
A Gyulafehérvári Caritas Ko-
rai Nevelő- és Fejlesztőközpont-
jának munkatársai november 
13–17. között rendezik meg a 
koraszülöttek hetét Székelyud-
varhelyen. A programsorozatra 
várják a koraszülött gyermeket 
nevelő családokat a Kossuth La-
jos utca 18. szám alatti központ-
ba. Érdeklődni és a programokra 
jelentkezni a 0735-735151-es te-
lefonszámon lehet.

Világszerte átlagosan tíz cse-
csemőből egy idő előtt születik. 
Ilyenkor a szülővé válás folya-
mata is felgyorsul, ami igencsak 
megterhelő lehet a család szá-
mára. 2011 óta a koraszülöttek 
világnapján, november 17-én 
ezeknek a babáknak és az őket 
nevelő családoknak a küzdel-
meire hívják fel a figyelmet. A 
rendezvénysorozattal elsősor-
ban a koraszülött gyereket ne-
velő családoknak szeretnének 
segítséget és egyben támaszt 
nyújtani, de minden érdeklődőt 
szívesen látnak.

Pici baba, nagy lépés

A Korai Nevelő- és Fejlesztő-
központban egész héten megte-
kinthető a Pici baba, nagy lépés 
című fotó- és tárgykiállítás. 
Mintegy harminc koraszülött-
ről két-két fényképet állítottak 

ki: az első napokból szárma-
zót, illetve egy jelenlegit. A tár-
gyak között láthatunk ici-pici 
pelenkát, kis ruhácskát, a táp-
lálószonda egy darabját, kis já-
tékot, amit az édesanya odatett 
a baba mellé az inkubátorba. 
Stier Zsuzsa gyógypedagógus 
programfelelőstől megtudtuk, 
a koraszülötteket nevelő csalá-

dokat megkérték, hogy néhány 
mondatban írják le, mi volt a se-
gítség számukra – ezek a val-
lomások is a kiállítás részét 
képezik.

Részvételi lehetőségek

November 16-án, csütörtö-
kön délután öt órától Miből lesz 

a cserebogár? címmel szak-
emberekkel beszélgetnek a 
koraszülöttekről. Meghívot-
tak: Belényessy Réka szülész-
nőgyógyász szakorvos, Kiss 
Szende gyermekgyógyász 
szakorvos, Bodoni-Imre Tí-
mea gyermekorvos, laktációs 
szaktanácsadó, Orbán Sándor 
családorvos, Kósa Gyöngyvér 
gyógytornász, Vojta–Bobath-
terapeuta és Berkeczi Éva szü-
lő, pszichológus. 

Pénteken délelőtt fél tizen-
kettőtől a 0–9 hónapos kora-
szülöttek szüleinek szánják a 
programot, amelyre előzetes 
bejelentkezés szükséges. Té-
mája: mozgásfejlesztés a baba 
mindennapi gondozása során. 
Délután fél öttől 2–7 hónapos ko-
raszülöttek szüleinek tartanak 
babamasszázs-foglalkozást, 
szintén bejelentkezés alapján. 
Öt órakor kezdődik a családi 
program: akadálypálya, ügyes-
ségi játékok, kézműveskedés, 
ismerkedés, találkozás várja 
a gyermekeket és szüleiket. A 
rendezvénysorozat este hét óra-
kor a Művelődési Ház előtti lam-
pioneregetéssel zárul.

A részvevőket arra kérik, 
hogy a koraszülöttség jelképe-
ként a programokon viseljenek 
valami lilát.
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A tanösvény az Unicum-
sósfürdőtől indul és a Csi-
ga-dombot kerüli meg: 

végighalad az aragonitszikla 
szorosán a sós forrásig, elha-
lad az iszapos, gázfeltöréses 
tavacska mellett, majd falép-
cső vezet fel a dombra épített 
kilátóra, onnan pedig ugyan-
csak falépcső vezet le a kiin-
dulópontra. A közeli legelők 
miatt az ülőfürdőhöz hasonló-
an ezt a részt is helyenként ke-
rítéssel védik majd az átvonuló 
csordától – tudtuk meg Ravasz 
Mihálytól, a Korondi Turiszti-
kai Egyesület elnökétől. Nyáron 
kezdődött a tervek elkészíté-
se, október közepén láttak neki 
a munkálatoknak helyi mester-
emberekkel és néhány önkén-
tessel. Mivel meg akarták őrizni 
a hely jellegét, területrendezés-
re nem volt szükség – ismertet-
te az elnök.

