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Új vezetőség választása 

 

A DELTA Magyar Parkinson Egyesület alapszabálya értelmében a Vezetőség 

mandátuma lejárt, így új Vezetőség választásra került sor a 2012. február 4-én 

megtartott közgyűlésen.  

Ezúton köszönjük a távozó Elnök és Vezetőségi tagjaink munkáját. 

A változásokat a hivatalos szerveknél bejelentettük. 

 

A vezetőség jelenlegi felállása 

 

Elnök     Tóth Katalin 

 

Elnökhelyettes   Komlódi Lászlóné 

Nagy Imréné 

 

Titkár     Kiss Mária 

 

Vezetőség tagjai   Oláh Istvánné 

Sándor Márta 

Dr. Komlósi Zsolt 

 

Gazdasági vezető   Gallainé Sípos Zsuzsanna (külső munkatárs) 

 

Felügyelő Bizottság  Dr. Barabás Péter Ferenc (elnök) 

Ábrahám Árpád Attila 

Árvai János 

 

Orvos-tanácsadó   Dr. Takáts Annamária 

 

 

Egyesületi ügyekkel kapcsolattartás 

 

Elnök  Tóth Katalin 06-1-220-3627   vagy 

06-20-412-8950 

 

Titkár  Kiss Mária  06-1-367-2387   vagy 

06-30-443-9324 telefonokon. 

 

Levelezési cím: DELTA Magyar Parkinson Egyesület 

1083 Budapest, Balassa u.6. 

 

E-mail cím:  deltampe@gmail.com 

 

mailto:deltampe@gmail.com


 3 

Emlékezzünk 

 

2012. április 17-én a Jahn Ferenc Utcai Rehabilitációs Központ kertjében került 

sor az egyesület orvos-tanácsadója – Dr. Fazekas András – tiszteletére állított 

emléktábla avatására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őrizzük emlékét 

Dr. Fazekas András emlékére 

 

Minden, de minden elmúlik egyszer 

és ez ellen nem tehet az ember, 

de én reméltem egy nagy csodában, 

a rossz hírnek valótlanságában. 

 

Ám a remélt csoda nem történt meg, 

minden szava igaz volt a hírnek, 

hogy elveszítettük az embert, 

akit az Isten is nekünk rendelt. 

 

Nekünk, a Parkinson betegeknek, 

e kórtól szenvedő embereknek. 

Gondozta testünket, lelkünket, 

biztatott és fogta kezünket. 

 

 

Néhány nap múlva ünnepeljük a Parkinson-betegek világnapját is. 

 

A szívünk még tele van bánattal, hogy elveszítettük szeretett orvosunkat, Dr. 

Fazekas András Főorvos Urat, azt az embert, aki bearanyozta létünket, aki 

fáradhatatlanul dolgozott értünk, akinek köszönhető a Delta Magyar Parkinson 

Egyesület létrehozása, aki családdá szervezte a sokféle természetű betegeket. 

Tisztelettel és hálás szívvel emlékezünk a pótolhatatlan orvosra, a példamutató 

emberre.  
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Legyen hát a világnap az Ő világnapja is! 

 

Minden betegtársam nevében is köszönöm a Főorvos úr soha el nem évülő, 

múló munkásságának érdemeit. A szívünkbe zártuk és örökké őrizni fogjuk szép 

emlékét. 

 

 

 Szentes Béla  
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Parkinson-kór közérzeti térkép, 

amely segít betegségem jellemzésében 

 

Néhány bevezető gondolat a Parkinson-kór közérzeti térképhez 

 

A Parkinson-kórral való együttélés mindennapos kihívást jelent a beteg, 

hozzátartozói, de a kezelésével foglalkozók számára is. A tünetek mindenkinél 

különbözőek: napról-napra, óráról órára, sőt még percről percre is változhatnak, 

kihatva a mindennapi élet valamennyi összetevőjére. Az európai Parkinson-

kóros betegeket tömörítő nemzetközi szervezet, a European Parkinson’s Disease 

Association (EPDA) évtizedek óta jelentős feladatának tekinti, hogy a Parkinson 

–kóros betegek minél jobban tájékozottak legyenek betegségükkel, annak 

kezelési lehetőségeivel kapcsolatosan, és lehetőség szerint Európában mindenki 

hozzájuthasson az időben történő pontos diagnózishoz, a korán elkezdett 

korszerű kezeléshez, ugyanakkor a betegek a megfelelő ismeretek birtokában 

aktívan vehessenek részt a kezelésükkel kapcsolatos döntésekben is. Az EPDA 

kiadványai, az „Élet a Parkinson-kórral” I. és II. kötete 2009-ben és 2011-ben 

került kiadásra, magyarul is eljutott betegeinkhez, interneten is hozzáférhető a 

Delta Magyar Parkinson Egyesület honlapján (www.fogomakezed.hu). 

Egyesületünk hazánkat képviselve a nemzetközi szervezetben fontos feladatának 

tekinti az EPDA által 2007-ben indult nemzetközi felvilágosító kampányban 

való részvételt, aminek fontos részét képezik a fenti kiadványok is. Különöüsen 

a II. kötet aktualitására szeretném felhívni a figyelmet, amely az ún. „nem-

motoros tünetek” ismertetésével foglalkozik. Ezek sokszor még a klinikai 

diagnózis felállítása előtt jelentkezhetnek, és a betegség lefolyása során 

különböző típusaikkal a Parkinson-kóros betegeknek nap mint nap együtt kell 

élniük. Segíteni, orvosolni a bajt csak akkor lehet, ha azt felismertük: akkor 

nézhetünk szembe a tünetekkel, az okot ismerve válaszolhatunk a rendelkezésre 

álló kezelési lehetőségek között, illetőleg a kezelőorvos a beteg panaszainak, 

tüneteinek változásaiból (romlás-stagnálás-javulás) vonhat le értékes 

következtetéseket. 

