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|||  Olyan programokat szervez, amelyek a babahordozást népszerűsítik

P. Buzogány Árpád

Bár a pár évvel ezelőtti ötlet-
ből fakadó rendezvénysorozat 
helyszínei Hargita megyei léte-
sítmények, Maros és Kovászna 
megyei szakemberek érdeklő-
dését is felkeltette. 

Tekintve, hogy a szentegy-
házi több gyűjtemény szaksze-
rű bemutatása egész napot vesz 
igénybe, autóbusszal  indulunk 
Székelyudvarhelyről (Hargita 
Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont székhelye, 1918. 
december 1. utca 9. sz., a Mer-

kúr áruház parkolója), 9.30-tól a 
szentegyházi Filiház és Múze-
um Szálló gyűjteményét Haáz 
Sándor mutatja be, a római ka-
tolikus egyház tulajdonában lé-
vő Vitos Géza emlékházat és 
néprajzi gyűjteményt pedig Mi-
hály János történész. A Svella 
család tulajdonában lévő gőz-
gép (bemutatja Svella Sándor) 
megtekintése után 12 órakor a 
lövétebányai iskolamúzeumban 
teszünk látogatást, ezt bemutat-
ja Máthé István, a Gábor Áron 
Iskolaközpont igazgatója. A ha-
gyományos aratás és cséplés 
eszköztárát az iskolaközpont-
ban Kádár Levente ismerteti, 
majd a néprajzi és kismestersé-
gek múzeumával ismerkedünk, 
szintén Máthé István jóvoltá-
ból, aki Hagyományos aratás 
Szentegyházán címmel vetí-
tett képes előadást tart. A ren-
dezvény résztvevőit Burus Ella 
Mária, Szentegyháza polgár-
mestere a Gábor Áron Iskola-
központ étkezdéjében köszönti. 
Szakemberek számára a rész-
vétel ingyenes, szándékukat je-
lezzék a szervezőknél: Mihály 
János (0746-281013, szallasfa@
freemail.hu), P. Buzogány Ár-
pád (0745-381420, zongota@
freemail.hu). 

Szakmai látogatás Szentegyháza 
néprajzi gyűjteményeinél
Tájházak és néprajzi gyűjtemények szerepe 

Hargita megyében címmel szervezi évi szakmai 

rendezvényét október 14-én, pénteken a Har-

gita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 

és Hargita Megye Tanácsa, idén a szentegyházi 

Gábor Áron Iskolaközponttal, a Gyermekfilhar-

móniával és Szentegyháza város Polgármesteri 

Hivatalával közösen. Ugyanis a szakmai ta-

nulmányút célpontja a Homoródok vidékéhez 

tartozó Szentegyháza, ahol több gyűjteményt 

fognak megtekinteni a szakemberek: tájházak, 

néprajzi gyűjtemények tulajdonosai, gondozói, 

fenntartói.

|||  A néprajzi és kismesterségek múzeumával ismerkedhetnek 
meg a részvevők

Ezen a héten, október 10–
16. között a IV. Nemzet-
közi Babahordozó Héthez 

kapcsolódva első ízben Keresz-
túr is részt vesz a nemzetközi 
akcióban. A Gondviselés Segély-
szervezet a következő napok-
ban olyan programokat szervez, 
amelyek a babahordozást nép-
szerűsítik. Andrási Erika, a se-
gélyszervezet ügyvezetője arról 
tájékoztatott, hogy „a babahor-
dozás természetes, ugyanakkor 
modern módja a gondoskodás-
nak, folyamatos testközelséget és 
biztonságot nyújt a babának. Jó-
tékony hatással van a test fejlődé-
sére is, kedvezően befolyásolja a 
baba izomzatának és csontozatá-
nak alakulását, idegrendszeri és 
mozgásfejlődését. Emellett a hor-
dozott baba részévé válik az őt 
körülvevő szűkebb és tágabb kör-
nyezetének, ez segít abban, hogy 
később önálló, bizalommal teli, 
kiegyensúlyozott lényként lépjen 
majd ki a világba.” Ma 16.30 órá-

