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Marginalizált közössége-
ket célzó innovatív nevelési 
programot zárt le áprilisban a 
szatmárnémeti Stea Egyesü-
let, amely a nagybányai Pirita 
Children nevű szervezettel 
közösen bonyolította le a Kert-
ből iskola nevű projektet. Bár 
a Szatmárzsadányban, illetve 
a Nagybánya nyomornegye-
dében élő kedvezményezettek 
ritkán tudtak találkozni, a 
48 gyerek és 48 felnőtt sokat 
tanult a kertészkedésről és az 
egészséges életmódról.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

A kiszolgáltatott, sérülékeny 
közösségekben lakók életmi-
nőségének javítása céljával 

indított egy közös, hat hónapos prog-
ramot tavaly októberben a szatmár-
németi Stea Egyesület és a nagybá-
nyai Pirita Children nevű szervezet. A 
Kertből iskola nevű projekt azoknak 
a gyerekeknek és felnőtteknek szólt, 
akik a Szatmár megyei Szatmár-
zsadányban, illetve Nagybánya Pirita 
nevű nyomornegyedében élnek. A 
két civil szervezet közös együttműkö-
désében lebonyolított, Kertből iskola 
nevű programban 48 gyerek és 48 fel-
nőtt vett részt.

Gabris Katalin szociális asszisztens 
a Krónikának elmondta, hogy milyen 
célkitűzéssel kezdték a gyerekekkel 
való közös foglalkozásokat, illetve a 
hat hónap alatt milyen hatást sikerült 
elérni náluk. „Szerettük volna nép-
szerűsíteni az egészséges életmódot, 
felhívni a fi gyelmet az alkohol és a 

drogok veszélyeire. Fontosnak tar-
tottuk, hogy közösen kialakítsunk 
egy kertet, mely mindezt elősegíti és 
szemléletesebbé teszi. A projektnek 
április 20-án lett vége, viszont a ker-
tészkedést folytatjuk. A Stea Egye-
sület székhelyén van egy üvegház, 
ahol megtartjuk a tevékenységeket, 
illetve a kinti ágyásokon ültetnek a 

gyerekek” – mondta a szociális asz-
szisztens. A Kertből iskola eseménye-
in hat különböző témában merültek 
el, a program egy része az egészségre 
fókuszált, a másik a kertészkedésre. 
Az első hónap mottója „Ép testben ép 
lélek!” volt, a következőben az egész-
séges ételek és italok kaptak nagyobb 
hangsúlyt, majd a pihentető alvásról 

POZITÍVAN ÉRTÉKELIK A SZERVEZŐK A SZATMÁRI STEA EGYESÜLET ÉS A NAGYBÁNYAI PIRITA CHILDREN KÖZÖS FELZÁRKÓZTATÓ PROJEKTJÉT

Kertből iskola az egészséges életmódért

Egészségre nevelés. Hat hónapon keresztül foglalkoztak a gyerekekkel

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
AS

O
CI

AŢ
IA

 S
TE

A

tanultak. A negyedik hónapban a 
higiéniával és megfelelő tisztálko-
dással ismerkedtek meg a gyerekek. 
Az ötödik hónapban a sport szere-
pelt a listán. A program a napi ruti-
nok és a helyes időbeosztás megis-
mertetésével ért véget.

