
Egy daru, egy betonelem, tiltakozók 
és rendőrök. Megfélemlítés miatt tettek 
panaszt
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Egy incidens és következményei
A belügyminisztériumig jutott a koronkai „betonozós” megfélemlítés
• Lucian Bode belügy-
miniszter asztalára 
került a másfél hét-
tel ezelőtti koronkai 
utcai incidens ügye. 
A megfélemlítő akció 
nyomán az autó tulaj-
donosa Lucian Bode 
miniszterhez és Bog-
dan Despescu állam-
titkári rangban lévő 
országos rendőrpa-
rancsnokhoz fordult, 
az illetékesek meg-
büntetését követelve.

S Z U C H E R  E R V I N

Mint arról korábban már be-
számoltunk, a Marosvásár-
hely melletti falu egyik 

utcájában a nyárádszeredai rendőr-
parancsnok szeme láttára és hall-
gatólagos beleegyezésével egy ma-
gántelek drótkerítése mögül kinyúló 
daru többtonnás betonelemet emelt 
az úttesten parkoló személygépko-
csi fölé, és több mint negyedóráig 
ott tartotta. A koronkai lakos, aki 
március 6-án délelőtt több tíz falu-
belijével együtt egy spontán utcai 
tiltakozáson vett részt – amely a 
koronkai tömbházépítési tervek el-

leni lakossági fellépés része volt –, a 
Maros megyei rendőr-főkapitányság 
vezetőjének, Dumitru Bâltagnak, va-
lamint Ciprian Suciu nyárádszeredai 
körzeti rendőrfőnöknek a leváltását 
kéri. Mint az a Corunca.info videó-
felvételén is jól látszik, a helyszínen 
lévő Suciut egyáltalán nem zavarta, 
hogy az utcára vonult helybéliek 
tiltakozása ellenére a darukezelő 
az egyik parkoló autó fölé lógatta a 
betonelemet. Mi több a rendőr azt 
próbálta bizonygatni, hogy a darus-
nak joga van kihelyezni az utcára a 
sávelválasztóként használt eleme-
ket, mivel az úttest egy része magán-

területre épült. Suciu és kollégái a 
baleseti helyszíneléskor használatos 
mérőműszereket is elővettek, és mé-
ricskélni kezdték, hogy az amúgy 
is keskeny közútból mennyi lehet a 
község tulajdona és mennyi a darus 
kocsit megrendelő személyé. Közben 
a felvételen jól hallatszik, amint a 
darust egyik kollégája arra biztatja, 
hogy nyugodtan engedje rá a beton-
elemeket az ott állomásozó autókra.

A rendőrség is érintett?

„Efféle megfélemlítési akciókat 
csak az amerikai bűnügyi filmek-

ben lehet látni. Ülök a közúton 
parkolt kocsimban, és egy magán-
telek kerítése mögül az autóm fö-
lé belógatnak egy háromtonnás 
beton elemet. És ott van a vidéki 
rendőrfőnök, aki ahelyett, hogy 
véget vetne a komoly balesetve-
szélyt jelentő helyzetnek, elkezd a 
beosztottjaival topográfiai mérics-
kéléseket végezni. Ha meg a tulaj-
donos úgy véli, hogy a kerítésen 
kívüli telek is az övé, perelje be a 
polgármesteri hivatalt, hogy miért 
alakított ki oda és aszfaltozott le 
utat” – fogalmazott a tiltakozók 
élére állt Daniel Cheșa. Úgy véli, 

a nyárádszeredai rendőr magán-
akciója nem a véletlen műve: a 
szomszédos telek tulajdonosának, 
Cristian Ciobanunak a felesége 
a megyei rendőrség egyik fontos 
beosztású alkalmazottja. Feltéte-
lezését a napokban történt újabb 
rendőrségi intézkedés táplálja: a 
hatóságok Ciobanu Kastély utcai 
telke mellé egy várakozást tiltó 
forgalmi táblát helyeztek ki – az 
egyetlent a nagyközség területén. 
Ugyanakkor állandóvá vált 
a rendőrségi járőrözés az 
utcában. Közben Ciobanu 
is bűnügyi feljelentést tett 
Cheșa ellen, akit azzal vá-
dol, hogy megzsarolta és 
megfenyegette őt és család-
ját, ráadásul a falubelieket is 
ellene szítja. A konfliktus hátteré-
ben a Marosvásárhelyen élő Cristi-
an Ciobanu és üzlettársa terve áll, 
akik tömbháznegyedet akarnak 
felhúzni a néhány évvel ezelőtt 
megvásárolt telkükre. Elképzelé-
süket sem a polgármester, sem a 
tanácsosok nem tartják hasznos-
nak a település számára. A panel-
építési terv a lakosság körében is 
tiltakozást váltott ki, a faluban 
Tömbházmentes Koronka néven 
polgári mozgalom létesült, amely 
a betonelemek kihelyezése elleni 
tiltakozó akciót is támogatta.