Már kevés van hátra

A napokban kiépített ösvény 
követi a régebbi nyomvonalát, 
azonban az egyesület ezúttal 
a biztonságra és a kényelemre 
fektette a hangsúlyt. A kétszáz-
méteres szakaszt úgy építették 

ki, hogy időjárástól függetlenül 
járható legyen, ne kelljen sár-
ban csúszkálni. A szorosban 
egy 120 méter hosszúságú, 
cserefalábazatra helyezett padló 
vezet végig, alatta pedig az ülő-
fürdőt tápláló sós forrás csövei 
futnak. Bár ez utóbbi másodla-

gos célja volt a munkálatoknak, 
ezzel a megoldással sikerült el-
rejteni a műanyag vezetéket, így 
annak tájidegensége nem rontja 
a látványt – magyarázta Ravasz 
Mihály. A fapadolásos turistaös-
vény már elkészült, ezen a héten 
a veszélyesebb részeken fel-

szerelik a védőkorlátokat, vala-
mint kihelyezik a háromnyelvű 
irányjelző és információs táblá-
kat. Utóbbiak az aragonitról kö-
zölnek tudnivalókat, ugyanakkor 
ismertetik a látogatókkal a ter-
mészetvédelmi terület szabály-
zatát. Hamarosan a pihenőpadok 
és szemetesládák is helyük-
re kerülnek, ugyanakkor három 
panorámaképet is kiállítanak a 
környező településekről. A tan-
ösvény teljes kiépítéséhez hoz-
závetőleg 17 köbméter fára lesz 
szükség, erre, valamint a mun-
kálatokra és a reklámanyagra 
a turisztikai egyesület 8000 lejt 
kapott Hargita Megye Tanácsá-
nak pályázatán, ugyanannyit a 
helyi önkormányzattól, ugyan-
akkor az egyesület előrelátha-
tólag 8000 lejes önrésszel kell 
hozzájáruljon a költségekhez.

DÓSA ILDIKÓ

Civilizált turistaösvényt építenek Korondon

Fapadlón az aragonitsziklához

A tanösvény átadását november 20. körülre tervezi az egyesület

Pénteken lampioneregetéssel zárják a rendezvénysorozatot

Hamarosan elkészül 

az a kényelmes és 

biztonságos turista-

ösvény, amely a Ko-

rond határában lévő 

Csiga-dombot öleli 

körül, és amelyről a 

székely gyémántnak is 

nevezett aragonitszik-

lát tekinthetik meg a 

látogatók.

Elkezdődött a koraszülöttek hete

Közös belépő

A Korondi Turisztikai Egye-
sület idén februárban vette 
át a Fenyőkúti tőzegláp és a 
Csiga-domb természetvédel-
mi területek gondnokságát. 
Mivel ők üzemeltetik az Uni-
cum ülőfürdőt is, azt tervezik, 
hogy jövőre a fürdővendégek 
kombinált belépővel a turis-
taösvényt is látogathassák. 
A két éve épült népi feredő 
jobbára júliusban és augusz-
tusban látogatott. Átadása 
óta háromezer vendég járt itt, 
fele-fele arányban helyiek és 
idegenek.
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Előkerültek 
a korondi támadók
Azonosították azt a három 
embert, akik három hete it-
tasan betörtek egy korondi 
esztenához és rátámadtak az 
ingatlan tulajdonosának fiára. 
Hajnali két órakor sörösüve-
gekkel a kezükben tértek be 
autójukkal a Vadasmezőn 
található esztenához hárman. 
Fenyegették és ütlegelni 
próbálták az esztenánál őr-
ködő tizenkilenc éves fiatalt, 
közben pedig mindent szét-
törtek, ami útjukba került. 
A sértett fél feljelentése 
nyomán a rendőrség rongá-
lás miatt indított eljárást a 
betolakodók ellen. Három hét 
után azonosították a hívatlan 
vendégeket, akikkel végül a 
család kiegyezett. Zsombori 
Rebeka, a megtámadott fiatal 
édesanyja elmondta, mivel a 
tettesek felajánlották, hogy 
kártérítést fizetnek a ron-
gálás miatt, végül kiegyez-
tek velük és visszavonták 
a feljelentést. Egyébként a 
betolakodók azt mondták a 
családnak, hogy eltévedtek, 
így kerültek magánterületük-
re, és azt is bevallották, hogy 
részegek voltak. A Zsombori 
család hálás a rendőrségnek, 
amiért gyorsan megoldotta 
az ügyet. (V. R.)




