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Csíkdelne lesz a házigazda
Ismertették az Ezer Székely Leány Napjának programtervezetét
• A népünnepély a 
koronavírus-járvány 
miatt ezúttal elmarad, 
a szentmisét azonban 
megtartják a csíksom-
lyói hegynyeregben 
– hangzott el a keddi 
sajtótájékoztatón. A 
csíkszeredai városveze-
tés részéről Füleki Zol-
tán, az idei házigazdák 
részéről pedig Csíkpál- 
falva polgármestere 
tartott eligazítást a 
szombati Ezer Székely 
Leány Napja rendez-
vénnyel kapcsolatban.

KORPOS ATTILA

„Sokáig gondolkodtunk, hogy meg 
tudjuk-e tartani, de szabadtéri ese-
mény lévén a korlátozások meg-
engedik az ötszáz fős rendezvény 
lebonyolítását a megfelelő intézke-
dések betartásával” – jelentette be 
Füleki Zoltán. Az alpolgármester 
megemlítette: idén nem lesz lovas 
és szekeres felvonulás, az ünnepel-
ni vágyók ne is induljanak el ilyen 
módon. Mint mondta, „lehetőleg 
tetőtől talpig székely népviselet-
ben jelenjünk meg a csíksomlyói 
nyeregben”. A hatóságok szigorúan 

ellenőrzik a szabályok betartását, 
az esetleges kihágások miatt pedig 
a szervezők működési engedélyét is 
visszavonhatja a kormány. „Nagy 
felelősség megtartani a rendez-
vényt, de a pünkösdi búcsún is 
megmutattuk, hogy felelősségtel-
jesen tudunk viselkedni, most is 
ilyen hozzáállásra kérem a népi 
kultúra kedvelőit” – nyomatékosí-
totta az alpolgármester. Elmondta, 
több térség hagyományőrző cso-

portjait is felkérték, hogy küldjenek 
pár fős képviseletet az eseményre, 
ezzel is megmutatva a találkozó 
színességét és összetartó erejét. 

Ferencz Csaba polgármester 
megtiszteltetésnek vette és meg-
köszönte, hogy az idei év mellett 
2021-ben is Csíkdelne lesz a talál-
kozó házigazdája. A polgármester 
egy korábbi félreértést kiigazítva 
elmondta, a házigazda település 
plébánosa mutatja majd be a szent-

misét a nyeregben, aki idén Csíki 
Szabolcs székelyföldi ifj úsági lel-
kész lesz. „Lelkészünk nagyon örült 
a felkérésnek, a sikeres és zökkenő-
mentes lebonyolításba pedig a csík-
delnei önkéntes tűzoltó-alakulat fog 
besegíteni” – tudtuk meg. 

A programról

A szentmise 11 órakor fog kezdőd-
ni. A kétórásra tervezett esemé-
nyen megtartják a szokásossá vált 
közös fotózást is,  a járvány miatt 
ezúttal a megfelelő távolsági sza-
bályok betartásával. Az esemény 
élőben követhető lesz a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes    
Facebook-oldalán. „Ne felejtsük 
el, hogy pénteken, június 3-án a 
székely népviselet napja lesz. Akár 
a civil életben, akár munkahelyen 
viseljük büszkén népviseletünket” 
– tette hozzá Füleki. Ennek apro-
póján a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes péntek éjfélig várja a 
népviseletben készült fotókat 
a  hargitaneptanc@gmail.
com címre vagy az együttes 
Facebook-oldalára privát 
üzenetként. A beküldött fo-
tókat megosztják az együt-
tes közösség oldalán. 

Kérdésünkre, hogy az 
önkormányzati testület vé-
gül miért engedélyezte a kul-
turális és szabadidős tevékenység 
megrendezését Csíkszeredában, 
Füleki úgy fogalmazott, elővigyá-
zatossági okokból függesztették fel 
korábban a rendezvények megtar-
tását. „Nem szerettük volna, ha bár-
ki pénzt fektet be egy rendezvénybe 
és végül nem sikerül azt megtarta-
nia. A legutóbbi ülésen úgy láttuk, 
nem kell nekünk még egy újabb 
szigorító intézkedéssel szabályoz-
nunk azt, amit a kormány már eleve 
szabályoz” – válaszolta az alpolgár-
mester. Megtudtuk, a Csíkszeredai 
Városnapok megrendezéséről nincs 
szó, idén az el fog maradni.

A csíksomlyói hegynyereg. 
Szombaton ide várják 
az ünneplőket
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H A J N A L  C S I L L A

A fekete pedagógia kife-
jezést először 1977-ben 
használta Katherina      

Rutschky a megfélemlítésen és 
testi erőszakon alapuló nevelés 
leírására. A jelenség ma is létezik 
az iskola falai között, csak nem 
testi fenyítések alakjában, mint 
pár évtizeddel ezelőtt a poroszos 
oktatási rendszerben, hanem szó-
beli bántások, megszégyenítések, 
kiközösítések formájában.