 

A „TÉRKÉP” a tájékozódást biztosítja: felismerni a tünetet, megállapítani, hol 

tartunk a kezelésben, mit kell tennünk annak érdekében, hogy minél 

hatékonyabban tudjuk javítani betegeink életminőségét és biztosítani jó 

közérzetüket („well being”). A beteg – a család – a kezelőorvos együttes szerepe 

hangsúlyozandó mindenkor ebben a folyamatban, és ebben segít a közérzeti 

térkép alkalmazása is. Használjuk hát együtt! 

 

Salus aegroti suprema lex esto – A beteg üdve a legfőbb törvény! 

 

Budapest, 2011 december 

 

http://www.fogomakezed.hu/
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Bevezetés 
 

A Parkinson-kór közérzeti térkép azért készült, hogy segítségével a Parkinson-

kóros beteg pontosabban jellemezhesse a betegségét az őt kezelő 

szakembereknek. 

 

A Térkép használatával Ön: 

 Figyelemmel kísérheti a saját állapotát 

 Áttekintheti a motoros és nem-motoros tüneteit 

 Az Ön számára fontos kérdésekre összpontosíthat, amikor felkeresi 

orvosát 

 

„A Parkinson-kór kezelése gyakran a klasszikus motoros tünetek kezelésére 

korlátozódik. Előfordulhat azonban, hogy a nem-motoros tünetek ugyanúgy, sőt 

jobban befolyásolják a beteg közérzetét, mint a motoros tünetek, ezért fontos, 

hogy a teljes betegséggel foglalkozzunk. Hatékonyan tudjuk kezelni a nem-

motoros tüneteket, ha idejében felismerjük őket”. 

 

 

 Dr. Fazekas András 

 a Delta Magyar Parkinson Egyesület orvostanácsadója 

 

 

Hogyan használjuk a Parkinson-kór közérzeti térképet? 

1. Jelölje meg a táblázatban a tüneteit. 

Partnerével mindegyik kategóriában pl. alvászavarok, jelölje meg az Ön 

által tapasztalt tüneteket. 

Írja fel a dátumot a lap tetejére. 

      

2. Karikázza be azt a számot, amely a legjobban jellemzi az Ön közérzetét. 

Mindegyik tünetnél döntse el, hogy mennyire jellemző Önre. 

0 = Soha   1 = Elvétve  2 = Néha   3 = Gyakran   4 = Mindig 

 

3. Kösse össze a számait. 

Kösse össze vonalakkal az Ön által kiválasztott számokat. Egy alakzatot 

fog kapni, amely kép formájában azonnal megmutatja az Ön aktuális 

közérzetét. 

 

4. Az Ön betegségének egyéb vonatkozásai 

- Jelölje meg szövegkiemelővel azokat a tüneteket, amelyek a 

leginkább aggasztják. 
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- Írja le a három legfontosabb kérdést, amelyet szeretne föltenni a 

kezelést végző csapatnak. 

- Az ebben az időszakban szedett gyógyszerek – jelölje meg azokat a 

gyógyszereket, amelyeket az orvosnál tett legutolsó látogatása óta 

kezdett szedni (a vény nélkül kapható szereket, pl. az aszpirint, stb. 

is). 

- A kitöltött térképet magával viheti a következő vizsgálatra. 
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Tavaszi ünnepeink 

(Farsang, Húsvét, Pünkösd, Anyák napja, Gyereknap) 

 

Hosszú, fagyos és nagyon hideg tél volt az idén. Mindannyian nagyon vártuk 

már a tavaszt. 

 

Végre kisütött a nap. A nappalok is egyre hosszabbak lettek és a fagyos hótakaró 

alól kikandikáltak az első hóvirágok. Itt-ott még volt egy-két fehér folt, de lassan 

minden hó elolvadt. 

 

Elérkezett a farsang ideje. Farsangkor mulatozással búcsúzunk a téltől. Népi 

hagyomány a tél temetése, amelyet mind a mai napig még nagyon sok helyen 

megőriztek és meg is tartanak. 

 

Én abban a szerencsében részesültem, hogy részt vehettem egy ilyen 

télbúcsúztatón. A jósvafői óvodások heteken keresztül készültek az eseményre. 

Verseket tanultak, próbáltak a patak parton. A várva várt napon a gyerekek 

kecske álarcban, hangosan dübörögve zavarták el a telet és a kisze babát (ami 

ebben az esetben egy felöltöztetett seprű volt, az eredeti szalmából készül) a 

patakba dobták. A bábuval együtt minden rosszat, bűnt, bajt, betegséget 

elúsztattak a patak vizével. A gyerekek szomorúan nézték, hogy távolodik el a 

kristálytiszta vízben a baba és minden, ami rossz. A készülődés során ezek a 

csöppségek nagyon megszerették a babát és bizony volt olyan kisgyermek, aki 

ki akarta halászni a vízből. Azonban hamarosan megfeledkeztek róla, mivel 

kezdődött a farsangi mulatság. Élvezték a jelmezversenyt, a kalóz, a királylány 

és a málnabokor jól megfértek egymás mellett. 

 

HÚSVÉT 

 

A farsang véget ért és az emberek már készülődni kezdtek Húsvét ünnepére. 

Itt a Húsvét, Föltámadás, 

A nyuszi hoz piros tojást. 

A kisfiúk locsolkodnak, 

A kislányok sikoltoznak. 

Virágba borult a mező, 

Templomba megy 

Gyerek s felnőtt. 

Áhítattal imádkoznak, 

Közben a nyuszik 

Fészket raknak. 

Csoki tojás, csoki nyúl, 

Sok kisgyerek felvidul. 
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A húsvét ünnepe erősen kapcsolódik a tavaszhoz. Ugyanakkor a keresztény 

világ legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadása, melyet 40 napos böjt előz meg. 

A régiségben a 40 napos böjt 40 napos csönddel társult. A gazda nem fogta be a 

lovakat a kocsi elé, nem zörgött, az állatok, pedig ösztönösen csendben 

maradtak.  

