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Kedd

Magazin
Ezen a napon

és anyaországi sérült
gyerekek érkeztek.
Nagy Attila saját házát
engedte át főhadiszállásul Bagzosban, a
A szerző felvétele

szakemberek a segítés
szándékával, mindenféle díjszabás nélkül
végezték munkájukat.
P. Buzogány Árpád
Frissen aszfaltozott úton
lehet elérni Varság központját, kissé lennebb tér el a z út
Nagy Attila bagzostanyai házához (494. sz.). A ve ndéglátásra berendezett épület
tágas, hatalmas udvar tartozik hozzá, a kör nyezet vendégmarasztaló. Ám augusztus
28-ától szeptember első napjáig nem vendégek, hanem sérült gyerekek és a zok szülei
tanyáztak ezen a helyen. A tulajdonos a f igyelemfelkeltés
szándékával szervezte anyaországi orvos ismerősével,
Balla Tiborral, kettejük anyagi hozzájárulásával ezt a tábort. Kiemelte: a s ajtóban is

meghirdetett gyógyító táborba különféle gondokkal birkózó sérült gyerekeket fogadtak
családostól, tehát gyógyításuk
is más-másféle. Ezért gyerekpszichológus, gyógymasszőr,
illetve keleti g yóg ymódok
(pránanadi, cranio-sacralis
kezelés) szakértői, mindanynyian anyaországiak, általuk
megállapított, személyre szabott kezelésben részesítették
a csaknem kivétel nélkül kisgyermek korú betegeiket.
A földszinten konyha, nappali, az emeleti szobákat kezelőkké alakították, a lakótérben
nagyszüleink korát idéző kézműves eszközök, szerszámok,
melyek egy Varságon létesítendő tájház gyűjteményében kaphatnának helyet.

Sikeres kezdeményezés

A

tavalyi ny ugat-európai turnéjáról.

Lapunk hasábjain többször
is beszámoltunk a Haáz Sándor tanár úr által immár több
mint harminc éve élet re hívott és azóta is működtetett

együttesről, a S zékelyhon.
ro-n is majd egy éve fellelhető az a videó, melyre mintegy
hatvanezren voltak kíváncsiak világszerte. Farkas Antal
ezúttal egy másik változatot
készített, erről a f ilmről azt

Fotó: ifj. Farkas Antal

f r issen átadott Dáv id
Ferenc parkban vasárnap este mintegy ötszázan tekintették meg F arkas
A ntal és Lukács Csaba dok u ment u m f i l mjét a Sz entegyházi Gyermekfilharmónia

Mint megtudtuk, a szülők
már korábban tanfolyamon
vettek részt, hogy megbirkózhassanak a f eladatokkal, ám ez a táb or azért is
hasznos Nagy Attila szerint,
mert tapasztalataikat (néha a
gyógyításra vonatkozóan is)
megosztják egymással. Saját helyzetükkel példálózik: a
három év kör üli, eleven természetű Magor, akinek a ne vetésétől visszhangzik a hely,
összenőtt ujjakkal született. A
szülőknek kellett keresniük
a szakembert, aki vállalta az
első műtétet. Attila megtudta az udvarhelyi kórház egyik
nővérétől: másfél év alatt kilenc olyan gyerek született
a városban, akiknek hasonló a pr oblémájuk, ám a c sa-
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ládok tájékoztatás hiányában
magukra vannak utalva. Ezt
talán példázza a pr ogramra bejelentkezettek lakhelye
is: 2–2 anyaországi és varsági, egy-egy csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi, siménfalvi,
nagyváradi. Az információ
terjesztését is segíteni szeretnék a táb or szervezői, idénre még terveznek egy képzést
is szülőknek ezen a kel lemes
helyen. A szakemberek az érdeklődőknek ajánlják a v ilághálón elérhető anyagot (www.
gyogyitoenergia.hu), illetve
egy kisfiú, Bazsi esetét – őt
őssejtátültetéssel gyógyították
(www.mindennapokmanoval.
blogspot.com). További tudnivalókkal a szervező Nagy Attila szolgál (0748-420221).

