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Körkép
társadalom

Kínos ügybe keveredett Ioan Botiş munkaügyi miniszter, 
ugyanis az egyik kereskedelmi hírtelevízió szerint köze lehetett 
egy uniós és állami költségvetésből finanszírozott nyertes pályá-
zathoz. Az történt ugyanis, hogy Besztercén egy Botiş tulajdo-
nában lévő ingatlanban van a székhelye a pályázatot elnyert 
egyesületnek, amely ügyvezetője ráadásul a képviselői irodájának 
munkatársa, felesége pedig konzultánsi minőségben juttatások-
ban részesült a pályázaton elnyert összegekből. Az is gyanúsnak 
tűnik, hogy a pályázat benyújtása és annak jóváhagyása között 
igen rövid idő telt el, holott rendszerint hónapok, akár évek is 
eltelhetnek. A miniszter hétfőn este megpróbálta tisztázni a „vé-
letlenek egybeesését”. Nem éppen meggyőző módon, s az általa 
ecseteltek még az egyik kormánykoalíciós partner képviselőjét 
sem nyugtatták meg egyértelműen. A hallottak kapcsán jutott 
eszünkbe szűkebb pátriánk neves írójának, néhai Szabó Gyulá-
nak Gondos atyafiság című regénytrilógiája. Mármint annak 
címe. Mert miniszteri magyarázkodás, tisztázó szándékú meg-
nyilatkozás ide vagy oda, okkal és joggal vetődik fel „a gondos 
atyafiság” problematikája. Valahol csak fura ezeknek a véletle-
neknek az egybeesése. Azaz a saját tulajdonban lévő ingatlan, az 
ott székelő olyan egyesület, amelynek ügyvezetője a miniszternek, 
pontosabban a parlamenti képviselőnek közvetlen munkatársa 
(igaz, szerinte már megszűnt annak a hölgynek ez a státusa), 
az elnyert pénzösszegből hogy, hogy nem, a feleség is juttatásban 
részesült (havi „csekély” 8000 lejben) tanácsadói minőségben stb. 
A miniszter is érezte, hogy valami sántít az ügyben: szerinte 

ugyan nincs szó jogsértésről, összeférhetetlenségről, csupán erköl-
csi szempontokból esetleg vitatható helyzetről. Hozzáfűzte azt 
is, hogy párjára is rossz fényt vethetnek a történtek. Időközben 
vizsgálódni kezdett az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség, 
az Európai Unió illetékes szerve (DLAF) is felfigyelt az ügyre. 
Sajnos nem az első eset, amikor „a tűz közelében lévők jobban 
melegednek”. Nem is olyan régen nagy vonalakban hasonló kínos 
helyzetbe sodorta magát a tanügyminiszter személyi tanácsadó-
ja, Melania Vergu is, ugyancsak egy pályázat kapcsán, s végül is 
távoznia kellett funkciójából, mi több, kivizsgálás indult ellene és 
valószínűsíthető, hogy a pályázaton elnyert pénzösszegek vissza-
fizetésére is kötelezni fogják. Ez a „gondos atyafiság”-szindróma 
lépten-nyomon megmutatkozik a hazai (de nem csak) politikai 
elit háza táján. A képviselőirodáknál jobbára családtagokat, 
közeli barátokat foglalkoztatnak, vagy lekötelezettségi alapon 
alkalmaznak különböző személyeket. Miniszteri, államtitkári 
személyes tanácsadók is a holdudvarból kerülnek ki. Sőt már a 

családalapításnál is vannak ilyen „szempontok”: még az is előfor-
dult néhány évvel ezelőtt, hogy miniszterré előléptetett liberális 
képviselő magával vitte egykori munkatársát személyes tanács-
adónak, s olyannyira közel kerültek egymáshoz, hogy válóper 
lett az ügyből. Említettük, hogy nemcsak mifelénk dívik ez az 
elvtelen és erkölcstelen gyakorlat. Egy nemrégiben készült statisz-
tika szerint az anyaországban a kormánykoalíciós Keresztényde-
mokrata Néppárt (KDNP) képviselőinek nagy többsége foglal-
koztatja saját családtagjait, az indok szerint „bizalmi alapon”. 
Ugyanott a statisztika szerint a Lehet Más a Politika (LMP) 
parlamenti párt keretében egyetlen ilyen eset sem fordult elő. 
Azaz lehet más a politika „káderügyben” is. Mindebben lehet, 
megvan a maga szerepe a törvényes mozgástérnek is. Mert ami 
nem tiltott, azt szabad. De ugyanakkor számos uniós országban 
igen szigorúan szabályozzák az ilyen jellegű és természetű foglal-
koztatást, kategorikusan megtiltva hozzátartozók alkalmazását 
például a képviselői irodák vagy a miniszteri kabinetek kereté-
ben. És ez talán így is van rendjén, mert akkor eleve elkerülhetők 
lesznek a mendemondák, a gyanúsnak is tűnhető összefonódások 
vagy adott érdekek érvényre juttatása. És nem utolsósorban: elke-
rülhetők, megelőzhetők lesznek az olyan kínos ügyek, amilyenbe 
most belekeveredett (lehet, akaratlanul) országunk munkaügyi 
minisztere. 