 

Nagyhét napján teljesen elcsendesedtek. Nem csaptak zajt, nem hallgattak 

hangos zenét, így a lelkük is megújulhatott. 

 

Fekete vasárnap – két héttel előzi meg húsvétot. 

 

Régen az emberek gyásszal ünnepelték Jézus szenvedését. Minden falu 

határában keresztet állítottak és végiglátogatták a határkereszteket. Egy ilyen 

határlátogatás jó alkalom volt a beszélgetésekre, egymás megismerésére. A 

templomokban a feszületet violaszín lepellel takarták le. Ezután következett  

 

Virágszombat a barkagyűjtés ideje, amit  

Virágvasárnap vittek a templomokba megszentelni.  

 

Csodálatos virág a barka. Barka = bárány. 

 

Isten báránya szeretete sugárzik a bársonyos barka simogatásával. Volt olyan 

óvoda (talán Egerben) ahol ahány gyerek volt, annyi szál barkát szenteltek meg. 

Minden kisgyermek kapott egy szálat és a délutáni elalvás előtt, minden nap 

másik kisgyerek sétált végig az ágyacskák előtt és simogatta meg a barkával kis 

társai arcát. Ezek a csöppségek a szeretetet, jóságot varázsolták vele elő. 

 

Szellő fut, szellő száll, 

csókot ad szellő lány. 

Nap melenget, fény mesél, 

mikor a tél véget ér. 

Neked int a hóvirág, 

barka bontja bársonyát. 

Itt a Tavasz, Kikelet, 

a Húsvét is közeleg. 

Devecsery Gábor: Húsvét 

 

Virágvasárnap a Húsvét előtti vasárnap a Nagyhét kezdete.  

 

Nagycsütörtök - Az „Utolsó Vacsora„ – melyet Leonardo da Vinci leghíresebb 

festményén is megcsodálhatunk, mely a Santa Maria delle Grazie-

templomban, Milánó leghíresebb templomában található. 
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Közvetlenül a freskó felett, az oldalfalon balra (Jézus jobbján) IV. Béla király 

leánya, Szent Margit látható. 

 

 
 

Nagypéntek         - Jézus kereszthalála és temetése 

 

Nagyszombat      - Jézus feltámadásának a napja.  

 

Ezen a napon festik meg a hímes tojásokat is. 

 

Húsvét vasárnap - szokás a templomokba kosárban ételt, italt (sonkát, tojást, 

kalácsot) vinni, amelyet a Tisztelendő Atya megszentelt. 

 

Húsvét hétfő - a locsolkodás napja. Ilyenkor kapják a gondosan elkészített hímes 

tojásokat a legények a lányoktól. A lányok este virágot tűztek a kapura, s ahol 

leverték, oda nem mentek locsolni. 

 

„A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb jelképe is. 

Bármilyen kicsi is képes a világegyetem nagyságát és az élettelenből az életbe 

való átmenet rejtélyét jelképezni. Fontos szerepe van a húsvéti étrendben, de a 

tojások színezése, díszítése is régi korokra nyúlik vissza. A leggyakrabban 

használt szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejében vetett hit adhatja. 

A pirosnak védőerőt tulajdonítottak. A tojások piros színe egyes feltételezések 

szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása a tojások díszítése az 

egész világon elterjedt. 

 

Eredetileg egyszínűek voltak, pirosas színüket növényi festőanyagoktól kapták. 

Erre szolgált a vöröshagymahéj, a börzsöny, a bíbortetű. Később kialakultak a 

feliratos tojások. A díszítést viasszal írták a héjra, melyet festés után lekapartak. 

Lehetett a szöveg név, üzenet, esetleg a keresztény jelképek valamelyike. A 

minták ismerői tojásfestéssel foglalkozó asszonyok voltak, akiktől a lányok 

megvásárolták azokat. 
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Magyarországon a díszített tojás ajándékozása elsősorban a húsvéti 

locsolkodáshoz kapcsolódik. A díszített tojások festésének formái, a minták 

elrendezése tájegységenként változott. A nálunk leggyakrabban használt minták 

geometrikusak. A tojást hosszanti vonalakkal két, majd négy mezőre osztották. 

A hosszanti vonalak számának növelésével 16 mezős osztás is van, de igen 

ritkán. Ezt a fajta művészetet rámázásnak nevezik. 

 

A díszítmények lehetnek: tulipános, fenyőágas, rózsás, almás, stb.. A díszített 

tojás neve hímes tojás és magát az eljárást, tojáshímzésnek nevezik. 

 

Különböző tojásgyűjtő népszokások vannak, melyek célja, hogy a legények 

minél több tojáshoz jussanak a tojásjátékokhoz. Egyik ilyen játék a Kecskemét 

környékén ismert tojásütés, tojáskoccintás. Ketten egymással szemben állva a 

tojásokat összeütögetik, s az nyert, akié épen maradt. Másik játék a tojással való 

labdázás. Úgy tartották, aki a feléje dobott tojást elejti, még egy esztendeig nem 

leli meg a párját.  

 

A húsvéti jelképek sorában különböző állatokat is találunk. Legősibb a húsvéti 

bárány. Eredete a Bibliában keresendő.  

 

Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az emberiség váltságára jött a földre, 

’Krisztus a mi bárányunk, aki megáldoztatott érettünk.’ 

 

A másik húsvéti állat a húsvéti nyúl. Megjelenésének magyarázata már jóval 

nehezebb.  

 

Minden esetre a tojást hozó nyúl igen népszerűvé vált, a múlt század végén a 

képes levelezőlapok elterjedésével sokfelé eljutott.” 

 

Molnár V. József: Kalendárium c. könyve alapján 

 

Fehér vasárnap – Húsvétot követő vasárnap. 

Ilyenkor választanak életre szóló barátságot, komát, komaasszonyt. Ilyenkor 

választják ki a keresztszülőket is. 

