
Közlekedési Kígyó Játék
Május 23-án, hétfőn, megyénkben először indult el a Traffic Snake Game, azaz Közlekedési Kígyó Játék a csíksomlyói 

Goldilocks óvodában, a Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat és az óvoda közös szervezésében, az Active 
Access Intelligens Energiás pályázat támogatásával (www.active-access.eu).

A Közlekedési Kígyó Játék egy szórakoztató kampány és játék, amely a kisgyerekeket és szüleiket arra ösztönzi, hogy 
környezetbarát, biztonságos és egészséges módon járjanak óvodába, iskolába. A játék egy európai kampány, a CONNECT-
program része. Sikerességének kulcsa, hogy könnyen gyakorlatba ültethető, pozitív érzelmeket vált ki, óvodákra és iskolákra 
szabott, első lépésként szolgálhat egy jól megalapozott munka irányába a fenntartható és biztonságos közlekedés területén.

Nagyon sok gyerek és szülő találja magát egy bűvös, gonosz körben: „Az autós 
forgalom egyre növekszik, mely egyre több veszélyes helyzetet teremt, így növek-
szik a szülők bizonytalanságérzete. Ennek eredményeként a szülők inkább autóval 
viszik gyerekeiket óvodába, iskolába, mely még nagyobb autósforgalmat eredmé-
nyez az óvodák, iskolák környezetében...”

A Közlekedési Kígyó Játék arra ösztönzi az óvodákat, iskolákat, gyerekeket és szülőket, hogy megtörjék ezt a gonosz 
kört és elkötelezzék magukat a több gyaloglás és kerékpárral való közlekedés mellett, főként akik közel laknak az óvodához, 
iskolához, mások pedig a buszt és az autómegosztás módszerét alkalmazzák.

A Közlekedési Kígyó Játék ideje alatt arra kérjük az óvodás, kisiskolás gyerekeket és szüleiket, hogy legalább egy héten 
keresztül biztonságos és környezetbarát módon menjenek óvodába, iskolába. Minden gyerek, aki valamilyen fenntartható köz-
lekedési eszközzel – gyalog, kerékpárral, rollerrel, autómegosztással, busszal – jön óvodába, megérkezéskor kap egy pontot. 
Ezeket a pontokat összegyűjtik és felragasztják a nagy, közös Közlekedési Kígyó bannerre. A cél, hogy teljesen lefedjék a kígyót, 
így a gyerekek jutalmat kapnak. 

A játékban a „tipegő” kisgyerekek, és azok a gyerekek is részt vehetnek, akik távol laknak az óvodától, iskolától, ezért szüleik 
autóval hozzák óvodába, iskolába. A szülők leparkolhatják autóikat 100- 200 méterre az óvodától, iskolától, és onnan gyalog érkez-
hetnek a bejáratig. Egy másik lehetőség, hogy egyszerre több gyereket hoznak egy autóval iskolába, óvodába (autómegosztás).

A kampánynak kizárólag előnyei vannak:
– a gyerekek barátaikkal közösen részt vesznek egy izgalmas óvodai játékban;
– a gyerekek több testmozgást végeznek, ugyanakkor egészséges, játékos módon járnak óvodába;
– a gyerekek biztonságos, egészséges és környezetbarát módon közlekednek;
– ily módon a gyerekek megtanulhatják a forgalomban való aktív és független közlekedést;
– csökken a közlekedési és parkolási káosz, elakadás az óvoda környékén;
– a CO2-kibocsátás csökkentésével megmenthetjük erdőinket!

A játék sikerességének egyik mutatója az a felmérés, mely kimutatja, hogy a gyerekek hány százaléka közlekedett 
fenntarható módon a játék kezdete előtt, a játék alatt és a játék lejárta után.

