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Nem maradt visszhang nélkül Furó 
Judit marosvásárhelyi RMDSZ-ta-

nácsos visszalépése az önkormányza-
ti testületből. Az eredetileg kizárólag 
egészségi és személyes okokra hivat-
kozó képviselő kitálalt a közvélemény 
előtt. A lapunknak eljuttatott közlemé-
nyében rámutatott, az elmúlt három 
év során a frakcióüléseken, valamint 
a szervezet különféle testületeiben 
többször is szóvá tette, hogy az RMDSZ 
tanácsosai a döntéseket nem pusztán 
a pillanatnyi politikai szempontok 
szerint kellene meghozzák, hanem el-
sősorban azzal a szakmaisággal kelle-
ne közelítsenek a problémákhoz, amit 
a három évvel ezelőtti helyhatósági 
kampányban a marosvásárhelyieknek 
ígértek. „Annak ellenére, hogy ezzel 
az állásponttal nem voltam egyedül 

a frakcióban, nem sikerült ennek az 
elvnek érvényt szerezni. A város jövő-
jét meghatározó fontos döntésekben 
mindig a politikai egyezségek, illetve 
olyan más szempontok domináltak, 
amelyek alkalmanként szakmailag is 
kifogásolható döntéseket eredményez-
tek” – olvasható Furó Judit levelében. 
Példaként a főtér új arculatának elfo-
gadását, a közszállítás megoldatlan 
problémáit, a város jelentős mértékű 
eladósítását hozza fel. Szerinte mind-
ez hosszú évekre veti vissza Maros-
vásárhely fejlődését. „Döntésemben 
az is közrejátszik, hogy mind a szűk, 
mind pedig a tágabb környezetemből 
folyamatosan kapom azokat a visz-
szajelzéseket, hogy az önkormányzati 
frakció túlságosan kiszolgálja a jelen-
legi városvezetés akaratát” – írja az 
időnap előtt leköszönt helyi tanácsos. 
Furó lapunknak elmondta, június 6-án 

ő valóban személyes, illetve egészségi 
okokra hivatkozva mondott le, de az 
elhatározásán meglepődött barátai és 
ismerősei noszogatására mégis rájött, 
tartozik némi magyarázattal a közös-
ségnek. Mint kifejtette, döntése hosszú 
ideje érlelődik, azonban az EP-válasz-
tások előtt nem kívánt az ellendrukke-
reknek témát szolgáltatni. „Félreértés 
ne essék, én nem vádolok senkit sem 
az RMDSZ-ből, sem az önkormány-
zatból. Csupán magamat hibáztatom 
amiatt, hogy nem voltam eléggé eré-
lyes, amikor láttam, hogy döntése-
ink nem feltétlenül a szakmai ságot 
követik, inkább pártérdekek alapján 
születnek. Akkor kellett volna harcba 
szállnom” – fejtette ki a Krónikának 
a városrendészeti bizottság volt tagja. 
A műépítész végzettségű Furó Judit 
hozzátette, nem egy sértődött ember, 
nem lép ki az RMDSZ-ből, és nem éget 

fel hidakat maga és a szövetség kö-
zött. „Bármilyen közösségi kérdésben, 
amely elveimmel és értékrendemmel 
összeegyeztethető, önkéntes munkám-
ra a továbbiakban is számíthatnak” – 
szögezte le a volt tanácsos.

Vass Levente, a szervezet elnöke 
nem kívánta kommentálni Furó dönté-
sét. Mint mondta, a politikában valaki-
nek a lemondása annyira természetes, 
mint időjárásban a napsütés vagy az 
esőzés. A marosvásárhelyi RMDSZ ve-
zetője megmutatta azt a június 6-án 
iktatott beadványt is, amelynek elfo-
gadásakor kézzel írta rá, hogy az ak-
kor mindössze egészségi és személyes 
okokra hivatkozó Furó Judit munkáját 
az első találkozón nyilvánosan is meg-
köszöni. A lemondott tanácsos helyét 
Tamási Zsolt, a II. Rákóczi Ferenc Ró-
mai Katolikus Teológiai Gimnázium 
igazgatója veheti át.

Önmagát hibáztatja Furó Judit, a lemondott RMDSZ-tanácsos
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A védett házak hálózatának 
kiépítése hatalmas lépés annak 
érdekében, hogy a bántal-
mazottak nehéz időszakban 
megfelelő segítséget kapjanak, 
illetve önállósuljanak – mondta 
a Krónikának Csép Éva Andrea 
parlamenti képviselő, aki szerint 
ugyanakkor szükség van arra 
is, hogy a program mintájára a 
helyi önkormányzatok, a telepü-
lések is létrehozzanak hasonló 
lakásokat a családon belüli 
erőszak áldozatai számára.

 » BÍRÓ BLANKA

K özvitára bocsátotta a munka-
ügyi minisztérium a családon 
belüli erőszakot elszenvedők 

megsegítésére kidolgozott országos 
programot és a védettház-hálózat 
működési módszertanát tartalmazó 
határozattervezetet. Javaslatokat, 
észrevételeket június 16-ig várnak a 
minisztérium hivatalos honlapján. 
A tervezet szerint nemcsak ideiglenes 
lakást biztosítanak az áldozatoknak, 
hanem támogatói csoportokat, szak-
mai, jogi tanácsadást, hogy vissza-
illeszkedhessenek a társadalomba, 
önálló életet kezdhessenek. Védett 
házban első lépésben egy évig lakhat-
nak az áldozatok, de ez igény szerint 
meghosszabbítható. Az áldozat titok-
tartási szerződést ír alá, kötelezi ma-
gát, hogy nem árulja el a védett ház 
címét, hogy ezzel is szavatolják a la-
kók biztonságát. Támogatócsoportok 
segítik a felépülését, és pályaválasz-
tási tanácsadáson is részt vehet, hogy 
minél gyorsabban megfelelő munka-
helyet találjon, önellátó legyen.

