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„Akkor adjuk a legtöbbet, ha képesek vagyunk vele megélni a jelent”

Az elfogadás fontossága

ARCHÍV FELVÉTEL

Ötödik alkalommal rendezték meg a székelyföldi Urusos gyógyító tábort augusztus 1–6. között
a ka dics falvi Hintó Panzióban. A Gyógyító Energia Alapítvány által kezdeményezett eseményre
zömében központi idegrendszeri sérüléssel született gyerekeket fogadtak, azonban izomsorvadásos, valamint Parkinson-kórban és sclerosis
multiplexben szenvedő kiskorúak is részt vettek
a táborban.

A

nyolc terapeutából álló csapatot a sérült gyerekek szükségleteinek
megfelelően állították össze.
A három és fél, illetve huszonkét év közötti, jórészt édesanyák által kísért tizennyolc
gyerek hat napon át különféle speciális terápiának volt részese: cranio-sacrale terápia, speciális masszázstechnikák, gyógytorna, manuális
dúra- és beszélgetőtechnikák,
reflexológia, shiatsu, valamint
pránanadi módszerek segítségével igyekeztek javítani állapotukon.
Balla Tibor, az alapítvány elnöke az ingyenes tábort azon
erdélyi családok számára hozta létre, akik nehéz körülmények között élnek, és nem tudják biztosítani beteg gyermeküknek a fejlődéshez szükséges terápiákat, fejlesztő módszereket. Ennek érdekében
idén is megrendezték Budapesten a már hagyományosnak
számító Hangok a gyermeke-

kért jótékonysági musical- és
operettgálát, melynek bevételéből létrejöhetett a kezeléssorozat.

A kezelések után kell a pihenés
A napi három-négy órás kezelés nagyon kifárasztja a gyerekeket, ezért a csütörtököt lazítónapnak szánták: a délutáni órákra nyílt napot szerveztek a kadicsfalvi kultúrotthonban. A vendégek a csíksomlyói
kegytemplomból Erik testvér,
Kádár Annamária marosvásárhelyi pszichológus, valamint
Abodi Nagy Blanka előadóművész voltak.
Erik testvér az elfogadás fontosságát emelte ki beszédében,
hiszen véleménye szerint ezek
a gyerekek nem véletlenül kerültek éppen arra a helyre, ahol
születtek. Kádár Annamária úgy
gondolja, ha jót akarunk a gyereknek, elsősorban nem jövője
miatt kell szoronganunk: akkor
adjuk a legtöbbet, ha képesek va-

A szülők szerint eredményesek a táborban alkalmazott gyógyító módszerek
gyunk vele megélni a jelent, ugrálni vele a pocsolyában és csodálni a szappanbuborékokat. Ez
a legtöbb, amit ma megtehetünk
érte, és ez a legtöbb, amit megtehetünk jövőbeni boldogságáért.
Ahhoz, hogy a későbbiekben képesek legyünk felnőttként elfogadni önmagunkat, fontos, hogy
szüleink elfogadjanak minket
gyerekkorunkban, hogy ne a környezetünkben lévő gyerekekhez
mérjenek, hanem megpróbáljanak saját valónkban látni és úgy
is szeretni – összegezett a szak-

Hogy megmaradjon ez a kicsi falu
Sem tojásírásra, sem fáklyakészítésre nem ösztökélték eddig szünidőben a székelypetki
és a déd- vagy nagyszülőknél
nyaraló gyermekeket. Az idei
falutalálkozó részvevői azonban már meghallgathatták,
miként csendülnek a gyermekajkakon a régi petki énekek, és megnézhették, mit tanultak a csemeték a kézműves
héten Kerekes Edit helyi születésű, Szentegyházán tanító
óvónőtől.
„Zeng nyáron a falu, s egy
gyermeket sem ismerek” –
mondta korábban Edit, aki szabadidejét rendszerint szülőfalujában tölti. Ezen változtatott
immár második éve. Az elmúlt
héten délelőtt és délután együtt
alkottak a kicsikkel, gyakoroltak, majd bemutatták az eredményeket.
A második székelypetki alkotótábor idején nagy hangsúlyt
fektettek a régi festett minták megtartására: két napon
át a székely színekkel történő
alapozást és a felrajzolt minták földszínekkel való kitöltését tanulták-ismételték. A helyi közbirtokosság szívén viselte a tábor sorsát, és ellátta alapanyagokkal a részvevőket.
Edit már a tavalyi tábor
végén jelezte, hogy idén a
kesicehasználatot szeretné