mondja, hogy immár véglegesnek tekinthető az ötvenöt
perces összeállítás. Hamarosan a Digital 3 Televízió is műsorra tűzi az udvarhelyszéki
kábeltévés hálózaton belül,
a felvételt térítésmentesen
megkapta a Hír TV is, úgyhogy
hamarosan még távolabbra is
elviszik a F ili hírét a mé diás
eszközök.
Farkas Antal Abodi Nagy
Blanka koncertjén figyelt fel
a tér adottságaira, de a p olgármesteri hivatal is nagy figyelmet fog szentelni arra,
hogy a térnek új funkciókat
kölcsönözzenek. Ku lcsá rSzékely Attila színművész,
városi tanácsos is úgy nyil at ko z ot t, hog y h a m a r o san leülnek a vá rosatyák,
és végigleltározzák, milyen
teípusú rendezvényeket tudnak idehozni, amíg tart a j ó
idő, de fontolóra veszik a téli hasznosítást is. Az sem kizárt, hogy a j övőben olyan
produkciók születnek majd,
amelyeknek kifejezetten ez a
hely lesz az otthonuk.
S. M.

Samuel Morse bemutatta
távíróját a New York-i
egyetemen.

Megszületett Varga Gyula
orvos, fül-orr-gégész, egyetemi tanár.

Megszületett Maléter Pál
katonatiszt, az 1956. évi
forradalom és szabadságharc honvédelmi minisztere,
mártírja.
Európában utolsóként Bulgáriában is bevezették a
Gergely naptárat.

Megszületett Karda Beáta
énekesnő.

1965-ben

ram, amelyre hazai

1950-ben 1962-ben 1963-ban

meghirdetett prog-

1920-ban 1927-ben 1933-ban 1937-ben 1942-ben

természetben jelszóval

Meghalt báró Zách János
Ferenc csillagász, geodéta,
akadémikus, a londoni Royal
Society tagja.

1917-ben

zött folyt a Gyógyítás a

1902-ben 1902-ben 1905-ben 1905-ben

szerű körülmények kö-

1837-ben 1863-ban 1882-ben 1886-ban 1902-ben

kelyvarságon tábor-

Palermói Szent Rozália,
a palermóiak és a pestisesek védőszentjének ünnepe

1832-ben

Az elmúlt héten Szé-

1166-ban 1805-ben

Gyógyító tábor Varságon

Meghalt Albert Schweitzer
Nobel-békedíjas elzászi orvos, lelkész.

Megszületett Mikó Imre
erdélyi magyar államférfi,
művelődés- és gazdaságpolitikus, történész.

Buda díszpolgárává avatták
Ganz Ábrahámot.
Megszületett Leonhard
Frank német elbeszélő, író.
Geronimo fogságba kerülésével befejeződött az amerikai indián háború.
Meghalt Heller Ágost természettudományi író, tudománytörténész, akadémikus.

Meghalt Edward Eggleston
amerikai lelkész, író és szerkesztő.
Megszületett Mary Renault
angol-afrikai regényírónő.
Megszületett Ráday Imre
színész, színházi rendező,
főiskolai tanár, rádiós műsorvezető.

Megszületett Sánta Ferenc
Kossuth- és József Attila-díjas író (Az ötödik pecsét).
Megszületett Mécs Imre
villamosmérnök, 1956-os
elítélt, politikus.
Megszületett Dawn (Ware)
Fraser négyszeres olimpiai
bajnok ausztrál úszó.
Meghalt Móricz Zsigmond
író, újságíró, szerkesztő
(Légy jó mindhalálig, Hét
krajcár).

A Beatles megkezdte munkáját a EMI Abbey Road
Studióban.
Meghalt Robert Schuman
francia politikus, külügyminiszter, az Európai Parlament
első elnöke, „Európa atyja”.
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