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Ismerkedés. Nagyon fontos a kapcsolatépítés a sokáig „bezárt” kamaszok számára

Élmény a szabadban. Számtalan színes program várja a kimozduló kolozsvári fi atalokat

ROMÁN MÓNIKA GYEREKPSZICHOLÓGUS, ÖTLETGAZDA A FIATALOKAT CÉLZÓ NYITOTT KAPUK KOLOZSVÁRON ESEMÉNYSOROZATRÓL

Kicsábítani a kamaszokat a négy fal közül
A járványhelyzet által megviselt 
gyerekek problémáinak nagy része 
megoldódhat, ha visszatérnek a 
valós életbe, ha kapcsolatokat épí-
tenek, és tevékenységeket találnak 
maguknak – vallja Román Mónika 
gyerekpszichológus, a Nyitott Kapuk 
Kolozsváron rendezvénysorozat 
ötletgazdája. A szervezők csaknem 
két hónapon keresztül biztosítanak 
érdekesebbnél érdekesebb foglalko-
zásokat a számítógép képernyőjén 
túl létező világban.

 » SIMÓ HELGA

J únius végén elindult 12 és 18 év kö-
zötti kamaszokat célzó, csaknem két 
hónapos rendezvénysorozat indult 

útjára Nyitott Kapuk Kolozsváron név 
alatt. A rendezvény ötletgazdája és szer-
vezője, Román Mónika gyerekpszicholó-
gus a motivációkról beszélt a Króniká-
nak az ötlet megszületésétől egészen a 
megvalósításig.

A hetente bővülő programmal, több 
kolozsvári helyszínnel és számos kincses 
városi magyar civil szervezet közbenjárá-
sával létrejött esemény célja, hogy a gyere-
kek újra megtapasztalhassák a közösségi 
élményt, a számítógép képernyőjén túl 
létező világot. Ezért is kapta a rendezvény 
az Offl  ine KIhívás fi  ataloknak címet. A 
részvevők többek között kipróbálhatják 
a sport- és kézműves tevékenységeket, 
cserkészkedést, drámajátékokat, város-
felfedező és botanikus kerti sétákat, geo-

caching kincskeresést (a modern játék a 
kincskeresés ősi szenvedélyére alapozva 
egyesíti a mai technikát a természetjárás-
sal), valamint elmerülhetnek a fotózás rej-
telmeiben is.

Visszatérni a valós életbe
Román Mónika lapunknak elmondta, 
gyerekpszichológusként egyre több páci-
ensén úgy érezte, hogy különösen megvi-
seli őket a járványhelyzet, és aggasztónak 
találta, ami történik. Így az iskolapszi-
chológusokat, kollégákat megkérte, hogy 
egy találkozó keretén belül beszéljék meg 
tapasztalataikat, és annyira ráerősítettek 
a megérzésére, hogy egy pár találkozó 
alkalmával megírtak egy motivációs leve-
let, amelyben összefoglalták tapasztala-

taikat és megindokolták azt, hogy miért 
szeretnék, hogy egy ilyen program meg-
szülessen. Úgy gondolták ugyanis, hogy 
a gyerekek problémáinak nagy része meg-
oldódna, ha visszatérnének a valós életbe 
vagy ha kapcsolatokat és tevékenységeket 
találnának maguknak. „Az ötlet bennem 
fogalmazódott meg, de csak akkor mer-
tem elindulni, amikor láttam, hogy a többi 
kolléga is ugyanezért aggódik és ugyanezt 
látja megoldásnak. A támogatásuk nélkü-
lözhetetlen volt. Ahogy azoké is, akik a 
programot levezetik. Nélkülük lehetetlen 
lett volna ezt megvalósítani” – fejtette ki 
a szakember.

A kamaszoknak szabadságra
van szükségük
Az eseménysorozat célja kicsábítani a 
gyerekeket a négy fal közül. Hogy be-
pótolhassák azt, amiről lemaradtak a 
karantén alatt. Nagy szabadságot ad az, 
hogy a program hosszú lefolyású, nincs 
egy konkrét dátumhoz kötve, és bármi-
kor lehet csatlakozni. A kamaszoknak 
pedig éppen erre a szabadságra van 
szükségük, és arra, hogy megismerjék a 
saját szabadságukat.

Román Mónika felidézte, hogy kölcsö-
nözte a nyitott kapuk elnevezés ötletét 
kölcsönözte. Az őt támogató első csoport 
ugyanis a belvárosi unitárius egyházköz-
ség volt, ahol ő maga is tanácsosi felada-
tot lát el. „Ők indították évekkel ezelőtt a 

Nyitott kapuk az unitáriusoknál program-
sorozatot, nagyon találónak véltem, és ha 
most ők nem is készültek ezt megszervez-
ni, akkor megkértem őket, hogy felhasz-
nálhassuk ezen a programsorozaton is. 
Ez volt az első támogatás, amit kaptam” 
– nyilatkozta a pszichológus.

További szervezetek is
csatlakozhatnak
Az ötletgazda aláhúzta, hogy ő mindene-
kelőtt pszichológus, így nem jártas a ren-
dezvényszervezésben. A barátait kérdezte 
meg, hogy ki lenne az, aki ezt támogatná. 
Bárkihez fordult, nagyon szívesen adta tá-
mogatását. Az egyetlen kritérium az volt, 
hogy olyan szervezeteket találjon, amely-

ben megbízik. „Teljesen idegeneket nem 
akartam felkérni, mert itt mégis csak a 
gyerekek iránti felelősséget tartottam szem 
előtt” – mutatott rá a szakember. Továbbá 
arra is felhívta a fi gyelmet, lehetőség van 
arra, hogy ha valamelyik civil szervezet 
menet közben szeretne, akkor csatlakoz-
hat. „Természetesen nyitottak vagyunk. 
Minden héten megjelentetjük a következő 
hét programját, csütörtöktől vasárnapig 
lehet jelentkezni a következő hét program-
jaira. Bárki, aki szeretne nyújtani valamit 
a kolozsvári fi ataloknak, akkor szeretettel 
várjuk őket” – fogalmazott Román Mónika.  

