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Még több beteget kezelnének
Idegrendszeri sérülésben szenvedőknek nyújt segítséget a Pető-módszer
• Jövőben is folytatni
szeretnék a térítés-
mentes gyógykezelé-
seket Csíkszeredában
a Pető-módszerrel.
Idén négy alkalommal
tartottak fejlesztése-
ket a különböző ideg-
rendszeri sérülésben
szenvedőknek, össze-
sen 83 felnőttet és 40
gyermeket kezeltek.

B A R A B Á S  H A J N A L

Év végi mérleget vontak a Pe-
tő-program csíkszeredai meg-
valósítói a helyi városházán 

tartott sajtótájékoztatójukon. 
Csuka Pál, a Pető Intézet kül-
kapcsolatokért felelős igaz-
gatója elmondta, 2014-ben 
indították el a Pető-progra-
mot Magyarországon kívül, 

és Csíkszereda az elsők között volt, 
ahol úgymond meghonosították 
ezt az alternatív kezelési módszert. 
Ugyan egy év kihagyással, de 2014 
óta minden évben megszervezték a 
hargitai megyeszékhelyen a szűré-
seket és a gyógykezeléseket. Idén-

től a csíkszeredai önkormányzattal 
való együttműködés eredménye-
ként állandó helyszínként használ-
hatják az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő csíkzsögödi kultúrházat 
a szűrővizsgálatok és a terápiák 
lebonyolítására.

Már 2020-ra készülnek

Csuka Pál mintegy az idei esztendő 
összegzéseként arról is beszámolt, 
hogy az év során négy alkalommal 
tartottak háromhetes fejlesztése-
ket, amelyek során összesen 83 fel-
nőttet és 40 gyermeket kezelhettek 
a Pető-módszerrel, ugyanakkor a 
hozzátartozóiknak és a szüleiknek 
is segítettek, hogy tudják otthon 
is folytatni ezzel a módszerrel a 
foglalkozásokat. Jövő évben  öt al-
kalommal végeznek majd gyógy-
kezeléseket Csíkszeredában a Pető 
Intézet munkatársai, az első idő-
pontról érdeklődve Csuka Páltól 
megtudtuk, hogy legközelebb feb-

ruár 3-ától kezdődően lesz gyakor-
lati rész a képzésben, ekkor három-
hetes fejlesztést tartanak, az első és 
az utolsó napon pedig szűréseket is 
végeznek. Hozzátette, a pontosabb 
időpontokról és információkról 
majd bővebben értesítik az érintet-
teket a sajtón keresztül.

Egy-egy fejlesztés három hétig 
tart. A szülőknek is segítenek, 
hogy otthon folytathassák a 
foglalkozásokat

▴ F O R R Á S :  G Y U L A F E H É R V Á R I
C A R I T A S

SIMON VIRÁG

A Székelyhont felkereső Grosz Vil-
mos, a marosvásárhelyi csoport 

létrehozója elmondta, hogy egy bu-
karesti rákbetegségben szenvedő férfi  
hozta létre az első Oncosuport csopor-

tokat, olyan foglalkozásokat 
szervezve, amelyben a tes-
ti-lelki egészség fontosságá-
ra hívta fel sorstársai fi gyel-
mét. Kolozsváron is alakult 
egy ilyen csoport, amely az 

alapító halála után, jelenleg 
is működik. Ezt megismerve, Grosz 
Vilmos fontosnak tartotta, hogy Ma-
rosvásárhelyen is megalakítsa az On-
cosuport Egyesületet. Marosvásárhe-

lyen olyan ingyenes foglalkozásokat 
tartanak a betegek számára, amelyek 
az amerikai Mayo klinika irányvona-
lát követve, az embernek nemcsak a 
testi, de a lelki, érzelmi gyógyulására 
is hangsúlyt fektetnek. Azt vallják, 
hogy a betegségek nagy százaléka a 
mentális és érzelmi/lelki problémák 
eredménye, s a lelki/érzelmi  egyen-
súly visszaszerzése nagymértékben 
segítheti a testi gyógyulást.  Éppen 
ezért a csoportfoglalkozásokon pszi-
chológusok is előadásokat tartanak, 
beszélgetnek a gyógyulni vágyókkal, 
de az érdeklődők megtanulhatják 
az egészséges test megteremtéséhez 
szükséges mozgásgyakorlatokat és 
a tibeti energetikai meditációt is. Az 
egészséges táplálkozásra is hangsúlyt 
fektetnek, itt is szakember ad taná-

csokat, fi gyelembe véve a különböző 
betegségek sajátosságait. 

Hol találkozhatnak?

A csoport a nyáron indult és az ingye-
nes foglalkozásokra elsősorban a kü-
lönböző betegségekben szenvedőket 
várják, de jöhetnek a hozzátartozók is, 
akik sokszor tehetetlennek érzik ma-
gukat, nem tudják hogyan segíthetnek 
beteg szeretteiknek. „Olyan foglal-
kozásokat szervezünk, amelyeken a 
rákos betegek vagy autoimmun, kró-
nikus betegségben  szenvedők megta-
nulják, hogy  az orvosi kezelések mel-
lett mit tehetnek testi, lelki egészségük 
érdekében.” Az Oncosuport Egyesület 
minden szerdán 19 órától  várja az 
érdeklődőket a marosvásárhelyi , kö-
vesdombi Gheorghe Şincai Szakközép-
iskola egyik termében, de aki nem tud 
személyesen oda eljutni, az felveheti 
a kapcsolatot a csoport tagjaival a kö-
zösségi oldalon is, a Facebookon az 
Oncosuport Marosvásárhely név alatt.

