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» RÖVIDEN
Népszerű a tűzoltóiskola
Idén kétszer annyi háromszéki
fiatal jelentkezett a tűzoltóképző
iskolába, mint az elmúlt három
évben összesen. Adrian Simtea
Kovászna megyei tűzoltóparancsnok elmondta, összesen 13 fiatal
iratkozott be a tanintézetbe; a
január közepén zajló felvételin dől
el, hogy közülük hányan jutnak be,
és kezdhetik el a tanulmányaikat.
A parancsnok hangsúlyozta, ha
mindannyian felvételt nyernek a
Prahova megyei Pavel Zăgănescu
Tűzoltó- és Polgárvédelmi Altiszti
Iskolába, az egyéves képzés után
alkalmazni is tudják őket. A Kovászna megyei tűzoltók jelenleg a
feladataikat ugyan el tudják látni,
de sok munkatársuk áll nyugdíjazás előtt, így szükségük van az
utánpótlásra: akár 25–30 szakképzett tűzoltót is fel tudnak venni
a következőkben. A parancsnok
rámutatott, lányokat idén még nem
vettek fel az iskolába, de létezik
már egy belügyminisztériumi tervezet, amelynek elfogadása esetén
a hölgyek is elvégezhezik az altiszti
iskolát. Tamás Sándor, a Kovászna
Megyei Tanács elnöke kifejtette,
zajlanak a munkálatok a baróti
tűzoltóegység új székházában – ha
ott is munkába áll az új alakulat,
újabb tűzoltókra lesz szükség, és
abban bíznak, hogy helyi fiatalokat
tudnak alkalmazni. A Pavel Zăgănescu Tűzoltó- és Polgárvédelmi
Altiszti Iskola 300 helyet hirdetett
meg 18 és 27 év közötti férfiaknak
tűzoltó- és polgárvédelmi altiszti
képzésre. A sikeresen felvételezők
számára az ingyenes oktatás alatt
díjmentesen szállást és havi zsoldot
biztosítanak. Az iskolát elvégző
fiatalok – a szakosodásnak megfelelően – tűzoltó- és polgárvédelmi
altisztként vagy műszaki altisztként
helyezkedhetnek el hivatásos tűzoltó alakulatoknál.
Halálos lángok Havaskőn
Két személy életét vesztette tegnapra virradóra egy tűzben, amely
egy állatfarmon ütött ki a Máramaros megyei Havaskőn. A helyszínre
több tűzoltóautó és mentő érkezett, a két áldozat elszenesedett
holttestét a tűzoltók emelték ki.
A Máramaros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) képviselői a Mediafax hírügynökségnek
tegnap elmondták, a tűzoltók még
vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet.
A lángokban két férfi vesztette
életét, egyikükről megállapították,
hogy 70 éves volt. Az elszenesedett
holttestekre az állatok szálláshelye
közelében bukkantak.

TÖRVÉNY TILTJA A TANINTÉZETEKBEN A ZAKLATÁST – A FELNŐTTEKNEK ODA KELLENE FIGYELNIÜK A JELENSÉGRE

Gyakran észrevétlen az iskolai erőszak
December elejétől már Romániában is törvény tiltja az iskolai
zaklatást, azaz csúfolódást,
sértést, megalázást, megfélemlítést és testi-lelki erőszakot.
Bár gyakori jelenségnek számít,
sokszor sem a tanintézet, sem
a szülők nem vesznek róla
tudomást.
» KOVÁCS ESZTER

