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Nincs annál nagyobb 
öröm, mint amikor egy 
anya a szülést követõen 
átölelheti gyermekét – és 
nincs annál borzasztóbb 
élmény, amikor ugyan-
abban a pillanatban 
megtudja, hogy a baba 
fogyatékossággal jött a 
világra. 

Erről a koraszülött hármas ikrek 
édesanyja, Bögös Henriett tudna 
igazán mesélni, de ő inkább azért 
keresett meg bennünket, hogy 
elmondja, a fogyatékos babák 
számára is van remény. Arról a 
csodálatos minőségi fejlődésről 
kívánt mesélni, amit a korai fej-
lesztéssel, a Dévényi-tornával és 
nem kevésbé Mattesz Csilla vízi 
terápiájával két év alatt sikerült 
elérniük a fogyatékkal született 
csöppségeknek.     

A pöttöm lányok, Lili, Kata és 
Nóra 28 hétre jöttek a világra. 
Egyikük súlya sem volt több 1100 
grammnál. Most két és fél éve-
sek, de csak Nóra teljesen egész-
séges, pedig a 990 grammjával ő 
volt a legkisebb! Lilinek agyvér-
zéssel, Katának agyi infarktussal 
kellett megküzdenie. A szakor-
vosok nem sok jóval biztatták az 
édesanyát. Azt mondták, Kata 
soha nem fog lábra állni, Lili 
pedig mozdulatlan marad egész 
életében. Nos, ehhez képest 
a két és fél éves, fogyatékkal 
világra jött lányok igencsak „vir-
goncnak” tűnnek. Bár még nem 
közlekednek önállóan – Henriett 
elmondása szerint – Kata már 
meg-megáll a saját lábán, Lili 
pedig a mászással próbálkozik. 
Velük szinte mindennap egy 
újabb „csodát” élnek át a szülők, 
amikor olyasmire képesek, ami 
az egészséges testvérüknél ter-
mészetesnek tűnik. Igaz, ennek 

a két apróságnak keményen 
meg kell dolgozniuk minden 
egyes mozdulatért, de a fejlő-
dés szemmel látható. A vízben 
nem feszültek, nem megterhelő 
számukra a mozgás, mint ami-
kor szárazon vannak. Korábban 
Budapestre jártak, de tavaly 
városunkba költöztek, így az 
érdi korai fejlesztést látogatják. 
Eközben folytatták a Dévényi-
tornát, és két éve rendszeresen 
igénybe veszik Mattesz Csilla 
vízi terápiáját is, amit a legtöbb 
problémával született Lili kedvel 
a legjobban. Mindezen fejleszté-
seknek együttesen köszönhető, 
hogy a csöppnyi lányok – meg-
cáfolva a gyermekorvosok diag-
nózisát – csodálatos fejlődésen 
mentek keresztül! – mesélte az 
úszásterápián Bögös Henriett.

Mattesz Csilla gyógyúszó-
oktatót arról faggattam, ha ilyen 
eredményeket lehet vele elérni, 
vajon mi a titka a terápiás baba-
úszásnak? 

– Míg az egészséges újszülöt-
tek már három hónapos korban 
elkezdhetik, a fizikálisan vagy 
mentálisan sérült babáknak 

féléves kortól ajánlott az uszo-
dai foglalkozások megkezdése. 
Fontos, hogy olyan uszodát 
válasszanak, ami higiénikusan 
megfelel a babáknak és a szü-
lőknek egyaránt. A medencé-
nek sekélynek kell lennie, de 
nem elhanyagolható szempont 
a bababarát fertőtlenítés sem. 
A legjobb, ha a víz 33 Celsius- 
fok meleg, mert ez kellemes a 
kicsiknek. Higiéniai szempont-
ból fontos, hogy a csöppségeket 
speciális úszónadrágocskában 
vigyék a vízbe. Akkor jó a fog-
lalkozás, ha hat baba és egy-egy 
szülő van a vízben, és az oktató 
is velük együtt van, ugyancsak 
a vízben. 

