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Meghirdette a felelősség évét
az unitárius egyház
Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar 
Unitárius Egyház (MUE) püspöke 
a felelősség évévé nyilvánította a 
2020-as esztendőt hétfőn, a vallás-
szabadság ünnepén. Mint isme-
retes, az unitárius egyház zsinata 
január 13-át a vallásszabadság 
napjává nyilvánította 2002-ben, 
majd a Magyar Országgyűlés 2018-
ban hivatalosan is emlékünneppé 
nyilvánította január 13-át. A Ma-
gyar Unitárius Egyház idén a meg-
újult tordai unitárius templomban 
vasárnap szervezett megemléke-
zéssel kezdte a vallásszabadság 
megünneplését, a rendezvényso-
rozat hétfőn Kolozsváron zárult. 
Bálint Benczédi Ferenc püspök 
a belvárosi unitárius templom-
ban elhangzott köszöntőjében 
elmondta, hogy az új évben új 
jelmondatot ajánl nemcsak egy-
házának, hanem mindenkinek, 
aki testvérként tekint az unitáriu-
sokra. A MUE közleménye szerint 
kiemelte, hogy a Jakab leveléből 
vett idézet – „A hit cselekedetek 
nélkül halott” – olyan alapgondo-
lata lehet ennek az évnek, amely 
tettre, segítségnyújtásra sarkall. 
„Éppen ezért e jelmondatot képze-
letben zászlónkra tűzve, a 2020-as 
évet a felelősség évének nyilvá-
nítom”. Az egyházfő arra kérte az 
egyháztagokat, a gyülekezeteket, 
egyházköröket, egyháztársadalmi 
szervezeteket és oktatási intéz-
ményeket, hogy ébresszék fel ön-
magunkban a felelősség tudatát, 
és cselekedjünk annak érdeké-
ben, hogy a Jézus által hirdetett 
egyetemes szeretet ne csak szóban 
elhangzó törvény legyen, hanem 
valósággá váljon.

Szép idő várható
Országszerte szép idő lesz a 
következő két hétben, a csúcs-
hőmérsékletek a 10 Celsius-fokot 
is elérhetik, kevés csapadékra 
inkább január 21-e után kell 
számítani – derül ki az Országos 
Meteorológiai Szolgálat január 
26-ig érvényes előrejelzéséből. 
Erdélyben a január 13-án jegyzett 
3 Celsius-fokos átlaghőmérséklet 
január 16-ára 6 Celsius-fokra 
emelkedik. Ezt követően az átlag-
hőmérséklet enyhén csökken, és 
január 26-áig nagyjából a sokéves 
átlagnak (0–2 Celsius-fok) felel 
majd meg. Éjszaka az évszaknak 
megfelelően mínusz 2 és mínusz 7 
Celsius-fok közötti értékek várha-
tók, az utolsó napokban valami-
vel hidegebb lesz, mínusz 9 fok 
köré süllyed a hőmérő higany-
szála. Csapadék ez első héten 
gyakorlatilag nem lesz, a máso-
dikon, főleg 21-e és 24-e között, 
gyenge havazás előfordulhat. A 
Bánságban és a Partiumban az át-
laghőmérséklet a hét eleji 5 fokról 
három nap alatt 10 Celsius-fokra 
nő, majd ezt követően az ilyenkor 
megszokott értékekre (2–4 Celsi-
us-fokra) süllyed.
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náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
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VIZSGÁLJA A DISZKRIMINÁCIÓELLENES TANÁCS A VÁSÁRHELYI ELÖLJÁRÓ ROMÁKAT ÉRINTŐ KĲ ELENTÉSÉT

Florea szabályozná a gyerekvállalást

Dorin Florea polgármester úgy fogalmazott: „ha pénzt adsz a cigányoknak, mindent tönkreteszel”

Kötelező szociális ankétot 
kellene bevezetni a gyermek-
vállalásra készülő szülők 
számára – jelentette ki Dorin 
Florea marosvásárhelyi polgár-
mester, aki kifakadt a romákra 
a gyerekpénz megduplázásáról 
szóló törvény kihirdetése kap-
csán. Az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanács hivatalból 
vizsgálatot indított.

