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Felháborító, hogy simán megtörténhet, ami a 
minap Kolozsváron: a halláskárosultak iskolá-
jában a diákok éjszakai felügyeletével megbí-
zott alkalmazott ököllel többször arcon ütöt-
te, majd halálosan megfenyegette a bentlakó 
diáklányt. Sajnos igaz, mi több, valószínűleg 
nem is egyedi eset, hogy fogyatékkal élő vagy 
ép gyereket bántalmaznak pedagógusok, ne-
velők a tanintézetekben.

A manapság szinte mindenkinek a kezé-
hez nőtt okostelefonnak hála olykor napvi-
lágra kerül egy-egy videó a vérlázító ese-
tekről, a botrányt felkapja és meglobogtat-
ja a sajtó. A közvélemény háborog egy ide-
ig, esetleg ügyészségi feljelentést is tesz-
nek az illető ellen, megszólal az aktuális 
tanügyminiszter, jogvédők tiltakoznak, az-
tán visszazökken minden a régi kerékvá-
gásba. A hallássérültek tanitézetében tör-
tént kolozsvári ügyben ugyan hivatalból 
vizsgálatot indított az ombudsman, felje-
lentést tett a Sérült Gyerekek Jogaiért Küz-
dő Európai Központ is, azonban kíváncsi-

an várjuk, mi lesz mindennek a folyománya. 
Hiszen az szokott történni, hogy miután le-
csengenek a sajtóbotrányok, valószínűleg 
ugyanúgy folynak a hétköznapok egy-egy 
ilyen intézményben, mint azelőtt. Példa er-
re az a 2015-ös ügy, amikor a kincses vá-
rosbeli zeneiskolának a gyerekekre megen-
gedhetetlen, megalázó hangnemben ordí-
tozó tanítónőjét a botrány után nem rúg-
ták ki a tanügyből (viszont lemondott az 
igazgató és az igazgatóhelyettes). És ezek 
az esetek csak a jéghegy csúcsát jelentik, 
hiszen tanügyi rendszerünk rendkívül en-
gedékeny a tanárral szemben: óriási kihá-
gásnak kell történnie, hogy elmozdítsanak 
valakit az állásából, pofozkodás, megalá-
zó vagy nem megfelelő bánásmód esetén 
mindössze enyhe megrovásban részesí-
tik. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy 
emiatt számos alkoholista, pozíciójával 
visszaélő, a gyerekeket lelkileg vagy akár fi-
zikailag is bántalmazó pedagógus tanít a 
romániai iskolákban.

A friss kolozsvári botrányra visszatérve: el-
képesztő, hogy egy, ráadásul az átlagos gye-
reknél jóval védtelenebb, kommunikációs esz-
közeiben korlátozottabb halláskárosult ki le-
gyen szolgáltatva az őt felügyelő felnőtt kí-
méletlen durvaságának, megalázó, agresszív 
módszereinek. És az is, hogy milyen emberek 
felügyeletére bíznak gyerekeket oktatási intéz-
ményeinkben. Ideális esetben – de hol állunk 
mi ettől – rendszeresen ellenőrizni kellene a 
gyerekek felügyeletével megbízott pedagógu-
sokat és segítő személyzetet, hogy pszichikai 
szempontból megállják-e a helyüket például a 
sérült gyerekek iskolájában, hogy valóban el-
kötelezettek-e – másként ugyanis ezt a mun-
kát nem lehetne végezni.

Mindenki tudja, hogy a pedagógusoknak 
sokszor nem könnyű a helyzete, hogy a taní-
tás, nevelés minden korban és bárhol a nagy-
világon lelket és idegrendszert próbáló feladat, 
azonban az oktatási rendszernek  a gyerekek 
lelkét és idegrendszerét kellene megvédenie. 
Ideális esetben.

Alázó, megengedő tanügyi rendszerünk
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Pásztort harapott meg, csordára támadt a nagyvad Hargita megyében

Újabb medvetámadások

Medve harapott meg egy 
pásztort a Hargita megyei 
Kissolymos határában – kö-

zölte tegnap az Agerpres hírügy-
nökség. A Hargita megyei rendőr-fő-
kapitányság tájékoztatása szerint a 
34 éves férfi a juhait legeltette a falu 
közelében, amikor hétfő este med-
ve támadt rá. A rendőrségi szóvi-
vő szerint a férfi minden bizonnyal 
megpróbált elszaladni, de a medve 
elkapta, és megharapta a jobb bo-
káját. A történtek után a rendőrség 
riasztotta a mentőszolgálatot, és a 
férfit a székelyudvarhelyi kórház 
sürgősségi osztályára szállították. 
A kissolymosi volt az idei negyedik 
eset, amikor emberre támadt med-
ve Hargita megyében. Tavaly 18 
személy sérült meg medvetámadás 
következtében a megyében.

