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Eltűntek  a címerek a Patkóból
Újraengedélyeztetésbe fogott a polgármesteri hivatal
• Névtelen feljelenté-
sek miatt ideiglenesen
elszállíttatta a Márton
Áron térre kihelyezett
címerdomborműveket
Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatala. A
Patkót egykor ékesítő
öt címer reprodukció-
ját tavaly ősszel állí-
tották ki a téren.

K O V Á C S  E S Z T E R

1941. szeptember 5-én öt címert 
rögzítettek a székelyudvarhelyi 
Márton Áron tér patkó alakú falá-
hoz – akkor a főtér teljes felújítá-
sára ezer pengőt ajánlott fel Pest-

szentlőrinc városa. A patkó 
belső ívében balról jobbra 
Udvarhely vármegye, Szé-
kelyudvarhely, Magyaror-
szág, Erdély és Pestszent-
lőrinc címerei díszítették 
a teret. A címereket a kom-
munizmus idejében eltávolí-

tották. Bár 2013-ban, a Márton 
Áron tér teljes felújításakor felme-
rült a visszahelyezésük ötlete, ez 
akkor nem valósulhatott meg.

Az eredetiek alapján készített dom-
bormű címereket tavaly szeptember 
4-én testvérvárosi szerződéskötés kí-
séretében leplezték le. A reprodukció-
kat Zavaczki Walter szobrászművész
készítette, a megvalósításhoz szüksé-
ges összeget pedig Budapest Főváros, 
Soroksár, Budavár és Pestszentlőrinc
közösen ajánlotta fel. A dombormű-
veket nem a patkó alakú kőfalra he-
lyezték vissza, hanem a kőfal ívét kö-

vető állványzathoz rögzítették – a terv 
az volt, hogy állandó kiállításként a 
téren is maradnak. Az avatóünnep-
ségen Tarlós István, Budapest akkori 
főpolgármestere is részt vett.

Óvatos a városvezetés

A karácsonyi ünnepek után azon-
ban az alkotások eltűntek a Patkó-
ból. Mint érdeklődésünkre Zörgő 
Noémi, a polgármesteri hivatal saj-
tószóvivője elmondta, ennek oka, 
hogy a címerkiállítás miatt több ha-
tósághoz is névtelen feljelentések 
érkeztek. Hozzáfűzte, a hivatalnak 
újraengedélyeztetési eljárást kellett 
kezdeményeznie, mivel az építkezé-
si felügyelőség, a kormány, a Har-
gita Megyei Prefektusi Hivatal és a 
műemlékvédelmi hatóság is átiratot 
küldött nekik a kiállítás engedé-
lyeztetése kapcsán. „A fölösleges 

indulatkeltés elkerülése érdekében 
a címereket ideiglenesen levettük, 
és a már elkezdett eljárásokat fe-
lülvizsgáljuk, s ha szükséges, újra-
kezdjük azokat, bevonva az összes 
érintett hatóságot” – jegyezte meg a 
hivatal illetékese.Ud
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Kiállítás a Csíki 
Székely Múzeumban
Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa, a Csíki Székely 
Múzeum és a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum közös 
szervezésében „PRO PATRIA ET 
LIBERTATE” II. Rákóczi Ferenc 
erdélyi fejedelemmé válasz-
tásának emlékére 1704-2019 
címmel nyílik kiállítás a Csíki 
Székely Múzeumban január 
21-én, kedden, 18 órakor. 
Köszöntőt mond Ráduly Róbert 
Kálmán, Csíkszereda pol-
gármestere és Lukács Bence 
Ákos vezető konzul. A tárlatot 
bemutatja Szuromi Kristóf, a 
Hadtörténeti Intézet és Múze-
um munkatársa. A rendezvény 
házigazdája Gyarmati Zsolt, a 
Csíki Székely Múzeum igazga-
tója. Közreműködik Antal Tibor 
népdalénekes.

Falugyűlés 
Madéfalván
A 2019-es év munkájának 
ismertetése céljából a pol-
gármesteri hivatal falugyű-
lést tart Madédalván január 
19-én, vasárnap 12 órakor a
kultúrotthonban. Az alkalom-
ból a lakosság betekintést
nyerhet a hivatal mindennapi
munkájába, a falu fejlesztését
szolgáló munkálatokba, tevé-
kenységekbe.

Elmarad 
a hangverseny
A Csíki Kamarazenekar értesíti 
közönségét, hogy a vasárnapi 
hangverseny, a meghívott szó-
listák betegsége miatt elmarad. 
A hangverseny új időpontja 
január 26., 18 óra. A megvá-
sárolt jegyek érvényesek az új 
időpontra, vagy visszaválthatók 
a Csíki Mozi Jegypénzáránál, 
illetve a bilete.ro oldalon online 
vásárlás esetén.

