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DELTA Magyar Parkinson Egyesület 

2012. éves közhasznú beszámoló 

A 2012-es év is mozgalmas, tartalmas, programokban gazdag színes és 

változatos tevékenység sorozatot jelentett Egyesületünk számára. A támogatások 

lehetőséget adtak a munka színvonalasabb végzésére. 

Az éves program az alábbiak szerint alakult: 

- 2012. február 4-én alakult meg az új vezetőség (tagjait korábbi 

Hírlevelünkben már közöltük). 

- Megtörtént a Cégbíróságon az új székhely és az új vezetőség illetve az új 

aláírók hitelesítése. Az UniCredit Banknál a levelezési cím átvezetésével 

még gondok vannak, de törekszünk mielőbbi megoldására. 

- Vezetőségi üléseinket megtartottuk, bár voltak nehézségeink, de sikerült 

mindig megoldani a határozatképességet. 

- Megtartottuk a negyedévenkénti klubösszejöveteleinket. 

- Hírlevél megjelenését biztosítottuk tagjaink részére, ezt a jövőben is 

szeretnénk folytatni. 

- A naprakészség érdekében a tagnyilvántartásunkat folyamatosan 

felülvizsgáljuk, megvizsgálva az éves tagdíj befizetést is. Jelenlegi 

taglétszám 127 fő, de ezen létszámból vannak olyanok akikről semmit 

sem tudunk és tagdíjat sem fizettek. 

- Folytatódik továbbra is a tornatermi foglalkozások, mely a gyógyulást 

elősegítő terápia része. Heti egy alkalommal mozgás- és ritmusfejlesztő, 

valamint kézműves foglalkozás is működik. Elindult a thai-chi 

harcművészet megismertetése és tanulása is, szintén heti egy alkalommal. 

- 2012. februári rendezvényen bemutatásra került a PARKINSON-kór 

„közérzeti térképe”.  

- 2012. április 17-én a Jahn Ferenc Rehabilitációs Központban az elhunyt 

Dr. Fazekas András Főorvos úr emlékére és tiszteletére emléktáblát 

avattunk, melyre a volt betegei, volt munkatársai, ismerősei részvétele 

mellett került sor. 

- Az idén is részt vettünk a Parkinson Világnapi rendezvényen, melyet ez 

alkalommal Egyesületünk rendezett, mely Szentendrén a Skanzenben 

került megrendezésre. 

- Az Egyesület betegei az idén is egy hetet töltöttek – önellátás mellett – 

Gárdonyban. A nagy hőség mellett is jól éreztük magunkat. A szabadidő 

eltöltése tartalmas volt (játszottunk, énekeltünk, sétákat tettünk, még 

fürödtünk is a Velencei tóban). A kellemesen eltöltött egy héthez 

hozzájárult a Tesco Áruház is, melyet ezúton is köszönünk. 
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- Ismerd meg hazádat program keretén belül kirándulásokat szerveztünk. 

Így eljutottunk Sárospatakra és Egerbe is. Mindkét program nagy sikert 

aratott, melyet folytatni kívánunk. 

- 2012 őszén 9 másik betegcsoporttal együtt bekerültünk az Európai Beteg 

Fórumba. 

- Kerestük a lehetőséget, hogy minél több adományozót, illetve támogatót 

találjunk személyi jövedelem adójának 1%-os felajánlására. Munkánk úgy 

gondolom eredményes volt. 

Budapest, 2012. február 10. 