T

örvény tiltja immár Romániában
az iskolai zaklatást, erőszakot,
testi-lelki megalázást, amit angol szóval bullyingnak hívnak sok
helyen. A képviselőház október 31én fogadta el a többek között Andrei
Pop és Petre-Florin Manole PSD-s
képviselő kezdeményezte törvénytervezetet, melyet a szenátus december
elején egyöntetűen megszavazott.
Az iskolai erőszak meghatározását
és megelőzését az oktatási törvény új
cikkelye írja le, e szerint az ütlegelést,
lökdösődést, pofozkodást, fizikai erőszakot, csúfnevek használatát, megfélemlítést, megalázást törvény tiltja
az óvodától a középiskoláig. A jogszabály arra is kitér, hogy a pedagógusokat tájékoztatni kell, fel kell készíteni
az iskolai erőszak kezelésére.
A felkészítés szükségességét iskolapszichológusok is rendkívül fontosnak
tartják. „Több módszertani képzést
kellene szervezni pedagógusok számára, mert a pedagógus, iskola
szerepe nagyon fontos e tekintetben. Az iskola kategorikus kiállására van szükség, ami egyértelművé teszi diák, szülő számára, hogy
a zaklatás minden formája tilos,
büntetést von maga után” – magyarázza Szalay Zsuzsanna, a székelyudvarhelyi Baczk amadarasi Kis Gergely Református Kollégium iskolapszichológusa. A szakember úgy látja,
gyakori az iskolai bántalmazás, már
elemi osztályokban sűrűn előfordul, hogy a kisdiákok beszólnak
egymásnak, verekednek, szándékosan csúfot űznek egymásból. A
szakember figyelmeztetett, fontos
megkülönböztetni a bullyingot a
nem szándékos, véletlenszerű, egyszeri sértésektől. „Mindig is létezett
agresszió a gyerekek körében, a fiúk
verekedésekben, kisebb-nagyobb
összeakaszkodások során mérték össze bátorságukat, erejüket,
mindig is dúltak dominanciahar-
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Gyakori a diákság körében a testi-lelki erőszak, amit most már törvény tilt Romániában

cok, határkijelölések, ami, azt kell
mondanunk, egy bizonyos szintig
természetes” – hangsúlyozta a pszichológus. Hozzátette: a lányok ezzel szemben az agresszió szubtilis,
közvetett módjait választják, a bántalmazás náluk beszólások, kiközösítés, pletyka formájában jelenik
meg. A térség legtöbb iskolájában
„lappangó” jelenség az erőszak, ezt
igazolja az is, hogy a tanintézetek
vezetői szerint nem jellemző a testi-lelki agresszió a diákság körében.
Amint azt Laczkó György, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium igazgatója elmondta, tudomása
szerint az iskolában nem fordult elő
bántalmazással kapcsolatos eset,
legalábbis a tantestület tudomására
nem jutott ilyesmi. „A társadalom, a
média, a felnőttek világa sajnos azt
sugallja a gyerek felé, hogy az agreszsziót ki is kell élni: a rágalmazás, verbális erőszak változatos arzenálját
vonultatják fel egyesek a közösségi
háló kommentkaratéiban. A gyerekek is ezt teszik közösségeikben,
nem is tudom, miért csodálkozunk
ezen” – mondta a szakember. Az
úgynevezett cyber-bullying – azaz
a világhálón, közösségi médiában
megjelenő zaklatás – olyannyira
gyakorivá vált, hogy a Benedek Elek
Elméleti Líceum diáktanácsa Menynyit érsz? címmel kampányt indított
az áldozatok megsegítésére, a jelen-
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„Több módszertani képzést
kellene szervezni
pedagógusok
számára, mert a
pedagógus, iskola
szerepe nagyon
fontos e tekintetben. Az iskola kategorikus kiállására van szükség,
ami egyértelművé
teszi diák, szülő
számára, hogy a
zaklatás minden
formája tilos, büntetést von maga
után.”
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ség tudatosítására. Beszámolójuk
szerint diákévei alatt majd minden
második székelyudvarhelyi fiatal
volt zaklatott vagy zaklató. Sőt a
viselkedésforma olyannyira megszokottá vált a diákság körében,
hogy a zaklatottak idővel maguk is
zaklatóvá váltak. Manapság a fizikai, lelki erőszak alkalmazása már
negyedik osztályban elkezdődik –
magyarázta Szőke Dóra, az iskola
diáktanácsának elnöke, a Mennyit
érsz? projekt vezetője. „A 4–7. osztályos korosztályra jellemző, hogy
nyíltan bántalmaznak a közösségi
hálón és a való életben is. Nyolcadik osztálytól már ritkább a fizikai bántalmazás. Ebben a korban
a középiskolások körében a lelki
bántalmazás a gyakoribb. Ez komoly probléma Székelyföldön, lévén hogy kis közösségekben élünk,
ahol a diákok nagy része ismeri
egymást” – mondta el kérésünkre
a diáklány. Hozzátette, a projektre
kapott visszajelzések megerősítették abban, hogy sokkal többet kell
foglalkozni ezzel a témával, beszélni kell róla. „Az erőszak megelőzéséért össze kell fognia az iskolapszichológusnak, osztályfőnöknek,
szülőnek. De a legfontosabb, hogy
beszélnünk kell az esetekről, nem
szabad elhallgatnunk ezeket, csak
így tudunk segíteni egymáson” –
fejtette ki Szőke Dóra.
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