
Törvényt is módosítottak 

Egy konkrét eset kapcsán hívja 
fel a figyelmet a Székelyudvar-
helyi Helyi Rendőrség, hogy 
a 2003/217-es számú törvény 
tavalyi módosítására, amely ér-
telmében családon belüli erőszak 
jelentése esetén a rendőrség 
azonnal érvénybe léptetheti a 
távoltartási végzést a bántalmazó 
személy ellen. „Mivel eddig erre 
nem volt lehetőség, sok esetben 
a bántalmazott fél, miután visz-
szatért otthonába, a helyzet meg-
oldása helyett további erőszakkal 
szembesült. Erre nyújt megoldást 
az említett törvénymódosítás” 
– közölte az intézmény. Tapasz-
talatuk szerint ugyanis az esetek 
nagy részében az áldozatok vagy 
nem tudják, hogy hova, kihez 
fordulhatnak, vagy egyszerűen 
nem mernek, szégyellnek segít-
séget kérni. „Javasoljuk, hogy 
szükség esetén éljenek az említett 
módosítások által nyújtott lehe-
tőséggel, és jelentsék a hasonló 
eseteket, ugyanis így a hatóságok 
sokkal hatékonyabban tudnak 
eljárni” – hangsúlyozza az egység 
vezetősége.

Sokan érdeklődnek, de kevesen kérnek segítséget. 
Még mindig „szégyen” a családon belüli erőszak
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Nagyon kevesen kérnek segítséget
A világjárvány a védett otthonok működését is megnehezíti
• Teljes kapacitással 
működik Hargita me-
gye első védett ottho-
na: a családon belüli 
erőszak áldozatainak 
– elsősorban nőknek 
és az ő gyerekeiknek 
– szánt létesítmény 
ugyan az országos, 
összesen negyven-
nyolc otthont magába 
foglaló hálózat része, 
de már az első tapasz-
talatok azt mutatják, 
hogy több ilyen létesít-
ményre lenne szükség.

K O V Á C S  E S Z T E R

Legtöbb egy éven át biztosítanak 
biztonságos lakhatást, vala-
mint pszichológiai és szakmai 

tanácsadást azoknak, akik bekerül-
tek a Hargita megyei védett házba: 
a közel 130 négyzetméteres otthon 
helyszíne titkos, a tavaly márciusi 

megnyitásuk után szeptem-
berre töltötték be az összes 
helyet. „Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a bántalmazott 
anyák és gyermekeik szá-
mára összesen mindössze 
hat hely van a megyében. A 
megyeközi együttműködés-

re ugyan van lehetőség – pél-
dául olyan esetben, ha kifejezetten 
szükség van az áldozatot messzebbi 
helyre menekíteni –, de így is több 
ilyen létesítményre lenne szükség” 
– mondta el György Enikő. A Hargita 
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Vezérigazgatóság osztályvezetőjétől 

megtudtuk: a világjárvány jelen-
tősen megnehezítette a működés első 
évét. „Egyelőre azt nem látjuk, hogy 
növekedett volna a családon belüli 
erőszak a pandémia idején, ellenben 
az bizonyos, hogy az áldozatoknak 
nehezebb ebben az időszakban” – je-
gyezte meg a szakember.

Munkahely: elengedhetetlen 
az újrakezdéshez

A nők és férfi ak közötti esélyegyen-
lőséget támogató országos ügynök-
ség (ANES) által kezdeményezett 
Venus – Együtt egy biztonságos éle-
tért nevű projekt részeként létrejött 
védett otthon hálózatban a lakhatás 
mellett szakemberek biztosítják az 
áldozatoknak a pszichológiai ta-
nácsadást, valamint a munkahely-
keresésben is segítséget nyújtanak, 
hogy az áldozatok mielőbb saját 

lábukra állhassanak. „A hozzánk 
fordulók zöme alacsonyan képzett, 
főként rurális környezetből szárma-
zó nő, sokuk korábban háztartásbeli 
volt, így nem rendelkeznek munka-
tapasztalattal. Nehéz így megfelelő 
munkahelyet találni nekik, főként 
most, amikor a megyében ennyire 
kevés a munkalehetőség” – fejtet-
te ki György Enikő megjegyezve: 
az előbbiek korántsem jelentik azt, 
hogy a családon belüli erőszak a 
városi, magasan képzett nőket nem 
érintené. „Minden lehetséges plat-
formon és fórumon népszerűsítjük 
a szolgáltatást, hiszen a pszicholó-
giai tanácsadást azoknak is lehet 
igényelni, akik nem költöznek be a 
védett otthonba. Sokat is szól a tele-
fon, de gyakorta azt halljuk, hogy az 
áldozatok csak érdeklődnek, de az-
tán nem jelentkeznek a programra” 
– tudtuk meg az illetékestől.

Sokan inkább tűrnek

György Enikő szerint a térségben 
még mindig tabu a családon belü-
li erőszak, szégyen erről beszélni. 
„Gyakran halljuk még mindig, hogy 
egy-két pofon belefér, néha még 
egy-két verés is. Illetve azt is tud-
juk, hogy sok nő inkább a bántal-
mazó mellett marad és tűr évekig, 
mintsem hogy azt válassza, hogy 
apa nélkül maradjanak a gyere-
kei” – sorolta. A sürgősségi telefon-
számon egyébként gyakorta maguk 
a bántalmazók is „próbálkoznak”: 
azzal a szándékkal telefonálnak, 
hogy kiderítsék a védett otthon 
helyszínét.

