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2012. augusztus 30.

Bemutatkozott a debreceni modell
A Debreceni Javítóintézet drámaköre Szabad Álmok Színháza
elõadócsoportjának kiállítással
egybekötött, Önvallomás címû
elõadását láthatták az érdeklõdõk
a Medgyaszay Házban. A tárlaton
a növendékek kerámiáit, szõtteseit, gobelinjeit, fonott használati és
dísztárgyait tekinthette meg a
nagykanizsai közönség.
A Debreceni intézménybõl érkezett vendégeket a városvezetés nevében Cseresnyés Péter polgármester
köszöntötte. Beszédében kiemelte,
közel állunk ahhoz, hogy Nagykanizsán is egy hasonló intézet létesüljön,
és azért vannak most itt a fiatalok,
hogy minél többen megismerhessék
az intézetben folyó munkát. A polgármester egy példával érzékeltetve kiemelte: ha másért nem, a társadalmi
szolidaritás és esélyegyenlõség biztosítása érdekében van szükség Nagykanizsán is egy ilyen létesítményre.
A 15 évvel ezelõtt alakult debreceni intézet akkori fogadtatásáról

Magyari László igazgató számolt
be. Megjegyezte, nem örültek neki a
környéken lakók, de az idõ azt igazolta, nem lett igazuk, mert az intézmény kialakítása miatt nem csökkentek a telekárak. Nem azért látogattak el Nagykanizsára, hogy meggyõzzék az ittenieket, hanem hogy
bemutatkozzanak. Ahhoz, hogy biztonságban érezze magát mindenki a
környezetében, az ilyen elsõ bûncselekményes fiatalokat a helyes útra kell terelni annak érdekében,
hogy hasznos emberré váljanak.
Végül az igazgató az intézet kerámiamûhelyében készült ajándékot
adott át Cseresnyés Péter polgármesternek, de nem mentek el üres
kézzel a találkozóról a résztvevõk
sem. Õnekik egy-egy hûtõmágnest
nyújtott át az egyik fiatal.
A drámakör elõadása elõtt Antal
Gábor, az intézet utógondozója elmondta, azért jöttek el a négy fiúval
az ország túlsó végébõl, hogy felvillantsanak egy apró szeletet a
mindennapi tevékenységükbõl. A

drámakörben a fiatalok megtalálják
azt a tevékenységi formát, ami akár
tovább is kísérheti õket majd a kapukon túl.
„Érdekes sorsok állnak most
önök elõtt, hiszen a fiúk között van
olyan, aki a gyermekvédelmi szakellátás különbözõ bugyraiban nevelkedett kiskora óta, és van, aki
tragikus körülmények között vesztette el a szüleit. Sok minden közrejátszott abban, míg õk bûnelkövetõvé váltak. Bekerültek hozzánk, és
mi megpróbálunk oly módon foglalkozni velük, hogy kikerülésüket
követõen sikeresen integrálódhassanak a társadalomba.”
Végezetül egy hasonló intézmény sikeres kialakítását kívánta
Nagykanizsának, és a mostani látogatásuk viszonzásaként meghívta a leendõ intézet lakóit Debrecenbe. A köszöntõk után az intézet
Szabad Álmok Színházának elõadása zárta a programot.
B.E.
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Tanulás a természetben

Fotók: Bakonyi Erzsébet

Esély az újrakezdésre

Mindezt tettük azért, hogy jobban megismerhessük a szögesdrót,
a biztonságtechnika mögötti világot, ahol a fiatalok büntetésük letöltése közben tanulhatnak, szakmát szerezhetnek, dolgozhatnak,
vagy akár drámakörre is járhatnak.
Ezzel esélyt biztosítva nekik, hogy
a büntetés letöltését követõen
könnyebben vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba és annak
hasznos tagjává válhassanak.
Kis túlzással azt is mondhatnánk, õk szerencsésebbek a többi
tizennyolc év alatti elítéltnél, akik
fogházban, fegyházban vagy börtönben töltik le a kiszabott idõt, itt
ugyanis nem segítik megfelelõen
az eltévedt fiatalokat. A javító-nevelõ intézetben, ahogy Debrecenben is, iránytût adnak a fiataloknak, és a kiszabott idõ letöltését
követõen nem lesznek büntetett
elõéletûek, könnyebben indulnak
neki a világnak. Fõleg, ha még az
iskolát is befejezték, esetleg szakmát is szereztek.
A fiataloknak kötelezõ elvégezni a tíz osztályt – általában az intézmény falain belül –, mely gimnáziumi oktatásnak megfelelõ
képzést követõen egy kinti iskola
pedagógusai vizsgáztatják le õket,
és ennek az intézménynek a neve
kerül be a bizonyítványukba. Arra
is lehetõségük nyílik, jó magaviselet esetén, hogy szakmát tanuljanak az intézmény falain kívül. Lógás esetén azonban zártabb cso-

