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Az Érdi Védőnői Szolgálat idén 
immár hatodik alkalommal ren-
dezi meg az Anyatejes Napot, 
amelyen várandós és szoptatós 
édesanyáknak kívánnak segít-
séget, tájékoztatást nyújtani 
– nemcsak a szoptatás, hanem a 
csecsemőkor, az anyaság egyéb 
területein is. Az érdi rendez-
vény nemzetközi kezdeménye-
zéshez kapcsolódik: az ENSZ 
Egészségügyi Világszervezete 
(WHO) 1992-ben nyilvánítot-
ta augusztus 1-jét az Anyatej 
világnapjává, augusztus első 
hetét pedig a Szoptatás világ-
hetévé, így ország- , pontosab-
ban: világ- szerte több hely-
színen szerveznek szoptatással 
kapcsolatos rendezvényeket 

augusztus-szeptember hóna-
pokban. 

Az érdi Anyatejes Napot idén 
szeptember 16-án, pénteken 
tartják, és – az előző évektől 
eltérően – a program figyelemfel-
hívó sétával indul: a résztvevők 
a Fonoda (Alispán utca 4., a két 
vasút között) előtt találkoznak 
reggel 9 órától, és negyed tíz-
kor elindulnak a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központhoz. Az 
édesanyák a vasúti gyalogos alul-
járón át (ahol tudvalevően van 
lift, így a babakocsi nem jelent 
akadályt) elsétálnak a városköz-
pontig, majd a Pelikán sétányon 
a mûvelődési házba. A „Séta a 
szoptatásért” program rendőri 
biztosítás mellett zajlik majd.

A mûvelődési ház előtt hor-
dozókendős táncba invitálják az 

érkezőket: egyszerû lépésekkel, 
ismert népdalokra mozoghat-
nak együtt babák és mamák 
(no meg a nagyobb testvérek). 
Az aulában különféle kiállítók 
termékeivel ismerkedhetnek 
meg az édesanyák, fél tizenegy-
től pedig kezdődnek a zenés, 
táncos produkciókkal tarkított 
előadások: dr. Szalkay Krisztina 
gyermekorvos (maga is három-
gyermekes édesanya), IBCLC-
szoptatási tanácsadó-hallgató 
beszél az egyéves koron túli 
szoptatásról, majd Csörgőné 
Polgár Andrea perinatális szak-
tanácsadó, hordozókendő-tan-
folyamvezető ad tanácsokat a 
hordozókendő helyes haszná-
latához. Az előadásokat egy 
kerekasztal-beszélgetés zárja, 
amelyen a szoptatás kérdéseit 
járja körül Stibrányi Mártonné 
védőnő, Babcsányi Judit édes-
anya, Csörgőné Polgár Andrea 
és Juhász Judit La Leche Liga 
csoportvezető, IBCLC-szoptatá-
si tanácsadó.

– Rendezvényünkön nemcsak 
a várandós és szoptatós édes-
anyákat, de a családtagjaikat 
is szívesen látjuk. A nagyobb 
testvérek számára játszószobát 

Szeptember 16.: a szoptatás ünnepe
A gyermeküket szoptató anyukákat ünneplik szeptember 16-án a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban. A szervezõk nemcsak az anyukákat, hanem a várandós 
kismamákat is szeretettel várják, hiszen a meghívott tanácsadóktól választ kaphat-
nak kérdéseikre – nem csak a szoptatással kapcsolatban.

rendezünk be, a tombola pedig 
az egész családnak jó szórako-
zás lehet – mondta lapunknak 
Bognár Krisztina védőnő, az 
idei Anyatejes Nap egyik szer-
vezője, akitől megtudtuk azt is: 
az épületben kialakítanak egy 
szoptatós-, illetve pelenkázó-
szobát is a kismamáknak. 

– A rendezvényen egyéni kér-
dések megválaszolására is mód 
nyílik, nemcsak a szoptatás 
témakörében, hanem a homeo-
pátiával, egészséges életmóddal 
kapcsolatban is. A résztvevők 
szavazhatnak a plakátpályáza-
tunkon beérkezett alkotásokra 
(amelyeket az elmúlt héten az 

érdi buszmegállókban is láthat-
tak). Ezen felül az Anyatejes 
Napon immár hagyományosan 
megajándékozzuk az édesanyá-
kat. 

A rendezvényt az önkor-
mányzat és a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ mellett 
több cég is támogatja, de a 
szervezők örömmel elfogadnak 
további segítséget, felajánlást 
ahhoz, hogy szeptember har-
madik péntekén együtt ünne-
pelhessék a gyermeküket szop-
tató édesanyákat és felhívják a 
figyelmet az anyatejes táplálás 
fontosságára.

 Ádám Katalin

A 2009-es rendezvényen bábelõadással szórakoztatták a nagyobb testvérkéket
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Míg az anyukák az elõadásokat hallgatták, a kicsik sem unatkoztak (2010-
es felvétel)

helyi társadalom


