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A nagyobb változások költözés után várhatók

Kérdezzen 
a polgármestertõl!

A gyermeküket anyatejjel táp‑
láló édesanyákat ünnepelték 
a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban. Az Anyatejes 
Nap immár hagyománnyá vált, 
évek óta a helyi védõnõk szer‑
vezik, és támogatók segítségé‑
vel bonyolítják le a Szoptatási 
Világhéthez kapcsolódóan. 
Idén több mint száz anyuka és 
ennél is több gyermek jött el a 
rendezvényre.

Az érdi védõnõi szolgálat 
több mint tíz éve egy‑egy napot 
szentel a gyermeküket szoptató 
édesanyák megünneplésének. 
Rendezvényük a kilencvenes 
évek elején még az anyák nap‑
jához kapcsolódott, pár éve 
azonban a Szoptatási Világhét 
záróakkordja lett ez a kedves, 

családias ünnepség, amelyre a 
várandós és a szoptató anyákat 
egyaránt meghívják a körzeti 
védõnõk. Ezen a szeptemberi 
napon is több mint száz édes‑
anya jött el a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központba, hogy 
beszélgessen, kikapcsolódjon, 
ünnepeljen – hiszen ez a nap 
róluk, nekik szólt. A rendezõk 
nem száraz elõadásokkal, 
hanem zenével, verssel, rövid 
történetekkel köszöntötték 
az anyákat – no meg enni‑ 
és innivalóval, egészségvédõ 
termékek bemutatójával. Az 
anyukákkal érkezõ gyerekeket 
bohóc és játszószoba várta, és 
egy játékokkal teli láda, rajta 
a felirat: ingyen elvihetõ. Az 
anyák sem mentek haza üres 
kézzel: a 19 védõnõi körzetbõl 
három‑három anyuka aján‑
dékcsomagot kapott a rendez‑
vény végén, és volt tombola  
sok meglepetéssel, ráadásul az 
egyik védõnõ kézzel hímzett 
könyvjelzõt készített minden 
meghívott édesanyának.

Hogy miért ilyen fontos a 

védõnõknek a szoptató édes‑
anyák ünneplése? Benéné 
Bagi Judit ÁNTSZ‑kistérsé‑
gi vezetõ védõnõ nyitóbe‑
szédében az Egészségügyi 
Világszervezet, a WHO idei 
mottóját ismételte: az anyatej 
pótolhatatlan és életet ment‑
het. Részben a védõnõk mun‑
kájának köszönhetõen Érden 
nõ a gyermeküket féléves kor 
felett is szoptató édesanyák 
száma, arányuk 2008‑ban 
elérte a 34 százalékot – tud‑
tuk meg Stibrányi Mártonné 
csoportvezetõ védõnõtõl. Mint 
elmondta, hat hónapos korig 
több mint 40 százalék szoptat 
– ami jobb, mint az országos 
átlag –, míg egyéves kor felett 
17 százalék – de olyan is akad 

szép számmal, aki jóval tovább 
táplálja anyatejjel a gyermekét. 
Sokan közülük eljöttek erre 
a rendezvényre, többen nem 
is elõször, a csecsemõ mellett 
nagyobb testvért vezetve. 

– Úgy látszik, az Anyatejes 
Nap hagyománnyá vált: egyre 
többen várják, és érdeklõdnek 
a programok iránt. Az idei 
rendezvény annyiban eltér a 
régiektõl, hogy inkább a szó‑
rakozás, mint a felvilágosítás 
kerül elõtérbe. Utóbbira ugyan‑
is mód nyílt a tanácsadókban, 
ahol ezen a héten mindennap 
egy‑egy védõnõ várta a váran‑
dós, illetve csecsemõs édes‑
anyákat, akik segítséget, taná‑
csot kaphattak az anyatejes 
táplálással kapcsolatban – tette 
hozzá Stibrányiné. 

Aki pedig nem tudott elmen‑
ni sem a tanácsadóba, sem a 
rendezvényre, felteheti kérdé‑
seit azon a honlapon is, ame‑
lyet az érdi védõnõk hoztak 
létre, illetve szerkesztenek. 
Címe: http://erdivedonok.
drupalcafe.com Á. K.

A szoptató édesanyákat ünnepelték

Az anyatej  
életet menthet

A rendezvényen az apróságok is jól érezték magukat
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Mint korábban már hírül 
adtuk: változások várha-
tók az Érdi Városi Televízió 
mûsorában. Mikor lesznek 
ezek a változások a nézõk 
számára érzékelhetõek? – 
kérdeztük Bozsogi Jánostól, 
az Érdi Városi Televízió és 
Kulturális Szolgáltató Kft. 
ügyvezetõ igazgatójától.