 » SIMON VIRÁG

A roma kisebbség elleni gyű-
löletbeszéd gyanújával hi-
vatalból eljárást indított az 

Országos Diszkriminációellenes Ta-
nács (CNCD) Dorin Florea marosvá-
sárhelyi polgármester ellen, miután 
az elöljáró azzal vádolta a romákat, 
hogy a szociális segélyek megszerzé-
se érdekében felelőtlenül vállalnak 
sok gyereket, nevelésükről azonban 
nem gondoskodnak. A médiában 
nagy visszhangot keltett Florea hét-
fői Facebook-bejegyzése, amelyben 
a családi pótlék megduplázásáról 

szóló, Klaus Johannis államfő által 
kedden kihirdetett törvény kapcsán 
fejtette ki később sokat bírált állás-
pontját. Az MTI által idézett elöljáró 
úgy véli, kötelező szociális ankétot 
kellene bevezetni a gyermekvállalás-
ra készülő szülők számára, és állami 
gondozásba kellene venni azokat 
a gyerekeket, akiknek a szülei nem 
rendelkeznek állandó jövedelemmel, 
stabil lakóhellyel, valamint törvény-
ben meghatározott minimális korral 
és iskolai végzettséggel. Florea sze-
rint sok hátrányos helyzetű család 
létezik, amelyek munkaképes tagjai 
„nem akarnak” dolgozni, és csak 
azért hoznak világra – nem egy eset-
ben már tizenévesen – sok gyereket, 
hogy a családi pótlék révén megélhe-
tési forráshoz jussanak.

A romákat tekinti Románia 
nagy problémájának az elöljáró
A polgármester bejegyzésében nem 
pontosította, milyen társadalmi ré-
tegre utal, azt követő interjúiban 
azonban nyíltan beszélt arról, hogy a 
romákat tartja Románia egyik legna-
gyobb problémájának, robbanással 
fenyegető „szociális bombájának”. 
„A lakosságarány tekintetében Ma-

rosvásárhelyen él a legnagyobb 
cigány közösség. Ha pénzt adsz 
nekik, mindent tönkreteszel. Hiába 
hívod dolgozni, becsületes kereseti 
lehetőséget adni nekik: semmibe 
vesznek” – idézte a Mediafax hír-
ügynökség Dorin Floreát, aki azt 
bizonygatta, miért nem szabad sze-
rinte többletfeltételek nélkül meg-
emelni a gyermekpénzt.

A Marosvásárhelyt húsz éve irá-
nyító Floreát több parlamenti párt 
képviselője is rasszistának minő-
sítette, Ovidiu Raețchi, a kormá-
nyon lévő Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) képviselője pedig úgy vé-
lekedett: a választási törvényben 
kellene eltiltani a „fasisztákat és 
idegengyűlölőket” legalább egy 
ciklus erejéig a közélettől. Ugyan-
akkor a marosvásárhelyi polgár-
mester nyilatkozata vegyes fo-
gadtatásban részesült a közösségi 
oldalakon. Van, aki elítéli, és úgy 
véli, hogy a városvezető rasszista 
hangot ütött meg, és gyűlöletet 
szít, de akadtak olyanok is, akik 
egyetértettek vele abban, hogy 
szabályozni kellene a gyermekvál-
lalást azon közösségekben, ahol 
csak a gyermekpénzért és a segé-
lyekért vállalnak gyermeket.

