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Meghívó

Az édesanya az, akivel életünk legel-
ső pillanatában kapcsolatba kerülünk, 
aki féltő gonddal táplál, ápol és őriz 
bennünket. Jelenléte és gondoskodá-
sa egész életünkben elkísér. Õ az, aki 
aggódik értünk, ha elmegyünk, de aki-
hez mindig visszatérhetünk, bármerre 
is sodor bennünket az élet – ezek-
kel a szavakkal kezdte köszöntését 
Bagonyi Éva foglalkoztató nővér az 
Érdi Szociális Gondozóközpont Idősek 
Otthonában, ahol anyák napja alkalmá-
ból május 2-án néhány versből, dalból 
és nótából összeállított kedves mûsorral 
köszöntötték az intézmény hölgy lakóit 
a dolgozók és vendégeik. A rövid, szív-
hez szóló program az édesanyáknak, 
nagymamáknak szólt, és a fellépők ter-
mészetesen megpróbálták úgy válogatni 
a verseket, a prózát meg a dalokat, hogy 
valamennyi róluk és hozzájuk szól-
jon. Hering Mária slágereket énekelt, 
Cserkúti Eliza, az Érdligeti Általános 
Iskola tanulója Nagy Ferenc Édesanyám 
címû versét mondta el, majd a Bagonyi 
Éva foglalkoztató nővér által felolvasott 
prózából az is kiderült, mikor szülő és 
mikor igazi édesanya az, aki gyermeket 

nevel. A szüntelenül aggódó gondosko-
dás, az áldozatra kész felügyelet és a 
feltétel nélküli szeretet veszi körül azt, 
akire nemcsak mint szülő, hanem mint 
rajongásig szerető anya vigyáz. A szülő 
a kötelesség, az anya viszont maga a 
szeretet. 

Az idősotthon lakói a mûsorban 
elhangzott gondolatok és verssorok hal-

latán maguk is felidézhették emlékeik-
ben gyermekkorukat, amikor még ők 
is annyira ragaszkodtak az édesanyjuk-
hoz, de egészen biztosan azt az idősza-
kot sem felejtették el egyetlen pillanatra 
sem, amikor ők váltak anyává, majd 
nagymamává. Más volt ez a nap, mint 
a többi, mert a kitüntetett figyelem és a 
megható pillanatok róluk és nekik szól-
tak. Végül pedig felszabadultan együtt 
dúdolták a jól ismert nótákat a nekik 
éneklő vendégekkel és gondozóikkal. 

Idén a Fidesz női tagozata is ellá-
togatott a Topoly utcai intézménybe, 
hogy köszöntse az idős édesanyákat, 
nagymamákat, és finom süteménnyel 
kedveskedtek az otthon lakóinak. 

Érden, az idősek otthonában kiemelt 
figyelmet fordítanak arra, hogy mindig 
méltóképpen megemlékezzenek a jeles 
ünnepekről, mert ezek a jó hangulatú 
délutánok és kellemes órák különösen 
jó hatással vannak az itt élő emberekre; 
derût hoznak az életükbe, átsegítik őket 
a csendes és egyhangúnak tûnő hét-
köznapokon. Az otthon dolgozói pedig 
igyekeznek a lehető legtöbbet megtenni 
azért, hogy a szépkorúaknak biztosítsák 
mindazt, amitől igazán otthon érezhetik 
magukat ebben az intézményben.  B. E.

Második alkalommal tartották meg 
Érden a Születés Hete rendezvény-
sorozatot május 10. és 12. között. 
Nemcsak a szüléssel, csecsemőtáp-
lálással, -gondozással, hanem a szü-
lővé válással, az anya- és apaszerep-
pel kapcsolatban is sok érdekes és 
elgondolkoztató előadáson, beszél-
getésen vehettek részt az érdek-
lődők a Kuckó Foglalkoztatóban, 
illetve a Magyar Földrajzi Múzeum 
kertében. A rendezvény fő szerve-
zőjével, Csörgő Andrea perinatális 
szaktanácsadóval a Születés Hete 
zárónapján beszélgettünk arról, mit 
is adott, adhatott ez a három nap az 
anyukáknak, kismamáknak és per-
sze az édesapáknak.

– A Születés Hete nem tömeg-
rendezvény, inkább intim légkörû 
előadások, beszélgetések sora, 
nagy örömünkre mégis nagyon sok 
érdeklődő volt e három nap alatt. 
Népszerûek voltak a szülésre való 
felkészüléssel kapcsolatos előadá-
sok, és nagyon sokan eljöttek arra 
a messzebbre tekintő beszélgeté-
sünkre is, amely a csecsemőkortól 
a kamaszkorig tartó szexuális neve-
léssel foglalkozott. Nagy öröm, hogy 

édesapák is megjelentek, és nyitot-
tak voltak az apasággal, a férfisze-
reppel kapcsolatos beszélgetésekre 
– mondta Csörgő Andrea, hozzáté-
ve: tapasztalatai szerint a várandós 
édesanyák a szüléssel kapcsolatban 
igen tájékozottak és érdeklődők, ám 
a kisbabával töltött első hetekre, 
hónapokra nincsenek felkészülve. 
Ezért kell egyre több olyan előadást 
szervezni, ahol ilyen irányú segítsé-
get, ismereteket kaphatnak.

– Aki már nem az első gyerme-
két várja, sokkal kevésbé koncentrál 
magára a szülésre, inkább azért jön 
el az előadásokra, beszélgetésekre, 
mert szeretne olyan női közössé-
get találni, amely támaszt, társa-
ságot nyújt a baba megszületése 
után. Most is sok olyan anyukával 
találkoztam, aki rendszeresen meg-
fordul egyéb rendezvényeinken, de 
nagy öröm volt látni új arcokat is. 
Láthatóan van igény e programokra, 
és évről évre nagyobb az érdeklődés, 
így a Születés Hete rendezvényso-
rozatot jövőre is mindenképp sze-
retnénk megtartani Érden – zárta 
szavait a szaktanácsadó.

 Á. K.

Három nap a szülés és  
a születés jegyében
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Mûsorral ünnepeltek a Topoly utcai idõsek otthonában

Édesanyák, nagymamák köszöntése

A Topoly utcai idõsek otthona lakói kíváncsian várják az anyák napi mûsort
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Cserkúti Eliza verset mond, balról Bagonyi Éva és Hering Mária foglalkoztató és gondozó 
nõvérek

helyi társadalom

KIÁRUSÍTÁS
RaKTÁRüRÍTéS MIaTT

gyárilag támogatott akció

2 ajtós 4 fiókos
59.900 helyett 49.900 Ft
4 fiókos
44.900 helyett 35.900 Ft

akciós
éjjeli szekrények 

már 9.900 Ft-tól

Ágykeretek ÁGYRÁCCSaL
  90 x 200 23.900 Ft
160 x 200 34.900 Ft
180 x 200 38.900 Ft
tömör borovi fenyőből csomómentes fronttal
masszív, nyikorgásmentes, extra erős kivitelben

KORLÁTOZOTT DaRaBSZÁM,
a KéSZLET EREJéIG!

TOVÁBBI aKCIÓS TERMéKEINKET KERESSE üZLETüNKBEN!
Az AKCIÓ 2012. május 15-től május 31-ig illetve a készlet erejéig tart.

Kedvezményes házhoz szállítás!

Szekrények
3 ajtós kivitel 99.900 helyett 79.900 Ft
2 ajtós kivitel 67.900 helyett 54.900 Ft
1 ajtós kivitel 36.900 helyett 29.900 Ft

Komódok