„Az utolsó három hónapban a 
foglalkozások mellett a kertészke-
dést is elkezdtük, és munkalapok-
ból is dolgoztunk, előállítottunk 
egy munkafüzetet számukra, ebből 
jelenleg is dolgoznak. A különböző 
témákban született munkalapokat 
utolsó héten kiállítottuk” – idéz-
te fel Gabris Katalin. Hozzátette, a 
foglalkozások alatt sikerült megsze-
rettetni a gyerekekkel a kertészke-
dést, az ágyások gondozását, amit 
csoportokban gyakoroltak, és azóta 
jobban odafi gyelnek az egészséges 
életmódra. A hat hónap alatt vol-
tak nehézségek: a pandémia miatt 
online kezdődtek a programok, vi-
szont mikor a helyzet megengedte, 
a 24 szatmári gyereket négy csoport-
ra osztották, és Szatmárzsadányból 
mindennap más csoportot hoztak 
be a városba, a Stea Egyesület szék-
helyére. Egy másik hátrány, amit a 
koronavírus okozott, hogy a nagy-
bányai Pirita Children gyerekeivel 
ritkán tudtak találkozni, habár a 
két szervezet között nagyon jó a 
kapcsolat. „A 2019-es év végén volt 
egy projektünk, melynek célja egy 
az országon belüli hálózat kiépítése 
volt a különböző szervezetek között, 
valamint a tapasztalatcsere. Több 
városba utaztunk el, többek között 
Nagybányára is, ahol megismer-
tük Claudia Costeát, a nagybányai 
Pirita Children szervezet vezetőjét, 
akivel együttműködünk a Kertből 
iskola projektben” – ismertette Gab-
ris Katalin.

 » A foglalkozá-
sok alatt sikerült 
megszerettetni 
a gyerekekkel a 
kertészkedést, 
az ágyások 
gondozását, amit 
csoportokban 
gyakoroltak, és 
azóta jobban 
odafi gyelnek 
az egészséges 
életmódra.

Korrupciós bűntettekkel, többek 
között vesztegetés elfogadásával 

gyanúsítják a Szeben megyei ren-
dőr-főkapitányság közlekedésrendé-
szeti osztályának 25 munkatársát. Az 
ügyészek szerint a rendőrök több eset-
ben eltekintettek a szabálysértésen 
ért sofőrök megbírságolásától, akik 
cserében pénzt utaltak a rendőrség 
labdarúgócsapatának támogatására. 
Az ügyben 2019 februárjában indított 

nyomozást a Szeben megyei törvény-
széki ügyészség, miután felmerült a 
gyanú, hogy a közlekedésrendészet 
munkatársai bizonyos esetekben elte-
kintettek a szabálysértő gépkocsiveze-
tők megbüntetésétől, és utóbbiak cse-
rében szponzori szerződések alapján 
különböző összegekkel támogatták a 
rendőrség focicsapatát, amelynek az 
ügyben érintett rendőrök is tagjai vol-
tak. A korrupcióellenes ügyészséggel 

közösen végzett nyomozás megerő-
sítette a korrupciós, hivatali és hami-
sítási bűncselekmény elkövetésének 
gyanúját. A nyomozati anyag szerint 
a rendőrök 2019-től mostanáig 50-től 
500 lejig terjedő összegeket, egyéb 
anyagi javakat és szolgáltatásokat 
fogadtak el szabálysértő sofőröktől, 
hogy ne büntessék meg őket, vagy 
hogy enyhébb bírságokat szabjanak ki 
rájuk. Az összegeket szponzori támo-

gatás formájában kellett utalniuk a jár-
művezetőknek a rendőrszövetség sze-
beni kirendeltségének számlájára. A 25 
közlekedési rendőr ellen  legkevesebb 
115 rendbeli vesztegetés elfogadása és 
más korrupciós bűntettek miatt indult 
eljárás. Nyolc gépkocsivezető ellen 
megvesztegetés gyanújával vizsgálód-
nak. Tegnap 17 házkutatást tartottak az 
ügyben, és 33 személy nevére bocsátot-
tak ki előállítási parancsot. (Krónika)

Focicsapatuknak gyűjtöttek a szabálysértő sofőröktől a szebeni rendőrök
 » A rendőrök 

50-től 500 lejig 
terjedő össze-
geket, egyéb 
anyagi javakat 
és szolgáltatá-
sokat fogadtak 
el szabálysértő 
sofőröktől, hogy 
ne büntessék 
meg őket.




