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Csoportterápiával az önbizal-
mi gondok ellen, bábozással és 
zeneterápiával színezett prog-
rammal zajlanak a táborok a 
csíkszentmártoni Korai Fejlesztő 
központban. a múlt héten lezaj-
lott Suliváró után ezen a héten 
a Sulizáró tábor foglalkoztatja a 
gyerekeket.
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Bábozás, zeneterápia, Mini 
Manó és a gyermekek nagy 
kedvence, a vízi torna is ré-

szét képezte a mai nappal befejező-
dő Sulizáró Tábor programjának a 
csíkszentmártoni Korai Fejlesztő 
Központban. A tartalmas elfog-
laltságot nyújtó programot szü-
lők kérésére indította a központ 
– tudtuk meg Vitos Anna-Mária 
pszichológustól, a központ mun-
katársától. „Többnyire csíkszere-
dai gyermekekről van szó, akik a 
Nagy István művészeti iskola első 
osztályába járnak, és akiknek az 
önbizalom és a szociális beilleszke-

dés terén volt gondjuk” – mondta 
a szakember.

A 7–8 éves gyermekek csopor-
tos és játékos foglalkozásokon, szo-
ciális készségek, finommotorika, 
kognitív készségek és a nagymoz-
gás fejlesztésén vehettek részt, va-
lamint pszichoterápiás, pszicho-
drámás foglalkozásokon. A bábo-
zást Majla Géza óvodapedagógus, 
pszichológus tartotta, a gyermekek 
körében nagy népszerűségnek ör-
vendő vízi tornát Sala mon Kinga 
és Balló Mónika gyógy tornászok 
vezették.

A táborok, de a központ életé-
be is újabb tevékenységi színfoltot 
hozott egy pályázaton nyert hat 
számítógép, amelyekhez egy má-
sik pályázat keretében oktató, fej-
lesztő szoftvert is nyertek, a Mini 
Manót. A pályázatot szintén a 
központ munkatársa, Kovács Lehel 
Töhötöm írta, nyerte és vezette. A 
finommotorika-fejlesztés Tankó 
Annamária pszichológus feladata, 
de a munkából az önkéntesek is bő-
ven kiveszik a részüket.

Az e heti tábort a múlt héten 
zajlott Suliváró előzte meg, amely 
koncepciójában hasonló a ma zá-
rulóhoz. „A múlt heti táborba 
olyan gyermekek jelentkezhettek, 
akik voltak már nálunk valamilyen 
vizsgálaton – neurológiai vagy 
pszichológiai felmérésen –, illet-
ve egy TSMT-képzés (tervezett 
szenzo-motoros tréning) kereté-
ben is jöhettek vizsgálatra. Akiken 
mi úgy láttuk, hogy valamilyen 
részképesség-zavarral küszködnek 
és jó lenne segítenünk a felzárkóz-
tatást az iskolában, azokat meg-
szólítottuk és felajánlottuk nekik 
ezt a hetes foglalkozást” – ismer-
tette a múlt heti programot Vitos 
Anna-Mária pszichológus. Az első 
csoportban 5 és 7 év közötti gyer-
mekek vettek részt, többek között 
egy nemlátó, egy – ugyan nem di-
agnosztizált, de nagy valószínűség 
szerint – autizmus spektrum za-
varos és egy szociális érettségben 
visszamaradott gyermek is, velük 
külön, differenciáltan foglalkoz-
tak a szakemberek.
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költSégvetéS-kiegéSzítéSre vár az egéSzSégügy

Négymilliárd lejt kér Cseke

Vízi torna a Korai Fejlesztő Központban. A gyerekek nagy kedvence fotó: mihály lászló

négymilliárd lejes költségvetés-ki-
egészítésre van szüksége az egész-
ségügyi rendszernek, és a pénz 
több mint háromnegyedével az or-
szágos egészségbiztosítási Pénztár 
(oeP) költségvetését kell kipótolni 
– nyilatkozta tegnap Cseke attila 
egészségügyi miniszter.