DELTA Magyar Parkinson Egyesület 

Vezetősége 
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DELTA Magyar Parkinson Egyesület 

2012. évi pénzügyi beszámoló 

BEVÉTELEK: Támogatás 3.005.000,- Ft 

Tagdíj 299.000,- Ft 

Bankkamat 6.493,- Ft 

SZJA 1% 399.128,- Ft 

Kerekítés 1,- Ft 

Összesen: 3.709.622,- Ft 

KIADÁSOK: Nyomtatvány, irodaszer 226.338,- Ft 

Posta, telefon 59.150,- Ft 

Személyi jellegű kifizetés 174.419,- Ft 

Bankköltség 39.895,- Ft 

Egyéb költség 1.929.760,- Ft 

Rendezvények költsége 721.106,- Ft 

Beruházás, weblap 584.150,- Ft 

Összesen 3.734.818,- Ft 

EREDMÉNY: -25.196,- Ft 

Bank Nyitó 2012. 627.522,- Ft 

Záró 2012. 401.657,- Ft 

Pénztár Nyitó 2012. 669,- Ft 

Záró 2012. 201.338,- Ft 

Nyitó pénzeszköz 2012. 628.191,- Ft 

Záró pénzeszköz 2012. 602.995,- Ft 

Budapest, 2013. február 10. 

Gallainé Sipos Zsuzsanna 

Gazdasági vezető 
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Előremutatás 2013. évre 

Meghatározott és összeállított programtervezet alapján továbbra is rendszeresen 

megtartjuk klubösszejöveteleinket: 

 egyrészt orvosi rehabilitációban résztvevő szakemberek bevonásával, 

széleskörűen megismertetve a korszerű vizsgálati módszereket és terápiás 

eljárásokat; 

 másrészt kiemelt feladat a családtagok, hozzátartozók bevonása az 

eredményes rehabilitációs munkába, amely nyomtatványok, 

sajtótermékek és egyéb kiadványok megjelentetésével és terjesztésével 

történik; 

 közösségszervező, kulturális programokat, sétákat, valamint az „Ismerd 

meg hazádat” program keretén belül kirándulásokat állít össze a 

vezetőség. 

Ambuláns foglalkozások biztosítása rehabilitációs program keretében. 

Szponzorok felkutatása. 

Stratégiai együttműködés kidolgozása 

 szakmai szervezetekkel, 

 civil szervezetekkel, 

 támogató szervezetekkel, 

 médiákkal. 

Pályázatok figyelése. 

2013. évi Parkinson Világnap megrendezése, melynek tervezett időpontja április 

vége és helyszíne Nádasdladány. 

Hírlevelek folyamatos, rendszeres megjelentetése. 

DMPE Vezetősége 
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Felhívás 

Tisztelt Klubtagunk! 

Szeretettel köszöntünk minden Kedves Klubtagunkat a 2013-as évben is. 

Kérjük, hogy a 2013-as évre is tegyék meg a 3.000,- Ft-os éves tagdíj 

befizetését, az alábbi lehetőségek szerint: 

A befizetést megteheti 

 készpénz formájában a 2013. február 23-i közgyűlésen, 

 vagy átutalással az UniCredit Bank-nál vezetett bankszámlánkra, 

melynek száma: 

DELTA Magyar Parkinson Egyesület 

10900011-00000015-64800006 

 vagy a mellékelt sárga csekken (sajnos ezek csak csekély mennyiségben 

vannak, mert még nem készültek el). 

Befizetési határidő: 2013. április 30. 

A tagdíj befizetése megerősíti egyesületi tagságát. Amennyiben tagságát nem 

kívánja fenntartani, azt kérjük telefonon vagy írásban jelezze a vezetőség felé. 

Ha szeretne felajánlást tenni rendezvényeink sikeres lebonyolítására, 

támogatását örömmel vesszük. 

Budapest, 2013. január 16. 

Felajánlását megköszönve további jó egészséget kíván a: 

DELTA Magyar Parkinson Egyesület 

Vezetősége 
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Felhívás 

Tisztelt támogatóink! 

A DELTA Magyar Parkinson Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 

Egyesületünk működését támogatják. 

Kérjük, hogy támogatásaikkal továbbra is segítsék Egyesületünk munkáját! 

