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Országos szinten védettház-háló-
zatot építenek ki a családon be-
lüli erőszak áldozatai számára, 
a Venus – Együtt a biztonságos 
életért programot az országos 
gyermekvédelmi és szociális ha-
tóság kezdeményezte, a Humá-
nerőforrás Operatív Programból 
valósítják meg.

 » BÍRÓ BLANKA

O rszágos szinten védettház-há-
lózatot építenek ki a családon 
belüli erőszak áldozatai szá-

mára. A Venus – Együtt a biztonsá-
gos életért programot az országos 
gyermekvédelmi és szociális hatóság 
kezdeményezte, a Humánerőforrás 
Operatív Programból valósítják meg. 
Kovászna Megye Tanácsa csütörtöki 
ülésén szavazta meg, hogy az alá-
rendeltségébe tartozó gyerekvédelmi 
igazgatóság csatlakozik a program-
hoz. Vass Mária igazgató elmondta, 
a tulajdonukban levő háromszobás 
tömbházlakást alakítanak át úgy-
nevezett védett házzá, a terveik sze-
rint itt három bántalmazottnak és 

a gyerekeiknek tudnak menedéket 
nyújtani. A lakás helyét nem hozzák 
nyilvánosságra, hogy a bántalmazó 
ne tudja felkutatni áldozatait. Ko-
vászna megye ebből a szempontból 
már most is jobb helyzetben van, 
mint az ország többi megyéje, hi-
szen itt működik egy szintén titkos 
sürgősségi befogadó központ, ahol 
átmeneti menedéket nyújtanak az 
áldozatoknak. Itt legtöbb hatvan 
napig maradhatnak, ám lehetőség 
nyílik az időtartam meghosszabbítá-
sára. A védett házban azonban egy 
évre, vagy szükség esetén hosszabb 
időre is meghúzhatják magukat, 
amíg találnak más megoldást. Vass 
Mária elmondta, általában mindig 
akad hely a sürgősségi központban 
is, mert a bántalmazottak csak akkor 
kérnek segítséget, amikor már na-
gyon súlyos az erőszak, akkor a gye-
rekeikkel elmenekülnek otthonról. 
Bár pszichológus, szociális munkás 
is segíti őket, hogy továbblépjenek, 
az esetek többségében visszatérnek 
a bántalmazóhoz, mert úgy érzik, ki 
vannak neki szolgáltatva, „nem elég 
erősek, hogy véget vessenek a kap-
csolatnak”. Természetesen férfi akat 
is befogadnak, ám erre eddig még 

nem volt példa. Vass Mária abban 
bízik, ha kialakul az országos há-
lózat, arra is lehetőség nyílik, hogy 
akár más településre küldjék az ál-
dozatokat, távol a bántalmazótól, 
ahol szakmát tanulhatnak, munkát 
kereshetnek. „Az a cél, hogy önál-
lóan megálljanak a lábukon, és egy 
idő után elhagyhassák a védett há-
zat” – mondta az igazgató. Terveik 
szerint a védett ház jövő év közepén 
nyílik meg, de addig is a sürgősségi 
központban fogadják a családon be-
lüli erőszak áldozatait. Bár Kovász-
na az ország legkisebb megyéje, az 
év első tíz hónapjában 126 esetben 
riasztották a rendőrséget családon 
belüli erőszak miatt. A Kovászna me-
gyei rendőrség adatai szerint az ese-
tek száma 16 százalékkal több, mint 
az elmúlt év hasonló időszakában. 
Idén két áldozat az életét veszítette, 
belehalt a sérüléseibe. A statisztikák 
szerint az áldozatok 95 százalékát a 
saját otthonában bántalmazták, az 
elkövetők 96 százaléka férfi , és 35,4 
százalékuk alkoholos befolyásoltság 
alatt állt, amikor elkövette a tettét. 
Ebben az évben 14 távoltartási végzés 
már érvényben volt, és újabb 28-at ál-
lítottak ki.
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Kinek a szövetségese 
a Nyugati Szövetség?