A Közlekedési Kígyó Játék május 23-tól május 27-ig tart. Az utolsó napon, azaz pénteken, 27-én kerül sor a záróün-
nepségre és ajándékosztásra.
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Rabszállító autó érkezett tegnap 
a csíkszeredai Octavian Goga kö-
zépiskola udvarára, több diákot a 
járműbe tereltek az egyenruhások, 
majd a börtönbe szállították őket, 
ahol előbb bilincs kattant a csuk-
lójukon, majd a cellaajtó is bezárult 
mögöttük. Nem fiatalkorú bűnban-
dát számolt fel a rendőrség – mind-
össze egy valósághű szimulációval 
mutatták be a diákoknak, milyen 
érzés letartóztatottnak, illetve be-
börtönzött rabnak lenni. Az akció 
célja: a bűnmegelőzés a fiatalkorú-
ak körében.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A bűnüldöző szervek által meg-
hirdetett nagyszabású bűn-
megelőzési kampányba ezút-

tal a fegyintézeteket is bevonták: egy 
Csíkszeredában rajtolt országos prog-
ram keretében élesben mutatják meg 
diákcsoportoknak, milyen a rácsok 
mögötti élet, hová vezethet egy meg-
gondolatlan lépés. Nem fényképekről 
vagy börtönviselt emberek történe-
teiből ismerhetik meg a tizenévesek, 
milyen a sitten, hanem személyesen 
tapasztalhatják meg néhány óra erejé-
ig, hová vezet a bűnözők útja. Az első 
diákcsoport az Octavian Goga közép-
iskolából vonult be a rácsok mögé, 
„elrettentő tapasztalatokat” szerezni. 
A rendőrök nem kukoricáztak, igye-
keztek szemléltetni, miféle bánásmó-
dot élveznek a bűnelkövetők. Előbb a 

rabszállító autóba ültették a diákokat, 
majd a fegyintézet udvarán páronként 
összebilincselték őket, végigterelték 
a folyosón, majd egy tizennyolc sze-
mélyes cellába zárták a látogatókat. 
Megszeppenve tekintették meg a diá-
kok a háromemeletes ágyakat, a szoba 
közepén található aprócska szabad 
felületet, ahol alig maradt hely egy asz-
talnak. Legtöbben – főként a lányok – 
a tenyérnyi mosdó láttán szörnyedtek 
el. „Ekkora helyen él tizennyolc ember, 
itt esznek, mosdanak, léteznek, intim 
szféra gyakorlatilag nincs” – összegez-
te a kísérő tiszt. Az apró rácsos ablak, 
a cella szaga, a szűk élettér sokkoló-
an hatott a látogatókra. „Soha ilyen 
helyre” – fogadkoztak. A helyszín 

azonban nem minden – vélekedtek a 
„kalandtúra” szervezői, így a program 
az intézmény könyvtárában folytató-
dott, ahol elítéltekkel állhattak szóba 
a diákok. Három fogvatartott – még-
hozzá olyanok, akik a látogatókkal 
egyidősek lehettek, amikor a bűn 
útjára tértek – beszélt a benti életről, 
illetve arról, hogyan is vezetett ide az 
útjuk. Ketten gyilkosságért, a másik 
személy pedig lopásért került börtön-
be évekkel ezelőtt. Az elítéltek őszin-
tén beszéltek a bűneikről és a benti 
életről. „A könnyű pénz reményében 
ki akartunk rabolni valakit. Napokig 
terveztük, akkor még izgalmasnak is 
tűnt, azzal biztattuk egymást, hogy 
legrosszabb esetben másfél, két évet 

kaphatunk a betörésért. Nem úgy si-
került, az illető rajtakapott, a dolgok 
elszabadultak, gyilkosság lett a vége, 
noha egyáltalán nem akartunk ilyes-
mit elkövetni” – tudták meg az egyik 
fogvatartottól a diákok. A másik arról 
beszélt, hogy mindössze „jó arc” akart 
lenni a haveri társaságban, amihez 
pénz kellett. Néhány rossz cimbora és 
egy minden hájjal megkent barátnő 
hamar bajba vitte, amiért most veze-
kelnie kell. Mit sajnálnak a legjobban? 
– kérdezték többen az elítéltektől. „A 
családjainkat, azt, hogy nemcsak a sa-
ját életünket tettük tönkre, hanem az 
egész családon ott a bélyeg. Amióta 
bent vagyok, három közeli hozzátar-
tozóm halálozott el, azt mondták, a 
bánat vitte el őket” – felelte az egyik 
fogoly. „Legfontosabb tudni, hogy 
sem odakint, sem idebent nincs igazi 
barát. Cimbora elég akad, de az ember 
egyetlen igazi barátai a szülők, akik ré-
széről a szeretet igazi és feltétel nélküli. 
Rájuk hallgassatok, ne másra, hiszen 
láttátok, mi vár idebent” – bocsátot-
ták el a látogatókat a rabok.