 
 

PÜNKÖSD 

 Jézus húsvét után 40 napra ment vissza az Atyjához, de előtte megígérte, 

hogy elküldi a szent lelket. 

 A Szentlélek eljövetelét 10 nappal később, Pünkösdkor ünnepeljük. 

 Pünkösd húsvét után a 7-ik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep. 

A Szentlékek eljövetelének ünnepe. A Szentlélek az Atya és a Fiú 

kölcsönös szeretetének áradása.  
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„Az apostolok feje felett lángnyelv alakjában a Szentlélek lebeg: „És mikor 

pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy 

hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az 

egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle 

mindenkire azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének 

szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.” (Károli-Biblia, Ap. 

csel. 2. 2-4.)  

 

A legények a Pünkösdi királyságért vetélkednek. Összemérik erejüket, 

tudásukat, és a győztes lesz a Pünkösdi Király. Van, ahol egy napig, van, ahol 

kerek egy esztendeig tart a hatalma. 

 

 A másik szép szokás a lányoké volt, Pünkösdi királynéjárást tartottak, 

énekeltek, táncoltak, a házakat járva köszöntötték a tavaszt. A királynét 

szalagokkal, virágokkal díszítették, fején koszorú volt, arcát fehér fátyol 

borította. 

 Csallóközben hat fehérbe öltözött lány, Palócföldön négy leány tartott a 

királyné fölé négy fehér botra feszített piros kendőt, amit a lányok 

körbetáncoltak. 

 Somogyban két nagyobb lány vezette a 4-5 esztendős királynét, kinek neve 

Cucorka. Cucorka kenderszöszből csavarintott bábocska, melyet jóslásra 

használtak. „Akkora kenderünk legyen, mint a mi Cucorkánk” 

 Mátra vidékén a Pünkösdi királyné fejét rózsakoszorú ékesítette és 12 tagú 

kíséret fehér ingvállban és piros szoknyában táncolta körül. 

 

Molnár V. József és Czárán Eszter írásai alapján 

 

Utoljára, de nem utolsó sorban, szeretnék megemlékezni egy nagyon szép 

szokásról az anyák napjáról, és az azt követő gyereknapról. 

 

 

ANYÁK NAPJA 

 

Az ünnep története az ókori Görögországig nyúlik vissza, ahol Rheanak, az 

Istenek anyjának és a többi édesanyának tiszteletére ünnepséget tartottak.  

 

Angliában, az 1600-as években, az Egyesült Államokban, Bostonban, 1872-ben 

tartották meg először. 

 Magyarországon először 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta 

meg, 1928-ban miniszteri rendelet tette hivatalos ünneppé. 
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Dsida Jenő: Hálaadás című versével köszöntjük az édesanyákat. 

 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 

Körülvesz virrasztó áldott szeretettel. 

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 

Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 

Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 

imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. 

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 

- itt e földön senki sem szerethet jobban! - 

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 

Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 

Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

 

Álld meg édesanyám járását-kelését, 

Álld meg könnyhullatását, álld meg szenvedését! 

Álld meg imádságát, melyben el nem fárad, 

Álld meg két kezeddel az édesanyámat! 

 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 

 

 

GYERMEKNAP 

 

Május első vasárnapján az édesanyákat, május utolsó vasárnapján a gyermekeket 

köszöntjük. 

 

A gyereknapot először Törökországban ünnepelték. A nemzetközi közösség is 

felismerte a gyermeknap fontosságát, majd később az ENSZ megalapította az 

Egyetemes Gyermeknap Intézményét. 

1930-ban nem csak egy nap, hanem egy hét állt a gyermekek rendelkezésére. 

Hazánkban, 1931-ben ünnepelték először a gyermeknapot. 
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A gyerekek köszöntésére most egy székely népmesét mondanék el Budai Ilona 

gyűjtéséből. 

 

A pacsirta meséje 

 

„Amikor a Világ teremtése befejeződött, az Öregisten szemlét tartott a kicsi 

teremtményei fölött. Kíváncsi volt reá, hogy hogyan sikerültek. Először es a 

madarakat, jöjjenek azok minden felől, kicsik s nagyok, s szeretné őket 

megnézni. 

No, jöttek es: ott sűrűsödtek az ég kapuja előtt, s amikor az Öregisten 

végignézett rajtuk, akkor látta, hogy hát ez mind egyforma színű, egyszínű tolla 

van. 

„Há ez így nem jó!” – gondolta magában az Öregisten. 

„Szép, színes tollakat kell adni nekik” -, s máris kezdte festegetni őket. 

S ott tolakodtak elől a nagyok s az erősek, hogy minél előbb reájuk kerüljön a 

sor, s annál színesebbek, szebbek legyenek.  

A kicsikék félénken összebújtak, s vártak a sorukra. Köztük volt a kicsi búbos 

pacsirta es. S amint ott várakozott, egyszer csak meglátta, hogy egy szegény 

mengen az úton, a hátán egy nagy zsákval. Megbotlott a kicsi asszony, elesett s 

a zsákból szerte - szétgurultak a magvak, amelyeket összegyűjtögetett. Alig 

tudott feltápászkodni szegényke.  

 A kis pacsirta odareppent hozzá. 

- Majd én segítek neked! Te csak ülj le és pihenj! Majd én essze csipegetem az 

eleséget. 

Elkezdte csipegetni a magvakat a zsákba. Sok vót s bizony öreg este lett, mire 

elkészült mindenvel. Akkor azt mondja az öregasszonynak:  

- Gyere édes lelkem, majd én mutatom neked az utat, hogy el ne tévedj, biztosan 

hazatalálj. 

S ott röpködött előtte s kísérte egész hazáig. 

Így bizony csak másnap reggel ért vissza az ég kapujához. Addigra a madarak 

már mind ott páváskodtak, begyeskedtek, egyik szebb vót mint a másik, olyan 

szép tollruhákat kaptak. 

