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Tisztelet 
és testi sértés

Bizony megtörténik olykor, hogy az iskolában 
uralkodó emberközi viszonyok odáig fajulnak, 
hogy a diák bántalmazza a pedagógust, rákia-
bál, megfenyegeti, esetleg meg is lökdösi. És ez 
természetesen ellenkező előjellel is előfordul: a 
manapság széltében-hosszában az angol bully-
ing (bántalmazás) kifejezéssel illetett jelenség 
arra is vonatkozik, amikor a pedagógus alázza, 
fenyegeti vagy netán ütlegeli a gyereket, ha a 
szülő támad rá a pedagógusra, sőt az is, amikor 
az egyik gyerek megszégyeníti, alaposan meg-
ruházza a másikat. Nem új a nap alatt, hogy a 
különböző nemzedékek, illetve a nevelők és 
neveltek, tanítók és tanítottak közt eleve fe-
szültséggel telített a mindennapi kapcsolat, 
kérdés azonban, hogy miként kezeli mindezt 
a 21. századi oktatási rendszer, maga a társa-
dalom – ha úgy tetszik, lebontva: a felnőttek, 
a kamaszok, avagy pedagógusok társadalma. 
Ki mennyire belátó, mennyire arrogáns, meny-
nyire bosszúálló, mennyire megértő, mennyire 
tekintélyelvű, avagy mit enged meg magának. 
Gyakorta elhangzik (ahogyan az valószínűleg 
évszázadokon keresztül minden idősebb nem-
zedékben óhatatlanul megfogalmazódott, csak 
más-más koordinátákra vonatkozóan), hogy a 
fiatalokat nehezen lehet fegyelmezni, a felnőt-
tek normarendszerének aklába terelni. Másak 
lehettek ennek okai és módszerei száz, hetven, 
húsz évvel ezelőtt is, és ismét másak manap-
ság. Valószínűleg ezt sem tartja eléggé szem 
előtt, nem igazodik a mai viszonyokhoz az ok-
tatási rendszer.

Messzire elvezethet, ha elkezdenénk vizsgál-
ni az iskolai erőszak okait és következményeit. 
Ugyanakkor rengeteg kérdést felvet, illetve szá-
mos tényező függvénye, hogy valójában hol húzó-
dik az egymás iránti tisztelet és tiszteletlenség, a 
tolerancia és intolerancia közti vékonyka határvo-
nal. A hazai oktatási rendszer rengeteg meglévő, 
tovább burjánzó rákfenéjét, így egyelőre az is-
kolai erőszak jelenségét sem képes megfelelően 
kezelni és szabályozni, hiszen ha így tenne, nem 
történnének gyakorta az iskolában a gyerek és a 
felnőtt lelki egészségét károsító esetek.

A bukaresti szenátus elfogadta a már koráb-
ban is meglebegtetett törvénytervezetet, amely 
a rendőrökéhez hasonló státust biztosítana a 
tanároknak. Eszerint a pedagógusok úgyneve-
zett hatósági státust kapnának, amely lehetővé 
tenné, hogy a hatóságok azonnal közbelépje-
nek, amint egy pedagógust fizikai vagy verbális 
bántalmazás ér, és a jelenleginél sokkal szigo-
rúbban büntetnék azokat, akik a tanárokat bán-
talmazzák. A jogszabály kezdeményezői szerint 
mind több jel mutat arra, hogy a tanárokat egy-
re kevésbé tisztelik a diákok, és számos eset-
ben testi sértésig fajultak a pedagógusok ellen 
irányuló erőszakos cselekedetek. Ez azonban 
csak a jéghegy csúcsa.

Felmerül a kérdés: vajon a túlkapásokra ve-
temedő, a tanárt bántalmazó kamasz a hibás 
valójában? Vagy pedig az otthoni nevelésben, 
a szociális életet szabályozó írott és íratlan 
törvények lefektetésében, betartatásában ke-
resendők a fő okok? Vajon hol máshol tanulja, 
avagy nem tanulja meg az embertársai iránti 
tiszteletet a gyerek, ha nem a családi mikro-
közösségben? És nem késő már megtanítani 
a tiszteletre, ha eljutott odáig, hogy felemelje 
a kezét a tanárra? Vajon az iskolákban egészen 
pontosan és világosan kijelölik, hogy mihez kell 
igazodnia diáknak, tanárnak egyaránt, milyen 
határokat nem szabad túllépnie? És felkészítik 
kellőképpen a felsőoktatásban a leendő peda-
gógusokat arra, hogy miként kezeljék az eset-
leges feszültségeket? És még számos, ehhez 
hasonló kérdést feltehetnének és megválaszol-
hatnának az oktatási rendszer képviselői, hogy 
bár jottányival közelebb kerüljünk ahhoz, hogy 
megfelelően lehessen kezelni az iskolai bántal-
mazás jelenségét.

