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Csütörtök

A Gondviselés Segélyszer-

vezet, a Keresztúri Kismama 

Klub és a Székelykeresztúri 

Unitárius Nőszövetség meg-

hívására gyermekáldásról, 

bábáskodásról és természe-

tes gyógymódokról tartott 

előadást Bernád Ilona termé-

szetgyógyász. A szülész-nő-

gyógyász asszisztensnő és 

néprajzkutató tapasztalatait, 

tanácsait több mint hat-

van idős és fiatal érdeklődő 

hallgatta az egyházközség 

Gyülekezeti Házában. 
A kutatásait több kötetben is meg-

jelentető előadó azokról a népi szo-
kásokról, hagyományokról beszélt, 
amelyeket utazásai során több mint 
40 országban jegyzett fel. Véleménye 
szerint a mai világban „elkompli-
kált, elködösített“ a gyermekvállalás 
és -szülés kérdése, holott ez egysze-
rű, természetes, ugyanakkor szent 
folyamat, egyetlen dolgunk, hogy 
hagyjuk megtörténni, aminek tör-
ténnie kell - az élet élni akarása egy 
sajátos törvény, amely érvényre jut 
„orvosi kiírások“, műtétek nélkül is. 
Ebben fontos szerep jut a bábáknak, 
tudtuk meg az előadótól, aki a nagy 
tudással rendelkező bábaasszo nyok 
feladatairól beszélt, a különbözö kul-
túrákban való szerepükről a törté-
nelem során és napjainkban (pl. a 

nyugati országokban egyre gyako-
ribb a bábák segítségével történő ott-
honi gyermekszületés). Előadásának 
második részében arra figyelmez-
tetett a természetgyógyász, hogy 
túlzottan test- és tünetorientáltak 
vagyuk, pedig a betegség - ahogyan 
a gyógyulás is – háromdimmenziós, 
lelki, szellemi és testi egyszerre. 
Génjeinkben benne van az öngyó-
gyító mechanizmusok „program-

ja“, amely azáltal „aktiválható”, hogy 
időt fordítunk a magunkkal való tö-
rődésre, lelki szükségleteinkre, az 
imára. A magunkra való figyelés, el-
mélkedés mellett a természetes és 
egészséges életmód is fontos, hi-
szen mindez összefügg. A Kereszt-
úrra szívesen látogató neves előadó 
(„szeretem az itteni különleges szé-
kelyföldi hangulatot“) egy csángó 
öregasszonnyal való beszélgetése 

élményével összegezte a természe-
tes gyógyítás lényegét. Honnan jön 
a betegség? – kérdezett a néprajzos 
szülésznő. A bánatból, felelte az asz-
szony, a bánat pedig a bajból. S hon-
nan jön a baj? A bűneinkből, jött a 
válasz. És akkor hogyan gyógyíta-
nak? - faggatta Bernád Ilona a csángó 
asszonyt. - Úgy, hogy imádkozunk...

P. Dávid Tünde
keresztur@udvarhelyi-hirado.ro

A betegség a bánatból jön

Március 8-án nyitották meg a 
székelykeresztúri Petőfi Sándor 
Általános Iskola 2010-es ünnepi 
iskolahetét. A mindennapi ok-
tatási tevékenység mellett az  
ilyenkor hagyományos módon 
megrendezett vetélkedőkön és 
előadásokon kívül ebben az év-
ben a hét első rendezvényeként 
„kaput nyitottak“. Az intézmény 
timafalvi épülete előtt a szó 
szoros értelmében kapunyitásra 
került sor: az újonnan felállí-
tott székely kapu avatása azzal 
kezdődött, hogy először az ott 
tanuló kisdiákok léptek be az új 
kapun bújj-bújj-zöld-ág-at játsz-
va, majd az igazgatók, tanítók, 
meghívottak követték ugyanígy 
őket. A játékos bevonulás után 
Rafai Emil polgármester, Antal 
Zoltán református esperes, a Vá-
rosi Iskolaszék elnöke köszöntő 
szavait hallhatták a kisdiákok és 
a vendégek, Simó Ildikó igazgató 
avatóbeszédében elmondta, a 

Demeter István szobrászművész 
munkáját dicsérő kapu „őrzi és 
védi az iskolát, identitástuda-
tunk azonosítója,  jelképe, hisz 
faragott székely kapu, székely 
város egyetlen általános iskolá-
jában. Új kapu, amely magával 
hozza az értéket és a hagyo-
mányt – ezzel együtt jelentve és 
képviselve a szépet.“