portba kerülnek, ahonnan nem mehetnek sehova.
Konfliktus szokott lenni –
mondták nevetve a fiúk – hiszen a
nap 24 órájában össze vannak zárva. Elég, ha valaki egy kicsit feszültebb, véletlenül meglöki a másikat, de hozzátették elgondolkodnak elõtte, hogy megéri-e, ugyanis
ha bajt csinálnak, nem mehetnek
haza, és persze akkor sem, ha elõzetesben vannak. Az pedig fontos,
feltölti õket.
Az intézet napirendjét tekintve
elmondták, egyik nap iskolába kell
járniuk, másik nap pedig a mûhelybe. Választhatnak többek között a szõnyegszövõ, a kerámiakészítõ és a kertészet közül. Az itt
termelt zöldségeket, gyümölcsöket
a konyhán, ahol szintén besegítenek a fiatalok, felhasználják. A
kertészetben tanultakat a büntetés
letöltését követõen hasznosíthatják
az otthoni kiskertben. A drámakör
is egy választható alternatíva. Itt
olyan elõadásokat állítanak össze,
melyben önmagukat fejezik ki. Az
elõadott, hasonló korú és helyzetû
fiatalok által írt tragikus sorsot sejtetõ versek is a mostani helyzetüket ábrázolták a Medgyaszay Házban.
Zárásként pedig csak egy rövid
idézet az elhangzott versek egyikébõl: „...fölállok a székre, majd
az asztalra, ordítok nagyokat, kikiabálom nektek rengetegszer: szeressetek, szeressetek, szeressetek!”
V.M.

– Nagykanizsa elkötelezett a környezetvédelem, a környezeti szemléletformálás és nevelés területén.
Ezért döntöttünk úgy, hogy részt veszünk ebben a pályázatban – kezdte
a tájékoztatót városunk polgármestere. A közös program célja, melybe
pedagógusokat is bevonnak, a modern környezeti nevelés támogatása
a környezet konkrét és közvetlen
megélésén keresztül, azonos korú
gyerekek és fiatalok részére.

Csömödér – Lenti – Kistolmács útvonalon az erdei kisvasúttal. Osztrák oldalon a Zöld Hét Bécsben címû projektelem július 16-20. között valósul
meg, melynek keretében száz gyermek vehet részt a környezeti tanulás
tematika köré épülõ táborozáson. Magyar tanulócsoportok öt napot tölthetnek a bécsi nemzeti parkban, ahol egy
kis sátorvárosban, vad természetben
élvezhetik a felejthetetlen nyári tábort.
A Magyarországról, illetve Ausztriából érkezõk személyes tapasztalatokat cserélhetnek környezeti témákkal
kapcsolatosan, mindezt a környezettel
való közvetlen érintkezésben. Majd
az osztrák fiatalok ellátogatnak a nyugat-dunántúli régió megyéibe és a
magyar diákokkal együtt, különbözõ
érdeklõdési területekre összpontosítva kutatják a természetet. A fenntarthatóság jegyében a program tovább
fog élni, ennek a fõ vonalaira építve
készítik el a Fresh air! elnevezésû
programot, melynek köszönhetõen
folytathatják a megkezdett munkát.
Prof. Dipl.-Päd. Gerhard Hofer
hozzátette, a projektnek nagy je-

Fotó: Varga Mónika

A Debreceni Javítóintézet drámakörének, a Szabad Álmok
Színháza elõadócsoportjának kiállítással egybekötött Önvallomás címû elõadását követõen
kötetlen beszélgetést kezdeményeztünk a fiatalokkal és Marosi
Nagy János drámapedagógussal.

A Lernraum Natur - Tanulás a
természetben elnevezésû projekt, melyben városunk partnerként mûködik közre, támogatást
nyert az Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013
keretében. A kétoldalú, innovatív környezeti nevelési programot Cseresnyés Péter polgármester, prof. Dipl.-Päd. Gerhard
Hofer, az UmweltBildungAustria - Grüne Insel igazgatója és
Benedek Miklós sajtótájékoztató
keretében mutatták be.

A határon átnyúló környezeti nevelési projektet, annak koordinátora Benedek Miklós környezetvédelmi- és
klímavédelmi megbízott mutatta be
bõvebben. A program, mely 2012 és
2014 között valósul meg és három
megyére terjed ki, vezetõ partnere az
UmweltBildungWien. További résztvevõként szerepel Nagykanizsa és a
Magyar Környezeti Nevelésért Egyesület. A programok közt szerepel a
workshop, melynek keretében az
osztrák partnerek utazást tettek

lentõsége van. A természet érték,
melyet védenünk kell, így a környezeti nevelés gondolatát széles
körben kell elterjeszteni. Valamennyi település közös kötelezettsége, hogy intézkedéseket hozzanak a környezet védelme érdekében. A pedagógusok egyik legfontosabb feladata a prevenció, a környezetvédelem fontosságának tudatosítása.
V.M.
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