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A nagyváradi rendőrség nyo-
mozást indított azon elkövető 
– egy fi atal nő – ellen, aki a 
hétvégén fel akart gyújtani 
egy magyar zászlót Nagyvárad 
belvárosában.

 » KRÓNIKA

H ivatalból indított nyomo-
zás keretében, rongálás 
gyanújával vizsgálódik a 

nagyváradi rendőrség, miután 
még szombatról vasárnapra vir-
radóra megpróbálták felgyújtani 
az RMDSZ Fekete Sas Palotában 
található irodájának bejárata fölé 
kihelyezett magyar zászlót – kö-
zölte tegnap a Krónikával Alina 
Dinu, a Bihar megyei rendőr-fő-
kapitányság szóvivője. Rámuta-
tott, még azon a napon, vagyis 
december 30-án hivatalból eljá-
rást indítottak, ahogy a zászló-
égetés kísérletéről készült felvétel 
megjelent a közösségi oldalon. 
A nyomozás fejleményeiről mára 
ígért tájékoztatást.

Az incidens során megpróbálták 
felgyújtani az RMDSZ Bihar megyei 
székházára kitűzött magyar zász-
lót a nagyváradi Fekete Sas Palo-
tában, ám egy fi atalember időben 
megakadályozta, hogy a lobogó 
lángra kapjon.

Az RMDSZ területi szervezete 
videófelvételt is közölt, amelyen 
látható, amint egy fi atal nő szék-
re felállva egy öngyújtó lángjával 
próbálja meggyújtani az épület fa-
lára kifüggesztett piros-fehér-zöld 
zászlót. A Bihar megyei RMDSZ 
közleménye szerint a videófelvé-
telt készítő „szemfüles, elkötele-
zett magyar fi atal” közbelépése 
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Nyomoznak a magyarzászló-égetés ügyében
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akadályozta meg azt, hogy a zászló 
lángra kapjon.

Az incidens miatt az RMDSZ és az 
Erdélyi Magyar Néppárt egyaránt ren-
dőrségi feljelentést tett. Az RMDSZ 
Bihar megyei szervezete hétfőn tette 
meg a feljelentést. Az alakulat köz-
leménye szerint világossá tették a 
nyomozóknak: elvárják, hogy minél 
hamarabb találják meg a tettest vagy 
tetteseket, és vonják felelősségre azo-
kat. „Az RMDSZ Bihar megyei szer-
vezete továbbra is hitet tesz a szülő-
földön való békés együttélés mellett, 
de egyértelművé tettük, tesszük min-

denki számára, hogy ragaszkodunk 
nemzeti szimbólumainkhoz és azok 
használatához” – közölte az RMDSZ, 
hozzátéve: minden provokáció, nyo-
másgyakorlás ellenére sem hátrálnak 
meg, és a zászló marad. Hétfő délután 
ugyanakkor a szövetség arról adott 
hírt, hogy ipari alpinista segítségével 
az eddiginél magasabbra helyezték 
a lobogókat az RMDSZ Bihar megyei 
székházának bejáratánál, hogy ille-
téktelenek ne érhessék el.

Az RMDSZ egy korábbi közlemé-
nyében felidézte, hogy korábban is 
megpróbálták letörni vagy leszakí-

tani a magyar zászlót, amelyet az el-
múlt négy hónapban már négyszer 
rongáltak meg, az alakulat pedig 
valamennyi alkalommal hivatalos 
feljelentést iktatott a rendőrségen. 
A szövetség közölte, a Fekete Sas 
Palota passzázsa végig be van ka-
merázva, és tudomásuk van róla, 
hogy az eseteket rögzítették a térfi -
gyelő kamerák is. „A rendőrség ér-
tesülésünk szerint nem kérte ki a 
felvételeket, így egyik elkövetőt sem 
kerítette kézre” – kifogásolta közle-
ményében az RMDSZ.

A történteket követően az Erdélyi 
Magyar Néppárt Bihar megyei szer-
vezete nevében Csomortányi István 
elnök tett rendőrségi feljelentést is-
meretlen elkövető ellen. A politikus 
közölte, a Bihar megyei rendőr-főka-
pitányságtól arról kapott tájékozta-
tást, hogy bűncselekmény elkövetése 
miatt indítottak nyomozást, melyet 
január 3-án, a 2019-es esztendő első 
munkanapján a Bihar megyei tör-
vényszéki ügyészségre továbbítanak. 
A nyomozást a büntető törvénykönyv 
253. cikkelyének 1. és 4. bekezdése 
szerinti rongálás és gyújtogatás miatt 
indították el. Ugyanakkor az EMNP 
feljelentésében a Btk. 369. cikkelye 
szerinti bűncselekmény, azaz gyűlö-
letre való felbujtás miatt is feljelen-
tést tett. „A magyar nemzeti lobogó 
nem csupán a magyar állam, de a 
teljes magyar nemzet jelképe, kö-
zösségi jelkép, melyet nyilvánosan, 
célzatosan a magyar nemzeti közös-
ség elleni cselekmény formájában kí-
séreltek meg felgyújtani. Tekintettel 
arra, hogy a rendőrségi eljárás ezt a 
rongálásnál sokkal súlyosabb cselek-
ményt nem érinti, a néppárt január 
3-án az említettek miatt önállóan is 
feljelentést tesz az ügyészségen” – 
közölte hétfőn az alakulat.
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 » MOLNÁR RAJMOND

A cipész maradjon a kaptafánál – 
tartja a régi mondás, de tudjuk, 

a mindennapokban máshogy megy 
ez, kiváltképp ha a közoktatásról van 
szó. A lapunkcsaládunknak nyilat-
kozó érintettek szerint manapság a 
szülők egyre inkább beleszólnának 
a pedagógusok munkájába, sokszor 
még a szakmai kérdésekben is véle-
ményt alkotnak.