Az eddig befolyt összegeket egyrészt az adományozó által megjelöltekre, 

másrészt a tájékoztatást szolgáló Hírlevelek előállítására és komplex 

rehabilitáció fejlesztésére fordítottuk. 

Személyi jövedelem adójának 1%-os felajánlásával továbbra is sokat segíthet 

Parkinson betegeinknek. Szívesen vesszük barátok, hozzátartozók, ismerősök 

támogatását is. 

Felajánlásaikat a DELTA Magyar Parkinson Egyesület javára tehetik meg. 

Adószámunk a következő: 

18242760-1-43 

Kérjük, adóbevallásuk során ne feledkezzenek meg 1%-os felajánlásaikat 

megtenni Egyesületünk javára most sem! 

Budapest, 2013. január 16. 

Köszönettel: 

DELTA Magyar Parkinson Egyesület 

Vezetősége 
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Visszatekintés a 2012. II. féléves eseményekre 

Gárdonyi nyaralás – 2012. augusztus 

Egy igen forró augusztusi délután érkeztünk meg Gárdonyba. 

Igaz, a szállás nem szállodai jellegű volt, de a ház vastag vályog fala belül jó 

hűvös volt és a kellemes hőmérsékletben boldogan foglaltuk el szobáinkat. A 

korábban érkezők gyorsan segítettek a kipakolásnál és már birtokba is vették a 

konyhát, hogy hamarosan elkészüljön az első közös ebéd. Csak ámultunk és 

bámultunk, hogy a Rehabilitációs Centrum jóvoltából mennyi-mennyi 

finomságot kaptunk, soroljam, hogy mennyi mindenre gondoltak: kávé, tea, 

kakaó, cukor, tészták, fűszerek, burgonya, hagyma, fokhagyma, paprika, 

paradicsom, zöldség, mindenféle ásványvíz, szörp, de nem is tudom azt a sok 

mindent felsorolni. Ha egy hónapig ott lettünk volna, még akkor is dús lett 

volna. 

Mire elkészült az ebéd és a terítés, az utolsó nyaralók 

is befutottak. Örömmel fogadtuk kísérőinket és 

segítőinket, gondoskodó helytállásukat, Annát, Vikit 

és a két bájos önkéntes fiatal leányt, Julcsit és 

Veronikát. 

Remek programokat állítottak össze Rózsikával. 

Volt mindennap kora reggeli frissítő torna, majd délelőtti Velencei tavi fürdőzés, 

délután későn 6 óra után megismételtük a tóban a lubickolást. Volt hajókázás a 

tavon, ismerkedés a környékkel, zenehallgatás Péter jóvoltából, és még a thai-

chi tornába is bevezetett Éva bennünket. 
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Mindennap volt egy kis csapat, aki önként vállalta a 

főzés, terítés, mosogatás feladatát, így a többieknek 

jutott idő pihenésre, fürdőzésre vagy éppen játékra. 

A Reuma-klub tagjai is részt vettek a programokban, 

jó hangulat alakult ki és a kezdeti bizalmatlanság 

hamar elmúlt. 

Palacsinta sütő versenyt is tartottunk, 86 db palacsinta készült el. A sütés, ami a 

legnehezebb munka volt, 35 fokos hőségben, de Anna és Viki lelkesen sütötték a 

Józsi által jól elkészített tésztát. A többiek meg lelkesen drukkoltak, mikor lesz 

már szakadt palacsinta, de hiába, mert a lányok nagyon ügyesek voltak. Két 

napig kitartott a 7 féle töltelékkel megsütött palacsinta. 

Esti játékok az éjféli órákba nyúltak, nehezen 

hagytuk abba, de várt a korai torna. 

Utolsó este még táncra is perdültünk Péter vidám 

zenéjére és lelkesen, igaz kissé hamisan fújtuk a régi 

slágereket. 

Ezekben a napokban elfelejtettük a betegséget, és nevetés, vidámság, jó hangulat 

töltötte be a házat. Biztos van, amit kihagytam, de remélem kedvet kapnak 

jövőre mások is erre vidám, feltöltődő nyaralásra. 