Előre próbál menekülni a kormány abban a kény-
szerhelyzetben, amely elé egy erdélyi, két partiumi 
és egy bánsági város által a közös infrastrukturális 
fejlesztés érdekében létrehozott Nyugati Szövet-
ség megalakulása állította: fejlesztésre fordítható 
pénzt ígér az önkormányzatoknak. Mint ismeretes, 
Kolozsvár, Temesvár, Nagyvárad és Arad polgármeste-
re azért írta alá szombaton a szövetség létrehozásáról 
szóló dokumentumot, hogy a bukaresti bürokráciát, 
a túlközpontosított romániai közigazgatási rendszert 
megkerülve közös projektjeikkel egyenesen Brüsszel-
től hívhassák le az európai uniós támogatásokat az 
autópálya-építéstől a vasúthálózat felújításáig terjedő 
fejlesztésekre. 

Ez még akkor is komolyan veendő lépés, ha amúgy 
mind a négy várost az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt 
politikusa vezeti, így nem kis mértékben pártpolitikai 
színezete is van. Érzékeli ezt a kormány fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Liviu Dragnea, a 
kormány igazi feje is, aki túllépve az egyes alárendelt-
jei által hangoztatott ostobaságokon, miszerint a négy 
város ezzel Románia szétszakítását készíti elő, a maga 
módján próbálja ellensúlyozni a kezdeményezést. A 
Nyugati Szövetség megalakítását követő hétfőn ösz-
szehívott PSD-vezetői értekezleten ezért fogadták el 
az önkormányzatok számára meghirdetett tízmilliárd 
eurós (vagy lejes?) beruházási program tervezetét.

Csakhogy ez a terv ezer sebből vérzik. Először is 
fölmerül a kérdés, hogy miért kellett egy ilyen „radi-
kális” lépést kivárnia a közalkalmazotti béremelé-
sekre és a nyugdíjemelésekre – vagy azok ígéretére 
– a pénzt számolatlanul szóró kormánynak azzal, 
hogy végre beruházásokra is fordítson valamit a pa-
píron dübörgő gazdaság eredményeiből.  Ráadásul 
miután már a nyugdíjak kifi zetésére is a kormány 
tartalékalapjából kellett pénzt átirányítani, nehezen 
hihető, hogy hirtelen sikerül elővarázsolni a szüksé-
ges összeget. Az egész tehát inkább csak amolyan 
imázsépítő gesztus, amellyel megpróbálták elejét 
venni a „helyiautonómia-vírus” terjedésének. A blöff  
azonban nem jött be, azóta már az észak-partiumi és 
-erdélyi megyék képviselői is jelezték, hogy hasonló 
szövetséget kívánnak kötni. Persze attól, hogy nagy 
garral bejelentik a társulást, még semmi nem válto-
zik. Abban igazuk van a kormánypárti ellendrukke-
reknek, hogy az autópálya- vagy a vasútépítésekben 
nem a helyi elöljárók az illetékesek, hiszen ezekről 
országos stratégia keretében döntenek – csakhogy 
amennyiben egy ilyen szövetség a legapróbb rész-
letekig kidolgozza egy projekt hatástanulmányait, 
és a szükséges forrásokat is képes lenne lehívni 
hozzá, mégiscsak más a helyzet. Hasonlóan járt el 
például Nagyvárad önkormányzata a várost a majda-
ni észak-erdélyi autópályával összekötő felhajtóval, 
amelynek megterveztetésével nem várt semmilyen 
központra. A kormány eközben nem csupán cukorká-
val, hanem ostorral is megpróbálhatja akadályozni a 
szövetkezést, arról ugyanis az érintett városok köz-
gyűléseinek is határozatot kell elfogadniuk. Bár nem 
biztos, hogy a kormány ezt tényleg meg merné lépni, 
a legrosszabb esetben a prefektusok megtámadhat-
ják a rendeleteket, ugyanúgy, mint a székelyföldi 
önkormányzatok autonómiát kérő szándéknyilatko-
zatainak megsemmisítését célzó rossz emlékű akci-
ók esetén. Elvégre a Nyugati Szövetség is ugyanúgy 
a helyi autonómiára, a szubszidiaritásra, valamint a 
helyi közösségek társulását szavatoló gyulafehérvári 
nyilatkozatra hivatkozik, ahogy a magyar autonómi-
akövetelők is.  És ez nem véletlen: a négy nagyváros 
kezdeményezése és a magyar autonomisták követe-
lései nagyjából 95–96 százalékban megegyeznek. 
Mindannyian azt szeretnénk, hogy a döntéshozatalra 
a lehető legközelebbi szinten kerüljön sor azokhoz, 
akiket érint, és a legnagyobb beleszólásuk lehessen 
az ügyekbe. A maradék mintegy 4–5 százalék vonat-
kozik az anyanyelvű oktatásra, a hivatali anyanyelv-
használatra és az ehhez kapcsolódó jogokra.

