonyolítására pontosan 
azt a két MPP-s politikust kijelölni, 
akik már közel két éve az RMDSZ-szel 
szavaznak az önkormányzati képvise-
lő-testület ülésein” – magyarázta Öl-
vedi. Hozzáfűzte: az EMSZ szabályai 
szerint ugyan nem kötelező minden 
településen közös jelöltlistát állítania 
a két pártnak, ellenben a Néppárt to-
vábbra is nyitott a tárgyalásokra, még 
akkor is, ha az MPP egyre rosszabb 
megítélése miatt „saját hitelességü-
ket is kockáztatják”. A helyi Néppárt 
azonban határozottan továbbra is ki-
áll Gálfi  Árpád polgármester mellett, 
szögezte le Ölvedi: a székelyudvarhe-
lyi polgármester által elkezdett mun-
kát jónak látják, és bár „minden nem 
tökéletes, jó az irány”. Ellenben Ölvedi 
elismerte: a polgármester személye 
lehet az MPP-vel való tárgyalások 
egyik gátja, hiszen Gálfi t hónapok óta 
nyíltan támadják és bírálják korábbi 
párttársai. „A probléma csak az, hogy 
az MPP eddig nem mutatott fel reális 
alternatívát a polgármesterjelöltség-
re” – szögezte le a politikus.

Ölvedi Zsolt és Biró Edith. 
Támogatnák az összefogást, ha 
lenne erre partner, tárgyalófél
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B Í R Ó  B L A N K A

M egtartotta alakuló ülését teg-
nap az Országos Diszkriminá-

cióellenes Tanács (CNCD) kilencfős 
igazgatótanácsa, miután előző nap 
a parlament szavazata nyomán 

részlegesen megújult a ve-
zetőtestület összetétele. A 
CNCD államtitkári rangú 
köztisztviselők alkotta 
tagjai közül idén hatnak 
lejárt a mandátuma, közü-

lük hármat újraválasztottak. 
A testület új tagja lett Horia Grama, 
Kovászna megye volt prefektusa, 
Adrian Diaconu szociáldemokrata 
szenátor és Cătălina Olteanu embe-
ri jogi aktivista.

Asztalos Csaba folytatja
Az igazgatótanács alakuló ülésén 
újabb öt évre Asztalos Csabát vá-
lasztották meg az elnöki tisztségbe. 
Az alelnök az ellenzéki Szociálde-
mokrata Párt (PSD) által támogatott 
Adrian Diaconu lett. Az RMDSZ által 
jelölt jogász megválasztását követő-
en a Krónikának elmondta, továbbra 
is prioritásnak tekinti az intézmény 
függetlenségének megőrzését. A ré-
gi-új elnök fontosnak nevezte, hogy 
az intézmény hatékonyan jelen le-
gyen a hazai közéletben és minden 
hátrányos megkülönböztetést érintő 
megkeresésre objektív döntést hoz-
zon. A diszkriminációellenes taná-
csot 2005 óta irányító Asztalos Csaba 
azt is fontosnak tartja, hogy olyan 
szakembereket neveljenek ki, akik 
majd a helyükre léphetnek. A CNCD 

vezetője ugyanakkor megköszönte 
az RMDSZ-nek az újraválasztásá-
hoz nyújtott támogatást; Asztalos 
korábban az RMDSZ-ben politizált, 
tagságáról azonban le kellett mon-
dania. Asztalos Csaba előző nap a 
parlamentben 288 támogató voksot 
kapott, 34-en szavaztak ellene. 

A hatáskörökről

Egyébként a CNCD hatáskörébe tar-
tozik, hogy a panaszosok beadvá-
nyának helyt adva vagy hivatalból 
indított eljárás nyomán megállapítsa 
a faji, etnikai, nemi, vallási, szociális 
és más természetű hátrányos megkü-
lönböztetés tényét, és megnevezze a 
felelőst. A diszkrimináció kihágás-
nak számít, a vétkest pedig a CNCD 
fi gyelmeztetésben részesítheti, vagy 

bírságot szabhat ki rá. Az egyének 
kárára történt hátrányos megkü-
lönböztetést ezer lejtől 30 ezer lejig 
terjedő bírsággal lehet büntetni, cso-
portok diszkriminációja esetében pe-
dig a büntetés 2000-től 100 ezer lejig 
terjedhet. A diszkriminációs tanács 
tavaly több mint 900 ügyet vizsgált, 
ebből csaknem 200 esetben állapított 

meg diszkriminációt, és több mint 
100 esetben szabott ki átlagosan 
3350 lejnyi bírságot. A CNCD által el-
marasztalt személyek közigazgatási 
bíróságon támadhatják meg a tanács 
határozatát. A tavaly elbírált több 
mint kétszáz óvás közül a bíróság az 
esetek több mint 80 százalékában 
megerősítette a CNCD döntését.

Megőrizné a Diszkriminációellenes Tanács függetlenségét a régi-új elnök
• Az intézmény függetlenségének megőrzését tekinti 
következő ötéves elnöki mandátuma prioritásának Asz-
talos Csaba, akit újraválasztottak az Országos Diszkri-
minációellenes Tanács (CNCD) élére.

Asztalos Csaba folytatja a CNCD élén
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