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Az érdi nagycsaládosok már 
egy héttel szenteste előtt kará-
csonyt ünnepeltek, mûsorral, 
ajándékozással, szeretetvendég-
séggel. Az immár hagyományos 
rendezvényt idén a Vörösmarty 
gimnázium dísztermében tartot-
ták. Noha szinte minden széket 
elfoglaltak a gyerekek és szüleik, 
a múlt szombati ünnepség mégis 
családias hangulatú volt, hiszen 
a mûsor fellépői a gyerekek 
közül kerültek ki, a finomabbnál 
finomabb süteményeket pedig 
az édesanyák készítették. 

– A karácsonyi ünnepség 
költségeit felajánlásokból, illet-
ve önerőből tudtuk előterem-

teni. Köszönet illeti a gimnázi-
umot, hiszen a termet ingyen 
bocsátották rendelkezésünkre. 
Természetesen minden jelenlé-
vő családot megajándékozunk – 
azokat kiemelten, ahol az elmúlt 
esztendőben kisbaba született, 
illetve az egyesület érdekében 
sokat munkálkodtak. Az aján-
dékokat jórészt adományokból 
fedeztük – mondta lapunknak 
Isépyné Badics Gyöngyi, az 
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesülete elnöke. 

Kicsik és nagyok szemmel 
láthatóan nagyon jól érezték 
magukat: a kedves, zenés, közös 
karácsonyi énekléssel záruló 

mûsor végeztével a gyerekek 
megrohanták a büféasztalokat, 
illetve a terem közepén fogócs-
káztak, a szülőknek pedig jutott 
egy kis idejük a beszélgetésre. 

Hiszen ahogy T. Mészáros 
András megnyitó beszédé-
ben fogalmazott: a karácsony 
Krisztus születését, egyben a 
szeretetet, az egymáshoz fordu-
lást, közelítést jelenti, és nem-
csak a család közösségén belül, 
hanem tágabb értelemben is. 

– Noha világunk egyre anyagi-
asabbá válik, az ünnep lényege 
mégis a szeretet, az egymáshoz 
tartozás. Elfelejtjük a napi gon-
dokat, és egymásra figyelünk. 
Ahhoz kívánok jó szívet, jó sze-
rencsét és nagyon sok szere-
tetet, hogy ezek az alkalmak 
minél teljesebbek legyenek. És 
kívánom, hogy az új esztendő-
ben is tudjunk ebből a szeretet-
ből táplálkozni – zárta szavait a 
polgármester. 

Isépyné Badics Gyöngyi 
Wass Albert versével kívánt 
boldog karácsonyt az 
egybegyûlteknek:

Olyan jó néha angyalt lesni/s 
angyalt lesve a csillagok közt/
Isten szekerét megkeresni./
Ünneplőben elébe menni,/
mesék tavában megferedni/s 
mesék tavában mélyen, mélyen/
ezt a világot elfeledni. Á. K.

Együtt karácsonyoztak  
a nagycsaládok
Idén is megtartotta immár hagyományos karácsonyi ünnepségét az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete. Sokan eljöttek, a hangulat mégis családias volt, 
hiszen a mûsort a gyerekek adták, az enni-innivalókat pedig a szülõk. Az ajándékok 
sem maradhattak el: minden jelen lévõ család csomagot kapott az egyesülettõl.

Az ünnepségen ajándékkal köszöntötték az elmúlt évben újabb babával 
gyarapodott családokat is
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helyi társadalom

Pénteken tartotta századik foglalkozását a La 
Leche Liga érdi csoportja. A jubileumi összejö-
vetelre az édesanyák süteményekkel, meglepeté-
sekkel érkeztek, és arról beszélgettek, kinek mit 
nyújtottak, nyújtanak ezek a találkozók. 

A La Leche Ligát 1956-ban alapította az Egyesült 
Államokban hét édesanya, hogy továbbadják az 
anyatejes táplálással kapcsolatos tapasztalatai-
kat, illetve segítséget nyújtsanak más anyukák-
nak. A később nemzetközivé vált kezdeményezés 
azért kapott spanyol nevet (leche – tej), mert az 
USA-ban abban az időben nem lehetett csoportot 
elnevezni női mellre utaló szóról. 

Hazánkban 1992 óta mûködik a La Leche Liga 
Magyarország Egyesület; azóta országszerte több 
LLL-csoport is alakult, az érdi 2002 februárjában. 
Vezetőjükkel, Juhász Judittal beszélgettünk a 
jubileumi találkozón.

– Több helyszínen is mûködtünk az elmúlt 
csaknem tíz év alatt; orvosi rendelőben, közössé-
gi házban, görög katolikus közösségi teremben, a 
Fonodában, októbertől pedig a PontZöldben talál-
kozunk. Minden hónap harmadik péntekén tart-
juk összejöveteleinket. Alkalmanként tíz-tizenkét 
édesanya és a gyermekeik jönnek el, de volt már 
példa arra is, hogy húsz anyuka volt a találko-
zón. Tíz év alatt mintegy háromszáz édesanya 
fordult meg a csoportban; többen évekig járnak 
hozzánk, hiszen nemcsak az első, de a második, 
harmadik gyerekkel is eljönnek – mondta Juhász 
Judit, hozzátéve: a La Leche Liga különlegessége, 
hogy a találkozókon az édesanyák támogatják 
egymást, de minden csoportnak van egy vezetője, 
aki – amellett, hogy saját tapasztalatokkal rendel-
kezik – képzésben is részesült. 