Záradékként itt szeretnénk hálásan megköszönni segítőink önzetlen, 

szeretetteljes, gondoskodó munkájukat. Ő nélkülük nem lett volna ilyen 

gondtalan a nyaralás. Köszönet a szervezésért külön Rózsikának is. 

Én személy szerint régen nem éreztem magam ilyen jól nyaraláson. 

JÖVŐRE TÉGED IS VÁRUNK! 
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2012. augusztus 

Köszönettel: 

Komlódi Lászlóné 

Oláh Istvánné 

DMPE vezetőségi tagjai 

Köszönő levél 

A Delta Magyar Parkinson Egyesület 

ezúton szeretné megköszönni a 

Rehabilitációs Centrum Vezetőinek 

és dolgozóinak az értünk tett 

önzetlen, szeretettel megtelt 

segítségüket, mert enélkül nem lett 

volna ilyen szép emlékezetes, ilyen 

boldog nyaralásunk. 
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Apró csodák 

A mai világban az a mondás járja, már nincsenek csodák. Pedig vannak, csak 

nem vesszük észre, mert ami régen természetes volt „ma csoda”. 

Egy forró augusztusi napon – amikor gárdonyi nyaralásunkat töltöttük – történt, 

mikor a hőmérő még árnyékban is jóval 30 fok fellett járt. Kis csapatunk mit 

sem törődve a hőséggel gyalogosan neki indult, hogy megnézzük a Gárdonyi 

Géza emlékházat Gárdonyban. Az emlékház, mint később kiderült nem ott, 

hanem Agárdon volt. Mit sem törődve a távolsággal és a nagy hőséggel 

botladozva ballagtunk a cél felé. A csapat egy-egy tagja feladva a küzdelmet, 

még időben visszafordult a szállásunk felé. Mi tizenketten már-már utolsó 

leheletünkig és kitartással vonszoltuk magunkat a cél felé. Mintha az oázisba 

érkeztünk volna úgy értünk végre célunkhoz, az emlékházhoz. Érdemes volt a 

fáradságunk, mert a kiállítás érdekes volt. Sok mindent megtudtunk az íróról és 

koráról. 

Látogatás befejeztével jött a visszafelé vezető út, itt már feladtuk, mert erőnk 

elhagyott és tudtuk, hogy gyalog nem tudjuk megtenni újból a visszafelé vezető 

utat. Valami közlekedési eszközt próbáltunk keresni, de semmi elérhetőt nem 

találtunk, a vasút túl messze, busz csak pár óra múlva lett volna, a taxi sokára és 

igen drágán jött volna, de az is bizonytalan volt. Ekkor az Agárdi Gyógyfürdő 

felé indultunk, hogy ott talán lesz valami megoldás, de ez sem jött össze. 

Ekkor jött a csoda! 

A fürdőből egy középkorú házaspár indult hazafelé autóval. 

Egyik társunk Éva bátorságot vett és segítséget kért számunkra. A kedves pár 

rögtön segítségünkre sietett és már elő is állt az autójuk, ahová szinte beraktak 

minket, mert beszálláshoz is elfogyott az erőnk. Gyorsan a szállásunkhoz 

érkeztünk Gárdonyba. Próbálkoztunk anyagilag rendezni segítségüket, de a 

kedves pár ezt nem fogadta el és akkor derült ki, hogy ők valójában teljesen más 

irányba mentek volna haza a gyógykezelésről. EZ VOLT A CSODA! 

Önzetlenül, betegen és fáradtan is segítségünkre siettek. 
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Ezt szeretnénk most megköszönni és hálánkat kifejezni. Tehát higgyünk a 

csodákban, mert még vannak csak talán nem is értékeljük. 

