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Kéretlenül is megjelenhetnek
A gyermekpornográf tartalmak terjedésére fi gyelmeztetnek
• Évente nő a gyer-
mekpornográf tar-
talom az online ol-
dalakon, és egyre
többen férnek ehhez
hozzá – hívja fel a
közvélemény figyel-
mét a Mentsétek meg
a gyermekeket szer-
vezet. A rendőrség is
megerősíti ezt, arra
figyelmeztetve, hogy
az említett tartalmak
kéretlenül is megjelen-
hetnek, és ha ez meg-
történik, feltétlenül
jelenteni kell, hogy le
lehessen tiltani.

SIMON VIRÁG

A z egyesület már évek óta 
működtet egy Biztonságos 
internet elnevezésű honla-

pot, ahol jelenthetők azok az olda-
lak, linkek vagy online tartalmak, 
amelyek sértők, törvénytelenek 
vagy mindkettő. Itt egyebek közt 
olyan tartalmakat is jelentenek, 
amelyek kimerítik a gyermek-
pornográfia fogalmát, mivel kis-
korúak ellen elkövetett szexuális 
bántalmazásokat örökítenek meg.

Tavaly a Mentsétek meg a gyerme-
keket szervezethez 1594 olyan videót, 
fényképet küldtek be, amely szexuá-

lisan bántalmazott kiskorút ábrázolt. 
Az áldozatok nagy többsége 10 év 
alatti kislány volt. 2018-ban 1182 ilyen 
tartalmat jelentettek. A Mentsétek 
meg a gyermekeket egyesület szak-
emberei ezeket továbbküldik a ren-
dőrségre, ahol nyomozni kezdenek, 
hogy azonosítsák a videók, fényké-
pek készítőjét, feltöltőjét, megosztóját 
és felelősségre vonják tettéért.

Egyre többen jelentik

Az egyesület elnöke, Gabriela 
Andreescu szerint a gyermek-
pornográf anyagok online térbeli 
terjedése nagyon aggasztó, egyrészt 
mert ilyenek készülnek, másrészt 
mert kéretlenül gyermekek, fi atalok 
és felnőttek is  „találkozhatnak” ve-

lük. De egyre többen vannak, akik 
jelentik ezeket a tartalmakat, hogy 
felelősségre lehessen vonni készítő-
iket és terjesztőiket. Az elnök arra 
biztatja a szülőket és pedagóguso-
kat, hogy beszéljenek a gyerekeknek 
az online térben rájuk leselkedő ve-
szélyekről, mondják el nekik, hogy 
az interneten velük kapcsolatba 
lépő idegenekkel ne álljanak szóba, 
jelszavukat, lakhelyüket ne árulják 
el, fényképet, videót ne küldjenek 
magukról, és idegenektől ne is fo-
gadjanak el. Számos olyan program 
van, amely telefonra, táblagépre, 
laptopra telepítve megakadályozza, 
hogy pornográf oldalak nyíljanak 
meg, kéretlen tartalmak érkezzenek. 
Ezekről részletesen lehet tájékozód-
ni a Mentsétek meg a gyermekeket 

szervezet oradenet.salvaticopiii.ro/
esc-abuz oldalán (román nyelven, 
de a biztonsagosinternet.hu oldalon 
magyar nyelven is).

277 bűnügyi eljárás

Az Országos Rendőr-főkapitányság 
múlt héten közzétett adatai szerint 
tavaly 296, gyermekpornográf tar-
talmak készítésével, forgalmazásá-
val, letöltésével gyanúsított személy 
ellen vizsgálódtak, 261 esetben tar-
tottak házkutatást, és 20 millió fo-
tó-, illetve videofájlt néztek át. 277 
esetben indítottak bűnügyi eljárást. 
A hatályos törvények szerint az is 
törvénytelenséget követ el, aki letölt 
és megnéz ilyen tartalmakat, és ha 
elkapják, három hónaptól három 

évig terjedő börtönbüntetéssel sújt-
ható. A rendőrség arra is felhívja a 
fi gyelmet, hogy ezek a tartalmak 
kéretlenül is megjelenhetnek az in-
ternetezők telefonján, táblagépén, 
számítógépén. Megtörténik, hogy 
az ilyen tartalmakat spamben 
(kéretlen elektronikus reklámüze-
netben) kapott linkre kattintva 
érik el a gyanútlan internetezők, 
de felbukkanhatnak online játé-
kokban is, és igen gyakori, hogy 
pornográf oldalakon való bön-
gészés közben jelennek meg. Min-
denképp jelenteni kell, hogy el le-
hessen távolítani az online térből. 