Védelmi intézkedések
A módszertan arra is kitér, hogy kik és 
milyen feltételekkel költözhetnek be 
a védett lakásokba. Például az igény-
lést megelőző öt évben a segítségre 
szorulóknak legalább egy alkalom-

mal védelmi intézkedést kell kérniük, 
ideiglenes vagy bíróság által a bántal-
mazó nevére kiállított távolságtartási 
végzést, vagy a különböző szociális 
közintézmények nyilvántartásában 
kell szerepelniük. A sebezhetőségre 
vonatkozó kritériumoknak is eleget 
kell tennie: például bizonyítania kell, 
hogy anyagilag függ a bántalmazótól, 
nincs vagy a megélhetésre nem elég a 
saját bevétele, nincs szakképzettsége.

A módszertan kidolgozását meg-
előzte március folyamán az Együtt 
egy biztonságosabb életért című, 
úgynevezett Vénusz-projekt elfogadá-
sa. Ennek értelmében európai uniós 
fi nanszírozásból, a humán erőforrás 
operatív program keretén belül or-
szágos szinten valamennyi megyében 
védett házakat, támogatói csopor-
tokat és szakmai tanácsadást bizto-
sítanak a családon belüli erőszakot 
elszenvedő áldozatoknak. A 11 millió 
eurós összköltségvetésű programot 
két év alatt kell kivitelezni.

Jó lépés, de nem elég
Ez egy hatalmas lépés annak érdeké-
ben, hogy a bántalmazottak nehéz 

időszakban megfelelő segítséget kap-
janak, illetve önállósuljanak – szö-
gezte le megkeresésünkre Csép Éva 
Andrea. Az RMDSZ Maros megyei 
parlamenti képviselője rámutatott, a 
program révén az áldozatok szociá-
lis segítségnyújtási szolgáltatásokat, 
pszichológiai és jogi tanácsadást 
kaphatnak, ezzel megkönnyítve az 
önálló életvitelre való átállást. Ez egy 
jó lépés, de még mindig nem elég: 
szükség van arra, hogy a program 
mintájára a helyi önkormányzatok, 
a települések is létrehozzanak vé-
dett házakat – szögezte le a politi-
kus. Rámutatott, különböző civil 
szervezetek, alapítványok már most 
működtetnek védett házakat, ezek 
minimális állami támogatást kapnak. 
„Ezekre az alapítványi központokra 
is nagyobb fi gyelmet kell fordítani, 
hogy ne csak külföldi forrásból mű-
ködjenek, hanem intézményesített, 
államilag támogatott, biztonságos 
otthonok lehessenek” – mondta Csép 
Éva Andrea. Hangsúlyozta, sürgős 
intézkedésekre van szükség, hiszen 
a rendelkezésre álló adatok szerint 
2009 és 2016 között 1374-en veszítet-

PSZICHOLÓGIAI, SZAKMAI ÉS JOGI TANÁCSADÁST IS KAPHATNAK A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAI AZ ORSZÁGOS PROJEKTBEN

Hamarosan kiépül a titkos védettház-hálózat

Csép Éva Andrea szerint a védettház-hálózat létrehozása jó lépés, de még mindig nem elég
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ték életüket Romániában a csalá-
don belüli erőszak áldozataként.

Hálózatban gondolkodnak
Országos szinten 42 védett lakást 
hoznak létre 41 megyében, illetve 
Bukarestben. Ezeket a projekt ke-
retén belül három évig működtetik, 
utána pedig még legalább három 
évig kell fenntartani – mondta el 
lapunknak Vass Mária, a Kovászna 
Megyei Gyermekvédelmi és Szociá-
lis Igazgatóság vezetője. Kovászna 
megye 1,2 millió lejt hívhat le a pro-
jekt keretében. Ebből a tulajdonuk-
ban levő háromszobás lakást alakít-
ják át védett házzá, a tervek szerint 
itt három bántalmazottnak és a 
gyerekeiknek tudnak menedéket 
nyújtani. Kovászna megye ebből a 
szempontból már most is jobb hely-
zetben van, mint az ország sok más 
megyéje, hiszen itt működik egy 
szintén titkos sürgősségi befoga-
dó központ, ahol átmeneti, hatvan 
napig tartó menedéket nyújtanak 
az áldozatoknak. A védett házban 
azonban egy évre vagy hosszabb 
időre is meghúzhatják magukat, 
amíg találnak más megoldást. Vass 
Mária elmondta, általában mindig 
van hely a jelenlegi sürgősségi köz-
pontban, mert a bántalmazottak 
csak akkor kérnek segítséget, ami-
kor már nagyon súlyos az erőszak, 
a gyerekeikkel kénytelenek elme-
nekülni az otthonukból. Bár van 
lehetőség arra, hogy pszichológus, 
szociális munkás segítse őket a to-
vábblépésben, az esetek többségé-
ben visszatérnek a bántalmazóhoz, 
mert úgy érzik, ki vannak neki szol-
gáltatva, „nem elég erősek, hogy 
véget vessenek a kapcsolatnak”. 
Vass Mária abban bízik, ha kialakul 
az országos hálózat, arra is lehető-
ség lesz, hogy akár más településre 
küldjék az áldozatokat, távol a bán-
talmazótól, ahol szakmát tanulhat-
nak, munkát kereshetnek. Ez egy jó 
lehetőség lesz arra, hogy hosszabb 
ideig maradjanak a rendszerben, 
addig, míg talpra tudnak állni – 
szögezte le az igazgató.
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