Egyébként a létesítmény működ-
tetésében a rendőrség, a csendőrség, 
a tanfelügyelőség és a munkaügyi 
felügyelőség is partner, a program 
kedvezményezettje az lehet, aki a 

helyi hatóságok bevonásával tudja 
igazolni az erőszak tényét: azaz tett 
már feljelentést a rendőrségen vagy 
a helyi polgármesteri hivatalhoz 
fordult a panaszával. Az országos 
kezdeményezés költségvetése több 
mint 50 millió lej, ebből Hargita me-
gye 1,3 millió lejt kapott, amiből két 
százalék, vagyis 22 ezer lej a megyei 
szociális és gyermekvédelmi vezér-
igazgatóság önrésze.

E lsősorban a rögzítő órákat tart-
ják a szabadban berendezett 

osztályteremben, bár a tanulók meg-
szokták már, hogy kint vannak és a 
fi gyelmük sem kalandozik el jobban, 
mint, amikor bent tanulnak – ma-
gyarázta a Székelyhonnak Körtesi 
Sándor iskolaigazgató, aki lapunk ér-
deklődésére elmondta, az ötlet még a 
világjárvány előtt született, 2018-ban, 
hogy az udvaron kihasználatlan zöld-
övezetet valamiképpen hasznosítani 
kellene. A kültéri osztályterem akkor 
bizonyult igazán jó ötletnek, amikor 

megérkezett a világjárvány. Tavaly 
szeptemberre egy újabbat rendeztek 
be az udvaron, a nemhasználatos 
színpadon. Ott szülői hozzájárulással 
25 babzsákot helyeztek el, a betonfa-
lat graffi  ttivel dekorálták, didaktikai 
motívumokkal tették barátságosabbá. 
Sikerült palatetővel befedni, hogy eső, 
illetve erős napsütés ellen védje az ott 
tartózkodó diákokat.

Ami a sikert illeti, senki nem gon-
dolta, hogy ekkora lesz, még az igazga-
tó és a tanárok sem hitték, hogy majd 
mindenki a szabadtéri osztályban 

szeretne tanulni. Most már egy-egy 
táblázat szerint osztják be, hogy mi-
kor kik használhatják, hogy senki ne 
maradjon ki a szabadtéri osztályte-
remből. Mivel az igény ilyen nagy, egy 
harmadikat is szeretnének létesíteni 
az iskola másik épületének 
az udvarára – tudtuk meg 
Körtesi Sándortól. Újabb 25 
babzsákra gyűjtenek, illetve 
műfűvel takarnák a betont, 
hogy arra is lehessen leül-
ni. A tavaszi hosszú vakáció 
másik terve egy szenzoriális, 
vagyis mezítlábas pálya létesítése, 
ahol a gyerekek mezítláb járkálhat-
nak a különböző alapanyagokkal ki-
rakott ösvényen. 

Antal Erika

Két nyitott osztály elkészült, újabbra gyűjtenek
Jégcsarnok épül Sepsiszentgyörgyön
Visszahelyezik Sepsiszentgyörgyöt és Kézdivásárhelyt a romániai 
és Kárpát-medencei jégkorong térképére – jelentették be pénteken 

Sepsiszentgyörgyön. A Sepsi Arénánál Novák Eduárd ifjúsági és sport-
miniszter, Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, ezúttal a Mens 
Sana Alapítvány elnökeként, valamint Kovászna megye és a város 
elöljárói tartottak sajtótájékoztatót. Felnőtt jégkorongcsapatot hoznak 
létre Háromszéken, és új jégcsarnokot építenek Sepsiszentgyörgyön 
– jelentette be Tánczos Barna. Az általa vezetett alapítvány megállapo-
dást kötött a sepsiszentgyörgyi önkormányzattal, ennek értelmében a 
Sepsi Aréna mellett az alapítvány tulajdonában lévő terület egy részét 
megvásárolja a város, erre építi meg az Országos Befektetési Alap 
(CNI) a jégcsarnokot. A jelenlegi sátortetős műjégpályát megtartják, 
melléje az alapítvány egy kollégium jellegű sportszállót épít. A felnőtt 
hokicsapatot Kovászna megye, Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy 
önkormányzatai hármas együttműködésben hozzák létre és működte-
tik, 3SIC néven. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester rámu-
tatott, az építkezésre kiszemelt területen a művelődési minisztérium 
régészeti feltárást rendelt el, ez hónapokig elhúzódhat, amint befeje-
ződik, elkezdődhet az építkezés. (Bíró Blanka)

• RÖVIDEN 

• Marosvásárhelyen a 7-es számú általános iskolában 
a tanulók két, az udvaron felépített kültéri osztályte-
remben tanulhatnak. A gyerekek, az előkészítő osztá-
lyostól a nyolcadikosig, szeretnek ott tanulni. 




