
Édesanyja türelmének 
és támogatásának is köszönheti, 
hogy versenyezhet

onális felkészültség is fontos a versenye-
ken. „Meg lehet nézni, mennyi céltalan 
ember van a világban, akik szüleik 
akaratának eleget téve elvégeztek egy 
egyetemet, de csak lötyögnek egyik ká-
vézóból a másikba. Ernának viszont van 
célja, alig várja az edzéseket. Ez pedig 
roppant fontos” – tette hozzá az edző.

Lételeme a víz

„Kissé megerőltetők az edzések, de 
olyan kellemesen. Élvezem, ha a vízben 
lehetek, megnyugvást jelent számomra. 
A vízben érzem igazán, hogy kinyílik 
az aranykalitkám ajtaja. Stefi  segít ki-
engedni a pillangót az aranykalitkából” 
– magyarázta Erna, amikor pár percnyi 
pihenőt tartott az edzés során.

Célja az, hogy megmutassa a világ-
nak, Down-szindrómásként is lehet si-
kereket elérni, bárki eljuthat oda, ahova 
ő. A versenyen való részvétel a legfon-
tosabb számára – mondta –, de egy kis 
mosolyt elfojtva azt is hozzátette, hogy 
nyerni szeretne. „Stefi nek és magamnak 
is szeretném bebizonyítani, hogy tudok 
győzni” – szögezte le Erna, akinek pél-
daképe a magyarországi úszóbajnok, 
Hosszú Katinka.

Egy kicsit aggódik ugyan az abu-dza-
bi verseny miatt, hiszen teljesen új 
környezetbe kerül, és nem tudja, mire 
számítson a számára ismeretlen arab vi-
lágban. De úgy érzi, hogy a vízben már 
nem lesznek gondok.

A megszokott hétköznapok

Amikor nem edz, Erna az édesanyja 
által létrehozott Pro Down Alapítvány 
Gyöngyház nevű foglalkoztatóközpont-
jában tevékenykedik minden hétköz-
nap. Itt többnyire kézműves-foglalkozá-
sokkal tölti az időt, de hasonló helyzetű 
társaival gyógytornában, illetve ze-
neoktatásban is részesül. Noha futni is 
szokott, az nem a „szíve csücske”, így 
találkozásunkkor is az úszás fontos-
ságát hangsúlyozta. Azt is elárulta ne-
künk, hogy ha épp nem a Gyöngyház-
ban van, szeret tévézni, ugyanakkor a 
különböző eszközök szétszerelése és 
összerakása is leköti. „Ha elromlik pél-
dául a rádió, akkor azt hamar megjaví-
tom” – magyarázta. Művészi hajlamai 
is vannak, hiszen ha megfogalmazó-
dik benne egy-egy gondolat, azt vers 
formájában viszi papírra. „Mindenhol 
hányódnak a verseim, amelyeket pisz-
kozatokra írok. Ami a szívemben van, 
azt mindig igyekszem rímekbe szedni 
és leírni. Még olyan verseim is szület-
nek, hogy közben megsiratom saját ma-
gam” – osztotta meg gondolatait.

A kezdeti nehéz évek

A Tábor lakótelepi Orbán Balázs Ál-
talános Iskolában végezte el a nyolc 
osztályt, ahol hétköznapi gyerekekkel 
tanult együtt, akik – elmondása szerint 
– jól elfogadták. „Voltak osztálytársaim, 
akik segítettek nekem a leckével, de a 
tanító néni is sokszor segített” – emlé-
kezett vissza. Érdekesség, hogy bár most 
nagyon szeret sportolni, iskolai évei 

alatt rendszerint nem vett részt a testne-
velésórákon.

„Ezelőtt 20–30 évvel nem úgy mű-
ködtek a dolgok, mint most, a tanárok 
sem tudták, hogyan kezelhetnék a lá-
nyomat. Gyógypedagógushoz is Ma-
gyarországra kellett mennünk, így Erna 
ott járta ki az óvodát. Volt egy logopédus 
Székelyudvarhelyen és annyi. Nem volt 
kitől tanácsokat kérni. Szerencsére most 
már sokkal jobb a helyzet” – magyarázta 
Erna édesanyja, Anikó.