tól Patrubány Csilla, a Mamagoló 
kendő és erszényforgalmazó cég 
tulajdonosa A megfelelő hordo-
zóeszközök címmel tart oktatás-
sal egybekötött bemutatót, ahol 
az érdeklődők kipróbálhatják a 
különböző hordozóeszközöket. 
Szerdán 17 órától Fekete Éva, a 
székelyudvarhelyi La Leche Liga 
szoptatási tanácsadója A szop-
tatás mint létforma címmel tart 
előadást a szoptatás felelősség-
teljes és természetes módjá-
ról, a lehetséges nehézségekről 
és azok áthidalásáról, az elő-
adást kötetlen beszélgetés kö-
veti. Pénteken 18 órától Kiss 
István és Dobos Katalin gyógy-
tornászok tartanak előadásokat 
a kismamák testtartási prob-
lémái és azok megelőzésének 
témájában, valamint a kisma-
matorna jótékony hatásáról. A 
találkozásokra a Gondviselés 
Segélyszervezet székházában, 
az Orbán Balázs utca 16. szám 
alatt kerül sor. (D. T.)

Eljött már a v íg szüret 
címmel a szombatfalvi 
Csicsergő napközi otthon 

hatvan óvodásának szervezett 
ötnapos hagyományőrző prog-
ramot a Szombatfalvi Gyer-
m e k e k é r t  E g y e s ü l e t .  A 
foglalkozást pénteken szüreti 
bál és táncház zárta.

A rendezvény célja a ma is 
élő hagyományok ápolása és 
megőrzése volt – mondta el Be-
nedek Erika szervező, a részt 
vevő óvodások tehát szőlő-
termesztéssel és a gyümölcs 
falhasználási módjaival is-
merkedhettek meg, illetve egy 
udvarhelyi szőlőtermelőhöz is 
ellátogattak. 

– A szőlőtermesztéshez 
kapcsolódó szokásokat is be-
mutattuk a gyerekeknek, vala-
mint a programban részt vevő 
óvónők népi gyermekjátékokat, 
népdalokat és a szürethez kap-
csolódó mondókákat tanítot-
tak a kicsiknek – tudtuk meg a 

szervezőtől. A lányok az öt nap 
során pártát is készítettek, me-
lyet a pénteki felvonulás alkal-
mával viseltek. A programot 
záró szüreti bálnak a szom-
batfalvi népház adott otthont, 
az ovisok énekszóval vonul-
tak fel a helyszínig. Több mint 
150 szülő is eljött a bálba, de 
egész Szombatfalvát megmoz-

gatta a rendezvény – mesél-
te Benedek Erika. A gyerekek 
ünnepi műsorral készültek, 
melyet táncház, népi gyer-
mekjátékok és a hagyományos 
szőlőlopás kísért. A mulatság 
ideje alatt a népház udvarán 
szőlőt préseltek a szervezők, 
így a résztvevők a friss mustot 
is megkóstolhatták. (K. E.)

I. Babahordozó Hét 
Székelykeresztúron Legutóbbi udvarhelyi látoga-

tásuk során, október 9-én, 
szombaton a budapesti 

Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat orvosai 164 gyereket 
vizsgáltak meg az Eszterlánc 
napközi otthonban. Jelentke-
zők nem csak Udvarhelyről, 
hanem Csíkszeredából, Seges-
várról, Máréfalváról, Ülkéről, 
Szentegyházáról, Zetelakáról, 
Kelementelkéről és a Homoród 
mente számos településéről ér-
keztek – tájékoztatta lapunkat 

Bíró Edit szervező. Ezúttal 13 
– ortopéd, traumatológus, neu-
rológus, plasztikai kézsebész, 
gerincorvos, fül-orr-gégész stb. 
– külföldi szakorvos munkáját 
7 rezidens fiatal orvos is segí-
tette. A program ideje alatt ult-
rahangos szűrővizsgálatot is 
végeztek a szakemberek. 

– Az érdeklődőket délután 
2 órától vártuk a helyszínre, a 
szakemberek késő estig dolgoz-
tak, hisz sok szülő több orvos-
sal is megvizsgáltatta gyerekét 

– tette hozzá a szervező. Meg-
tudtuk, a Székelyudvarhelyen 
tevékenykedő Szent Ferenc 
Egyesület napközijének minden 
gyermekét megvizsgálták a ma-
gyarországi orvosok.

Az ingyenes vizsgálat legtöbb 
szülő számára megkönnyeb-
bülést hozott, hogy gyerekük 
egészséges, sok esetben azon-
ban további kivizsgálásokat 
javasoltak a szakemberek – je-
gyezte meg Bíró Edit. 

K.E.

||| A lányok a hét folyamán készített pártákat viselték az ünnepségen

Hatvan ovis szüretelt

Ingyenes vizsgálat, önkéntes orvosok Udvarhelyen