 A kicsi pacsirta szégyenkezve beállt közéjük, s amikor az Öregisten meglátta, a 

tenyeribe vette, s azt mondta:  

- Kicsi pacsirtám, elkéstél má’ elfogyott minden égi festék, egy mákszemnyi 

sem maradt. Nem tudok neked színes tollruhát festeni. De jó tett helyébe jót 

várj: Te segítettél a kicsi öregasszonynak, én meg adok neked olyan kincset, ami 
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más madárnak nincsen; legyen nagyon szép a hangod, sokkal szebb, mint a 

többié, és tudj a magasba röpülve szépen énekelni. 

Azóta a kicsi pacsirta az emberek egyik legkedvesebb madara.” 

 

Remélem, sikerült felelevenítenem egy-két elfelejtett népszokást és kellemes 

perceket szereztem Önöknek. 

 

 Kiss Mira Mária 

 

 

Felhasznált irodalom: 

 Molnár V. József: Kalendárium, Az emberélet szentsége 

 Czárán Eszter: Világnak Virága Tavasz   

 Budai Ilona: Székely népmesék 
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Parkinson-betegek világnapjára 2012. 

 

A tavalyi európai parlamenti aktivitás sikerére építve az EPDA megkezdte egy 

európai parlamenti képviselőkből álló támogatói hálózat (Parkinbson’s Disease 

MEP Support Network) kiépítését. 

 

Ennek érdekében az EPDA kidolgozott egy Fogadalom a Parkinson-betegekért 

(Pledge for Parkinson’s) című dokumentumot, bízva abban, hogy számos 

európai parlamenti képviselő írja majd alá és támogatja azt. A Fogadalom-mal 

nem csak az európai parlamenti képviselők felé fordulunk; a dokumentum a 

nagyközönséghez is szól, és amint elkészülnek a fordítások és a Fogadalom 

felkerül az EPDA honlapjára, számítunk a közreműködésetekre, hogy a tagok 

közül minél többen megismerhessék annak tartalmát – de erről részletesen majd 

később. 

 

Most arra kérünk bennetet, hogy vegyétek fel a kapcsolatot saját országotok 

európai parlamenti képviselőivel. Tájékoztassátok őket az EPDA ápr. 11-i 

európai parlamenti rendezvényéről és a támogatói hálózatról, és kérjétek meg 

őket, látogassanak el a standra, ezzel is kifejezve támogatásukat. 

 

Sokan közületek tavaly decemberben, a Konszenzus Nyilatkozat bejelentésekor 

már nyújtottatok hasonló segítséget – reméljük, most is számíthatunk rátok. 

 

Mivel a képviselők a húsvétot megelőző héten szabadságon lesznek, arra kérünk 

benneteket, hogy március végéig küldjétek el az alábbi e-mailt saját 

képviselőiteknek. 
 

 

Tisztelt Képviselő Asszony / Képviselő Úr! 

 

Azért írok Önnek, hogy megkérjem, jelölje be április 11-ét, a 

Parkinson Betegek Világnapját a naptárába. 

 

A Parkinson Világnapon az EPDA új kezdeményezést indít útjára – 

egy európai parlamenti képviselőkből álló támogatói hálózatot 

(Parkinbson’s Disease MEP Support Network). Április 11-én 11:00 és 

17:00 óra között az EPDA standdal lesz jelen az Európai Parlament 

épületében, a Passarelle mellett. Kérjük, látogasson el hozzánk, és írja 

alá Fogadalom a Parkinson-betegekért című dokumentumunkat. 

 

Támogatom az EPDA-t azon erőfeszítéseiben, hogy az európai 

politikusokkal együttműködve 
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 harcoljon a Parkinson-kór kutatásának növekvő támogatásáért az 

EU Horizon 2020 program keretében; 

 megvalósítsa a Parkinson-kór kezelésének optimális gyakorlatát 

egész Európában; 

 kiterjessze az országos betegszervezetek befolyását, hogy a 

Parkinson-kórban szenvedők minél aktívabban vegyenek részt 

állapotuk kezelésében; 

 küzdjön azért, hogy a neurodegeneratív megbetegedések kiemelt 

figyelmet kapjanak az EU egészségügyi politikájában. 

 

Kérjük, írja alá fogadalmunkat, és segítsen bennünket 

 a kutatási támogatás növelésért folytatott küzdelmünkben; 

 az optimális kezelés megvalósításában; 

 az országos betegszervezetek befolyásának kiterjesztésében; 

 a neurodegeneratív megbetegedések iránti kiemelt figyelem 

megteremtésében. 

 

Hálózatunkkal az a célunk, hogy elnyerjük az európai parlamenti 

képviselők egy csoportjának a támogatását, akikkel a jövőben mint 

politikai támogatókkal együttműködhetünk. 

 

A Parkinson-kór komplex, krónikus és progresszív állapot, az 

Alzheimer-kór után a második leggyakoribb neurodegeneratív 

megbetegedés, amely az élet minden területére kihat. A Parkinson-kór 

egyelőre nem gyógyítható. Bár a betegség számos tünete ma már 

kezelhető és uralható, ezek a kezelési módok nem mindenki számára 

hozzáférhetőek. 

 

Ma több mint 1,2 millió ember szenved Parkinson-kórban Európában, 

és számuk 2030-ra várhatóan megduplázódik. A betegség gazdasági 

terhei tehát óriásiak: a becslések szerint az európai egészségügyi 

ellátó rendszerek évi 13,9 milliárd €-t költenek erre a célra. 

 

A betegség súlyossága, valamint az egyénre, a családra és a 

társadalomra rótt terhei indokolják, hogy az EPDA mindkét április 

11-i kezdeményezése – amelyeket szándékosan időzítettük erre az 

alkalomra, számos más, Európában és a világ többi részében zajló 

felvilágosító kampány kiegészítéséül – elnyerje az európai politika 

formálóinak támogatását. 