„Régebben a szülő partnere volt a 
tanítóknak, tanároknak, nem az el-
lensége, mint napjainkban. Termé-
szetesen nem minden szülő, de egyre 
többen” – osztotta meg tapasztalatait 
egy vidéki pedagógus. Mint mondta, 
a jelenség vidéken még nincs annyira 
elterjedve, viszont a kollégáitól hal-
lottak alapján a városi tanintézetekbe 
egyre jobban begyűrűzik ez a mentali-
tás. Példaként azokat a több városban 
működő oktatási formákat említette, 
ahol a szülők anyagiakkal is hozzájá-
rulnak az oktatás minőségének szin-
ten tartásához. „Ha egy szülő anyagi 
támogatást ad, valószínűleg jobban 
felhatalmazva érzi magát arra, hogy 
beleszólhasson az oktatás mikéntjé-

be. Olyat is hallottam a kollégáim-
tól, hogy ezekben az osztályokban a 
szülők mondják meg, milyen leckék 
lennének szükségesek, és milyenek 
nem, vagy úgy általában mire is kel-
lene fektetnie a hangsúlyt az oktató-
nak” – magyarázta. Holott – folytatta 
– a szülőknek mégiscsak meg kellene 
bízniuk a pedagógusokban, hiszen 
szakmailag ők vannak felkészítve 
arra, hogy miként kell tanítani, illetve 
milyen tananyagrészek szükségesek 
gyerekeik oktatásához.

Nem mindig volt így
„Van egy olyan szülői réteg, amely 
bizony elég gyakran véleményt nyil-
vánít, szinte naponta. Nemcsak az 
iskolai oktatás menetéről, hanem a 
szakmaiságról is. Nem volt ez min-
dig így, de manapság egyre többször 
előfordul” – fogalmazott a téma kap-
csán László Károly, a Petőfi  Sándor 
Általános Iskola igazgatója. Rámu-
tatott, egyes esetekben a szülők azt 
kifogásolják, miért annyira nehéz a 
tananyag, máskor a gyerek által ka-
pott jegyekkel elégedetlenek, sokszor 
a felmérők eredményeit is felülbí-
rálnák, de olyan is van, hogy a házi 

feladatokat kritizálják. „Nyilván na-
gyon fontos, hogy a pedagógus tart-
sa a kapcsolatot a szülőkkel, hiszen 
az oktatás három szereplőn múlik: a 
gyereken, az oktatón és természete-
sen a szülőn. Viszont szakmai alapon 
véleményt nyilvánítani annak a taní-
tónak, illetve tanárnak a munkájáról, 
akit erre készítettek fel, nem tartom 
helyénvalónak” – vélekedett.

 Nem vállalta, mert...
Egy lapunknak nyilatkozó szülő el-
mesélte, tud olyan román nyelv és 
irodalom szakos pedagógusról, aki 
azért nem vállalta másodjára az osz-
tályfőnökséget, mert „már nem bír-
ta, hogy minden szülő jobban tudja 
nála, mit kellene tanítania, s hogyan 
kellene nevelnie a diákokat”. Egy 
másik szülő viszont arról számolt 
be, hogy amikor előkészítő osztályba 
íratta gyerekét, a tanévkezdő szü-
lőértekezleten a tanítónő a szülői kö-
zösség előtt leszögezte, ő tudja, mi-
ként kell oktatni a gyerekeket, ezért 
nem vár el tanácsokat. A szülők pe-
dig megelőlegezték neki a bizalmat, 
és azóta sincs ilyen jellegű gond az 
osztályban.

Határozott álláspontok
Amióta az internetnek és a szakiroda-
lomnak köszönhetően bárki számára 
bármi hozzáférhető, sokkal többek-
nek van kiforrott véleményük, nincs 
ez másként a közoktatással sem. Ma-
napság a szülőknek határozott állás-
pontjuk van azzal kapcsolatban, ami 
az iskolában történik – emelte ki la-
punknak Antal Gabriella nevelési ta-
nácsadó és szociálpedagógus. Hang-
súlyozta, az iskola vezetőségének és 
pedagógusközösségének nyitottnak 
kell lennie a szülőkkel való kommuni-
kációra, amire lehetősége van a foga-
dóórák vagy szülői értekezlet kereté-
ben. Ugyanakkor az ő tapasztalatai is 
azt támasztják alá, hogy napjainkban 
a szülők sokkal határozottabban lép-
nek fel az esetleges problémák láttán. 
Csíky Csengele, a Romániai Magyar 
Szülők Szövetségének elnöke szerint 
a szülőknek nincs beleszólási joguk 
abba, ami nem az ő szakterületük. 
Magyarán: a pedagógusra kell hagy-
ni, hogy miként oktatja a gyereket. 
A marosvásárhelyi szülő ugyanakkor 
elmondta, természetesen előfordul a 
szóban forgó jelenség, de nem tartja 
általánosnak.

Egyre több szülő szeretne beleszólni a pedagógus munkájába
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 Most már csak létrával lehet elérni a lobogókat az RMDSZ nagyváradi székházán




