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Háromszék: a székely és a magyar lobogónak mennie kell, a német és az izraeli maradhat

Kettős mérce zászlóügyben

A brassói táblabíróság jogerős 
ítélete értelmében el kell távo-
lítani a székely, a magyar és 

a megyezászlót a Kovászna megyei 
önkormányzat tanácsterméből, de 
a velük együtt adományozott német, 
izraeli és amerikai zászló marad-
hat. A kedden kimondott ítéletről a 
felperes Méltóságért Európában Pol-
gári Egyesület (ADEC) alapító elnö-
ke, Dan Tanasă számolt be blogján. 
A romániai bíróságok portálján kö-
zölt adatok szerint a táblabíróság 
elutasította Tamás Sándor megyei 
tanácselnök és a megyei önkor-
mányzat fellebbezését a Kovászna 
megyei törvényszéknek a zászlók 
eltávolítását elrendelő júliusi ítélete 
ellen. Az ADEC eredetileg a prefek-
tust is perelte, mert a tanácstermet 
közösen használja a Kovászna me-
gyei önkormányzat és a prefektu-
si hivatal. Keresetének ezt a részét 
azonban már az alapfokon eljáró tör-
vényszék elutasította.

A magyar és a székely zászlót 
Kulcsár-Terza József, a Magyar Pol-
gári Párt (MPP) Kovászna megyei 
szervezetének elnöke adományoz-
ta 2016 novemberében a megyei 

önkormányzatnak az amerikai, 
a német és az izraeli zászlóval 
együtt, miután az általa korábban 
adományozott magyar és székely 
zászlót egy bírósági ítélet alapján 
el kellett távolítani a tanácsterem-
ből. Az adományt heves vita után fo-
gadta el 2017 januárjában a megyei 
tanács. Kulcsár Terza József akkor 
elmondta, a zászlókkal arra kíván-
ja felhívni a figyelmet, hogy Romá-
nia etnikai sokszínűségét korábban 
a németek és a zsidók is erősítet-
ték. A németek 1918-ban mintegy 
800 ezer fős közösséget alkottak, 
amely mára 30 ezer fősre apadt. 
A romániai zsidó közösség tagja-
it – közel 150 ezer embert – a kom-

munizmus éveiben „egyfajta újkori 
emberkereskedelem keretében el-
adta és eltávolította” a román állam. 
A jelenleg parlamenti képviselőként 
tevékenykedő politikus hozzátet-
te: a németek és zsidók romániai 
sorsának alakulása felbecsülhetet-
len veszteség Románia számára, 
és erkölcsi kötelesség tisztelettel 
emlékezni az egykori kisebbségi 
társakra. A politikus az Egyesült 
Államok zászlaját a Románia leg-
fontosabb stratégiai partnere iránti 
elismerés és bizalom jeleként ado-
mányozta.

Tamás Sándor tanácselnök az 
MTI kérdésére elmondta: kíváncsi-
an várják a jogerős bírósági ítélet 

indoklását, és pontosítást fognak 
kérni a tekintetben, hogy mi le-
gyen azokkal a zászlókkal, ame-
lyekre nem vonatkozik az ítélet. 
Elmagyarázta ugyanis, hogy a ki-
fogásolt zászlók a nem kifogásol-
takkal együtt képezik az adomány 
egészét. „Jogilag semmi különbség 
nincsen az amerikai zászló és a 
magyar zászló között. Nem tudjuk, 
hogy miként hajtsuk végre az ítéle-
tet. Az egészet dobjuk ki, vagy tör-
jük le a székely és a magyar zászlót 
a zászlótartóról” – magyarázta a 
Kovászna megyei önkormányzat 
vezetője. 

KRÓNIKA

Minimális eszköztár áll a pedagó-
gusok rendelkezésére a problémás 
gyerekek fegyelmezésére – állít-
ják a lapunk által megkérdezett tan-
ügyi illetékesek. Miközben néhány 
évtizede ha nem is megengedett, de 
hallgatólagosan elfogadott volt a tes-
ti fenyítés az iskolákban, manapság 
már nagyon súlyos szankciók érhetik 
azt a pedagógust, aki erre vetemedik.

