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Többéves hagyománya van már 
Magyarországon a Születés Hete 
elnevezésű rendezvénysorozat-
nak, amelyet a Születés Hete Köz-
hasznú Egyesület szervez minden 
év májusának első hetén, anyák 
napjával kezdődően. Idéntől Er-
dély hat városa is bekapcsolódott 
a kezdeményezésbe, közöttük 
Csík szereda, Gyergyószentmiklós 
és Székelykeresztúr, ahol egy hé-
ten át színes szakmai, kulturális 
és tájékoztató programsorozat 
várja az érdeklődőket.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Sokszor hallani: értékvesztetté 
vált a társadalom, válságban a 
család mint eszme, mint kö-

vetendő példa. A születések száma 
évről évre csökken, az abortuszok 
száma stabilan tartja magát, a válá-
sok száma egyre nő. Ennek a ten-
denciának igyekszik megváltoztatni 
az irányát a Magyarországon műkö-
dő Születés Hete Közhasznú Egye-
sület, biztatva maguk körül minél 
több szakembert, hogy csatlakozzon 
kezdeményezésükhöz, és ne csak egy 
fesztiválnyi időre, egy hétre, hanem 
egy teljes esztendőre segítse tevé-
kenységi köreiket épülni, virágozni 
országszerte. Rendhagyó szexuális 
felvilágosító órákat tartanak kö-

zépiskolásoknak (énkép, identitás, 
felnőtté válás, felelősség, testtudat, 
párkapcsolat, szexualitás, fogamzás-
gátlás témakörökben); női köröket, 
anyaköröket, apaköröket, baba-ma-
ma klubokat szerveznek; hangot ad-
nak a legújabb tudományos kutatá-
sok eredményeinek, és propagálják 
a szoptatást, a kötődő nevelést, az 
éjszakai gondoskodást, az aranyóra 
fontosságát, a gyermekágy időszaká-
nak a  jelentőségét; környezetükben  
tanítják a családoknak a környezet-
tudatos lehetőségeket a gyermekne-
velésben; szorgalmazzák a medikális 
orvoslás és az alternatív módok és 
a különböző nézetű intézmények 
közeledését egymás felé, hogy csak 
párat említsünk az általuk felvállalt 
feladatokból. Különös figyelmet 
szentelnek azoknak a családoknak, 
ahol nem kerek a világ, azaz egyedül 
nevelő szülő, betegen született baba 
van, vagy éppen haláleset követke-
zett be a családban, és támogatják 
az édesapák kiteljesedését a családi 
örömökben és a  generációk újbóli 
egymásra találását.

Talán legismertebb program-
juk a Születés Hete fesztivál, melyet 
minden esztendőben egyszer, anyák 
napjával kezdődően egy héten át 
tartanak országszerte. Kezdeménye-
zésükhöz erdélyi civil szervezetek, 
magánszemélyek is csatlakoztak, így 

idéntől hat erdélyi városban, közöt-
tük Csíkszeredában (szervező a Csíki 
Anyák Egyesületének négy tagja), 
Gyergyószentmiklóson (főszervező 
a Gondviselés Segélyszervezet) és 
Székelykeresztúron (főszervező Sza-
bó Erzsébet pszichológus) is több-
napos rendezvénysorozatra várják az 
érdeklődőket. 

Miért a Születés Hete?
A szülés és a megszületés meg-

változtatja azt a világot, amelynek 
abban a pillanatban középpontja a 
megszületett élet. Akik kapcsolatban 
vannak a kisbabával, visszavonhatat-
lanul mások lesznek, mint azelőtt 
voltak. Az életük, ünnepeik és hét-
köznapjaik egy olyan folyamatosan 
alakuló és épülő világgá változik, 
amelynek minőségét alapvetően be-
folyásolja az a tudás, amely alapján 
döntéseiket meghozzák. A Születés 
Hete ezért ahhoz kíván hozzájárulni, 
hogy ezek az információk elérhetők, 
feldolgozhatók legyenek, és segítsék 
a legmegfelelőbb egyéni döntés meg-
születését. A Születés Hetén össze-
fognak azok a szakemberek, akik az 
év többi hetében külön-külön azon 
dolgoznak, hogy a családok tagjai 
megtalálják azokat az információkat 
és alternatívákat, melyek ismeretében 
kiválaszthatják a számukra megfelelő 
irányt. (szuleteshete.hu)

A szülést nem vezetni, 
hanem kísérni kell

Sapkás manó  Fotó: lakatos attila
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Család és hivatás

A Születés Hete mai programjai

A Születés Hete hosszú távú 
nagy célja a gyermekvállalás-
ra bátorítás, a szülésélmény 

pozitív megélése, a félelmek meg-
szüntetése. Ehhez az önvizsgálattól a 
mentalitásváltásig, segítő-támogató 
rendszerek kialakításától a különféle 
szakmák tiszteletben tartásáig sok 
mindenre szükség van. 