ember, aki már harmadik éve
tart pszichológiai tanácsadást a
táborba látogatóknak.

Érezhető a fejlődés
„Gyopárka vízfejű, ezért a fejlődésében elmaradott. Nagyon
sokat jelent nekünk a tábor,
mert máris érezhető fejlődés indult el kislányomnál: figyelme
és kommunikációja sokat javult
– mesélte Mónika, a hároméves
kislány édesanyja.
„11 éves, halmozottan fogya-

Szakrális maraton
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A Kiss Júlia Kultúrotthon hűvösében zajlott a szépteremtés
megtanítani. A tojásírás ismeretlen volt a faluban, így nem
csoda, hogy a meleg méhviaszszal és az írókával kíváncsian
ismerkedett a harminc óvodás
és kisiskolás. Összefogni sem
volt könnyű a Brassóból, Marosvásárhelyről, Udvarhelyről,
Ócfalváról vakációzni érkezett
gyerekeket, de helybéli szülő,

óvónő és kányádi tanárnő is segített a foglalkozásokon.
„Úgy szét vagyunk szóródva! Szeretném hazacsalogatni
a gyermekeket, hogy ismerjék
meg egymást, szeressék meg
szüleik származási helyét, legyen kedvük az ősök szülőfalujába hazatérni. Nem kellene felszámolódnia ennek a kicsi falu-

tékos kislányommal idén második alkalommal vehetünk
részt az Urusos gyógyító táborban. A tavalyi tábor után nagyon
sok apró szellemi fejlődést vettünk észre, ami könnyebbé tette napjainkat, és egy sokkal vidámabb kislányt kaptunk, ami
a tábor nélkül nem sikerült volna. Bízunk benne, hogy jövőre is szerveznek tábort, amire
nagyon szeretnénk eljönni” –
mondta Ibolya, egy másik gyerek édesanyja.
DÓSA ILDIKÓ

nak, csak mert félreeső helyen
van s az ide vezető út is rossz” –
fogalmazott Edit.
A családtagok, rokonok és ismerősök szombaton nem győzték dicsérni a kiállítást, a gyermekek előadását, illetve a fáklyás felvonulást. Folytatást kívántak jövőre is.
MOLNÁR MELINDA

Az Erdélyi Mária Út Egyesület
első alkalommal rendezi meg
a Szakrális Maratont augusztus 14-én a testi egészség és
a keresztény értékek megőrzése jegyében. A maraton
Székelyudvarhelyről, a Márton Áron térről indul reggel 7
órakor, a gyülekező 6.30-tól
lesz. A maratonra csak kerékpáros résztvevők jelentkezhetnek. Az útvonal a Mária
úton halad végig, ezért többnyire terepbiciklizésre számíthatnak a jelentkezők, a
magas szintkülönbségek miatt kezdőknek nem ajánlott.
Az útvonal: Márton Áron tér
– Szarkakő – Homoródfürdő
– Mária-forrás (nagy pihenő) – Kápolnásfalu – Szentegyháza – Hármas kereszt
– Csíkszereda – Csíksomlyó.
A székelyudvarhelyi kerékpáros csoportot Szabó Zoltán
(Kobra) vezeti, aki már bejárta a szakaszt. Minden jelentkezőt szívesen várnak, a 18
éven aluliak szülői beleegyezéssel indulhatnak, vagy szülővel együtt, hiszen családok jelentkezésére is számítanak. A tervezett útvonal a
szakralismaraton.ro honlapon tekinthető meg részletesebben.

