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Dorin Florea marosvásárhelyi 
polgármester lemondását köve-
telik, és tiltakozó megmozdulást 
szerveznek az Aresel elnevezésű 
civil platform tagjai az elöljáró 
nyilatkozata miatt, miszerint 
a gyermekvállalást bizonyos 
feltételekhez kellene kötni. A 
pénteken 16 órakor kezdődő 
tüntetésre ezer részvevőt vár-
nak, többek között a vásárhelyi 
roma közösségek tagjait is.

 » SIMON VIRÁG

T iltakozást szerveznek Maros-
vásárhelyen a bukaresti Are-
sel nevű civil platform tagjai, 

miután Dorin Florea polgármester 
hétfőn azt nyilatkozta, hogy a gyer-
mekvállalást bizonyos feltételekhez 
kellene kötni. Az elöljáró szerint a 
jövendőbeli szülőknek stabil mun-
kahellyel és lakással, megfelelő jöve-
delemmel és végzettséggel kell ren-
delkezniük; ugyanakkor ne lehessen 
gyereket vállalni bizonyos, törvény 
által megszabott kor alatt.

Egy vesszőt sem von vissza 
nyilatkozatából az elöljáró
Miután többen bírálták nyilatko-
zata miatt, és a Országos Diszkri-
minációellenes Tanács is eljárást 
indított ellene. Florea viszont azt 
közölte, hogy egyetlen vesszőt sem 
von vissza nyilatkozatából. „Isme-
rem a romániai valóságot, és amit 
mondtam, azt tárgyilagos elemzés 
alapján mondtam. Miért a nagy 

viszolygás egy olyan nyilvánvaló 
témával szemben, amely a mind-
annyiunk által ismert romániai 
helyzet súlyosságát mutatja be? Ez 
országunk szomorú valósága Cuzá-
tól (Alexandru Ioan Cuza fejedelem 
– 1820–1873 – szerk. megj.) napja-
inkig, mert senki nem akart megol-
dást találni rá” – írta Dorin Florea 
a közösségi oldalon. A romák joga-
iért is kiálló Aresel civil platform 
képviselői szerdán Marosvásárhe-
lyen jártak, ahol értesítették a vá-
rosházát, hogy pénteken tiltakozó 
megmozdulást szerveznek a pol-
gármesteri hivatal előtt. A csoport 
tagjai úgy vélik, hogy Dorin Florea 
polgármester kijelentései gyűlö-
letkeltőek. Kifejtették: az alkot-
mány és a törvények óvják az em-
beri jogokat, így a kisebbségekhez 
tartozók jogait is. A polgármester 
nemcsak a hátrányos helyzetűek-
kel szembeni megvetését fejezi ki 
nyilatkozataival, hanem náci po-
litikával összhangba hozható, em-
beri életet és méltóságot tipró ötle-
tekkel áll elő. A platform képviselői 
követelik, hogy kérjen bocsánatot a 
roma közösség tagjaitól, és mond-
jon le. Azokat várják a tüntetésre, 
akik egyetértenek velük.

Veszélyes a polgármester ötlete
A téma kapcsán megszólalt Koreck 
Mária, a marosvásárhelyi Divers 
emberijog-védő egyesület elnöke, 
aki szerint beszélni kell a társadal-
mi egyenlőtlenségekről, de a pol-
gármester nyilatkozata veszélyesen 
idézi a múlt népirtáshoz fűződő 
történelmi időszakait. „Lehet vitát 
nyitni, hogy milyen juttatásokkal 

kell segíteni a szociálisan hátrányos 
személyek helyzetén, mi jár nekik 
alanyi jogon, és mi az, amit a hátrá-
nyos helyzet mértékéhez kell kötni. 
Egy gyermek megszületéséről végső 
soron egyedül az édesanya dönthet, 
és senkinek sincs joga megakadá-
lyozni őt gyermeke világrahoza-
talában” – mondta az egyesület 
elnöke. Hozzátette, szintén alapve-
tő joga a gyermeknek, hogy jóléte 
biztosított legyen: amennyiben a 
szülő nem tudja ezt elérni, akkor 
az állam feladata segíteni őt eb-
ben, és amennyiben veszélyezteti 
gyermekét, akkor léphet közbe az 
állam. „Marosvásárhelyen számos 