Tegnap reggel ugyanakkor a Csík-
szeredához közeli Csíkbánkfalva 
faluban csordára támadt egy med-
ve, amely számos szarvasmarhát 
megsebesített. A károsult gazda, 
Gyűjtő András azért számolt be az 
esetről, hogy az illetékesek tegye-
nek valamit a nagyobb bajok elke-
rüléséért. A gazda a pásztorok ér-
tesítése nyomán sietett a támadás 
után a helyszínre, ahol még láthatta 
a medvét, amelyhez fogható nagy-
ságúval elmondása szerint még 
nem találkozott. A szarvasmarhák 
igyekeztek védekezni, rátámadtak 
a medvére, amely végül elmene-
kült. Az állattartók viszont attól fél-
nek, hogy a nagyvad vissza fog tér-
ni. Gyűjtő András – akinek két szar-
vasmarháját sebesítette meg a med-
ve úgy, hogy azok minden bizonnyal 

el fognak pusztulni – elmondta, az 
őt ért kár értéke 6–8 ezer lej. Már 
értesítette a polgármesteri hivatalt, 
amely igyekszik minél előbb megol-
dást találni az elszállításukra, hi-
szen az állatokat nem lehet értéke-
síteni vagy levágni. Gyűjtő hangsú-
lyozta: nem először fordul elő a fa-
luban, hogy a medve haszonállatok-
ra támad, mégis fontosnak tartot-
ták a nyilvánosság elé tárni az ese-
tet, hogy a hatóságok figyelmét fel-
hívják a problémára. A 2017-es állo-
mánybecslés adatai szerint egyéb-
ként Romániában mintegy 6800 
medve él, az állomány túlnyomó ré-
sze, körülbelül 5300 példány pedig 
Hargita, Kovászna és Maros, vala-
mint Brassó megyében található. 

Kömény KamIlla

Az udvarhelyszéki Kissolymoson egy pásztort harapott meg egy medve hétfő este, a 

csíkszéki Csíkbánkfalván eközben egy szarvasmarhacsordára támadt rá a nagyvad.

Tesznek a lemorzsolódás ellen

Feljelentés magyargyalázás miatt

Nagyrészt fennakadások nélkül 
zajlott a nyolcadikosok hétfői ro-
mán nyelv és irodalom képesség-
felmérője az erdélyi vizsgaközpon-
tokban, ugyanakkor számos me-
gyében idén is több százra tehe-
tő azoknak a végzősöknek a szá-
ma, akik nem jelentek meg, vagy 
be sem iratkoztak a megmérette-
tésre. Kovászna megyében példá-
ul a nyolcadikosok közel egyne-
gyede, 450 tanuló nem is jelentke-
zett a vizsgára – a magyar tagoza-
ton 22 százalékuk, míg a románon 
27,3 százalékuk nem próbálkozik 
meg a vizsgával. Kiss Imre főtan-
felügyelő a Krónikának elmond-
ta: évek óta hasonlóan alakul a tá-
volmaradók aránya, minden évben 
400–500 háromszéki nyolcadikos 
nem iratkozik be a képességvizs-
gára. Elmondása szerint a problé-
ma összetett, hiszen egyesek meg-
buktak valamelyik tantárgyból, így 
előbb pótvizsgázniuk kell, vagy ép-
pen kénytelenek lesznek osztályt 
ismételni, de olyanok is akadnak, 
akik tanév közben annyi hiányzást 
halmoztak fel, hogy nincs elég je-
gyük, nem tudják lezárni őket, így 
meg kell ismételniük a nyolcadik 
osztályt. A szakiskolákba egyéb-
ként a képességfelmérőn való rész-
vétel nélkül is be lehet iratkozni, il-
letve a megmaradt helyek függvé-
nyében gimnáziumba is jelentkez-
hetnek ősszel azok, akik pótvizs-
gára kényszerültek.