A vonatkozó jogszabályok szerint 
nem állíthatják sarokba, nem tehe-
tik ki az órákról a tanulókat, illetve 
nem alázhatják meg, és nem diszk-
riminálhatják őket. Tilos a testi fe-
nyítés minden formája, ugyanakkor 
törvényszegésnek számít a térdel-
tetés vagy az, ha a tanár arra kény-
szeríti a diákot, hogy állva vegyen 
részt az órán. A törvényszegő peda-
gógus pénzbírsággal is sújtható, de 
akár el is bocsátható az iskolából – 
közölte érdeklődésünkre Görbe Pé-
ter. Hargita megye főtanfelügyelőjétől 
annak apropóján érdeklődtünk, hogy 
az utóbbi időben egyre több hírt lehet 
olvasni arról az országos sajtóban, 
hogy szülők panaszt emeltek pedagó-
gusok ellen, mivel azok testi fenyítést 
alkalmaztak a velük vagy az osztály-
társaikkal szemtelenkedő iskolások-
kal szemben. Erre egyébként nemrég 
Hargita megyében is volt példa, a szé-
kelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Kollégiumban 
az esetet követően a tanárt el is bo-
csátották az iskolából.

Szankciókkal a szabályszegők ellen

„A szabályok egyaránt vonatkoznak 
az iskolásokra és a pedagógusok-
ra is, amennyiben egyik fél részé-
ről kihágás történik, azt az iskola 
vezetősége kivizsgálja, majd a hely-
zet súlyossága szerint szankciókkal 
sújtja az illető diákot vagy oktatót. 

Ez akár az iskolából való elbocsá-
tást is jelentheti. Aki viszont nem ér-
zi jogosnak a rá kihágott büntetést, 
az a tanfelügyelőséghez fordulhat 
a helyzet további kivizsgálásáért” 
– magyarázta Görbe Péter. Vélemé-
nye szerint a pedagógusnak kevés 
eszköz áll a rendelkezésére az isko-
lások fegyelmezését illetően, ezért 

fontos, hogy a szülők is arra intsék 
gyerekeiket, hogy megfelelően vi-
selkedjenek az iskolában. Elmond-
ta, többször találkoztak már olyan 
esettel, hogy a tanár „kicsit han-
gosabban szólt rá egy diákra”, ezt 
követően pedig már annak szülei 
panaszt tettek az iskola tantestüle-
ténél vagy a tanfelügyelőségen.

„A tenyeres elmenne még”

„Lassan a tanár az utolsó ember az 
oktatási rendszerben. Sajnos nincs a 
kezében olyan eszköz, amellyel a fe-
gyelmezetlen gyerekeket kordában 
tudná tartani. A tenyeres néha jól el-
menne még, mivel a fegyelmezés-
re igenis szükség van a problémás 
gyerekeknél” – fogalmazott érdek-
lődésünkre Albert Gábor-Árpád, a 
tusnádi Imets Fülöp Jákó Általános 
Iskola igazgatója. Szerinte nagyon 
megváltozott a mentalitás, ma már 
szinte mindig a gyereknek adnak 
igazat a szülők, a tanár szava mit 
sem ér. Néhány évtizeddel ezelőtt – 
folytatta – rend volt az iskolákban, a 
szülők adtak a tanár szavára. „Fél-
reértés ne essék, nem azt mondom, 
hogy erőszakosan kell bánni a gye-
rekkel, viszont ha egy kicsit a fene-
kére lehetne csapni, biztosan jobban 
menne a szorzótábla, az olvasás, a 
fegyelemről nem is beszélve. Termé-
szetesen mindennek a kiindulópont-
ja a család, amit az első hét évben a 

gyerek lát, azt hozza magával az is-
kolába is” – húzta alá az intézmény-
vezető.