SIMON VIRÁG

A Hintalovon Gyermekjogi Ala-
pítvány által összeállított, 

felnőtteknek szánt kérdőív kitölté-
sének népszerűsítését öt ország non-
profi t szervezete vállalta magára. A 
felmérés célja kideríteni, hogy a kü-
lönböző országokban mennyire fi -

gyelnek a gyerekekre, a biz-
tonságukra és a jogaikra, 
mit tartanak gyermekbán-
talmazásnak és mit nem a 
különböző közösségek.

Az eredmények alapján 
a szakemberek olyan javas-

latokat fogalmaznak meg a közössé-
gek számára, amelyek növelhetik a 
gyermekek biztonságát, és segíteni 
tudnak a helyi közösségeknek a 
gyermekekkel szembeni bántalma-
zás megelőzésében, felismerésében 

és kezelésében. A kutatásban részt 
vevő szervezetek: Child Rights Cen-
ter Albania (Albánia), Hintalovon 
Gyermekjogi Alapítvány (Magyaror-
szág), Concordia (Moldova), Caritas 
Alba Iulia (Románia), Občianske Zd-
ruženie FutuReg (Szlovákia).

Törvény van, mégis...

A rendőrségi és a gyermekjogvédel-
mi szervezetek adatai szerint Romá-
niában minden órában két gyerek 
válik bántalmazás, erőszak áldoza-
tává: 2003 óta a törvény szerint zéró 
tolerancia van a bántalmazás min-
den formájával szemben, mégis szé-
les körben elfogadott a bántalmazás 
számos formája, a szóbeli bántástól 
kezdve az úgynevezett „nevelő cél-
zatú” pofonig. A szakértők szerint az 
erőszaknak sokféle arca van, amit 
gyakran még felismerni is nehéz, hi-
szen a körülöttünk lévők tolerálják, 

vagy akár maguk is alkalmazzák a 
gyerekekkel szembeni erőszakos vi-
selkedést. Ezért fontos felmérni és 
meghatározni, hogy egy-egy közös-
ség mit tart fegyelmezésnek és mit 
erőszaknak, bántalmazásnak.

Felnőtteket kérdeznek

A kutatás első lépéseként egy online 
kérdőívet tettek közzé, amelyben 
felnőtteket kérdeznek meg a gyere-
kekkel szembeni bántalmazás for-
máiról. A kérdőív azt méri fel, hogy 
a társadalom mit tekint bántalma-
zásnak, kiket tartanak felelősnek 
annak kezelésében, vagy tudják-e, 
hová kell fordulni erőszak esetén. A 
kérdőív 2021. március 15. és április 
30. között tölthető ki, 18 éven felüliek 
válaszait várják. A kérdőíves vizsgá-
lat a tavasz folyamán egy gyermekek 
véleményét feltáró online felmérés-

sel, illetve a részt vevő országok egy-
egy helyi közösségében megvalósu-
ló fókuszcsoportos megkérdezéssel 
is kiegészül. A kutatás eredménye a 
Gyulafehérvári Caritas weboldalán 
lesz elérhető.

Elgondolkoztató, 
szembesítő kérdések

A kérdőívnek több része van, vannak 
általános kérdések, hogy mit tartunk 
erőszakos megnyilvánulásnak, illet-

ve milyen esetben kell fegyelmezni a 
gyermeket. De azt is szeretnék tud-
ni, hogy a kitöltők véleménye sze-
rint a szülőnek joga van-e megütni 
a gyermeket, ha rendetlenkedik, ha 
ágyba pisil, ha visszafelesel. Arra is 
kíváncsiak, hogy ha környezetünk-
ben azt tapasztaljuk, hogy egy szülő 
megüti a gyermekét, akkor közbe-
lépünk-e, értesítünk-e valakit vagy 
sem. A kérdőív kitöltése bő 20 percet 
vesz igénybe, és a https://caritas-ab.
ro oldalon lehet kitölteni.

Miként vélekednek a felnőttek a gyermekek fegyelmezéséről?
• A bántalmazás társadalmi elfogadottságáról készít fel-
mérést Egy pofon még nem a világ? címmel a Gyulafehérvári 
Caritas, csatlakozva több országban is készülő kutatáshoz.

Sokszor a szóbeli fenyítés is mély nyomokat 
hagy a gyermek lelkén
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