 

 Aláírás: Lizzie Graham 

 főtitkár 
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Parkinson Világnap 2012 Skanzen 

 

James Parkinson angol gyógyszerész, sebész, geológus és politikus elsőként írta 

le „reszkető bénulás” c. tanulmányában a betegséget, amit Parkinson kórnak 

neveztek el. Minden évben születésnapján (1975. április 11.) tartják meg a 

Parkinson Világnapot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idén a Delta Magyar Parkinson Egyesület egy 

nagyszabású rendezvény keretében Szentendrén a 

Skanzenban ünnepelte meg. A Kisalföldi 

tájegységet nyitották meg számunkra. A pajtában 

különféle kézműves foglalkozások megismerésére 

nyílt lehetőségünk. Betegtársaimmal együtt, egy 

pillanatra megfeledkeztünk remegő kezünkről és 

óriási élmény volt számunkra a rongybaba, a 

bőrözés, nemezelés, növényi festés elkészítése (ami 

egyébként nagy kézügyességet igényel). Engem 

személy szerint a korongozás varázsolt el. Itt 

értettem meg a gyerekeket, miért is szeretnek 

sarazni. Az agyag tapintása olyan lágy, selymes, én valósággal beleszerettem 

ebbe a mesterségbe, ami ugyan igénybe veszi a kezet és a lábat, de ez itt most 

nem számított. Jó volt látni betegtársaimat, ahogy velem együtt, egyik asztaltól a 

másikig vándoroltunk, mivel mindent szerettünk volna kipróbálni. 
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Közben kenyérlángost kínáltak és tárlatvezetés keretében megismerkedhettünk a 

Dél-Dunántúli tájegységgel is. Sokszínű kultúrájával és változatos házaikkal. A 

déli részén talpas – vázas, zsúpfedeles, füstös konyhás faépületek, keleti felén 

szilárdfalas építkezés volt elterjedt. A Dél- Dunántúli szőlőművelés egészen a 

római korig nyúlik vissza. A villányi és szekszárdi vörösborokat a betelepült 

rácok (szerbek) hozták be. Vesszőből fonott kerítés zárja be a Dél- Dunántúli 

tájegységet. 

 

 

Végezetül ezt a szép napot egy pompás 

ebéddel zártuk. A menü sokféle volt, amiből 

bőségesen lehetett válogatni, mindenki 

találhatott kedvére valót. 

 

 

 

 

 

A meghívott vidéki egyesületek Pécs, Szeged, Sárospatak) visszajelzései is 

nagyon pozitívak voltak, amit röviden ismertetnék önökkel. 

 

Golobné Wassenszky Rita – Pécs: Még egyszer szeretném megköszönni, hogy 

részt tudtunk venni ezen a találkozón, és egy szép tartalmas napot együtt 

tölthettünk. Szeretném, ha továbbra is ilyen személyes, jó kapcsolatunk lenne, 

egyesületi szinten is. 

 

Rabi Sándorné elnök – Szeged 

Jól éreztük magunkat 2012. 05. 03-án lesz rendezvényünk, akkor beszélünk a 

tagokkal az igényekről. 

 

Feró István elnök – Sárospatak  

Még egyszer köszönöm a meghívásotokat. Nagyon jól érezte magát mindenki. A 

kézművességek gyakorlása meg kimondottan nagy ötlet volt, hiszen a kezeink 

szenvedik el a leghamarabb a változást és ez a gyakorlás az alkotás  öröme 

az ugye meg tudtam csinálni. Ez az érzés pótolhatatlan élményt nyújtott. A 

karkötő az óta is a kezemen van. A következő évi szervezéssel kapcsolatban 

ismételten felajánlom Sárospatakot helyszínnek. Itt akár két vagy több napos 

rendezvényt is meg tudunk szervezni. Konferenciától a rehabilitációs vízi -

szárazföldi gyógytornán át a Világörökség részét képező  Rákóczi vár 

megismeréséig mindent. Természetesen reményeim szerint nagyon kedvező 

áron. Ezt tekintsétek meghívásnak, mivel ezt a gondolatomat éppen a mai napon 

osztottam meg a polgármesterünkkel és Ő is teljes támogatásáról biztosított. 

Remélem ezek után, gyakrabban értekezünk. 
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A sárospatakiak meghívását elfogadtuk és a tervezet szerint 2012. szeptember 

második felére tervezzük a látogatást. 

 

Szeretném megköszönni a szervezőknek, elsősorban Dr. Takáts Annamáriának, 

az egyesület orvos tanácsadójának, aki óriási energiával szervezte meg 

számunkra ezt a szép napot. 

 

Köszönettel a magam és betegtársaim nevében: 

 Kiss Mira Mária 

 

 

 

Utóhang 

 

Néhány héttel a Parkinson – napi rendezvény után beszéltem Lengyel 

Emesével, aki a Szentendrei Skanzen részéről segített nekünk. 

Szervezte a programokat, tanácsot adott, lelkesítette a kézműveseket, 

zenészeket, segítette és őrködte a programot, hogy mindannyian jól 

érezzük magunkat. Emese, ezúttal is köszönünk mindent! 

 

 És valamit még el kell mondani! Emesétől tudom, hogy a kézművesek 

kezdetben „féltek” tőlünk, nem ismertek bennünket, a betegségünket. 

Nem tudták, mit fognak – mit lehet – csinálni 150 Parkinson – 

beteggel? 

 

A rendezvény után egyöntetű vélemény alakult ki: ilyen kedves, 

barátságos emberekkel soha nem találkoztak. Lenyűgözte őket az 

érdeklődés, a kézügyesség (!), a kreativitás és az akarás! Szeretnének 

velünk további, rendszeres programokat kialakítani. 

 

Köszönjük és állunk elébe! 