A szóbeli fenyítés nem használ

„Tanárként nap mint nap tapasztal-
juk a diákok részéről, hogy már ver-
bálisan is visszaélnek. Sokukra már 
nem jellemző az a fajta tiszteletadás, 
amit régen az iskolások tanúsítot-
tak az oktatóikkal szemben” – mond-
ta a téma kapcsán Felszegi Réka, a 
homoródalmási Dávid Ferenc Álta-
lános Iskola vezetője. Az igazgató is 
úgy látja, manapság nagyon mini-
mális eszköztára van a tanárnak a 
rendetlenkedő tanulókkal szemben, 
a szóbeli fenyítés már alig használ. 
Véleménye szerint az erőszak nem 
megoldás, viszont „valamilyen mó-
don meg kell húzni egy vonalat, hogy 
meddig mehet el egy diák”. Farkas 
Zoltán Béla, a gyergyószentmikló-
si Batthyány Ignác Technikai Kollé-
gium igazgatója eközben azt mondja: 
„nyilván az utóbbi évtizedekben meg-
változott a társadalmi hozzáállás a 
pedagógus és a tanuló közti viszonyt 
illetően, a megváltozott körülmé-
nyekhez pedig alkalmazkodni kell. 
A legnagyobb gond az, hogy a taná-
rok egy része nem képes lépést tarta-
ni a változással, s az ebből felmerülő 
új helyzetekkel.”

MOLNÁR RAJMOND

Elutasították a Kovászna 

megyei önkormányzat 

fellebbezését, emiatt el 

kell távolítani a közgyűlés 

ülésterméből a székely, a 

magyar és a megyezászlót 

– eközben a német, az iz-

raeli és az amerikai zászló 

maradhat.

Tanár vs. diák: kevés lehetőség van a problémás gyerekek fegyelmezésére

Nagy károkat okoztak 
a medvék Háromszéken

Több mint 500 háziállatot pusztí-
tottak el idén a medvék Kovászna 
megyében, és csaknem ötven-
hektárnyi termőföldet tettek 
tönkre – közölte tegnap a megyei 
környezetvédelmi ügynökség. Az 
intézmény adatai szerint ebben 
az évben 437 juhot, 50 kecs-
két, 42 tehenet, négy disznót, 
három lovat, hetven tyúkot és 
32 méhkaptárt pusztítottak el a 
medvék Háromszéken. Emellett 
tönkretettek összesen több mint 
45 hektárnyi, cukorrépával, ku-
koricával, szójával, zabbal, illetve 
napraforgóval bevetett mezőgaz-
dasági területet és 95 gyümölcs-
fát. A környezetvédelmi ügynök-
ség igazgatója, Gheorghe Neagu 
szerint az elmúlt két évben meg-
szaporodtak a medvetámadások, 
a nagyvadak egyre gyakrabban 
megközelítik a háztáji gazdasá-
gokat. „2014-ben 176 ilyen esetet 
jegyeztünk, 2015-ben 58-at, 2016-
ban pedig 120-at. Tavaly 248-ra 
nőtt a medvetámadások száma, 
idén pedig már volt 184 ilyen” 
– mondta az intézményvezető. 
Hozzátette, szinte mindennap ér-
kezik jelentés újabb esetekről, így 
a számok folyamatosan változnak. 
Neagu hangsúlyozta, a környezet-
védelmi minisztérium idén eddig 
25 veszélyes medve kilövését en-
gedélyezte Kovászna megyében. 
Tamás Sándor megyei tanács-
elnök szerint az elmúlt években 
nagyon elszaporodtak a medvék 
a megyében, 700–800 nagyvad-
nak lenne elegendő élettér, eh-
hez képest számuk meghaladja 
az 1200-at. „Két lehetőség van: a 
megelőző jellegű kilövés, illetve 
a célzottan történő közbelépés, 
amikor a medvék bemennek a 
lakott településre, behatolnak a 
háztáji gazdaságokba, és károkat 
okoznak. Ha nem engedélyezik a 
megelőző kilövéseket, a helyzet 
rosszabbodni fog” – vélekedett 
Tamás Sándor.

B. L. J.

Nehéz dolguk van a pedagógusoknak a problémás gyerekekkel
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A zászlót Kulcsár-Terza József adományozta a Kovászna megyei önkormányzatnak
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