Tehát alapvetően szövetségesek lennénk. Már ha 
a most helyi autonómiát hirdető román illetékesek 
részéről a sovinizmus nem írja felül a valós önren-
delkezés igényét, és nem gondolják úgy, hogy egye-
seket jobban megillet az autonómia, mint másokat.
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Romániában az áldozatok többsége nő, akit a saját otthonában bántalmaztak

 » KOVÁCS ATTILA

Koronddal szemben a Községháza 
felirat eltávolítására vonatkozó jog-

erős bírósági ítélet végrehajtásának el-
mulasztása, Felsőboldogfalván pedig 
a községháza homlokzatáról hiányzó 
román címer és zászló miatt indított 
pereket első fokon megnyerte a Mél-
tóságért Európában Polgári Egyesület 
(ADEC).

Katona Mihály, Korond polgármes-
tere ellen már 2015-ben pert indított 
a Dan Tanasă vezette egyesület, azt 
kérve a bíróságtól, hogy kötelezze az 
elöljárót az épületet megnevező felirat 
eltávolítására a községháza homlokza-
táról. Egy évvel később jogerős ítélet 
született, a feliratot le kellett venni. 
Mivel a marosvásárhelyi ítélőtábla 
akkor azzal indokolta a felirat eltávo-

lításának szükségességét, hogy annak 
román megfelelője nem a „primăria” – 
a Romániában hivatalos megnevezés 
–, hanem „casa comunală” vagy „casa 
comunei”, 2017-ben úgy tették vissza 
a megnevezést, hogy Primăria helyett 
Casa Comunală szerepelt a Községhá-
za fordításaként. Ezt a lépést az ADEC 
törvénytelennek tartotta, és újabb pert 
indított az elöljáró ellen, azt kérve a bí-
róságtól, hogy kötelezzék a községve-
zetőt pénzbírság kifi zetésére a korábbi 
jogerős ítélet végrehajtásának elmu-
lasztása miatt.

A Hargita Megyei Törvényszék nem-
rég kihirdetett elsőfokú ítéletében helyt 
adott az egyesület kérésének, és úgy 
rendelkezett, hogy a polgármester kö-
teles a bruttó minimálbér 20 százalé-
kának megfelelő pénzbírságot fi zetni 
minden nap késlekedésért, a jelenlegi 

ítélet jogerőre emelkedésétől kezdve. 
Eszerint a per jogerős lezárásától szá-
mítva a felirat levételének elmulasztása 
– a megemelt minimálbért véve alapul 
– napi 416 lejes bírságot jelenthet majd 
a községvezető számára. Katona Mihály 
érdeklődésünkre elmondta, először 
szeretné tanulmányozni az ítélet indok-
lását, amelyet még nem kapott meg, és 
azután dönt a fellebbezésről.

A Hargita megyei Felsőboldogfal-
va vonatkozásában az egyesület azt 
kérte keresetében a bíróságtól, hogy 
kötelezzék a polgármestert Románia 
címerének és zászlójának kitűzésére 
a községháza homlokzatára. Ebben 
az esetben is jogszabályi előírásra hi-
vatkozott, amelyet a 2001. évi 1157-es 
számú kormányhatározat tartalmaz. 
Az ítélet ellen a marosvásárhelyi ítélő-
táblán lehet fellebbezést benyújtani.

Újabb elöljárók vesztettek Tanasával szemben
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