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Beszámoló a 2016-os évi, Albert atya házban folytatott egyesületi tevékenységről  

 

 A Csíki Anyák Egyesülete immáron hat éve viseli gondját és tartja fenn a Böjte Csaba ferences 

atya, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány tulajdonában lévő ingatlannak a Müller László utca 3/C/2 alatti 

lakásban.  

Az Albert atya-ház megléte nagyon fontos az egyesületnek, mivel szükség van egy bázisra, ami 

egyesületi céljaink megvalósítását segíti elő.  Elsősorban rendezvényeink, eseményeink 

megszervezésében segít, a heti gyakorisággal 

megszervezett tematikus programok helyszíne, 

kisbabáknak, kismamáknak, gyerekeknek, 

várandósoknak, gyászukat feldolgozó személyeknek 

és sok más érdeklődőnek. Minden évben 

összeállítunk egy éves tervet az önkénteseinkkel, a 

lehetőségek és igények szerint. Eseményeink 

általában nyilvános és közterületeken zajlanak, 

nagyon fontos tényező a szervezésben egy stabil hely megléte, egy bázis. Továbbra is fenntartjuk, hogy 

ezekkel a tevékenységekkel a városunkban és annak szűkebb-tágabb környezetében élő édesanyák és 

kisgyerekek életminőségén javítunk. Olyan, legtöbbször hiánypótló foglalkozásokat tartunk, amelyek 

segítik az anyák mindennapi életét, amelyek azt az érzést erősítik anya-társainkban, hogy jó, lehet és 

érdemes Csíkszeredában és környékén élni, családot alapítani, gyereket vállalni. Az elmúlt években, a 

heti-kétheti rendszerességgel tartott foglalkozások során sikerült átfogni az anyasághoz tartozó témák 

elég széles skáláját: a várandósságtól és szüléstől a gyászfeldolgozásig, a babák és kisgyerekek korai 

szocializációjától az édesanyák lelkének ápolásáig.  

Egyesületünk rendszeres havi és rendkívüli üléseinek is az Albert atya-ház ad otthont, itt 

születnek vagy folytatódnak a döntések, és a további terveink. 

Elsődleges célunk segítséget nyújtani, támogatni és összefogni térségünk anyáit.  Édesanyaként 

számos problémával találjuk szembe magunkat, amelyek megoldásához sokat tudunk egymásnak 

segíteni. Az Albert atya házban egész évben zajlik az élet, a különböző foglalkozások, előadások, 

felkészítők, önsegítő körök, megbeszélések, találkozások által.  
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Heti rendszerességgel működnek a zenebölcsis, éneklős-mondókázós foglalkozások, ahol a 

legapróbbak a zenei képességeiket is fejleszthetik. 

Az évek óta jól működő babás-mamás találkozókat 2016 folyamán kihagytuk, leginkább 

szervezési okokból, melyet 2017-től újra beindítunk, a cél, hogy a hűvösebb időszakban se maradjon el a 

szocializáció, míg a gyerekek eljátszanak, az édesanyák kötetlenül megbeszélhetik a gyerekneveléssel 

járó ügyes-bajos dolgaikat, mindennapi problémáikat, tapasztalatot cserélhetnek, elláthatják egymást jó 

tanácsokkal a babák gondozásával, nevelésével, fejlődésükkel kapcsolatosan. Ezek a találkozók a 

kikapcsolódásról is szólnak, kizökkentve a gyereknevelési időszakot élvező édesanyákat a napi 

teendőikből és lehetőséget nyújtanak a szocializálódásra, a 

nagyon sikeres, jó hangulatú találkozók keretén belül. 

A zenebölcsis, éneklős-mondókázós találkozók 

Gergely Orsolya édesanya vezetésével zajlanak heti 

rendszerességgel a 0-2 éves korosztály számára. 

Az Aranyóra szülésfelkészítő heti 2 órával működik, Vitos Mária 

szülésznő vezetésével, 4 hetente új kismamákkal, segítve nekik a 

szülésre, szoptatásra, csecsemőgondozásra való felkészülést. Időnként 

babahordozási találkákat is szervezünk, ahol képzett babahordozási 

tanácsadó foglalkozik a különböző kellékek használatával, a baba 

helyes testrekötözésével is.Kézműves foglalkozásra is hetente adódik 

lehetőség, vasárnaponként „Guzsalyas” –ba lehet 

bekapcsolódni az édesanyáknak, ahol Nagy Szidónia 

Éva próbálja visszahozni a kalákák ízét és közben 

hasznosan kijavíthatóak az elszakadt gyerekruhák, 

befejezhetőek az elkezdett kézimunkák, mindez jó 

hangulatban. A guzsalyasnak köszönhetően egyre 

növekvő lányaink is betekintést nyerhetnek heti egy 

alkalommal a stoppolás, varrás, kötés, horgolás 

rejtelmeibe. 
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A „Léleksimogató” foglalkozást 2016-ban befagyasztottuk, ugyanis a kineziológus egyesületi 

tagunk sajnálatos módon súlyosan lebetegedett. Lehetőségei szerint folytatni szeretnénk ezt a 

hiánypótló programot. 

2016. októberétől újraindultak a gyászfeldolgozós csoportok működtetése is, ezeket Bálint 

Blanka mentálhigiénés szakember végzi kéthetente péntekenként. 

Mindezek mellett, az Albert atya-ház lehetőséget biztosított arra, hogy 

összegyűjtsük és ideiglenesen tároljuk azokat az adományokat (ruha, játék, 

kiegészítők stb), amelyeket 

egyesületünk és a levelező lista 

tagjai periódikusan behoznak – így 

több rászoruló családnak tudtunk 

hathatós segítséget nyújtani, 

tűzkarosultakon, szegényeken Baróttól, Sepsibükszádon 

át Gagyig és egész Hargita megyében.  

Úgy gondoljuk, hogy ez a kis ház méltóan biztosít helyet hétköznapjainkban a kismamák, 

édesanyák és gyerekeik számára, szívesen látunk gyermeküket egyedül nevelő szülőket is, és igyekszünk 

békességben, kultúránkat legjobb igyekezetünk, és akaratunk szerint gyakorolni, és átadni 

gyerekeinknek, az oda ellátogatóknak. Fontos kiemelnünk, hogy a Dévai Szent Ferenc Alapítványtól 

haszonbérbe kapott ingatlan alatt zajló programok teljes mértékben ingyenesek az odalátogatók 

számára, az adománydoboz tartalmát pedig kizárólag a ház közköltségére és fenntartásának lefödésére 

használjuk. 

2017-ben újabb terveink is vannak kilátásban, ugyanis szeretnénk találkozási lehetőséget 

biztosítani a beteg gyermekek szüleinek, illetve a gyermekeiket bármilyen okból kifolyólag egyedül 

nevelő szülőknek is, ezekre az alkalmakra egyre nagyobb igény mutatkozott az elmúlt időszakban. 

Az Albert atya-ház felelősei Lipeczky Erna Andrea és Szakács Gyöngyike édesanyák. 

 

Köszönjük Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzatának minden nemű támogatását 

egyesületünk tevékenységében! 

Csíkszereda, 2017. január 27.  

Tiboldi Beáta Katalin 
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