A tanfelügyelőség ugyanakkor 
pontos kimutatást kér az iskolák-
tól a vizsgáról hiányzó gyerekek-
ről, hogy megelőzhessék a továb-
biakban a lemorzsolódást. „Még 
a felvételi előtt pontosan látjuk, 

hogy kinek kell pótvizsgáznia, ki 
maradt osztályismétlő, és kit fe-
nyeget a lemorzsolódás veszé-
lye” – magyarázta Kiss Imre. Hoz-
zátette: akiről kiderül, hogy nem 
akarja folytatni tanulmányait, 
személyesen keresik fel, és igye-
keznek meggyőzni, hogy végez-
ze el a kötelező tíz osztályt. Az 
elmúlt években a módszer sike-
resnek bizonyult, így idén is ez-
zel próbálkoznak. Azonban még 
ilyen körülmények között is éven-
te legalább száz diák lemorzsoló-
dik, azaz a nyolcadik osztály után 
nem jár iskolába – egyesek ott-
hon maradnak, és mezőgazdasá-
gi munkát folytatnak, sokan pe-
dig külföldre mennek ott dolgozó 
szüleikhez.

Hasonló a helyzet Bihar megyé-
ben, ahol 513 végzős hiányzott a 
képességfelmérő első vizsgájáról. 
A megyei tanfelügyelőség adatai 
szerint az általános iskolát 5185-
en végezték el, közülük csak 4665-
en iratkoztak be a megmérettetés-
re, és 4152-en jelentek meg a vizs-
gán, amelyről egyébként senkit 
nem zártak ki csalás miatt. Arad 
megyében a vizsgára beiratkozott 
tanulók közül 271-en döntöttek úgy, 
hogy mégsem teszik próbára tudá-
sukat, míg Fehér megyében 115-en 
nem mentek el a megmérettetésre 
annak ellenére, hogy korábban je-
lentkeztek arra. A nyolcadikosok 
tegnap szünetet kaptak, ma mate-
matikából, holnap pedig anyanyelv 
és irodalomból vizsgáznak. A vég-
leges eredményeket június 23-án 
teszik közzé. 

Bíró BlanKa, Kőrössy andrea

Feljelentést tett az RMDSZ nagy-
váradi szervezete múlt héten a 
partiumi megyeszékhelyen május 
elején megjelent magyargyalázó 
falragasz miatt – írja a Varadinum.
ro hírportál a szövetség közle-
ményére hivatkozva. A feljelen-
tést a szervezet ügyvezető elnö-
ke, Botházy Nándor nyújtotta be a 
rendőrségen. „Ezek a falraga-szok 
egyértelműen gyűlöletet igyekez-
nek szítani a magyar kisebbség 
ellen. Figyelembe véve, hogy adott 
esetben ezek az üzenetek máso-
kat is felbiztathatnak hasonlók 
készítésére, időben fel kell lép-
ni ez ellen. Az ilyen típusú maga-
tartás nem maradhat jogi követ-
kezmények nélkül” – szögezte le 
az ügyvezető elnök. A szövetség 

helyi szervezete ugyanakkor úgy 
tudja, a nyilvános jelzések nyo-
mán az ombudsmani hivatal is el-
járást kezdeményezett, és vizs-
gálatot indított. A május elején a 
Bihar megyei törvényszék épüle-
tén megjelent falragaszon piros-
sárga-kék alapon az a szöveg állt, 
hogy „Románok vagyunk, és meg-
védjük földünket, népünket és tör-
ténelmünket”. Alatta egy piros-fe-
hér-zöld folt fehér sávjában a Ma-
gyarország felirat szerepelt, amit 
piros vonallal áthúztak, a lap alján 
pedig egy nyomdafestéket nem tű-
rő magyargyalázó felszólítás volt 
olvasható. A matricát június 4-ére 
eltávolították. 

Hírösszefoglaló

Nem először támad a medve Csíkszéken. A gazdák attól tartanak, hogy a nagyvad visszatér a sebesült állatok miatt

Húszan „mennének 
haza” Háromszékre
Húsz pályázatot nyújtottak be a 
Sepsiszentgyörgy önkormány-
zata által meghirdetett Gyere ha-
za! programra, amelynek kereté-
ben azok a 18 és 35 év közötti fiata-
lok kérhettek ingyenes telket, akik 
visszaköltöznének a városba, vagy 
már Sepsiszentgyörgyön élnek, de 
nem rendelkeznek saját terület-
tel. A városháza közleménye sze-
rint a pályázók átlagéletkora 29 év. 
A pontszámokat a családi állapot, 
az eltartásban lévő családtagok 
száma, az iskolai végzettség és az 
anyagi helyzet alapján ítélik meg. 
Az igénylőknek a ház felépítéséhez 
szükséges költségek 10 százaléká-
val kell rendelkezniük. A szerződés 
megkötésétől számított egy éven 
belül el kell kezdeni az építési mun-
kálatokat, a ház felépítésére pedig 
három év áll rendelkezésükre. 

fotó: gecse noémI