– Legfontosabb célunk a szoptatás támogatása, 
illetve a folyamatos ösztönzés. Manapság egy 
felnövekvő lány már nem látja szoptatni az édes-
anyját, nővérét. Mi szeretnénk alkalmat teremteni 
arra, hogy a várandós édesanyák találkozzanak 
gyermeküket szoptató anyákkal, emellett helyes 
információkat adunk át az anyatejes táplálással 
kapcsolatban. A felmerülő kérdéseket, problé-
mákat megbeszélhetjük a csoportban, de négy-
szemközt is. A La Leche Liga ugyanis nemcsak 

csoportokat tart fenn, hanem telefonos tanács-
adást is – jegyezte meg Juhász Judit, akit felhívhat 
bárki, akinek a szoptatással kapcsolatban kérdé-
se, gondja van. Elérhetősége: 0620/455-2313.

És hogy mit jelent ez a csoport az édesanyák 
életében? Arról ők maguk beszéltek a századik 
találkozón. Leginkább a támogatást, a megerő-
sítést, az önbizalmat emelték ki – azt, hogy egy 
segítő közegben érezhetik magukat, ami nagyon 
fontos, hiszen a várandósság kilenc hónapja után 
nemcsak csecsemő, de anya is születik, aki tele 
van kétségekkel, bizonytalansággal. Ezeken a 
találkozókon az anyukák nemcsak segítséget 
kaphatnak, de rájöhetnek arra is: minden anyuka 
hasonló kétségekkel küzd. 

A csoport természetesen nyitott, bárki csatla-
kozhat – nemcsak a csecsemős, de a várandós 
anyákat is várják. Tagdíj nincs, a terembérlet 
minimális összegét kell csak „összedobni”. 

Bővebb tájékoztatást az erd.lll.hu honlapon 
kaphatnak az érdeklődők.

 Ádám Katalin 

Jubileumi találkozó  
az anyatejes táplálásról

A jubileumi alkalmat süteménnyel ünnepelték az anyu-
kák – és persze a nagyobb gyerekek
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Alapítónk, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium 500 000 Ft törzs-
tõkével hozta létre az OHÜ 
Nonprofit Kft.-t. A kormány az 
idei évre 300 000 000 Ft támoga-
tást hagyott részünkre jóvá októ-
berben, melyet két részletben 
már meg is kaptunk. Az indulás 
költségeit szûkösen, de fedezi ez 
a támogatás.

Az OHÜ legfontosabb induló 
szakmai feladata a hulladékgaz-
dálkodást támogató tevékeny-
ségének megalapozása. Ennek 
központi eleme az Országos 
Gyûjtési és Hasznosítási Terv, 
amely szeptember hónapban 
elkészült, és amelyet a miniszter 
úr októberben jóváhagyott. Az 
OGyHT-hez kapcsolódóan elké-

szült a Nemzeti Hulladékkezelõi 
Regiszter, mely tartalmazza az 
iparág összes releváns informáci-
óját. A 2012. évi költségvetés ter-
vezése során 16,38 Mrd Ft került 
az OHÜ részére megítélésre, 
melybõl a saját maga mûködését 
(1,2 Mrd, valamint a szolgáltatá-
sok megrendelését) nevesítette 
a kormány. Az OGyHT-t ennek 
megfelelõen dolgoztuk ki.

Elkészült az OHÜ Nonprofit 
Kft. kommunikációs stratégiája 
és a 2012. évi kommunikációs 
kampányok tervének elsõ válto-
zata. Kialakítás alatt áll az OHÜ 
arculata: logóváltozatok, külsõ- 
és belsõ honlaptervek, külde-
tésnyilatkozat és egyéb munka-
anyagok készültek.

A társaság mûködéséhez szük-
séges szabályzatok elkészül-
tek, kiadásra kerültek, vagy ez 
elõtt állnak. A törvényi kötele-
zettségünknek eleget téve beje-
lentkeztünk ajánlatkérõként a 
Közbeszerzések Tanácsához. 
Folyamatban van az OHÜ által 
kiírásra kerülõ, anyagáramonkén-
ti közbeszerzések elõkészítése. 
Az akkumulátorok és a gumiab-
roncsok esetében indítunk köz-
beszerzési eljárást elsõ körben. 

A többi anyagáram tekintetében 
is elõrehaladott állapotban van a 
közbeszerzés elõkészítése.

Elkészítettük a Köztisztasági 
Egyesüléssel együttmûködésben 
a közszolgáltatókkal kötendõ 
„Szolgáltatásvásárlási szerzõ-
dést”. A szerzõdéseket elõkészítõ 
ajánlataink kipostázásra kerültek 

az ügyfelek részére. Összesen 
mintegy 120 partnerrel nyílik 
szerzõdéskötésre lehetõségünk.

A termékdíjról szóló 2011. évi 
LXXXV. törvény módosításában 
jelentõs szakmai tevékenységet 
végeztünk. Az új rendszer újfaj-
ta szabályozást igényel, a feltárt 
szabályozási hiányosságok vagy 

következetlenségek kiküszöbö-
lése, illetõleg a termékdíjköte-
les termékek körének tisztázása 
volt a törvénymódosítás fõ célja. 
Párhuzamosan lezajlott a tör-
vényhez kapcsolódó végrehajtá-
si rendelet elkészítése, melyben 
az OHÜ szintén jelentõs szere-
pet vállalt.

Az OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.) 2011. szeptem-
ber 1-jén került megalapításra. Társaságunk székhelye az Aga utca 6. szám alatti, a 
VM kezelésében álló épület, ahol 20 fõvel kezdtük meg mûködésünket. Jelenleg 65 
fõ munkavállalóval rendelkezünk. Elhelyezésünkkel kapcsolatban Fazekas Sándor 
miniszter úr döntésére várunk, mert az Aga utcai volt KGI-épület sajnos nem alkal-
mas a várható 100 fölötti létszám kiszolgálására.

Megkezdte mûködését 
az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

A szelektív hulladékgyûjtés is segíti az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség munkáját