Rámutatott, a nyolc osztály elvégzé-
se után Erna nem tudott továbbtanulni, 
csak különböző tanfolyamokon vehetett 
részt. Így sajátította el a masszírozást 

és a szövést, de sok minden mást is ta-
nult. Veress Anikó ugyanakkor nagyon 
fontosnak tartotta gyereke fejlődését, 
ezért is hozta létre az említett foglal-
koztatóközpontot. „A Down-szindrómás 
gyerekeket tizennyolc éves korukig úgy, 
ahogy befogadják az iskolákba, de utána 
nagyon beszűkülnek a lehetőségek. A 
legtöbb fi atal ilyenkor hazakerül, mert 
a szülők nem tudják, mit kezdhetnének 
velük. Persze a fi ataloknak továbbra 
is fontos volna, hogy közösségben le-
gyenek” – fogalmazott. Folyamatosan 
dolgozni kell a Down-szindrómás gye-
rekekkel, és hangsúlyt kell fektetni a 
fejlődésükre, különben nem haladnak 
az életben. „Felkészítettek rá, hogy nem 
kell egyből nagy eredményt várni így 
sem, hanem türelmesnek kell lenni. 
Egy-egy lépcsőfokként kell felfogni a 
fejlődés fázisait. Egyet lépünk, majd egy 
jó darabig csend, aztán újból lépünk. Ez 
mindenképpen trauma egy szülőnek, 

hiszen az elején az ember elképzeli, 
hogy milyen lesz a gyereke, aztán el 
kell felejteni, és következik az újrater-
vezés” – tette hozzá.

Kirekesztve

Erna számára úgy tűnik, hogy a több-
ség kirekesztően kezeli a Down-szind-
rómásokat, ezért folyamatosan küzd, 
hogy változzon a helyzet. A versenye-
ken elért eredményeivel is azt szeretné 
megmutatni, hogy a hasonló helyzet-
ben lévők igenis képesek teljesíteni, ha 
megfelelő törődést kapnak és támogat-
ják őket a szüleik. Úgy érzi, az átlag-

embereknek van még mit fejlődniük az 
elfogadás terén. „A többség csak felfe-
lé néz, ránk sem tekintenek. Elfelejtik, 
hogy én elsősorban ember vagyok és 
csak másodsorban Down-szindrómás. 
Meg kell érteniük, hogy minden em-
ber más, senki sem lehet ugyanolyan, 
mint a társa” – mondta.

Veress Anikó fontosnak tartja, 
hogy a Down-szindrómás gyerekek 
szülei nyissanak a társadalom felé, 
ugyanakkor arra is szükség van, hogy 
a többség elfogadó legyen. Tisztában 
van vele, hogy régen rejtegették a szü-
lők a fogyatékkal élő gyerekeiket, így 
a társadalom nem is készülhetett fel 
rájuk. Meg kell teremteni a kölcsönös 
elfogadáshoz szükséges feltételeket: 
jelenleg a törvények ugyan megvan-
nak, de a rendszer nem működik.

Ne kelljen noszogatni

„Én már első perctől leszögeztem, 
hogy csak akkor támogatom az 
úszást, ha nem kell noszogatni, ami-
kor edzések vannak. Szerencsére 
azonban ezzel nem is voltak problé-
mák” – mondta az édesanya. Ő min-
dig arra tanítja lányát, hogy szeresse, 
amit csinál, és küzdjön érte, mert a 
megfeszített munkának mindig meg-
van az eredménye. Éppen ezért na-
gyon örvend, hogy Erna megtalálta az 
úszásban azt, amire szüksége volt.

„A sok küzdelem után mindent 
megér, hogy láthatom, a lányom végre 
megtalálta a helyét és élvezi, amit csi-
nál, hasznos dolgot művel. Ez egész-
ségügyileg is fontos” – jelentette ki.

sodpercekért

Erna akár 
két órán át is 
képes a víz-
ben lenni, és 
megfeszített 
tempóban 
úszni, fejlődé-
sét azonban 
nem máshoz, 
hanem saját 
magához kell 
mérni.

Nemzetközi és hazai 
versenyeken is bizo-
nyított Erna 
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