„A szimulációs helyzetek révén 
inkább elsajátítják a gyerekek a tu-
dást, mint a száraz, elméleti okta-
tással. Így van ezzel is, egy-egy ilyen 
látogatás százszor hatékonyabb lehet, 
mint akárhány ledarált elmélet” – 
vélekedett a csoportot kísérő tanár-
nő. A fegyintézet illetékesei szerint 
a térség összes középiskolájából el 
szeretnének hozni diákokat hasonló 
börtönlátogatásra. 

Megemlékezés írva és vésve

Saját bőrüköN, Nem Szórólapról

Diákok rabszállítóban

d. B.

Csík vármegye státusszimbólu-
ma címmel pénteken mutat-
ják be a Csíkszeredai Római 

Katolikus Gimnázium épülete felszen-
telésének 100. évfordulója alkalmából 
megjelent kötetet. 

„A szerzők más-más generáció tag-
jai és különböző oldalról közelítik meg 
a témát: Antal Imre, aki 1931. június 
6-án született, a százéves évforduló 
után egy nappal fogja tölteni a nyolc-
vanat, Darvas-Kozma József atya, aki 
most hagyta el hatvanadik életévét, 
én, aki negyvenen vagyok túl három 
esztendővel és Szép Andrea Katalin, 
aki 1987-ben született, tehát egy évvel 
azután, hogy én elballagtam a Márton 
Áron Gimnáziumból; mind valami-

lyen szinten kapcsolatba hozhatók 
vagyunk ezzel az épülettel és a benne 
működő oktatási intézménnyel” – 
mondta el Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere.

Amint arról már tudósítottunk, 
június 5-én, 100 évre rá, hogy gróf 
Majláth Gusztáv Károly püspök fel-
szentelte az épületet, megemlékezést 
tartanak a gimnáziumnál. Leleplezik 
az újra elhelyezett, egykor a főbejárat 
jobb oldali részén található emlék-
tábla szöveghű mását, továbbá az új 
talapzatra helyezett Majláth Gusztáv 
Károly és Márton Áron püspökök 
szobrait, illetve Ujfalusi Jenő egykori 
polgármester és Mikó Bálint főispán, 
a gimnázium építőbizottsági elnöké-
nek szobrát

Rendhagyó bábóra
rendkívüli bábszínházat kapnak 
ajándékba a gyermeknap alkalmá-
ból Csíkszereda negyedik osztályo-
sai. a marosvásárhelyi Színművé-
szeti egyetem végzős mesteri fo-
kozatú báb szakosai megismertetik 
őket a különböző bábtípusokkal, és 
kezükbe is adják a bábokat.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Rendhagyó bábóra keretében 
tekinthetnek be a színfalak 
mögé mától három napon át 

a negyedik osztályos gyerekek. Balogh 
László teatrológus, Tollas Vanda és 
Király Anna végzős báb szakos hall-
gatók a bábművészetbe vezetik be a 
gyerekeket. Az előadás-sorozat abból 
a meggondolásból született, hogy 
igen kevés óvónő, tanító bábozik ta-
nítványaival, így a gyerekek még a 
különböző bábműfajokat sem nagyon 
ismerik, a bábelőadásokat sem mindig 
értik – mondja Balogh László. Tervük 
az, hogy távlatokban az óvodások és az 
elemi osztályosok számára is tartsanak 
olyan előadásokat, foglalkozásokat, 
amelyekkel közel tudják vinni a gyere-
kekhez ezt a műfajt. Különböző báb-
típusokat mutat be a két fiatal bábos 
a gyerekeknek egy-egy jelenet kereté-
ben, majd kezükbe adják a bábokat, 
hogy kipróbálhassák őket. Kesztyűs 
báb, árnyjáték, vajang – csak néhány 
műfaj, amit ezekben a napokban a 
gyerekek megismernek. Az előadásso-
rozat ingyenes, ugyanis Magyarország 
Főkonzulátusa mellett a Waberer’s, a 
Harbau és Kurkó János vállalkozó is 
támogatja a bábszínházzal való köz-
vetlen ismerkedést. 