 

 

 

 Dr. Takáts Annamária 

 orvos tanácsadó 
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Beszámoló a Magyar Tudományos Parkinson Társaság 

éves konferenciájáról 

 

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság éves konferenciájára 2012. június 1-

2-án került sor, a helyszín ismét – immár hagyományosan - a margitszigeti 

Thermál Hotel volt. 

 

A konferencia fő témái az alábbiak voltak: 

 a korszerű képalkotó vizsgálatok (CT és MRI) szerepe a mozgászavarok 

diagnosztikájában 

 atípusos Parkinson – betegségek (olyan idegrendszeri betegségek, 

amelyekben a Parkinson – betegség tünetei is kialakulnak egyéb 

idegrendszeri tünetek mellett) 

 külön szekció foglalkozott a mozgászavarok műtéti lehetőségeivel, a 

funkcionális idegsebészeti eljárásokkal (mély agyi stimuláció vagy agyi 

pacemaker) 

 nemcsak a Parkinson –kór, hanem a különböző, gyógyszeresen nem 

javítható remegések és a Tourette – szindróma műtéte is szerepelt az 

előadások között 
 

Pénteken délután fiatal munkatársaink számoltak be saját, külföldön és itthon 

végzett munkájukról. 

 

A délután folyamán egy harminc perces blokkban a „Betegek hangja” szólt. 

Ismertettük az EPDA HITVALLÁSÁT (ld. a Hírlevélben), Udvarhelyi Edina és 

Rózsa Ildikó beszámolt arról a felmérésről, amiben azt vizsgálták, hogy a 

rendszeres torna vagy ének-és beszédgyakorlat hat-e a depresszióra. Végül győri 

kolleganőnk a Győri Parkinson-beteg Klub megalakulását ismertette: hányan, 

hogyan alapították meg az egyesületet, milyen gyakorisággal találkoznak, 

milyen programokat terveznek.  

Szeretnénk felvenni velük a kapcsolatot hivatalosan is, ezúton is gratulálunk! 

 

Pénteken este nagy sikere volt a „Szelíd nem motorosok” c. szimpóziumnak. A 

betegség nem motoros tüneteit (fáradékonyság, alvászavar, depresszió stb.) 

ismertettük a hatvanas évek végén forgatott, felkavaró filmjének, a „Szelíd 

motorosok”-nak a forgatókönyvére és zenéjére. 

 

Janka Zoltán professzor (Szeged)  „A dopamin, mint a nem motoros tünetek 

üzemanyaga” című előadása vitte el a pálmát. 

 

A konferencia második napján, szombaton a korszerű kezelési lehetőségről, a 

betegek gyógyszerszedési szokásairól és együttműködéséről, a jövő útját jelentő 
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telemedicináról (internetes kapcsolatok), valamint ismét a nem motoros 

tünetekről hangzottak el előadások. 

 

Nagy érdeklődést váltott ki a Duodopa pumpáról szóló referátum, köszönet 

annak a betegünknek, aki személyesen megjelent és beszámolt a pumpával 

szerzett tapasztalatairól. 

 

A konferenciát színessé tette a sok videofilm bemutatás. 

 

A társasági rendezvények, így a fogadás és a szerenád est a margitszigeti fák 

alatt a szokásos sikert biztosították konferenciánknak. 

 

Budapest, 2012. június 14. 

 

 Dr. Takáts Annamária 
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Receptek, nem csak tejcukor érzékenyeknek 

 

A recepteknél a tej, vaj, margarin helyettesítésére szolgáló hozzávalók a tejcukor 

érzékenyek számára zárójelben találhatók! 

 

Húsvétkor szinte minden család asztalán a sonka és tojás mellett megtalálható a 

kalács is. 

Nagyon könnyen elkészíthető recepttel ismertetném meg Önöket, a Karcagi 

kaláccsal. 

 

KARCAGI ÉDES KALÁCS 

 

Hozzávalók: 1 kg liszt 

   15 dkg margarin, (LIGA tisztán növényi) 

   1 tojás,+ 1 a kalács tetejének megkenéséhez 

   5 evőkanál cukor 

   4 dkg élesztő 

   5 dl tej (rizstej vagy szójatej, mandulatej, kókusztej) 

   1 kiskanál só 

   ízlés szerint mazsola 

 

Egy deci cukros tejben (vízben, vagy rizstejben), az élesztőt felfuttatjuk. A tojást 

a cukorral kikeverjük. Az átszitált lisztet nagyobb tálba tesszük, az élesztőt meg 

a cukros tojást beleöntjük, megsózzuk, és a maradék langyos rizstejjel 

közepesen kemény tésztát dagasztunk. A megolvasztott, de csak langyos 

margarint négy részletben a tésztába dolgozzuk. Az egészet addig dagasztjuk, 

amíg selymes, sima, hólyagos tésztát nem kapunk (kb. 40-45 percig). Ekkor 

konyharuhával letakarjuk és langyos helyen duplájára, kelesztjük. Meglisztezett 

gyúródeszkán feldaraboljuk és tetszés szerinti kalácsot, fonunk belőle. 

Kizsírozott tepsibe fektetjük, és ismét kelni hagyjuk. Végül a tetejét tojással 

megkenjük, megszórhatjuk mákkal, esetleg kristálycukorral, és előmelegített 

sütőbe téve mérsékelt tűzön megsütjük. 

 

Készíthetjük két színben, kakaós és vaníliás fonatokból. Ebben az esetben az 1 

kg lisztet, és a többi hozzávalókat kétfelé osztjuk1 tojás helyett 2 tojást veszünk. 

Külön tálban a fent leírtak szerint dolgozunk, de a tészta egyik felébe egy 

púpozott evőkanál kakaót, a másikba vaníliát teszünk.  

Külön – külön dagasztjuk és a kakaóst a vaníliással, tekerjük össze. 

 

Készíthetjük tej helyett vízzel, /így is nagyon finom/ esetleg rizstejjel, vagy 

szójatejjel. 