– És tényleg úsznak a picik?
– Nem a víz alatti úszás a 

fontos, hanem sokkal inkább a 
vízben való mozgás, az együttlét 
és a játék. A különböző felada-
tokon keresztül a babák meg-
szeretik a vizet, felszabadulnak, 
és vízbiztonságot szereznek. 
A sérült gyermekeknek fontos, 
hogy egyebek mellett a vízi fej-
lesztés is minimum heti egy-
szeri alkalommal jelen legyen 

a komplex terápiában. A fogya-
tékkal született csöppségek 
nem mennek a víz alá, csupán 
a szülők segítségével tartózkod-
nak a medencében, és különfé-
le segédeszközökkel építjük le 
a kóros reflexeket, fejlesztjük 
az idegrendszert, és mindig a 
diagnózisnak, valamint a baba 
életkorának megfelelően tartjuk 
a gyógyúszó-foglalkozásokat, 
amelyek alkalmanként 40 perce-
sek szoktak lenni. 

– A fogyatékkal világra jött 
csöppségeknek – a szülők elmon-
dása szerint – rengeteget segít ez 
a terápia, az egészséges babák-
nak is ajánlott?

– Sőt, ők már szinte kéthetes 
korukban elkezdhetik! Először 
persze csak szakképzett oktató 
felügyelete alatt otthon, a nagy 
fürdőkádban próbálkoznak 
barátkozni a vízzel. Miután az 
anyuka elsajátítja a babator-
na és masszázs „fogásait”, egy 
hónap után kétnaponta 15-20 
percig alkalmazhatja. Azoknak 
a babáknak ajánlott, akik szere-
tik a mozgást és a vizet. Ettől a 
programtól egészségesen „elfá-
radnak”, jól alszanak, kiváló lesz 
a közérzetük, kiegyensúlyozott 
csecsemők lesznek. Az egészsé-
ges babáknak már három hóna-
pos kortól ajánlott az uszodai 
foglalkozások megkezdése. 

Biztosan kevesen tudják, hogy 
erre itt Érden is lehetőség van. 
A Mazsi tanuszodának köszön-
hető, hogy a Vízipók Egyesület 
méltányos áron veheti igénybe a 
medencét, és így lehetővé válik, 
hogy az úszásterápiára javasolt 
babák szombatonként délután 
4 órától használják. Akit érde-
kelnek a részletek, vagy igénybe 
venné a lehetőséget, egyeztes-
sen Mettesz Csilla gyógyúszó-
oktatóval a 06-20/944-8533 
számú telefonon. Bálint Edit 

A koraszülött hármas ikrek és a vízi terápia

Gyógyító lubickolás Január 3-án este 18 óra 29 perc-
kor befejeződött Érden a „2009 
perc röplabda” elnevezésű vetél-
kedés, az év első magyarországi 
röplabdaversenye.

A tornát T. Mészáros András, 
Érd Megyei Jogú Város pol-
gármestere és Dikácz Ernő, a 
Magyar Röplabdaszövetség  
főtitkára nyitotta meg január 
másodikán reggel kilenckor. A 
vegyes röplabda szabályai sze-
rint két csoportban öt-öt csapat 
játszott egymás ellen 40 per-
ces váltással. A csoportverseny 
a „fehér” és „kék” csoportok 
között zajlott, de a csapatok 
között is verseny volt, abban, 
hogy ki nyeri a legtöbb szettet. 

Érd színeit a Delta Röplabda 
Sportegyesület két csapata – 
Delta Tigrisek, Delta Force – kép-
viselte, a többiek Budapestről 
érkeztek (ELTE 1, 2, Mákosok 1, 
2, Discopatkányok, Blöff, Last 
Minute Mittomén). 

A tornán több hazai sztárjá-
tékos is részt vett. Nyári Virág, 
Czakó Mária, Koch Róbert a 
verseny első részében néhány 
meccs erejéig erősítették az 
amatőr csapatokat. Nagyné 
Mátrai Veronika a Delta Force-
ban, Mátrai Beáta a Delta 
Tigrisekben, Jáka Zsuzsa a 
Last Minuteban végigjátszotta 
a tornát. Jókay Zoltán, a Vasas 
mestere meg is jegyezte „csapa-

tom egyik fele a válogatottban, 
a másik fele meg Érden kezdi a 
2009. évet”.

