
Nyilvános szoptatás 
a könyvtárban

Nyilvános szoptatást tartottak a szoptatás
társadalmi elfogadottságának növelése és az
anyák bátorítása céljából október 3-án a bu-
dapesti Liszt Ferenc téren mûködõ Teréz-
városi Gyerekkönyvtárban.

A demonstrációt egy kanadai kezdemé-
nyezés, a Global Breastfeeding Challenge
nyomán szervezték. A világ számos pontján
ezer meg ezer anya szoptatott nyilvánosan
ugyanakkor, helyi idõ szerint 11-kor. Az a
legegészségesebb, ha a csecsemõk féléves
korukig csak anyatejet kapnak, emellett sem
vízre, sem teára nincs szükség, mert az
anyatej minden létfontosságú tápanyagot
tartalmaz, amire a kicsinek szüksége van.
Az anyatej összetevõi alkalmazkodnak a
gyermek igényeihez, életkorához, az elsõ
napokban termelõdõ elõtej, a kolosztrum
pedig immunanyagokban olyan gazdag,
hogy a kisbaba elsõ oltásának is szokták ne-
vezni. 

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete
(WHO) ajánlása szerint a szoptatás legalább
kétéves korig javasolt, de ideális esetben ad-
dig folytatódik, amíg a kisbaba magától ab-
ba nem hagyja. Az anyatejes táplálás jelen-
tõsége abban is rejlik, hogy elmélyíti a szü-
lõ-gyermek kapcsolatot, és nagymértékben
hozzájárul a kiegyensúlyozott pszichés fej-
lõdéshez.

Magyarországon az Egészségügyi Mi-
nisztérium 2005-ben létrehozta a Szoptatást
Támogató Nemzeti Bizottságot, melynek
célja, hogy az egészségügyi dolgozók és ci-
vil szervezetek összefogásával, széles társa-
dalmi rétegeket megmozgatva ösztönözze az
anyákat a helyes csecsemõtáplálási szoká-
sok kialakítására. 

A szoptatás népszerûsítésére a magyar
kórházakban, bevásárlóközpontokban és
közintézményekben meghirdették a „baba-
barát terület” programot; ezeken a helyeken
nyugodt környezetben szoptathatnak az
anyukák. 

Forrás: stop.hu

Mesedobozok a könyvtárban

Szeptember 30-án a nyíregyházi Arany Já-
nos Gimnázium és Általános Iskola könyv-
tárában is megünnepelték Benedek Elek
születésének 150. évfordulóját és a népmese
napját.

Hagymássy Krisztina könyvtárostanár pá-
lyázatot hirdetett Mesedoboz a könyvtárban
címmel, melyre a tanárok a gyerekekkel
együtt nagyon ötletes munkákat küldtek be,
nem született két egyforma doboz. A juta-
lom a „Mesés osztály” cím elnyerése volt,
de leginkább a könyvtárlátogató gyerekek
nyertek, hiszen a dobozokkal kedvükre
játszhatnak. A közönségdíjas a 4. b osztály
varázslatos mesedoboza lett. Ebben a do-
bozban csak a kezünk „lát”, ki lehet tapogat-
ni a tárgyakat, aztán ki kell találni, melyik
mesébõl hiányozhatnak.

„Diákokat toboroztam segítõként, így
közremûködésükkel minden alsó tagozatos
gyermek mesehallgatással kezdhette a na-
pot. A foglalkozásokon meghallgatott me-
sékrõl a gyerekek rajzolhattak is. Ezek a ké-
pek a mesedobozokkal együtt díszítik
könyvtárunkat, szép környezetet biztosítva
az október 8-án megrendezésre kerülõ Be-
nedek Elek mesemondó versenynek”– 
számolt be az eseményrõl Hagymássy
Krisztina. 

Forrás és fotó: indexkelet.hu
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