Két héten belül dönthet a 
diszkriminációellenes tanács
Megkeresésünkre Asztalos Csaba, 
az Országos Diszkriminációellenes 
Tanács tagja megerősítette: hiva-
talból eljárást indítottak gyűlölet-
beszéd gyanúja miatt Dorin Florea 
ellen. Marosvásárhely polgármes-
terét jövő hétre beidézték meghall-
gatásra, de ha nem jelenik meg 
személyesen, írásban is elküldheti 
álláspontját. A testület tagjai a vá-
rosvezető Facebook-bejegyzését 
és az azt követő két nyilatkozatát 
is elemezni fogják. Amennyiben 
mondandója gyűlöletbeszédnek 
minősül, Florea 2000 és 10 ezer lej 
közötti pénzbírságra számíthat. 
A testület két héten belül dönt. 
Asztalos Csaba a Digi 24 hírtele-
víziónak úgy fogalmazott: tudja, 
hogy választási év van, éppen azért 
fontos, a kölcsönös tisztelet légkö-
rének megőrzése és a felelősségtel-
jes magatartás a politikai szereplők 
részéről.

 » Dorin Florea 
szerint állami 
gondozásba kel-
lene venni azo-
kat a gyerekeket, 
akiknek a szülei 
nem rendelkez-
nek állandó jöve-
delemmel, stabil 
lakóhellyel, vala-
mint törvényben 
meghatározott 
minimális korral 
és iskolai vég-
zettséggel.

FO
TÓ

: 
HA

ÁZ
 V

IN
CE

 » BÍRÓ BLANKA

A hivatásos feljelentőként emle ge-
tett Dan Tanasă szerint a há rom-

széki Kézdiszentlélek község önkor-
mányzata Wass Albert és Nagy-Ma-
gyarország kultuszát népszerűsíti Fa-
cebook-oldalán – mindezt elfogadha-
tatlannak nevezi blogján. Ugyanakkor 
a község vezetősége feljelentésre is 
számíthat, mert Dan Tanasă szintén 
a közösségi oldalon kért segítséget, 
hogy beazonosítsa, melyik települé-
sen működik az az intézmény, amely-
nek homlokzatán magyarul szerepel a 
„művelődési ház” felirat. Amikor egy 
hozzászóló arról tájékoztatja, hogy 

Kézdiszentlélek a helyszín, Tanasă ne-
vető emotikonnal azt válaszolja, hogy 
„készül egy újabb feljelentés”.

A blogján viszont azért háborog, 
mert a Kézdiszentlélek-oldalra január 
8-án, Wass Albert születésnapján be-
linkeltek egy, az íróról készült fi lmet. 
Szerinte elfogadhatatlan, hogy egy 
romániai közintézmény egy „hábo-
rús bűnös” emléke előtt tiszteleg, a 
fi lmben szerinte Wass Albert lejárató 
módon beszél a románokról. Az ol-
dalt azonban nem a kézdiszentléleki 
önkormányzat működteti. Tegnap ezt 
közzé is tették a következő bejegyzés-
ben: „Ennek az oldalnak a működteté-
sében semmilyen szerepe nincs Kézdi-

szentlélek polgármesteri hivatalának. 
Semmilyen kapcsolatban nem állunk. 
Ez az oldal immár lassan egy évtizede 
működik, teljes önerőből, saját ízlés 
szerint válogatva a tartalmakat. Ezen 
oldal nem irányul senki ellen, a szent-
lélekieknek készült és azoknak, akik 
szeretik e tájat.”

A bejegyzésben az oldal működte-
tője Dan Tanasának is válaszol: „Saj-
nálattal közlöm Dan Tanasával, hogy 
a történelemből nem lehet kitörölni 
sem a történelmi Magyarországot, 
sem Wass Albertet. Ha mégis úgy gon-
dolja, hogy megsértettük a Facebook 
működési alapelvét, akkor jelentse az 
oldalt a Facebooknak.”

Ezúttal Wass Albert szúrt szemet Dan Tanasának

 » Dan Tanasă 
szerint elfogad-
hatatlan, hogy 
egy romániai 
közintézmény 
egy „háborús 
bűnös” emléke 
előtt tiszteleg, 
a fi lmben Wass 
Albert lejárató 
módon beszél 
a románokról 
általában.