HN-információ

„Ahhoz, hogy az év végé-
ig biztosítani tudjuk az 
egészségügyi rendszer 

működését, és ezáltal a betegek el-
látását, négymilliárd lejes kiegészí-

tést fogok kérni. A legtöbb gond 
a pénztár (OEP) költségvetésével 
van, amely az összeg nagyobb részét 
elviszi” – nyilatkozta Cseke Attila 
egészségügyi miniszter.

A tárcavezető elmondta, saját 
céljaira az Egészségügyi Miniszté-
rium kb. 960 millió lejt igényel, a 
teljes összeg egynegyedét. Ebből 
100 millió lejt befektetésekre for-
dítanak, 200 új mentőautót és egy 
sürgősségi mentőhelikoptert vásá-
rolnak, a pénz fennmaradó részé-
ből pedig kiegészítik az országos 
programok keretében ingyenesen 

biztosított gyógyszerek költségve-
tését. Az onkológiai betegek keze-
lését és a diabétesz-program keretét 
egyenként 300 millió lejjel, a szív- 
és érrendszeri betegségek kezelési 
programját pedig 37 millió lejjel 
egészítik ki.

„El kell mondanom: szerintem 
a helyzet most súlyosabb, mint az 
elmúlt években. A helyzet bizonyít-
ja, hogy a reform önmagában nem 
elég, pénz is kell. Itt az ideje, hogy a 
reform mellett meglegyen az egész-
ségügy kellő mértékű finanszírozá-
sa is” – fogalmazott a miniszter.

tanáCSok bringáSoknak 27.

Egy élhetőbb város 
közlekedése

nyugat-európai módon, kulturál-
tan és praktikusan közlekedni 
egy városban környezetre káros 
anyagok kibocsátása nélkül – 
erre a bicikli a legalkalmasabb.

érvek a kerékpár mellett:
■ az autóról való lemondással 

kevesebb szennyezőanyag jut a kör-
nyezetbe; 

■ a mindennapi mozgás jót tesz 
a kerékpárosnak és közvetve má-
soknak is; 

■ a kerékpározás napi kapcsola-
tot jelent a természettel; 

■ a kerékpár (a kerék) azon leg-
nagyszerűbb találmányok egyike, 
amely jelentősen javította a köz-
lekedés és szállítás lehetőségeit, és 
közben nem idézett elő környezeti 
károkat; 

■ a kerékpár nem öncélú szerke-
zet, ellentétben azzal a sok felesle-
ges tárggyal, géppel, berendezéssel 
a környezetünkben, amelyek nélkül 
boldogan el lehetne lenni; 

■ a kerékpár valóban segít ben-
nünket, anélkül, hogy kárt okozna 
akár a környezetben, akár az embe-
rekben; 

■ a kerékpár sebessége még em-
berléptékű, összhangban van az 
ember információ- és képfeldol-
gozó képességével, élvezhető az út 
mentén fellelhető sok csoda; 

■ a kerékpár zajszennyezése ele-
nyésző a robbanómotoros megol-
dásokkal szemben; 

■ a kerékpárral a helyi (rövid 
távú) közlekedés döntő részét meg 
lehet oldani; 

■ a kerékpár rövid utakon sokkal 
gyorsabb és jobb alternatíva, mint 
az autó; 

■ a kerékpár mindenki számára 
elérhető beruházás, a gazdaságilag 
elmaradott országok a szükségből 
erényt csinálhatnának, ha ellen 
tudnának állni a nyugati kultúra 
zsákutcának bizonyuló fogyasztói 
modelljének;

■ a kerékpár egy sokfunkciós 
rendkívül egyszerű eszköz, közle-
kedési eszköz, szállítóeszköz, szóra-
koztató- és sporteszköz; 

■ a kerékpár kis helyigényű, egy au-
tóparkoló helyén 6-8 kerékpár elfér;

■ a kerékpár egyszerű szerkezet, 
a legtöbben saját maguk karban 
tudják tartani.
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