Örvendetes lenne, ha a meg-
szokott klinikai rutin mellett ha-
tározottan fölmerülne a máshogy 
történés igénye a természetes szülés 
visszaállítására, a fölösleges beavat-
kozások visszaszorítására. A jelen-
legi kórházi rutin kiszolgáltatottá 
teszi a vajúdó nőt: hátára fektetik, 
monitorizálják, nem ehet-ihat, bo-
rotválják, beöntést végeznek, kikö-
tik a lábát, gyorsítják a szülési fo-
lyamatot, ujjal tágítanak, oxytocin 
infúziót kötnek, szinte minden 
esetben gátmetszést végeznek stb. 
Ügyes, fegyelmezett jó szülő alanyt 
várnak el, aki engedelmeskedik, 
nem tudatos, aki nem ad ki hangot, 
akinek magas a fájdalomküszöbe, 
aki hamar szül. A kiszolgáltatott-
ságot és a fájdalomérzetet fokozza 
a félelem. Félelem az ismeretlen 
környezettől, az ismeretlen szak-
emberektől, az elszigeteltségtől. A 
kórházlátogatás, a szülésznőkkel 
való megismerkedés alapvető fon-
tossága éppen abban rejlik, hogy 
kiküszöbölhet néhány alapténye-
zőt, amely kedvezőtlenül hat a szü-
lés előrehaladásában.

A nők elvesztették szülésre vo-
natkozó hagyományaikat, önma-
gukba vetett bizalmukat. Egyre 
kevésbé tapasztalják meg a születés 
föltámasztó és újjászülető hatalmát, 
lassan eljutottak oda, hogy elhiszik, 
hogy testük és jellemük önmagában 
nem elégséges a szüléshez. Pedig nem 
az asszonyok teste, hanem sokkal in-
kább a tárgyi és személyi környezet 
zavarhatja meg a szülés menetét. A 
szülést nem vezetni, hanem kísérni 
kell. Alázattal. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy 
a császármetszés bizonyos esetek-
ben életmentő, olykor indokolt le-

het a gyógyszer, a gátmetszés. Nem 
hadállást keresünk magunknak, 
de fontosnak tartjuk, hogy ne ki-
szolgáltatott helyzetben közöljük 
igényeinket a beavatkozásmentes, 
háborítatlan szülés érdekében. 
Szükségét érezzük a nyílt fórum-
nak, konferenciának, ahol meg-
oszthatjuk saját tapasztalatainkat, 
in for málódhatunk, tanulhatunk, 
ahol szakemberek támogatásával 
és bátorításával állhatunk ki joga-
inkért. Szeretnénk, ha megoldások 
születnének, amelyek méltó helyére 
emelnék a vajúdót, az orvost és a 
szülésznőt egyaránt.

A szülés rendszerint egészsé-
ges, örömadó esemény egy asszony 
életében. A háborítatlan szülés 
valódi „más állapottal” jár, amit 
„ősszeretet” állapotának is nevez-
nek. Megváltozott tudatállapottal, 
transz cendenciával jár, amelyből 
óhatatlanul merít az újszülött és 
meríthet minden jelenlévő életre 
szóló tartalékot.

„Van egy erő, ami szüléskor el-
jön a nőkhöz. Nem kérik, egysze-
rűen csak elárasztja őket. Össze-
gyűlik, mint felhő a szemhatáron, 
átsuhan az égen, és magával hoz egy 
gyermeket. … Fölzúg a testünkben. 
A méhösszehúzódások észrevétle-
nül jönnek, fölerősödnek, amíg ne-
vetségessé nem válik mellettük bár-
milyen más munka, amit valaha is 
egyedül végeztünk. A szülés elhall-
gattatja énünket – arra az időre úgy 
érezzük, hogy egy magasabb rendű 
élet magába olvaszt bennünket és 
keresztüllüktet rajtunk.” (Penny 
Armstrong – Sheryl Feldman: A 
születés művészete) 

Kőrössy Erika,
Csíki Anyák Egyesülete

Csíkszeredában a megyei 
tanács székhelyén ma 10 
órától Kovács Katalin  

A szoptatás öröme és nehézségei 
címmel tart előadást, 11 órától pe-
dig A gátizomtorna fontossága szü-
lés előtt és után címmel Zakariás 
Éva gyógytornász előadását kísér-
hetjük figyelemmel. 16 órától dr. 
Tör zsök Anikó gyermekgyógyász 
Természetes úton vagy császármet-
széssel? A születés a baba szemszö-

géből, 17 órától Pálffy Zsuzsanna 
dúla Érzések a születésről címmel 
tart előadást, majd 18 órától Poca-
kon belül és pocakon kívül hordozott 
babák témakörben Tarczali Mó-
nika baba- és gyermekhordozási 
tanácsadó tart interaktív előadást, 
melyben szó lesz arról, hogy hon-
nan jönnek, mit hoznak magukkal 
kisbabáink? Hogyan élik meg a 
bent-kint átmenetet, hogyan se-
gíthetünk nekik a kinti világhoz 

való alkalmazkodásban? Miért jó 
a babáknak, és miért jó nekünk, 
anyáknak a babahordozás? 

Székelykeresztúron ma 10 órá-
tól a Gondviselés Székházban a 
Hisszük, hogy fontosak című elő-
adást hallgathatja meg a közönség, 
17 órától pedig a „Barátság” unitá-
rius gyülekezeti házban Szerepek és 
szerepkörök a hagyományos székely 
családban címmel tart előadást Kin-
cses Kálmán református lelkész.

 Fotó: kerekes istván

Az oldalon látható fotók Hargi-
ta Megye Tanácsának épületé-
ben hétfőn megnyitott A gyer-
mekáldás és születés misztériu-
ma című fotókiállítás anyagát 
képezik.