ELÍTÉLIK A MAROSVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERNEK A GYERMEKVÁLLALÁS FELTÉTELEKHEZ KÖTÉSÉRŐL SZÓLÓ KĲ ELENTÉSÉT 

Florea lemondását követelik, tiltakozást szerveznek

 A vásárhelyi roma közösségek tagjait is a pénteki tiltakozásra hívták az Aresel civil platform képviselői 

hátrányos helyzetű család eseté-
ben történt meg, hogy az állam, 
a helyhatóság nem felügyelte a 
gyermekek jólétét. Szegregált is-
kolába járatta, megengedte, hogy 
putriban éljenek víz nélkül, és 
nem kezdeményezte a gyerekek 
állami gondozásba vételét extrém 
esetekben sem. Ennek ellenére 
a város vezetősége és sajnos sok 
lakos is elvárja, hogy az ilyen kö-
rülmények között felnövő új gene-
rációnak legyen lakása, képzett-
sége, és ezekhez a feltételekhez 
kötné azt a jogot, hogy gyermeket 
hozzon a világra” – fogalmazott 
Koreck Mária.

 » Lehet vitát 
nyitni, hogy mi-
lyen juttatások-
kal kell segíteni 
a szociálisan 
hátrányos sze-
mélyek helyze-
tén, mi jár nekik 
alanyi jogon, és 
mi az, amit a hát-
rányos helyzet 
mértékéhez kell 
kötni. 

 » KOVÁCS ESZTER

Névtelen feljelentések miatt ide-
iglenesen elszállíttatta a Márton 

Áron térre kihelyezett címerdom-
borműveket Székelyudvarhely pol-
gármesteri hivatala. A Patkót egy-
kor ékesítő öt címer reprodukcióját 
tavaly ősszel állították ki a téren, 
azonban az alkotások a karácsonyi 
ünnepek után eltűntek. Zörgő Noé-
mi, a polgármesteri hivatal sajtószó-
vivője érdeklődésünkre elmondta, 
ennek oka, hogy a címerkiállítás 

miatt több hatósághoz is névtelen 
feljelentések érkeztek. Hozzátette, 
a hivatalnak újraengedélyeztetési 
eljárást kellett kezdeményeznie, 
mivel az építkezési felügyelőség, a 
kormány, a Hargita megyei prefek-
tusi hivatal és a műemlékvédelmi 
hatóság is átiratot küldött nekik a 
kiállítás engedélyeztetése kapcsán. 
„A fölösleges indulatkeltés elkerü-
lése érdekében a címereket ideigle-
nesen levettük, és a már elkezdett 
eljárásokat felülvizsgáljuk, s ha 
szükséges, újrakezdjük azokat, be-

vonva az összes érintett hatóságot” 
– jegyezte meg a hivatal illetékese.

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 vár-
megye, Székelyudvarhely, Magyar-
ország, Erdély és Pestszentlőrinc 
címerei díszítették a teret. A címe-
reket a kommunizmus idejében el-
távolították.

Az eredetiek alapján készített dom-
bormű címereket tavaly szeptember 
4-én testvérvárosi szerződéskötés 
kíséretében leplezték le. A reproduk-
ciókat Zavaczki Walter szobrászmű-
vész készítette, a megvalósításhoz 
szükséges összeget pedig Budapest, 
Soroksár, Budavár és Pestszentlőrinc 
közösen ajánlotta fel. A dombor-
műveket nem a patkó alakú kőfalra 
helyezték vissza, hanem a kőfal ívét 
követő állványzathoz rögzítették – a 
terv az volt, hogy állandó kiállítás-
ként a téren maradnak.

Székelyudvarhelyi címereltávolítás névtelen feljelentések miatt

 » „A már elkez-
dett eljárásokat 
felülvizsgáljuk, 
s ha szükséges, 
újrakezdjük 
azokat, bevonva 
az összes érintett 
hatóságot” – 
jegyezte meg a 
hivatal illetékese.