A sportolók kényelmét pihe-
nőszobák, masszőrök biztosí-
tották. A nézők és a résztvevők 
életmód-tanácsadáson is részt 
vehettek, a SuperShop pedig 
ajándékokkal kedveskedett 
azoknak, akik bemutatták pont-
gyűjtő kártyájukat, vagy újat 
váltottak ki a helyszínen. 

A maratoni játékban kitartóan 
küzdöttek a versenyzők, még 
éjszaka és hajnalban is színvo-
nalasan játszottak a csapatok. 
Végig kiélezett csata folyt az 
első helyért. A verseny végső 
sorrendje az utolsó találkozón 
dőlt el. A Last Minute-nek 3-0-
ra kellett győznie ahhoz, hogy 
ők nyerjék a tornát. A Mákosok 
csapata kemény ellenfél volt, 
de a döntőnek is beillő mecs-
cset, ha szoros játszmákban is, 
a Last Minute nyerte 3-0-ra.  A 
2009. perc utolsó másodperceit 
a csapatok és a szurkolók együtt 
számolták vissza, és hatalmas 
ovációval üdvözölték a győztest 
és a torna végét. 

T. Mészáros András polgár-
mester csak annyit mondott 
zárásként:

– Nem hittem volna, hogy a 
végén is ilyen kemény labdame-
neteket látok. Azt gondoltam, 
megfáradt emberek lesznek itt. 
Minden elismerésem a játéko-
soké, remélem, találkozunk 
2010-ben is. 

Az ünnepélyes eredményhir-
detésen a kupát és az érmeket 
a polgármester, az értékes aján-
dékokat az első három helye-
zett csapatok tagjainak Szabó 
Szergej, a SuperShop ügyvezető 
igazgatója adta át.

Dömötör László, a torna 
főrendezője ezúton is szeret-
né megköszönni az ötletgazdá-
nak, Tóth Viktornak a csapatok 
szervezését, a SuperShopnak, 
Érd Megyei Jogú Városnak és 
az MRSZ-nek a támogatást, az 
összes versenyzőnek pedig a 
részvételt és a jó játékot.

Maratoni hosszúságú küzdelmek 

2009 perc röplabda

Pályázati felhívás
A Széchenyi István Általános Iskola, Érd a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot 
hirdet testnevelés bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: Határozott idejû, 
gyes idejére tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Diósdi út 95–101.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó 
lényeges feladatok: Testnevelés oktatása 5–8. évfolyamon
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Fõiskola, testnevelés bármely szak
• Erkölcsi bizonyítvány, munkaalkalmassági vizsgálat
Elvárt kompetenciák:

• Jó szintû önállóság, kreativitás, versenyeztetés
A munkakör betölthetõségének idõpontja:  A munkakör 
legkorábban 2009. január 16. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leszák 
Ferenc nyújt, a 70-317-1378-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi Általános Iskola Érd 

címére történõ megküldésével (2030 Érd, Diósdi út 95–101.) 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ 
azonosító számot: KL 178/2008. valamint a munkakör megne-
vezését: testnevelés bármely szakos tanár és

•  Elektronikus úton Leszák Ferenc részére a szechisk@freemail.hu 
e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Igazgatóság, 
munkaközösségvezetõ
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  
www.szechenyi-erd.co.cc honlapon szerezhet.
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sport és életmód

Eredmények:

 1. Last minute
 2. Discopatkányok
 3. Mákosok 1.
 4. Elte „A”
 5. Blöff
 6. Mákosok 2
 7. Mittomén
 8. Elte „B”
 9. Delta force
10. Delta tigrisek

Különdíjak

A torna legjobb női 
játékosa: 
 Nagy Viktória
A torna legjobb férfi 
játékosa: 
 Tőkés Péter
A legjobb érdi női 
játékos:
 Ostorházi Maya
A legjobb érdi férfi 
játékos:  
 Jánki Csaba


