
kisbabának körülbelül nyolchetes ko-
rától ajánlott a babatorna – általában 
ekkor támad fel a kismamának az az 
igénye, hogy kimozduljon a kicsivel, 
hogy élőben is találkozzon más anyu-
kákkal, tapasztalatot cseréljen. Ágnes 
szerint nagyon fontos, hogy ebben 
az időszakban az ún. gyermekágyi 
depressziót is kezeljék a kismamák a 
mozgással, a társaságba járással. „A 
baba születése után minden megvál-
tozik, azonban nem szabad megfeled-
kezni arról, hogy az anyuka szeretne 
továbbra is nő lenni. Az anya testének 
regenerálódnia kell, ez az önértékelés 
szempontjából is nagyon fontos. Pél-
dául a fájó hát nagyon kellemetlen tud 
lenni. Kímélő gyakorlatokat végzünk, 
a kismamák tornáján van a hangsúly, 
főleg az ő testükkel foglalkozunk egy-
egy ilyen tornán” – fogalmazott a 
szakember.

„Kéthónapos kortól a babákat is be 
tudjuk vonni a nagylabdás, egyen-
súlyfejlesztő mozgásokba. Ezt össze-

kötjük mondókákkal, énekekkel, a 
csoportos foglalkozásokra a nagyon 
kicsi babák is jól reagálnak. Ha négy 
anyuka együtt énekel, arra már a na-
gyon pici baba is felfi gyel. Nagyon 
fontos a kisbaba hasra fektetése, 
hogy erősödjenek a hátizmai, hogy 
időben beinduljon a forgás, a kúszás, 
a mászás folyamata” – fejti ki Had-
nagy Ágnes.

A hordozás több egy
sétáltatási módnál

A babahordozó kendő olyan speciá-
lis hordozóeszköz, amelyek anyagát 
a szövési technika különbözteti meg 
más szövetekétől: keresztsávoly szö-
véssel készül, így sem vízszintesen, 
sem pedig függőlegesen nem nyúlik, 
ellenben átlósan van egy kis rugal-
massága. A kendő kötésének van egy 
különleges technikája: a szövetet sáv-
ról sávra kell megfeszíteni, meghúzni 
annyira, hogy az a legoptimálisab-
ban ráfeszüljön a baba és a hordozó 
személy testére.

Mintegy tíz éve kezdtek feltűnni Szé-
kelyföldön, de akkoriban még nagyon 
ritka volt egy-egy ilyen kismama látvá-
nya az utcán, nem beszélve az apákról 
– a kisgyerekes szülők többségének 
természetes volt, hogy babakocsiban 
sétáltassa a kisdedet. „A legfontosabb 
számunkra az volt, hogy az egészséges 
és a helyes babahordozást népszerű-
sítsük” – avat be Ágnes a részletekbe. 
Az ún. kengurut és a járókát példá-
ul szerintük kerülni kell, mert nem 
egészséges, káros a kisbaba számára. 
Rövidesen elkezdtek egy felvilágosító 
kampányt, szórólapot nyomtattak, 
háziorvosokat kerestek fel – utóbbiak 
között vegyes volt a téma fogadtatása. 
A kezdetek óta viszont Udvarhelyszé-
ken jelentősen elterjedt a kendős ba-
bahordozás, illetve „divatba jöttek” a 
különböző ergonomikus hordozók is. 

A hordozás így több lett egy sétáltatási 
módnál: életformává, a hordozóesz-
köz pedig trendi kiegészítővé vált, 
amiből a legtöbbeknek nem elég egy.

Hordozó apukák

Az utóbbi években a babahordozást 
egyre több édesapa is kipróbálja. „Ki-
hangsúlyoznám az édesapák szere-
pét ebben a dologban, hiszen a ken-
dős hordozás egy kötődést indít el a 
baba és az apa között. Az apa együtt 
van, együtt mozog a kisbabájával, 
érzi a baba illatát, kap egy fi nom hor-
monbombát a fejecskéjéből – ez rá is 
hatással van, és jobban megérzi az ő 
igényeit. A nevelés egyik alappillére, 
hogy választ adok a gyerek igényeire 
– itt csak egyszerű igényekről beszé-
lünk, hogy a baba mikor álmos, mi-
kor éhes, mikor van szüksége a test 
közelségére, vagy éppen melege van, 
fázik vagy pelenkát kellene cserélni. 
Sokkal közelibb ez a dolog, mint az, 
ha a szoba vagy a lakás másik feléből 
jelzi egy berendezés, hogy a baba ép-
pen mit csinál” – fejti ki Ágnes.

Elmesélte egyik legutóbbi esetét is. 
Egy édesanya elmondta, hogy nem az 
elképzeléseire, hanem az ösztöneire 
hallgatott a babája születése után, de 
sírós volt a kicsi, nem tudott a lakás-
ból se kijönni vele, a babakocsiban is 
sírt. Végül elhívta Ágnest tanácsadás-
ra, aki megtanította a hordozókendő 
használatára. A kendő megadta nekik 
a vágyott szabadságot: a baba alszik 
benne, nyugodtabb, abbamaradt a 
sírás. „Boldogok, és sokkal nagyobb 
harmóniában van az édesanya és a 
kisbabája, mint néhány héttel azelőtt” 
– mondja Ágnes.

Kell ennél nagyobb szakmai elég-
tétel?

KATONA ZOLTÁN

A 
mozgás Ágnes életé-
hez már gyerekkorá-
ban is hozzátartozott, 
hiszen több mint tíz 
évet kézilabdázott. 
Az érettségi után már 

nem folytatta a kézilabdát, hiszen a 
marosvásárhelyi orvosi egyetemre 
ment, ahol a balneofi ziko-kinetoterá-
pia és rehabilitáció szakot végezte el. 
Ott is mesterizett. Az aktív életmód 
viszont megmaradt, hiszen férje tú-
ravezető, illetve természetfotós és -vi-
deós, így a kerékpározás és a túrázás 
is a házaspár mindennapjainak része 
még kislányuk, Zsolna megszületése 
után is. „Nagyon éreztem, hogy haza 
kell jönnöm. Gyógytornászként elég 
nehéz elhelyezkedni kórházi közeg-
ben, de engem egyből hívtak a Fit.
Feel központba” – emlékszik vissza a 
29 éves Ágnes a kezdetekre.

A gyermekágyi depresszió ellen is

Ami a kisbabák tornáztatását, illetve a 
székelyudvarhelyi baba-mama torna 
elindítását illeti, a gyógytornász már 
az első években rájött arra, hogy több 
kismamának igénye lenne a mozgás-
ra, de úgy, hogy lehetőleg a kisbabát 
se „passzolja le” a mozgás idejére. Egy 

Az anyuka szeretne 
továbbra is nő lenni

Az apa együtt 
van, együtt 
mozog a kis-
babájával, érzi 
a baba illatát, 
kap egy finom 
hormonbombát 
a fejecskéjéből 
– ez rá is ha-
tással van, és 
jobban megérzi 
az ő igényeit.
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#múltidéző #Kászonok
#zene #hit #közösség

#babahordozás
#dúla#mesterember
#suszter #cipész  

#műhely
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Gyógytornász, dúla és 
hordozási tanácsadó 
egyszerre, sőt még ennél 
is több: Hadnagy Ágnes az 
egészséges babahordozás 
egyik „promótere” Székely-
udvarhelyen és környé-
kén. Boldog kismamák és 
jókedvű kisbabák mosolya 
dicséri a munkáját – szá-
mára pedig ez a legna-
gyobb siker és elégtétel.

#Hadnagy Ágnes  

Így „működik” a hordozókendő