Budapest, 2012. augusztus 

Oláh Istvánné 

DMPE vezetőségi tagja 
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Sárospatak: az oktatás és kultúra fellegvára 

(Sárospataki kirándulás – 2012. szeptember) 

Az ősz az egyik legszebb évszak, amikor a nyárutó meleg napsugarai 

simogatnak még, de az elmúlást már jelzi a természet. Ez az egyik 

legalkalmasabb időszak a kirándulásra. 

A DELTA Magyar Parkinson Egyesület is így gondolta, ezért kirándulásokat 

szerveztünk Egerbe és Sárospatakra. 

Most a Sárospataki kirándulás élményeiből szeretnék kiemelni egy - egy szép 

pillanatot, képekkel illusztrálva. 

Sárospatak a hazai oktatás és kultúra fellegvára, ahol történelmünk egyes fontos 

eseményeit is megtaláljuk. 

Gyönyörű verőfényes napon, délben érkeztünk a 

Sárospataki állomásra, ki vonattal, ki autóval. 

Vendéglátóinkkal, Fero István úrral, a Sárospataki 

Egyesület és Székely József úrral, a Mozgássérültek 

Egyesületének vezetőjével, együtt az egész társaság. 

Vendéglátóink a két nap alatt busszal szállítottak minket mindenhova. 

Először az út fáradozásait kipihenve és egy kis gasztronómiai élménnyel 

gazdagítva a Hotel Bodrog éttermében ebédeltünk, majd a Református 

Kollégiumot, azon belül is a könyvtárat tekintettük meg. 

A könyvtár a kollégium alapításával egyszerre, 1531-

ben alakult. A magyar történelem jeles 

személyiségeinek adományából kezdte meg 

működését. Perényiek, Dobók, Lorántffyak, 

Rákócziak támogatásával, majd a diákok 

adományozásával bővült a könyvek, levelezések és 

egyéb értékes iratok száma. Ma már több mint 

440 000 könyvvel rendelkezik. 

Maga a könyvtár is csodálatos. A mennyezet különlegessége, 

akár merről nézzük a felfestett freskót, mindig szemben 

állunk vele. 
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A könyvtár után a Szt. Erzsébet házba és a mellette levő gótikus templomba 

indultunk. 

II. András király és Merániai Gertrúd leánya Árpád-házi Szt. Erzsébet 1207-ben

született Sárospatakon. 4 évesen eljegyezték, majd Thüringiába került, ott 

nevelkedett. 14 évesen Thüringiai Lajos őrgróf felesége lett. 

Már gyermekkorában is híres volt jóságáról a szegények megsegítéséről, 

önfeláldozásáról. Egyik híres történet, amikor a kis Erzsébet kötényében 

kenyeret visz a szegényeknek de menet közben találkozik az édesapjával, aki 

rákérdez, mi van a kötényében, Erzsébet ijedtében azt feleli, rózsák édesapám és 

legnagyobb megdöbbenésére, mikor szétnyitotta a kötényét, telis tele volt 

rózsákkal. 

21 évesen özvegy lett, ekkor gyermekeivel együtt száműzték a palotából. 24 

évesen halt meg. Négy év múlva szentté avatták. 

A Szt. Erzsébet házból a gótikus stílusban épült templomba mentünk, itt őrzik 

Szt. Erzsébet csont és ruha ereklyéjét. 

1964-ben tárták fel a királyi kápolna – rotunda – alapfalait. Itt keresztelték meg 

Erzsébetet.  
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A templomból a Rákóczi várba indultunk, ahol az ősi kövek bizony sokat 

mesélhetnének nekünk. 

A történelem folyamán a vár több esetben is gazdát cserélt. Ennek 

következtében az építészeti stílusok is változtak. 

Magát a várat Perényi Sándor építette, majd Dobó család birtokába került. 

Később a Rákóczi család uralma alatt jelentős építkezésbe kezdtek. 