P. Dávid Tünde

A Civilsuli a Magyar Ifjúsági Tanács 
(MIT) – az európai Youth in Action 
– Fiatalok Lendületben program 
keretében többször is sikeresen 
megpályázott – rendezvényso-
rozata, amelyre a 2009/2010-es 
tanévben másodszor került sor 
tizenkét erdélyi városban. A civil és 
közéleti iskolát a MIT azzal a céllal 
szervezi – tájékoztat Péter Emőke 
Katalin irodavezető –, hogy az er-
délyi magyar középiskolás diákok 
és fiatalok érdeklődését felkeltse a 
civil szféra és a közéleti kérdések 
iránt, illetve elősegítse közvetlen 
tájékozottságukat az említett terü-
leteken. Remélik, hogy a fiatalok a 
meghallgatott előadások nyomán 
nagyobb kedvet kapnak a közéleti 
szerepvállaláshoz, és közössé-
gükben cselekvő szerepet vállalva 
igyekeznek majd hasznosítani a 
Civilsulin szerzett tudást. A népfő-
iskola-szerű konferenciasorozat 

meghívott előadói magyarországi 
és hazai szakemberek, illetve ne-
ves közéleti személyiségek, olyan 
témákról hallhattunk tőlük, mint a 
civil szféra, közélet, közösségi jo-
gok, korrupció, véleményszabad-
ság, kulturális örökségvédelem, 
sajtószabadság, környezetvéde-
lem stb. 
Az elmúlt hétvégén tizenegyedik 
állomásként Székelykeresztúrra 

érkezett a Civilsuli, ahol az Unitári-
us Egyházközség Gyülekezeti Há-
zában került sor az előadásokra, 
március 5-én és 6-án. Péntek dél-
után Sándor Krisztina MIT-elnök 
köszöntő szavai után Szacsvai 
Kinga fizikus, a Sapientia–EMTE 
tanára Radon a belső térben cím-
mel tartott előadást, amelynek so-
rán a résztvevők a radonsugárzás 
káros hatásairól (a tüdőrák ki-
alakulásának második leggyako-
ribb oka) hallhattak, majd Hajdó 
Csaba udvarhelyi vállalkozó a 
multik megjelenéséről beszélt – a 
multik hasznosak, ha nemcsak 
érdek-, hanem értékorientáltak is 
a munkahelyteremtés és az ipar 
generálása által. Szombaton Csáki 
Rozália, a Civitas Alapítvány prog-
ramkoordinátora a civil társada-
lom véleményformáló és -alakító 
szerepét hangsúlyozta, Simó 
Irma mentálhigiénés szakember, 
klinikai pszichológus a módosult 

tudatállapotokról tartott előadást, 
kiemelve, hogy a függőségek kiala-
kulásában a legveszélyeztetettebb 
korosztály a fiataloké. Munkatár-
sunk, P. Dávid Tünde reklámterve-
zőként Látvány és kommunikáció 
című előadásában a reklám- és 
arculattervezés terén adott gya-
korlati tanácsokat, a kommuniká-
ciós készség fejlesztésének fon-
tosságát is hangsúlyozva. Gáspár 
Jolán Andrea grafológus Üzen az 
írás című előadásában a grafoló-
gia (nem írásfelismerés, hanem 
íráspszichológia) tudományát 
ismertette. A konferencia résztvevői 
Kincses Réka Balkán-bajnok című 
filmjét is megnézték, és a húsz évvel 
ezelőtti eseményekről beszélgettek. 
„Összességében egy eredményes 
hétvégét zártunk“ – mondták a 
szervezők, akik a Civilsuli utolsó állo-
mására, Kolozsvárra március 19–20. 
között várják az érdeklődőket. 

B. Á.

Ésszel járják be a Földet

A magyarországi Földgömb folyóirat idén másodszor hirdetett magyar-
országi és határon túli középiskolások számára vetélkedőt „Ésszel járom 
be a Földet!” mottóval. A verseny – amely alapvetően az általános és 
középiskolai tananyagra, aktuális hírekre, az általános műveltségre épít – 
idén az űrkutatás témakörét állítja középpontba (Univerzum, Naprend-
szer, csillagászattörténet). A kétfős csapatok három fordulóban mérik 
össze tudásukat ebben a témában, a folyóiratban megjelent cikkekre 
is alapozva. A bejelentkezett 103 csapatból a február 16-ai első fordu-
ló után 18 jutott tovább, köztük – egyedüli határon túli csapatként – a 
székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium kilencedik osztályos diákjai, 
így Gábor Anita és Fazakas Ágota részt vesznek a középdöntőn, amelyet 
a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban rendeznek meg 
március 19-én. (P. D. T.)

Kapunyitó Civilsuli Keresztúron

A Civilsuli utolsó 
állomását Kolozsváron 

tartják meg.
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