Retorziókhoz vezethet?

Néhány órán keresztül keringett a 
világhálón egy olyan videó a na-
pokban, amelyet online óra közben 
rögzített egy szatmárnémeti diák 
az egyik tanáráról, majd összevág-
ta a részeket, amikor a pedagógu-
sa alpári módon, nyomdafestéket 
nem tűrő hangnemben beszél a di-
ákokkal. Azóta törölték a felvételt, 
amelyet eredetileg azért készített a 
középiskolás diák, hogy szüleinek 
bebizonyítsa, miként viselkedik a 
tanára. „Szülei nem akarták elhin-
ni, hogy valóban így viselkedik a 

tanár. Az osztálytársainak a szülei 
sem hitték el, ezért nekik is elküld-
te, de kiszabadult a videó, ezt azóta 
rég törölték, és a másolatokat is sike-
rült leállítani. Jelenleg a diákjogok 
minimálisak, egy ilyen helyzetben 
például egy kiskorúnak nincs sem-
miféle bizonyítási lehetősége, mert 
a törvény tiltja a kép-, hang- vagy 
videófelvétel rögzítését órán, és 
nyilvánosságra hozatalát is. Viszont 
ezek a felvételek elkészültek, nyilvá-
nosságra kerültek, és a tanár reak-
ciója miatt a gyerek és szülei abba a 
helyzetbe kerültek, hogy eljárást in-
díthatnának ellenük, ha a tanár úgy 
dönt” – részletezte a Székelyhonnak 
Csíky Csengele, a Magyar Szülők 
Szövetségének elnöke. Hozzátette, 
amennyiben eljárás indulna a gye-
rekkel szemben, akkor a szövetség 
mellette állna, de egyelőre támogat-
ják a kiegyezés kommunikációját, 
és remélik, hogy egyrészt a diák 
megtanulja, hogy nem követhet el 
törvényellenes cselekedeteket, a pe-
dagógus pedig azt, hogy másként vi-

szonyuljon a katedrájához és a fi ata-
lokhoz. A magyar szülők képviselője 
úgy véli, hasonló esetekben a diá-
kok rendelkezésére álló minimális 
lépési lehetőség a legtöbb esetben 
retorziókhoz vezethet. Az ügy baráti 
alapon való intézése azonban nem 
menti fel a pedagógust etikailag, a 
diákot pedig jogilag, ha fegyelmi 
eljárásra kerül sor – teszik hozzá a 
szülői szövetség képviselői.

Törvényütközések a gyerek kárára

A hazai diákok jogainak védelmét 
szolgálja a 2011-es tanügyi törvény 
Tanulói Statútum része, amelyet 
minden diáknak, pedagógusnak és 
szülőnek ismernie kellene, jóllehet 
sokan nincsenek tisztában jogaikkal, 
egyebek közt azzal sem, hogy milyen 
büntetést alkalmazhat a pedagógus. 
Az iskolai tanácsadók is segítséget 
nyújtanak a gyerekeknek, valamint 
a diáktanácsoknak is érdekvédel-
mi szerepet kellene betölteniük. A 
valóság azonban ennél szomorúbb, 

hiszen országszerte kevesebb isko-
lai tanácsadó van, mint amennyi-
re szükség lenne, és van, amikor a 
diákszervezetek is csak mutatóban 
vagy papíron léteznek, illetve kép-
viselőik félnek a megtorlásoktól. Így 
a diák legtöbbször egyedül marad a 
kiszolgáltatott helyzetben. 

Csíky Csengele úgy véli, 
jelenleg semmiféle jogkö-
re nincs a tanintézményen 
belül sem diáknak, sem 
szülőnek, és ezért lépé-
sekre szánták el magukat 
a Magyar Szülők Szövetsé-
gének képviselői. „Azért ké-
szülünk Bukarestbe, hogy egyebek 
közt ezt is megtámadjuk, és ehhez a 
gyermekjogvédelmet hívjuk segítsé-
gül, ugyanis torvényütközések van-
nak a tanügyi törvény és a gyermek-
jogvédelem között, és megpróbáljuk 
alkotmánybíróságon megtámadni 
ezt” – számolt be a szövetség terve-
iről az elnök. A magyar szülők csa-
patát július 13-án délelőtt fogadja a 
tanügyminiszter.

Alkotmánybírósághoz fordulnának a magyar anyanyelvű szülők
• A diákjogok hiányosságára hívja fel a figyelmet a Ma-
gyar Szülők Szövetsége, amely egy nemrég megtörtént 
konkrét esetből indul ki. A szülői szövetség úgy érzi, a 
diákjogok minimálisak ma Romániában, és egy kiskorúnak 
nincs semmiféle bizonyítási lehetősége, ha tanára fekete 
pedagógiát alkalmaz ellene, mert a törvény nemcsak a 
nyilvánosságra hozatalát tiltja a kép-, hang- vagy videófel-
vételeknek, de rögzítésüket is a tanóra keretében.