1670-ben a Sub Rosa boltozata alatt szervezkedtek a Wesselényi-féle 

összeesküvés vezetői. Mi is illő tisztelettel és meghatottsággal álltunk az 

összeesküvés színhelyén, ezzel tisztelegve a hatalmas ősök előtt. 

1708-ban a Vörös-toronyba hívta össze II. Rákóczi Ferenc az utolsó kuruc 

országgyűlést. 

A vár parkja alatt a vulkánikus kőzetbe vájt Rákóczi-pince méltán lett a 

világörökség része. 

A sárospataki Rákóczi-pince Tokaj-Hegyalja legnagyobb pincéje, járatai egy 

kilométert tesznek ki. 

Az embert próbáló várséta után szálláshelyünkre a Tengerszem Campingbe 

érkeztünk, ahol nagyon kedves kis házakban helyeztek el bennünket. 

A Camping éttermében volt a vacsora és találkozás a sárospataki egyesület 

tagjaival, akikkel kötetlen beszélgetést folytattunk. Mindenki nagyon jól érezte 

magát. 

Másnap reggel, a bőséges reggeli után Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeumát 

látogattuk meg. 

Tiszteletünket tettük a Kazinczy-Emlékkertben, Kazinczy Ferenc sírjánál. 
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A Múzeumban rengeteg kiállított tárgy, levél és számítógépes információ várt 

reánk, ahol egy teljes napot is el lehetett volna tölteni. 

Mindannyian sajnáltuk, hogy idő hiányában tovább kellett indulnunk. 

Szépalomról Hercegkútra látogattunk, ahol Rák József úr, Hercegkút 

Polgármestere a falu speciális ételével a „Tunki”–val várt bennünket, ami mellé 

finom, saját pincészetéből hozott borokat kínált. 

Ebéd után megnéztük a Sváb Tájházat, onnan a pincesorra látogattunk, ahol a 

polgármester úr pincéjében tovább lehetett folytatni a borkóstolgatást. 

Kicsit fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. 

Remélem még sok ilyen tartalmas és szép kirándulásban lesz részünk, és minél 

többen tartanak velünk. 
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(Felhasznált irodalom; Sárospatak kiadványok és az idegenvezető által 

elmondottak alapján. ) 

Budapest, 2012. szeptember 

Kiss Mira Mária 

    DMPE vezetőségi tagja 

A Múzeumban rengeteg kiállított tárgy, levél és számítógépes információ várt 

reánk, ahol egy teljes napot is el lehetett volna tölteni. 

Mindannyian sajnáltuk, hogy idő hiányában tovább kellett indulnunk. 

Széphalomról Hercegkútra látogattunk, ahol Rák József úr, Hercegkút 

Polgármestere a falu speciális ételével a „Tunki”–val várt bennünket, ami mellé 

finom, saját pincészetéből hozott borokat kínált. 
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polgármester úr pincéjében tovább lehetett folytatni a borkóstolgatást. 

Kicsit fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. 

Remélem még sok ilyen tartalmas és szép kirándulásban lesz részünk, és minél 

többen tartanak velünk. 

(Felhasznált irodalom; Sárospatak kiadványok és az idegenvezető által 

elmondottak alapján. ) 

Budapest, 2012. szeptember 

Kiss Mira Mária 

    DMPE vezetőségi tagja 
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Kirándulás Eger városába 

Elérkezett október 6-a, mely az egri kirándulás napja. 

Budapestről indulva, sajnos nagy késéssel érkezett 

meg kis csapatunk az egri vasútállomásra, ahol a 

városnéző kisvonat várt bennünket, mellyel bejártuk a 

város nevezetességeit, idegenvezető segítségével. 

Első állomásunk a híres Szépasszony-völgy volt. 

A ma közel 200 pincét számláló Szépasszony-völgy 

az elmúlt évszázadban szorosan összekapcsolódott az 

egri borok hírnevével. A völgy nevéhez legendák 

sora fűződik. Bakó Ferenc néprajzkutató szerint a 

„Szépasszony” az ősvallás egyik nagyasszonya volt. 