Gondos atyafiság
      NézőpoNt n Hecser Zoltán

A megyei tanfelügyelőségen 
minden félév után megvizsgálják 
a diákok magaviseleti jegyének 
alakulását. A főtanfelügyelő tájé-
koztatása szerint kirívó magavi-
seleti problémával nem találkoz-
tak, a megelőzés szempontjából 
fontos adatok viszont nagyszámú 
hiányzásokról szólnak.
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Elsősorban a középiskolák
ban, azok közül is a szakkö
zépiskolákban kirívó a le vont 

magaviseleti jegyek száma: az első 
félévben a diákok 17,48 százaléka 
nem kapta meg a legmagasabb 
osztályzatot. Az okok között el
sőként az igazolatlan hiányzások 
magas száma áll. Az előző tanév 
első félévéhez viszonyítva – ami
kor átlagban 19 igazolatlan hi
ányzás jutott minden tanulóra – 
az idei tanév első félévében jobb 
a helyzet: átlagosan „csak” 17 hi
ányzás jut minden középiskolásra. 
Az igazolatlan hiányzások magas 
száma pedig automatikusan maga 
után vonja a magaviseleti jegy le
vonását. 

Csiszér Mária, a csíkszeredai 
Venczel József Szakközépiskola 
tanára úgy látja, más évekhez vi
szonyítva idén kevesebb a hiány
zás. A pedagógusok a szülőkkel 
való kapcsolattartás mellett a 
magaviseleti jegyek levonásával 
is igyekeznek óralátogatásra bír
ni a diákokat, ha szükséges. Van, 
akinél ez a módszer beválik, és az 
első félévi kettes magaviseleti jegy 
után a második félévben tízest 
kap, így a következő osztályba 
léphet. Az ilyen szélsőséges eset 
azonban ritka, négyes magavise

leti jegy viszont már több akad. 
Az iskolából való kimaradás, a 
hiányzások oka sokféle lehet, de a 
tanárnő szerint elsősorban a ren
dezetlen családi körülmények ve
hetők számításba. A nagyobbak 
közül vannak, akik megunták már 
az iskolát, és inkább játéktermek
ben töltik az időt. „Ritka az, hogy 
munkavállalás miatt hiányzik va
laki: bár sokan keresnek munkát, 
kevesen találnak. Aki pedig dol
gozik, az az iskolát is komolyan 
veszi, nem marad el az órákról” 
– mondta Csiszér Mária.

Szakács Paál István, a székely
udvarhelyi Bányai János Műszaki 
Szakközépiskola igazgatója tu
datta, intézményükben nem rit
kák a fegyelmi és magaviseletbeli 
problémák. „Rengeteg olyan diák 
jár nálunk, akikkel baj van, elvált 
vagy külföldön dolgozó szülők 
gyerekei, akiket itthon a nagyszü
lők nevelnek, és sokszor rosszabb 
anyagi körülmények között élnek 
vagy gyengébb családi háttérrel 
rendelkeznek” – mondta az igaz
gató. Szerinte a hiányzások mellett 
az órák alatti magaviseleti problé

mák is gyakoriak, ami „főleg a fi
atal kolléganőket viseli meg”. El
lenintézkedésként minden tizedik 
hiányzás egy levont magaviseleti 
jegyet jelent, illetve a problémás 
tanulókkal igyekeznek elbeszél
getni, igazgatói intőt adnak nekik, 
sok esetben szüleiket is behívják, 
sőt ha indokolt, az iskola pszicho
lógusához irányítják őket. „Inkább 
békés módon igyekszünk a problé
mát rendezni, nem akarjuk a tanu
lókat kicsapni, ezt amúgy 9–10. 
osztályban a törvény is tiltja. A 
legkirívóbb esetben ötös magavi

seleti jegyet adunk – hatoson alul 
a tanuló megbukott évismétlőre” 
– közölte Szakács Paál István. 

„Mi nem növeljük a magavise
letlevonási statisztikát” – nyilat
kozta lapunk megkeresésére Far
kas Zoltán, a gyergyószentmiklósi 
Batthyány Ignác Technikai Kollé
gium igazgatója. A tanintézmény 
vezetősége azt tapasztalta, a ma
gaviseletlevonás nem tántorítja 
el a tanulókat a lógástól, inkább 
dicsekszenek vele, a szülő pedig 
legfeljebb szemeszter végén szerez 
róla tudomást. 10–15 hiányzásnál 
írásban értesítik a szülőt, behívat
ják, elbeszélgetnek vele is, a tanu
lóval is. „Nem akarjuk, hogy teke
regjenek, mert abból egyéb prob
lémák is adódhatnak, így a hiány
zások okát keressük. Ritkán derül 
az ki, hogy a szülő fogta munkára 
a gyereket, azért nem jött iskolába, 
inkább egyéb, gyakran lelki ere
detű problémák miatt kószál el. 
Ilyenkor javasolni szoktuk, hogy 
térjen be a pszichológiai kabinet
be. Nem kötelezzük, mert ha ma
gától megy pszichológushoz, az 
esetek többségében megoldódik a 
probléma, utasításra viszont dac
cal válaszolna a gyerek” – közölte 
Farkas Zoltán. 

Ferencz Salamon Alpár főtan
felügyelő a Hargita Népének el
mondta, kirívó magaviseleti prob
lémával nem találkoztak az első 
félévben, az elkészített statisztikai 
adatok pedig elsősorban a meg
előzés szempontjából fontosak. A 
következő tanévre ugyanis igye
keznek kidolgozni egy sor olyan 
intézkedési tervet, amelyek életbe 
léptetésével megelőzhető lesz az 
órákról való hiányzás a középisko
lákban.

Sok SZakköZépiSkoláS diák lóg a tanórákról

A magaviseleti jegyek bánják

Az első félévben a Hargita megyei diákok több mint 17 százalékának vonták le a magaviseleti jegyét, főként igazolatlan iskolai hiányzások miatt


