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Anyukák, apukák, kismamák, 
újszülöttek és nagytestvérek 
érkeztek babakocsival, hor-
dozókendővel, kismotorral. 
Közülük negyvenen együtt 
indultak az Alispán utcai 
Fonoda elől, hogy közös sétá-
val demonstráljanak az anyate-
jes táplálás fontossága mellett. 
Utólag nézve a negyedórás, pár 
százméteres séta merész vál-
lalkozás volt, tekintve, hogy a 
gyalogos-aluljáró mellett elhe-
lyezett lift nem mûködött, és a 
tucatnyi babakocsit rendőrök 
segítségével kellett le-, illetve 
felcipelni gyerekestül (a séta 
ily módon azt a szomorú tényt 
is demonstrálta, hogy Érden 

igencsak nehéz babakocsival 
közlekedni). 

A séta után a kisma-
mák, papák és a gyerekek a 
mûvelődési ház előtt beszél-
gettek, játszottak, no meg tán-
coltak és énekeltek, nagy kört 
alkotva. A nagyobbacska gye-
rekek a saját lábukon, a picik 
az anyukájukra kötve ropták. 
Az intézmény aulájában fris-
sítők várták a vendégeket, no 
meg a már hagyománnyá váló 
kiállítóstandok: itt természetes 
alapanyagú készítményekkel, 
kézmûvesportékákkal, home-
opátiás szerekkel ismerked-
hettek meg az édesanyák, és 
tanácsokat is kaphattak ezek 

használatához. A kisebbeket 
közben bohóc mulattatta. 
A résztvevők megtekinthették 
a rendezvénnyel kapcsolatos 
plakátpályázatra érkezett rajzo-
kat, festményeket is; gyerekek 
rajzolták le a saját családjukat, 
a szoptató édesanyát, de vol-
tak olyan alkotások is, amelye-
ket anyuka és gyermeke együtt 
készített. A Lea Anyaotthon és 
az egyik érdi családi napközi 
is küldött be plakátot a pályá-
zatra; szavazni az Anyatejes 
Napon lehetett, és nemcsak az 
első helyezett, hanem mind a 
huszonegy résztvevő értékes 
rajzeszközöket nyert.

A nagyteremben fél tizenegy-
kor kezdődtek az előadások, 
bemutatók; a sarokban gyer-
mekjátszót alakítottak ki, hogy 
míg az anyukák az előadásra 
figyelnek, az izgő-mozgó apró-
ságok se unatkozzanak (a totyo-
gók amúgy feltalálták magukat: 
a zenés, táncos produkciók alatt 
a színpad előtti téren táncoltak, 
ugráltak). Az előadások, beszél-
getések a szoptatás körül forog-
tak. Dr. Kőszegi Gábor, a szakor-
vosi rendelőintézet főigazgatója 
köszöntőjében a szoptatás és 
az anyatej jelentőségét hang-
súlyozta a gyermek fejlődése 
szempontjából, míg dr. Szalkay 
Krisztina gyermekorvos, IBCLC 
szoptatási tanácsadó hallgató 

nemzetközi adatokat, tudomá-
nyos eredményeket ismertetett. 
Ezt követően Babcsányi Judit 
édesanya, Csörgőné Polgár 
Andrea perinatális szaktanács-
adó és Juhász Judit (a La Leche 
Liga csoportvezetője, szopta-
tási tanácsadó) részvételével 
kerekasztal-beszélgetés zajlott, 
amelynek során feltehették 
kérdéseiket az édesanyák is. 
A várandósság alatti felkészü-
léstől a hosszú távú szoptatáson 
át a baba- és szoptatásbarát terü-
letek érdi fellelhetőségéig több 
téma is szóba került. Csörgőné 
Polgár Andrea okleveles hordo-
zókendőtanfolyam-vezető pedig 
bemutatta az anyukáknak a 
babahordozás csínját-bínját (aki 
már próbálta, tudja: a hordozó-
kendőt helyesen felvenni csak 
látszatra pofonegyszerû…)

Azt, hogy ez a rendezvény az 
anyatejes táplálásról és a gyer-
meküket szoptató édesanyák-
ról szól, illetve őket ünnepli, 
nemcsak a fenti színes program 
mutatta, hanem az is, hogy a 
belépők kisebb ajándékokat 
kaptak, távozáskor pedig a 
gyerekek játékot választhattak 
maguknak – ráadásul minden, a 
gyermekét egy éven túl szopta-
tó, illetve a babáját nagy nehéz-
ségek leküzdése árán is anyatej-
jel tápláló édesanyát ajándék-
csomaggal köszöntöttek. Mint 

Babakocsis séta, hordozókendõs tánc, tanulságos történetek

Kétszáz résztvevõvel: 
Anyatejes Nap
A múlt péntek délelõtt minden a gyermekeiket szop-
tató édesanyákról és gyermekeikrõl szólt, legalábbis 
a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban, ahol immár 
hatodik alkalommal rendezték meg az Anyatejes Napot. 
Idén rekordot döntött a program látogatottsága: mint-
egy kétszáz anyuka, apuka, gyermek és kisbaba jött 
el, hogy együtt ünnepeljen, szórakozzon, szerezzen és 
osszon meg információkat, tapasztalatokat. 