 Az eseménysorozat egy bábelőadás-
sal indult. Balogh Dorottya és Mostis Ba-
lázs, a kolozsvári Puck bábszínház fi atal 
színészeinek Félúton című előadása egy 
kimondottan kamaszoknak, kamaszok-
ról szóló performansz. Amely különösen 
nagy kihívás, ugyanis ezt a generációt 
nehezebben lehet megszólítani bábjáté-

kokkal. A szakember kérésünkre kiemelt 
a gazdag kínálatból egy különösen izgal-
mas programpontot: a geocaching foglal-
kozást, amelyet városismereti informáci-
ókkal kötöttek össze. A Korzo Egyesület 
és Lambing Erik geocaching szakértő ösz-
szedolgoztak, és kincsesládákat helyeztek 
ki a város különböző történelmi pontjai-
ra, amelyeket egy mobilos applikációval 
lehet csak megtalálni. Ha rábukkant az 
illető, akkor sem lehet egyszerűen felnyit-
ni, mert olyan, mint egy szabadulószoba: 
ahhoz is leleményesség kell, és a végén 
információkkal gazdagodnak a gyerekek 
az adott helyszínről, hogy az miről neve-
zetes. Ha ezt elolvasta, felírhatja a nevét, 
hogy ezt ő már megtalálta. Ha többet talál 
meg, több pontot kap, és díjazva lesz a Ko-
lozsvári Magyar Napok keretén belül.

Ez egy különleges színfoltja a program-
sorozatnak, de a pszichológus úgy gon-
dolja, hogy bármelyik udvarba mennek a 
gyerekek, mindenhol az ő nyelvükön szóló 
fi atalok várják őket workshopokkal, érde-
kes tevékenységekkel. sportudvar és cser-
készudvar várja a kamaszokat a Reformá-
tus Kollégium udvarán, a közösség játékok 
udvarát, a drámaudvart és kreatív udvart a 
Báthory István Gimnázium fogadta be. A 
fotó-fi lm udvar iránt érdeklődők Sapientia 
EMTE Kolozsvári Karán alapozhatják meg 
az ismeretieket a szakmáról, a botanikus 
kertben természetbúvárkodásra van lehe-
tőségük, illetve ha olyan kérdéseik vannak 
a változó testükkel kapcsolatban, amelye-
ket nem mertek otthon vagy az iskolában 
feltenni, lehetőségük nyílik rá az Apáczai 
Csere János Gimnázium által befogadott 
egészségügyi udvarban.

A pandémia káros hatásai 
Román Mónika a rendezvény további 
céljairól kifejtette, komoly felmérések 
alátámasztják, hogy az egész világon a 
12–24 éves korosztály a legérintettebb a 
pandémia káros hatásai miatt. „A rendez-
vényünkön ezt a korosztályt szólítottuk 
meg: 12–18 évesek a résztvevők és 18–24 
év közöttiek a szervezők, így próbáltuk 
meg lefedni ezt a két korosztályt. Minden-
ki önkéntesen végzi a munkát” – húzta alá 
az ötletgazda.

Megpróbálták, de nem tudták ponto-
san előre jelezni, hogy hányan vesznek 
majd részt az eseményen. Előzetesen a 
kolozsvári iskolákban kérdőívek segítsé-
gével próbálták felmérni, hogy mekkora 
lehet az érdeklődés, és eljuttattak hoz-
zájuk egy karszalagot, amellyel be lehet 
lépni az udvarokra. Így a kolozsvári ma-
gyar diákok mind megkapták a meghí-
vót, és már csak a szülői beleegyezésre 
van szükség, azután bárhova beléphet-
nek – ha elvégzik az online regisztrációt 
is. Ez alapján követhető leginkább – az 
első három napban több mint 100 gyerek 
regisztrált. A szakember reménykedik, 
hogy egymást is kicsalogatják.

Ami a rendezvénysorozat fi nanszírozá-
sát illeti, eddig csupán leadott pályázata-
ik vannak, és saját zsebből állják a prog-
ramok lebonyolítását – mivel a részvétel 
ingyenes, minden adományt szívesen fo-
gadnak. Már akár egy vízfesték vagy egy 
focilabda ára is nagy segítség, amelyet a 
Kende Hanna Gyermek és Serdülő Pszi-
chodráma Egyesület bankszámlájára le-
het küldeni. A részvétel regisztrációhoz 
kötött, és szükséges hozzá egy szülői nyi-
latkozat is, amelyeket megtalálhatók az 
esemény honlapján.

 » Az eseménysorozat célja 
kicsábítani a gyerekeket a négy 
fal közül. Hogy bepótolhassák 
azt, amiről lemaradtak a karan-
tén alatt. Nagy szabadságot 
ad az, hogy a program hosszú 
lefolyású, nincs egy konkrét 
dátumhoz kötve, és bármikor 
lehet csatlakozni. A kama-
szoknak pedig éppen erre a 
szabadságra van szükségük, és 
arra, hogy megismerjék a saját 
szabadságukat.
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