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• Névtelen fenyegető, 
zsaroló online üzenet 
kering a székelyud-
varhelyi gyerekek 
körében: megvál-
tozott életformánk 
hozadékaként egyre 
inkább jelen vannak 
a virtuális térben az 
igazán kicsi, elemista 
gyermekek is, főként 
számukra veszélyesek 
az ilyen tartalmak. A 
pszichológus szerint a 
szülőknek és pedagó-
gusoknak is résen kell 
lenniük.

K O V Á C S  E S Z T E R

„Szia. Nevem Viki. Má r 3 é vesen 
meghaltam. Ma van a szü linapom 
é s 15 é ves leszek…” – így kezdő-
dik az a Facebook-üzenet, amelyet 
az elmúlt hetekben több tucatnyi 
székelyudvarhelyi gyerek is meg-
kapott. Az üzenet fenyegető, igen 
részletes, és groteszk: „Ha ezt nem 
küldöd tovább 30 ismerősödnek, 
akkor ma pontban 00:00-kor ott 
leszek az á gyadná l é s szívinfark-
tust okozok neked... Aztá n a leg-
kissebb tesó dnak, mé g ha kis baba 
is, neki lesz a legfá jdalmasabb, 
aztá n pontban 04:00 kor az anyu-
ká d fogja é leté t veszteni, é s pont 
04:30-kor apuká d”, stb.

A kicsik még bedőlnek, 
majd szoronganak

Egyértelműen beteg elme szülemé-
nye a szöveg, jegyezte meg Szalay 
Zsuzsanna. A székelyudvarhelyi 
Baczkamadarasi Kis Gergely Refor-
mátus Kollégium iskolapszichológusa 
kongatta meg a vészharangot a helyi 

gyerekek körében terjedő üzenettel 
kapcsolatosan: rendkívül károsak az 
ilyen online tartalmak, könnyedén 
szorongásos zavarokat okozhatnak a 
kicsiknél. „A hetedikes lányom hívta 
fel a fi gyelmem a szövegre, ő maga is 
üzenetben kapta a közösségi hálón. 
A nagyobb gyerekek, tinik nyilván 
nevetségesnek tartják az ilyen tar-
talmakat, csak legyintenek, ha ha-
sonlóval találkoznak, de a kicsiknél 
komoly ijedséget is okozhat egy-egy 

ilyen üzenet”  – hívta fel a fi gyelmet a 
szakember. A legveszélyeztetettebbek 
az 1–4. osztályosok, akik  – főként a 
koronavírus-járvány miatti online ok-
tatás okán – egyre több időt töltenek 
a világhálón. „Nagy a szülők felelős-
sége, hiszen ha nincs közvetlen, dor-
gálástól nem rettegő kapcsolat a szülő 
és gyerek között, ha nem beszélge-

tünk velük, félelemből továbbküldik 
a társaiknak” – magyarázta a pszi-
chológus. Azt tanácsolta a szülőknek, 
beszélgessenek gyerekeikkel az ilyen 
esetekről, fi gyelmeztessék őket: ha 
ilyen tartalommal találkoznak, rög-
tön hozzájuk forduljanak.

Az eltiltás nem megoldás

„Fontos elmondani a gyereknek, 
hogy ilyet csak beteg, rossz szándé-

kú személy írhat, és hogy egyértel-
műen a kicsik megijesztése a cél. De 
ugyanilyen fontos, hogy ha hasonló 
problémával fordul hozzánk a gye-
rek, akkor odafi gyelő, megértő ma-
gatartást kell tanúsítanunk. Semmi-
képpen ne dorgáljuk, szidjuk meg, 
és az sem megoldás, ha eltiltjuk az 
okoseszközök használatától, hiszen 

ez a félelmet, a szorongást nem 
oldja”  – sorolta Szalay Zsuzsanna. 
Hozzátette: ha egy-egy ilyen tarta-
lom miatt rémálmai vannak gyere-
künknek, nem bír elaludni, akkor 
éjszaka is maradjunk vele, hogy 
biztonságban érezhesse magát. Nem 
ez az első és nem is az utolsó ilyen 

üzenet, amellyel az online térben 
találkozhatnak a fi atalok, fűzte még 
hozzá a szakember. Szalay Zsuzsan-
na nemcsak a református kollégium 
munkaközösségét, hanem a város-
beli iskolapszichológusokat is tá-
jékoztatta a helyzetről. „Mindenki 
tisztában van vele, hogy a gyerekek-
re veszélyes tartalmakkal van tele a 
világháló, az ilyen konkrét példá-
kon viszont még a kollégák is meg-
lepődnek” – jegyezte meg.