Kéretlenül is megjelenhetnek 
a sértő, bántó, visszataszító 
tartalmak
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A z Apám tánca és a tavalyi, Kó s
Károly nyomán színre vitt Kiáltó 

szó című előadás után ismét Könczei 
Árpáddal dolgozott együtt az Udvar-
hely Néptáncműhely: a próbafolya-
mat tavaly decemberben kezdődött, 
a Móka című produkció bemutatóját 
február 20-án, csütörtökön este 7 órá-
tól tartják. Könczei, mintegy „Tamási 
szakértőként” (eddigi pályafutása 
során 13-szor vitt színre Tamási-da-
rabot) úgy véli: a Móka alapjául szol-

gáló Énekes madár című színmű a 
szerző egyik legjobb darabja. A „szé-
kely népi játéknak” nevezett színmű-
vet 1934-ben adták ki nyomtatásban. 
„Budapesti bemutatója nem aratott 
nagy sikert, hiszen a pestiek nem 
értették a székely humort” – jegyezte 
meg a rendező-koreográfus, hozzá-
fűzve: a csipkelődő, sokszor pajzán 
nyelvezet székely sajátosság, melyet 
a néphagyomány is hűen őriz. A 
táncjátékká átdolgozott darabot far-
sangi környezetbe helyezte Könczei: 
a hagyomány szerint ugyanis a far-
sangi volt a leánykérések időszaka. 
Így a sóvidéki farsangi szokásvilág 

elevenedik meg majd a színpadon, 
népzenei aláfestéssel, jegyezte meg a 
produkció zenéjét is szerző Könczei. 
Egyébként a darabban a Kedves 
Zenekar működik közre. Megtud-
tuk: habár a korábban Könczei ál-
tal Székelyudvarhelyen rendezett 
produkciókkal szemben 
a Móka (mint ahogyan a 
címe is mutatja) kevésbé 
komor, sokszor mókás, a 
vígjátékként induló darab 
végül tragédiába torkollik. 
A produkcióban az Udvar-
hely Néptáncműhely teljes 
tánckara fellép, a díszleteket és 
jelmezeket Balázs Gyöngyi tervezte, a 
darab dramaturgja pedig Szabó Janka. 
A Mókát a bemutató utáni estén, feb-
ruár 21-én, pénteken ismét megtekint-
heti a székelyudvarhelyi közönség, ezt 
követően a társulat a térségben is tur-
nézik az előadással, árulta el Orendi 
István, az intézmény vezetője.

Tamási-darabbal jelentkezik az Néptáncműhely
• Tamási-darabot visz színre az Udvarhely Néptáncmű-
hely: több komorabb témájú produkció után ezúttal
vígjátékkal jelentkezik a társulat a farsangi időszakban,
amely azonban nem mentes a tragédiáktól sem. Az
előadás rendezője Könczei Árpád, aki immár harmad-
szor tér vissza Székelyudvarhelyre.

Huszonötödszörre találkoztak az alcsíki kórusok

Huszonötödik alkalommal gyűltek össze a hétvégén Alcsík egyházi kórusai, a 
már hagyományossá vált találkozónak ezúttal Csíkszentsimon adott otthont. 
Az esemény rózsafüzér-ájtatossággal és szentmisével kezdődött, amelynek 
főcelebránsa Tamás József nyugalmazott püspök volt, szónoka pedig Darvas 
Kozma József címzetes esperes, a csíkszeredai Szent Kereszt egyházközség 
plébánosa. A szentmise után két-két kórusművel mutatkozott be a találkozón 
jelenlévő tíz kórus mintegy 350 tagja. Az érdeklődők egymás után hallgat-
hatták meg a csíkzsögödi, csíkszentléleki, tusnádfürdői, csíkszentmártoni, 
nagytusnádi, csíkszentgyörgyi, csíkszentkirályi, csíkszentimrei kórusokat, a 
Vámszer Géza Művészeti Népiskola karvezető szakának kórusát, végül pedig a 
házigazda Csíkszentsimon egyházi énekkarát. Mint a házigazda település pol-
gármesterétől, Kozma Istvántól megtudtuk, jövőben Tusnád község szervezi 
majd meg a huszonhatodik Alcsíki Egyházi Kórustalálkozót. (Iszlai Katalin)