Tetemes bírsággal zárult a 
munkaügyi felügyelőség ellenőr-
zése, amelyet a Ditrói Pékségnél 
rendeltek el. Az elégedetlen ditrói 
lakosok képviselői még dolgoz-
nak a cégnek szánt petíció szöve-
gezésén, miközben a vállalkozók 
bűnvádi panaszt nyújtottak be 
a rendőrségen. Közben kiderült: 
korábban Kolozsváron is elége-
detlenséget szült Srí Lanka-i ven-
dégmunkások foglalkoztatása.
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B írságot rótt ki a Hargita megyei 
munkaügyi felügyelőség a Ditrói 
Pékségre a vállalatnál végzett el-

lenőrzés során tapasztalt rendellenes-
ségek miatt. Az ellenőrök a munkavi-
szonyokat, a munkahelyi biztonságot 
és egészségügyi körülményeket vizs-
gálták a vendégmunkások alkalma-
zása körül kirobbant botrány nyomán. 
Tudor Polak, a munkaügyi miniszté-
rium államtitkára tegnap délelőtt a 
Digi24 hírtelevíziónak elmondta, a ha-
tályos jogszabályok értelmében négy 
kihágást állapítottak meg az ellen-
őrzés során. A munkafelügyelőség 
három vétség miatt fi gyelmeztetésben 
részesítette a céget, a negyedikért pe-
dig 10 ezer lejes bírságot szabott ki. 
Utóbbit azért, mert úgy találták, egyes 
elektromos berendezések nem meg-
felelően voltak beszerelve, azaz nem 
az előírások szerint földelték őket. 
A további veszélyek elkerülésének ér-
dekében három gép működését leállí-
tották mindaddig, amíg a jelzett hibát 
kijavítják. Ezek a hibák azonban nem 
mondhatók súlyosnak, nem veszélyez-
tették a dolgozók életét. Az illetékes 
megerősítette, hogy a két Srí Lanka-i 
pék munkaviszonyával kapcsolatban 
nem tapasztaltak problémákat az ellen-
őrzés során, alkalmazásuk jogszerű-
en történt. Ugyanakkor az államtitkár 
jelezte, a cégnél végzett ellenőrzések 
még nem zárultak le. Délután Dorin 
Male, a Hargita megyei munkaügyi fel-
ügyelőség vezetője az Agerpres hírügy-
nökségnek elmondta, összesen 13 ezer 
lejes bírságot róttak ki a vállalatra, 
egyrészt nem engedélyezett kazánok 
használatáért, másrészt amiatt, hogy 
a cég nem tartotta be a heti pihenőna-
pokra vonatkozó törvényes előírást.

Feljelentés fenyegetés miatt
Eközben büntetőjogi panaszt nyúj-
tott be a gyergyószentmiklósi rend-
őrségen a két Srí Lanka-i munkást 
foglalkoztató gyergyóditrói pékség 
vezetője fenyegetés, gyűlöletkeltés, 
diszkriminációra való felbujtás és 
közrendháborítás miatt. A hírt meg-
erősítette a Hargita megyei rendőr-
ség szóvivője, Gheorghe Filip, aki az 
Agerpres szerint arról is tájékoztatott, 
hogy a panaszt hozzácsatolják az 
eset kapcsán korábban nyitott ügy-
iratcsomóhoz. Filip közölte, hogy a 
gyergyóditrói pékség ügyvédje által 
küldött panaszt február 3-án iktatták. 
A beadvány megfogalmazói szerint 
fenyegetés, gyűlöletkeltés, hátrányos 
megkülönböztetés, közrendháborítás 
történt, valamint sérült a 2002/31-es 
sürgősségi kormányrendelet előírása, 

amely tilt minden fasiszta, legionári-
us, rasszista vagy idegengyűlölő szer-
vezetet, szimbólumot vagy cselekede-
tet. Az ügy kapcsán kivizsgálás folyik, 
a további törvényes lépésekről döntő 
illetékes hatóság a gyergyószentmik-
lósi bírósági ügyészség.

A pékség vezetősége szerint fenye-
getést kaptak a Srí Lanka-i munkások-
nak szállást adó lakástulajdonosok a 
helybéliektől, így a két ázsiai munka-
vállalót Gyergyószentmiklósra kellett 
költöztetni. Ugyanakkor a „Migráns-
mentes Ditrót akarunk” Facebook-cso-
porton gyűlöletkeltő üzenetek jelentek 
meg a két Srí Lanka-i személy ellen.