Bognár Krisztina védőnőtől, az 
Anyatejes Nap egyik szervező-
jétől megtudtuk, Érden mintegy 
hatszáz egy–két év közötti kis-
gyermek él, közülük 250 még 
szopik. Ami nemcsak jó arány, 
de – ismerve a közösség reakci-
óit az egy éven túli szoptatásra 
– nagy fegyvertény is.

– Jaj, hányszor mondták már: 
meddig akarod szoptatni? Míg 
óvodába nem megy? Erre én 
így szoktam tromfolni: még az 
iskolából hazatérve is anyatejjel 
várom! – mondta mosolyogva 
az egyik édesanya, aki csak-
nem kétéves kisfiát szoptatja, 
és szándékai szerint addig teszi 
ezt, amíg a gyerek maga nem 
dönt úgy, hogy abbahagyja. 

– Látszik a fiamon, hogy 
kiegyensúlyozott, jól fejlett 
gyerek, és ritkábban is beteg 
– mutat gyermekére egy másik 
anyuka, aki szintén több mint 
egy éve szoptat már. Nekik – és 
az Anyatejes Napra érkezőknek 
– ez természetes. Azért is jöttek 
el, hogy kiálljanak az anyatejes 
táplálás és az egy éven túli 
szoptatás fontossága mellett. 
Persze volt, aki információért, 
tanácsért jött, megint mások 

a társaságért, az együttlétért. 
Tanulságosak voltak a történe-
teik is.

– A második gyermekem 
nyolchetes. A szülészeten nem-
hogy segítséget nem kaptam a 
szoptatáshoz, de kétgyerme-
kes anyukaként én segítettem 
más kismamáknak mellre tenni 
a babájukat. A csecsemősök 
csak a tápszert ajánlgatták, 
hogy az mennyivel egészsége-
sebb az anyatejnél – mesélte 
egy édesanya. Vannak persze 
pozitív tapasztalatok is – eze-
ket is megoszthatták egymással 
azok, akik eljöttek a hatodik 
Anyatejes Napra.

Az, hogy ez a rendezvény 
egyáltalán létrejöhetett, az 
Anyatejes Napot szervező védő-
nőknek, illetve a támogatóknak 
köszönhető. Érd önkormányza-
ta egy pályázat útján pénzzel 
támogatta a Védőnői Klubot, 
de segített a Magyar Védőnők 
Egyesülete és több cég, magán-
személy is felajánlások formájá-
ban, vagy azzal, hogy felléptek 
a mûsorban. Lapunk nekik sze-
retné tolmácsolni a szervezők 
köszönetét.

 Ádám Katalin

Ének és tánc a mûvelõdési központ elõtt. A picik hordozóban, a kicsik 
karon, a nagyobbacskák lábon ropják
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Ezek a gyerekek legalább két dologban hasonlítanak egymásra. Az egyik, 
hogy elmúltak egyévesek. A másik, hogy még mindig szopnak

helyi társadalom

A 2011-es Anyatejes Napot az alábbi intézmények, cégek, magánszemélyek 
támogatták:

Babcsányi Judit, Baboci Viktória, Balázs Márk táncosok, Batu István népi faműves, 
Berkes Andrea (arcfestés), Boiron Hungária Kft., Bölöni Réka (Bukfenc bohóc), CEUMED 
Kft., Csörgőné Polgár Andrea, dr. Szalkay Krisztina, Duci Buci büfé, Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Érd TV, Érdi Újság, Fonoda, fotogallo, Homeopátiás Baráti Kör, Hussy 
Ágnes, grafika, Juhász Judit, Katica Családi Napközi, Kutsera Klára – Kerekítő, Lipóti 
Pékség, Lukin Kamarazenekar, Magyar Védőnők Egyesülete, Mamakka, McDonald’s, 
Microse Kft., Pezomed, Rádió Érd FM 87,8, rendőrség, Romics Kft., Schwabe Hungary 
Kft., Soós Pékség, Szepes Gyula Művelődési Központ.

Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

logopédus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű, várhatóan 1-2 évig 
tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Logopédiai és végzettségnek megfelelő pedagógiai munka (vizsgálat, fejlesztés), a 
kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Főiskola, logopédia és egyéb szakpárosítás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, erkölcsi 
bizonyítvány, diplomamásolat. A munkakör betölthetőségének időpontja: A mun-
kakör legkorábban 2011. november 2. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 21. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4341/11, 
valamint a munkakör megnevezését: logopédus. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 28. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny • www.erd.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epsz-erd.hu honlapon sze-
rezhet. 
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