Az online zaklatás, 
fenyegetés bűncselekmény

Egyébként ha a Facebook közös-
ségi oldalon vagy valamelyik vi-
deómegosztó oldalon találkozunk 
ilyesmivel, azt rögtön jelenteni kell 
az üzemeltetőnek, hogy töröljék a 
tartalmat. Előbb azonban készít-
sünk képernyőmásolatot a 
bejegyzésről, üzenetről, ta-
nácsolja Gheorghe Filip, a 
Hargita Megyei Rendőr-fő-
kapitányság sajtószóvivője. 
„Az online térben történő 
bűncselekmények a szerve-
zett bűnözés és terrorizmus 
elleni ügyészség (DIICOT) 
hatáskörébe tartoznak, ettől 
függetlenül az ilyen eseteket a 
helyi rendőrségen is lehet jelenteni, 
hiszen a kollégáknak kötelessége a 
kompetens szakhatóságokhoz to-
vábbítani a feljelentést”  – magya-
rázta az illetékes. Hangsúlyozta: 
az online megfélemlítés, fenyege-
tés, zaklatás is törvényellenes, ezt 
nemcsak lehet, de kell is jelen-
teniük az áldozatoknak. „Erről a 
konkrét esetről nem tudunk, de 
ennek ellenére határozottan mon-
dom, minden ilyet esetben feljelen-
tést kell tenniük a szülőknek”  – ta-
nácsolta Gheorghe Filip. 
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„Ha nem küldöd tovább, meghalsz!”
A közösségi háló árnyoldala: a kisiskolások is veszélyeztetettek

Az okoseszközöket ma már 
nem lehet kiiktatni a gyerekek 
életéből, de meg kell védeni 
őket azoktól, akik visszaélnek a 
helyzettel

▴  FORRÁS: PIXABAY.COM

B Í R Ó  B L A N K A

A szövetség politikusai azzal ér-
veltek a halasztás mellett, hogy 

nem a járvány idején kell ezzel a kér-
déssel foglalkozni, ugyanakkor nyil-
vánvaló, hogy Marius Pașcan, a Né-
pi Mozgalom Párt (PMP) politikusa 

azért javasolta az RMDSZ ter-
vezetének napirendre tűzé-
sét, hogy azt döntő házként 
elutasítsák. „Marius Paș-
can azért kérte a tervezet 
napirendre tűzését, hogy 
meglovagolja a magyarelle-
nes hangulatot” – szögezte 

le Benkő Erika. Pașcan különben a 
halasztás ellen is vehemensen tilta-
kozott, ám végül az alsóház elfogad-
ta az RMDSZ javaslatát, és elnapolta 
a szavazást. Benkő Erika meglátása 
szerint Pașcan azért tiltakozott a ha-
lasztás ellen is, mert ezzel keresztbe 
tettek a terveinek, hogy elgáncsol-
hasson egy magyar ügyet.

A szenátus elutasította

Az RMDSZ 2017-ben terjesztette be a 
törvénytervezetet, amely március 15-
ét a romániai magyarság hivatalos 
ünnepévé nyilvánítaná. A jogsza-
bály szerint március 15-én a magyar 
nemzetiségű román állampolgárok 

szabadnapot kaphatnak a munkálta-
tójuktól, ugyanakkor az önkormány-
zatok fi nanszírozhatnák a március 
15-ei ünnepségeket. Korábban a kor-
mány kedvezőtlenül véleményezte 
a tervezetet, a szenátus elutasította. 
Marius Pașcan javaslatára tűzték 
napirendre a képviselőházban is, az 
alsóház jogi és emberi jogi bizottsá-
ga elutasítóan véleményezte. A la-
punknak nyilatkozott RMDSZ-es po-
litikusok úgy vélik, Klaus Iohannis 
államfő uszításának következménye, 
hogy a parlamentben egymás után 
veszik elő az RMDSZ által benyúj-
tott tervezeteket, csak azért, hogy 
elutasítsák azokat. A képviselőház 
művelődési bizottsága másik három, 
az RMDSZ által beterjesztett törvény-

tervezetet javasolt visszautasításra: a 
közlevéltári törvényt, az egyházi és 
magán levéltárak teljes körű vissza-

szolgáltatásáról szóló javaslatot, és 
a művelődési intézmények menedzs-
mentjéről szóló törvénymódosítást.

Elhalasztották a szavazást március 15-e ünneppé nyilvánításáról
• Két héttel elhalasztotta a képviselőház a szavazást 
a törvénytervezetről, amely a romániai magyarság 
hivatalos ünnepévé nyilvánítaná március 15-ét. Benkő 
Erika RMDSZ-képviselő lapunknak elmondta, az RMDSZ 
kérte, hogy vegyék le a tervezetet a napirendről.

Március 15-e hivatalos ünneppé nyilvánítását 
még 2017-ben kezdeményezték
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