– Majd ha a televízió elköltözik az 
új helyére, a gyógyszertár épüle‑
tébe, akkor lesz új arculat; ott új 
stúdiót, új díszleteket tervezünk, 
tehát a nagy változások igazán 
akkor kezdõdnek. De persze most 
õsszel is lesznek újdonságok: két 
új mûsor útnak indításáról tudok 
beszámolni. 

– Ezeket a mûsorokat mikortól 
láthatják az érdi nézõk?

– Szeptember elején indult 
útjára egy kéthetente jelentkezõ 
stúdiómûsor, Etika Klub néven. 
Ebben a 21. század jelentõs kér‑
déseit próbáljuk feszegetni, meg‑
világítani, körüljárni. Egyházi, 
világi szakemberekkel, civilek‑
kel egy kerekasztal‑beszélgetést 

hozunk létre minden alkalommal 
és terveink szerint valamennyi, 
az életünket érintõ etikai, erköl‑
csi problémáról, mindennapja‑
inkban elõforduló ügyekrõl, az 
iskoláztatástól kezdve a kultúra 
etikai követelményein át az adó‑
zásról és közlekedésrõl, gazda‑
ságról és mûvészetrõl beszélge‑
tünk meghívott vendégeinkkel. 
Korlátozás nélkül téma lehet, 
hogy hogyan élünk, hogyan kel‑
lene élnünk, hogyan viszonyul‑
junk az élethez és egymáshoz, 
hogyan éljünk egymás mellett, 
hogyan tiszteljük egymást, mivel 
nap mint nap tapasztalhatjuk, 
mennyire nincsenek rendben 
ezek a dolgok.

– Ezek a témakörök kifejezetten 
Érdre, illetve a régióra koncent‑
rálnak?

– Nem; egyetemes embe‑
ri kérdésekkel foglalkozunk. 
Fontosnak tartottuk, hogy az 
embereknek valami kapaszko‑
dót adjunk az erkölcs, az etika 
oldaláról ebben a meglehetõsen 
zûrzavaros világban. 

– Konkrétan Érdhez kötõdõ 
mûsor is indul?

– Igen, szeptember 28‑tól két‑
hetenként láthatják a nézõk 
a Fogadóóra, kérdezzen a 

polgármestertõl címû mûsort. 
Ehhez természetesen várjuk az 
érdi polgárok kérdéseit, észrevé‑
teleit, gondjait, ötleteit bármilyen 
témakörben. Ha a lakóhelyükkel, 
a várossal, a város eseményeivel, 
oktatással, szórakozással, ügyin‑
tézéssel, az infrastruktúrával, a 
közlekedéssel, tehát gyakorla‑
tilag bármivel kapcsolatban 
bárkinek bármilyen gond‑

ja‑baja van, várjuk a kérdéseit és a 
polgármester úr válaszolni fog.

– Írásban várják a kérdéseket, 
esetleg telefonon?

– Nem: a kérdéseket minden 
esetben felvesszük kamerával 
úgy, ahogy azt a kérdezõ elmond‑
ja, és ezt bejátsszuk a mûsorban. 
A jelentkezéseket várjuk e‑mail‑
ben, telefonon vagy levélben, 
ezután kimegy a forgatócsoport, 
és élõben elmondhatja mindenki a 
kérdéseit. Mi ezt a mûsorban meg 
fogjuk jeleníteni és a polgármester 
úr rögtön válaszol, illetve reagál is.

– Hány kérdés 
fér bele 
egy‑egy 
mûsorba?

– Mivel a 
mûsoridõ véges, 
egy‑egy adás‑
ban terveink sze‑
rint nyolc‑kilenc 
kérdés kap‑
hat helyet. 

Kéthetenként 
jelentkezünk, 

és nem maradhat 
kérdés megválaszo‑

latlanul. 
– A mûsorvezetõ nem 

is tesz fel írásban érkezett 
kérdést?

– Nem, csak a polgárok által 
élõben feltett kérdések hangza‑

nak el a mûsorban, ugyanis min‑
den esetben felkeressük a levél‑
ben vagy egyéb módon történõ 
jelentkezés íróját. 

– És milyen címen jelentkezhet, 
akinek kérdése van?

– Az info@erdtv.hu e‑mail 
címre, postán pedig az Érdi Városi 
Televízió címére lehet küldeni a 
kérdéseket (2030 Érd, Alsó utca 
3., Polgárok Háza). Aki pedig tele‑
fonálni akar, hívhatja a 23/523‑
686 számot.

Készült egyébként az eddig 
lezajlott két elsõ fesztiválról egy 
saját gyártású, egész estés doku‑
mentumfilm, Szûcs Gergely és 
Bárány Dániel alkotása. 

Ezt várhatóan október elsõ 
felében láthatják majd a nézõk.

 B. N.

Bozsogi János: Két új mûsort indí-
tunk el a napokban

Több mint száz édesanya gyûlt össze a mûvelõdési központban