Ingyenes foglalkozások betegek számára
• Kiegészítő terápiát ajánl az orvosi szaktudás mel-
lé az Oncosuport Egyesület, amely a nyáron jött létre
Marosvásárhelyen és elsősorban a súlyos és krónikus
betegségben szenvedőknek szeretne segíteni.

M íg az előző években a vár vala-
melyik épülete, vagy bástyája 

adott helyszínt az eseménynek, idén 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
fogadta be a Mikulást és önkénte-
seit, valamint a kézműves kirakodó 
vásárt és a gyerekeknek szóló kéz-
műves foglalkozásokat, társasjáté-
kokat. A színház földszinti és emeleti 
előcsarnoka szombaton megtelt az 
érdeklődőkkel. A belépőket szemé-
lyesen a Mikulás üdvözölte, aki ki-
faggatta a kicsiket, hogy jók voltak-e 
az idén, tudnak-e verset mondani, 
vagy énekelni, és a közös fotózáso-
kon is türelmesen helytállt. Ahogy 
Koreck Mária ötletgazda és az ese-
mény főszervezője érdeklődésünkre 
elmondta, évről évre bebizonyoso-
dik, hogy szükség van erre a ren-

dezvényre, a kisgyerekes családok 
szívesen eljönnek és néhány órát el-
töltenek a Mikulás jelenlétében.

Az idei rendezvényt Ferencz Nó-
ra gyógykezelése érdekében szer-
vezték, az adományokat, a sütemé-
nyekért összegyűlt pénzt 
a kislány gyógyíttatására 
ajánlotta fel a Női Akadé-
mia és a Divers Egyesület. 
Koreck Mária elmondta, a 
Református Kollégium 10. 
osztályos diákjai önkéntességet vál-
laltak és 2000 lejt gyűjtöttek össze, 
amit át is adtak már a kislány édes-
apjának. Továbbá a bejárathoz el-
helyezett adománydobozba lehetett 
tenni a pénzösszeget, minimum 5 
lejt, amit szintén Nórának szántak a 
szervezők. (Antal Erika)

Mosolygó Mikulás Nóráért
• A Marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesülettel
összefogva ismét megszervezte Mosolygó Mikulás elneve-
zésű rendezvényét. A rendezvény idei kiadásának bevéte-
leit Ferencz Nóra gyógykezelésére ajánlják fel a szervezők.

A Pető-módszerről
A Pető-módszer azoknak a gyere-
keknek nyújt segítséget, akiknek a 
születéskor rendellenesség lépett 
fel, és sérült a központi idegrend-
szerük. Illetve azon felnőttek 
részére, akik koponyasérülés miatt 
mozgáskárosodásban szenved-
nek, valamint Parkinson-kórt vagy 
szklerózis multiplexet diagnosz-
tizáltak náluk. A foglalkozásokat 
három szakképzett konduktor 
végzi. A módszer azért is különle-
ges, mivel az egyéneket külön-kü-
lön megismerik, így eredményes 
fejlesztésben részesülnek, ami ma-
gába foglalja a mozgás, a beszéd, 
az értelem, az önellátás tanítását, 
valamint a szociális képességek 
fejlesztését is. A gyerekek számára 
napi két órát, a felnőtteknek pedig 
két-három órát tart a napi foglal-
kozás. Pető András (1893–1967) 
orvos-gyógypedagógus egyedülál-
ló gyógymódjának alapgondolata 
az volt, hogy idegrendszerünk a 
károsodások ellenére is rendelke-
zik tartalékokkal, új kapcsolatok 
kiépülésének lehetőségével, s 
ezek a tanulási-tanítási folyamat 
megfelelő vezérlésével mozgósít-
hatók. Ezért nevezte el módszerét 
„konduktívnak”, amely latin erede-
tű kifejezés, jelentése: rávezetés.

Már harmadik éve Székelyudvarhelyen is

Székelyudvarhelyen harmadik éve tartanak évente négy 
alkalommal díjmentes gyógykezelést a magyarországi 
Pető Intézet konduktorai: a magyar miniszterelnökség, a 
Bethlen Gábor Alap és a Székelyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal támogatta tevékenységnek idén 51 felnőtt és 20 
gyermek volt a kedvezményezettje. Idén a legfiatalabb 
udvarhelyszéki részvevő féléves, a legidősebb pedig 87 
éves volt. Mint a szakemberek kifejtették, a felnőttek köré-
ben zömmel a szklerózis multiplexben, Parkinson-kórban, 

vagy súlyos koponyasérülést elszenvedők, a részt vevő 
gyermekek többsége pedig valamilyen központi idegrend-
szeri sérülés következtében szorul fejlesztésre. Egyébként 
a gyermekeknek szóló foglalkozások utolsó hete kezdődik 
hétfőn, december kilencedikén: aki még jelentkezne, azt 
hétfőn reggel kilenckor fogadják a Székelyudvarhelyi Bap-
tista Gyülekezet imaházában. A jövő heti foglalkozásokon 
az illyefalvi Pető András Fejlesztő- és Képzőközpont nyolc 
végzőse is részt vesz majd. (Kovács Eszter)