• RÖVIDEN

SIMON VIRÁG

M int ismert, Dorin Florea Ma-
rosvásárhely polgármestere 

hétfőn azt nyilatkozta, hogy a gyer-
mekvállalást bizonyos feltételekhez 
kellene kötni: a jövendőbeli szülők-
nek stabil munkahellyel és lakással, 
megfelelő jövedelemmel és végzett-
séggel kell rendelkezniük; ugyan-
akkor ne lehessen gyereket vállalni 
bizonyos, törvény által megszabott 
kor alatt. Miután többen bírálták 
nyilatkozata miatt és a Diszkriminá-
cióellenes Országos Tanács is eljárást 

indított ellene, Florea szerdán  azt kö-
zölte, hogy egyetlen vesszőt sem von 
vissza nyilatkozatából. „Ismerem a 
való Romániát, és amit mondtam, azt 
tárgyilagos elemzés alapján mond-
tam. Miért van ez a nagy viszolygás 
egy olyan kézenfekvő témával szem-
ben, amely egy mindannyiunk által 
ismert romániai helyzet súlyosságát 
mutatja be? Ez országunk szomorú 
valósága Cuzától (Alexandru Ioan 
Cuza fejedelem - szerk. megj.) napja-
inkig, mert senki nem akart megol-
dást találni rá” – írta Dorin Florea a 
közösségi oldalra.

A romák jogaiért is kiálló Aresel 
civil platform képviselői szerdán 

Marosvásárhelyen jártak, ahol ér-
tesítették a városházát, hogy pén-
teken egy tiltakozó megmozdulást 
szerveznek a polgármesteri hivatal 
előtt. A csoport tagjai úgy vélik, 
hogy Dorin Florea polgármester 
kijelentései gyűlöletkeltőek. Ki-
fejtették: az alkotmány és a törvé-
nyek óvják az emberi jogokat, így 
a kisebbséghez tartozók jogait is. A 
polgármester nemcsak a hátrányos 
helyzetűekkel szembeni megveté-
sét fejezi ki nyilatkozataival, ha-
nem náci politikával összhangba 
hozható, emberi életet és méltósá-
got tipró ötletekkel áll elő. Követe-
lik, hogy kérjen bocsánatot a roma 

közösség tagjaitól és mondjon le. 
Azokat várják a  tüntetésre, akik 
egyetértenek velük.

A polgármester nyilatkozata 
veszélyes

A téma kapcsán megszólalt Koreck 
Mária marosvásárhelyi Divers Em-
berjogvédő Egyesület elnöke, aki  
szerint beszélni kell a társadalmi 
egyenlőtlenségekről, de a polgármes-
ter nyilatkozata veszélyesen idézi a 
múlt népirtáshoz fűződő történelmi 
időszakait. „Lehet vitát nyitni, hogy 
milyen juttatásokkal kell segíteni 
a szociálisan hátrányos személyek 
helyzetén, melyek járnak alanyi jogon 
és mi az amit a hátrányos helyzet mér-
tékéhez kell kötni. Egy gyermek meg-
születéséről végső soron egyedül az 
édesanya dönthet és senkinek sincs 
joga megakadályozni őt gyermeke 

világrahozatalában. Utána pedig 
szintén alapvető joga a gyermeknek, 
hogy jóléte biztosítva legyen. Ameny-
nyiben a szülő nem tudja biztosítani, 
akkor az állam feladata segíteni őt eb-
ben, amennyiben veszélyezteti gyer-
mekét, akkor léphet közbe az állam. 
Marosvásárhelyen számos hátrányos 
helyzetű család esetében az 
állam/ helyhatóság nem fel-
ügyelte a gyermekek jólétét. 
Szegregált iskolába járatta, 
megengedte, hogy putriban 
éljenek víz nélkül, és nem 
kezdeményezte a gyerekek 
állami gondozásba vételét extrém 
esetekben sem. Ennek ellenére a vá-
ros vezetősége és sajnos sok lakos is 
elvárja, hogy az ilyen körülmények 
között felnövő új generációnak legyen 
lakása, képzettsége és ezekhez a felté-
telekhez kötné azt a jogot, hogy gyer-
meket hozzon a világra.”

A polgármester lemondását követelik, tiltakozó megmozdulást szerveznek
• Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester lemondását követelik és tiltakozó
megmozdulást szerveznek Marosvásárhelyen a bukaresti Aresel nevű civil platform
tagjai. Közleményük szerint pénteken 14 órakor kezdődő  tüntetésre 1000 személyt
várnak, többek között a vásárhelyi roma közösségek tagjait is.

Hűlt helye a címerkiállításnak, 
a „fölösleges indulatkeltés” 
elkerüléséért szállították el a 
domborműveket. Alábbi fotónk 
szeptember 4-én készült
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