Még dolgoznak a petíción
Mint ismeretes, a munkaügyi fel-
ügyelőségen és a rendőrségen kívül 
vizsgálatot indított a diszkriminá-
cióellenes tanács és az ombudsman 
is a Gyergyóditróban alkalmazott 
ázsiai vendégmunkások ügyében, 
mely országos botránnyá dagadt. Bár 
a hatóságok java része gyűlöletszítás 
címén vizsgálódik, a helyiek zöme azt 
hangoztatja, hogy a probléma valódi 

forrása nem a két vendégmunkás, ha-
nem az alkalmazottaival rosszul bánó 
pékségtulajdonos. A szombati lakos-
sági fórumon a jelenlévők azt a dön-
tést hozták, hogy petíciót fogalmaz-
nak meg a Ditrói Pékség vezetői felé, 
amelyben sérelmeiket és elvárásaikat 
sorolják fel. A közvetítői szerepet fel-
vállaló Puskás Elemér polgármester 
érdeklődésünkre elmondta, hétfőn 
délután a községházán találkozott a 
petíció megfogalmazását felvállaló 
csoport. Ott úgy döntöttek, jobb ha a 
közösségi kezdeményezésbe nem von-
ják bele semmilyen formában a község 
vezetését, ezért egy másik helyszínen 
ülnek össze a levél megírására. A pol-
gármester el is fogadta ezt, arra kérve 

a kezdeményezőket, román nyelven is 
írják meg a panaszlevelet, hogy „hiva-
talos formát” is adjanak kéréseiknek. 
A petíció tegnap délutánig nem szüle-
tett meg. Bíró Károly káplán, aki a kö-
zösségi megmozdulás szószólójaként 
vált ismertté, Facebook-bejegyzésben 
kért türelmet az emberektől, ugyan-
akkor jelezte, hogy a petíciót majd ő 
fogja előterjeszteni.

Kolozsvári „példa”
Egyébként egy munkaerő-közvetítő 
cég képviselője szerint nem egyedi a 
ditrói eset, Kolozsváron is volt már pél-
da Srí Lanka-i vendégmunkások elleni 
fellépésre – közölte az MTI. Romulus 
Badea, a munkaerő-közvetítéssel is 
foglalkozó Soter&Partners társaság 
képviselője a Hotnews.ro hírportálnak 
számolt be a Srí Lanka-i munkaválla-
lókkal szembeni romániai ellenérzé-
sekről. Mint elmondta, egy kolozsvári 
vendéglő vezetői több, az ázsiai sziget-
országból származó szakácsot és pin-
cért alkalmaztak, akik számára a ven-
déglő közelében biztosítottak szállást. 
Ám a vendégmunkások szálláshelyé-
nek a szomszédságában lakók minden 
lehetséges hatóságnál feljelentették 
a vendéglőst, petíciót nyújtottak be a 
polgármesteri hivatalban, és egyszer 
még a csendőrséget is kihívták a hely-
színre, noha a vendégmunkások nem 
adtak erre okot. A munkaközvetítő sze-
rint a vendéglőben alkalmazott kül-
földi munkásokra nincsen panasz, a 
szomszédok mégis ügyvédet fogadtak, 
hogy feljelentések megfogalmazásával 
próbálják elűzni a környékről az ázsiai 
munkásokat.

Romulus Badea egy olyan, Bukarest-
hez közeli esetről is beszámolt, amikor 
egy vállalatban a Srí Lanka-i vendég-
munkásoknak kevesebb munkaórát 
írt be a nyilvántartással megbízott al-
kalmazott, mert nem tudta elviselni, 
hogy a külföldiek többet keressenek, 
mint a hazaiak. Itt a vállalat vezetője 
rájött a csalásra, és elbocsátotta a vét-
kes alkalmazottat. A munkaközvetítő 
egy olyan esetről is beszámolt, amikor 
egy dél-romániai szállodában a vendé-
gek tiltakoztak a Srí Lanka-i takarító 
személyzet miatt.
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 » A két Srí Lanka-i mun-
kást foglalkoztató gyer-
gyóditrói pékség vezetője 
fenyegetés, gyűlöletkeltés, 
diszkriminációra való fel-
bujtás és közrendháborítás 
miatt tett bűnvádi panaszt.
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A munkafelügyelőség nem talált súlyos kihágásokat, de a bírság nem maradt el