 

Ebből a tésztából különböző fonatokat készíthetünk: 
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Láncszemfonás: 

A bedagasztott és megkelt kalácstésztát négy 

egyforma darabra vágjuk. Mindegyikből egy-

egy kb. 75 cm hosszú rudat sodrunk. Két-két 

rudat balról jobbra összefonunk és az így 

kapott fonatokat jobbról balra, fonjuk össze. 

 

 

Búzakalászfonás 

A kalácstésztát három darabra vágjuk, majd az egyik darabot ismét elfelezzük. 

Az így kapott két kisebb darabot rúddá sodorjuk és összefonjuk. Kört alakítva 

belőle, a végeket alul szépen eldolgozva összefogjuk. A harmadik nagyobb 

darab tésztát olyan hosszúra nyújtjuk, hogy a kör alakú tésztát teljesen 

körbefogja. A közepén akkora nyílást hagyunk, hogy a kulacs nyakára lehessen 

húzni. 

 

Húsvéti fonottas 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

A kalácstésztát három darabra vágjuk. Kettőt ebből egyforma hosszúra sodrunk 

és keresztben egymásra fektetjük. Ezután két-két ágát összefogjuk, nehogy rés 

maradjon közöttük és a harmadik kisodrott rúddal, körbetekerjük. 

 

Jó étvágyat! 

 

(Felhasznált irodalom: Magyar Konyha) 
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Végezetül egy különleges, sós túrógombócot ajánlok: 

 

TÚRÓGOMBÓC 

 

Hozzávalók: 1/2 kg túró (kecsketúró, amit tejcukor érzékenyek is 

fogyaszthatnak, bár elsőre ezzel is csak kevés mennyiséggel 

próbálkozzanak, nem mindenki egyformán reagál rá!) 

4 egész tojás 

4 ek. gríz 

2 ek. liszt 

csipet só 

 

A hozzávalókat összedolgozzuk és kb. fél napig a hűtőben, pihentetjük, hogy a 

gríz megdagadjon. Gombócokat formálunk belőle és lobogó sós vízben, 

kifőzzük. Akkor jó, ha feljön a víz színére.  

 

Tálalhatjuk párolt mangold-levéllel, esetleg pörkölttel, vagy karfiol, brokkoli 

pörkölttel. 

 

Jó étvágyat kívánok! 

 

 Kiss Mira Mária 
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Érdekességek a konyhából 

 

Turbolya 
A francia konyha egyik kedvelt fűszernövénye, amit már a tizenhatodik 

században is használtak. Teája a légzőszervi betegségekben szenvedők számára 

és emésztőrendszeri betegségekre kitűnő. 

 

Nyúlhús 
Napjainkban a legtöbb nyúlhúst Máltán és Franciaországban fogyasztják. A 

nyúlhús magas fehérje- és alacsony koleszterintartalma miatt a modern 

táplálkozás egyik legfontosabb alapanyaga. Ételallergiásoknak is ajánlott. 

 

Zsálya 
A középkorban a kolostorok megbecsült gyógynövénye volt. Egyes nomád 

törzsek a mai napig szájöblögetőnek, leveleit fogtisztításra használják. 

 

Cannelloni 
A cannelloni Piemontból származó, nagy átmérőjű hengeres csőtészta. Nevét 

valószínűleg a piemonti Canelli városról kapta. 

 

Kecskesajt 
Az egyik legegészségesebb sajtfajta, a kecsketejet ugyanis TBC gyógyítására is 

használták. 

 

Laskagomba 

Erőteljes íze miatt kevesebben szeretik, mint a csiperkegombát, előnye, hogy 

társánál jóval könnyebben emészthető. A kínai orvoslás a laskagomba porát az 

érrendszer erősítésére, végtagmerevség, görcs kezelésére használja. 

 

Sóska 
A sóska ásványi sót, meszet, oxálsavat, foszfort és vasat tartalmaz. Kiváló 

immunerősítő hatású. A népi gyógyászatban vértisztító szerként alkalmazzák. 

 

Csalán 
A római katonák a hideg éghajlatú területeken csalánlevéllel ütögették magukat, 

hogy ne fázzanak, mivel a csaláncsípés felmelegíti a bőrt. A csalánt ízületi 

fájdalmak enyhítésére is használták. 

 

Spenót 
Amerikai kutatások bizonyítják, hogy a vakság bizonyos fajtái helyreállíthatók a 

spenóttal. A közhiedelemmel ellentétben a spenótnak nincs magas vastartalma 
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Hírek 

 

 

A Jahn Ferenc Utcai Rehabilitációs Centrumban működő ambuláns 

foglalkozások Parkinson-betegek részére (torna, logopédia, kézi manipuláció) 

2012. június 20-tól szünetelnek nyári szünetet tartva. Az őszi indulásról 

értesítéssel leszünk! 

 

 

 

Az előző évekhez hasonlóan idén is lehet jelentkezni a gárdonyi nyaralásra, 

melynek időpontja: 

2012. augusztus 18-25. 

Várható költség: 12.000 Ft/fő + étkezés (önellátás mellett). 

Jelentkezni Komlódi Lászlónénál lehet a 20/99-10-667 telefonszámon. 

 

 

 

Előzetes értesítés, felhívás! 

 

Tisztelt Tagok! 

 

Kirándulást szervezünk tagjaink részére az alábbi helyekre: 

 2012. szeptember második felében Sárospatakra, két napra. Utazás 

vonattal, étkezés saját erőből. A szállás még nincs eldöntve. 

 2012. október 13-án egy napos kirándulás Egerbe. Utazás autóbusszal, 

étkezés saját erőből. 

 

Jelentkezni lehet 2012. június 30-ig az alábbi elérhetőségeken: 

 Tóth Katalin – elnök: 06-20-4128-950 vagy 

 Komlódi Lászlóné – elnökhelyettes: 06-20-9910-667. 

 

Minden tagtársunkat szeretettel várjuk! 

 

 

 