Vénuszhoz hasonló alak, a szerelem istennője. Neki 

mutattak be áldozatot ezen a helyen. A földművesek 

egy híresen szép asszonyról mesélnek, aki itt 

árusította az egyik pincében a jó egri bort. Mások szerint egy úri villa kikapós 

szép asszonyáról kapta a nevét a völgy. A levéltári adatok alapján nem 

állapítható meg egyértelműen a név eredete, mint ahogy az első pincék 

építésének ideje sem. 

Rövid pihenés után indultunk a város felé. 

Pillantást vethettünk utunk során a Gárdonyi Gézáról elnevezett Színházra, majd 

tovább haladva az Érsekkertet pillanthattuk meg. A mintegy 22 hold kiterjedésű 

parkot Eszterházy püspök idejében építették, a középen található szökőkutat 

2000-ben avatták fel. A francia parképítő művészet hagyományait őrző park 

1919 óta közkert. Délnyugati sarkában futball- és teniszpályákat, valamint a 

stadiont találjuk. 
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Tovább haladva a Termál- és Élményfürdő tárult elénk, mely a Petőfi téren 

található. A melegvizes strand hat szabadtéri és egy részben fedett medencével 

várja a látogatókat. Egert 1976-ban országos jelentőségű gyógyhellyé 

nyilvánították. A természetes forrásból naponta több ezer köbméter víz tör fel. A 

termálfürdő mellett találjuk a Török fürdőt. Vize mozgásszervi 

megbetegedésekre, a nőgyógyászati panaszokra és a gerincoszlop betegségeire 

kedvező hatással van. Egy kicsit továbbhaladva láttuk a 

Bitskey Aladár olimpikonról elnevezett fedett uszodát, 

melynek tervezője Makovecz Imre. Sajnos a gyógyfürdőt idő 

hiányában nem próbálhattuk ki. 

A kisvonat száguldott tovább velünk a Kossuth Lajos utcán. 

Bal oldalon láthattuk a Ferencesek templomát, jobb oldalon a 

Nagypréposti palotát. Ebben az utcában található a 

megyeháza épülete is, ahol Fazola Henrik egyedülállóan szép 

kovácsoltvas kapuját csodálhatjuk meg, az udvarban, a volt 

börtön épületben pedig várostörténeti kiállítás és a megye sporttörténeti kiállítást 

találhatjuk. 

Lassan utunk a Dózsa György térre vezetett, ahonnan már látható volt a vár 

bejárata. A várban a Kazamata, a Hősök terme, a történeti és időszakos kiállítás, 

a Képtár, a Romkert az Éremverde kínál változatos időtöltést. 

A vár északi bejáratától nem messze tekinthető meg az Egri csillagok regény 

írójának Gárdonyi Gézának az emlékháza. 

Innen tovább haladva érkezünk meg a város főterére a Dobó térre. 

A Dobó tér Eger legegységesebb, legzártabb tere. Kisfaludi Stróbl Zsigmond és Stróbl Alajos 

alkotásai a főtéren állítanak emléket az 1552-es többszörös török túlerővel szembeni 

dicsőséges győzelemnek. A török 40-50 ezer fős hadseregével kb. 2000 fős várnép nézett 

szembe. Dobó István és maroknyi  
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csapata felesküdött a vár védelmére, és arra, hogy a végsőkig kitartanak. A közel 

40 napos ostrom után a török sereg elvonult a vár alól. A felvidék kapujának 

tartott erőd védőinek, az egri hősöknek ekkor sikerült megállítani a hódító 

oszmán sereget. A várat a törökök 1596-ban tudta elfoglalni, amikor már 

zsoldosok védték.  

Sajnos a vár részletes megtekintése elmaradt (szűkös idő miatt), csak a vár 

bejáratát pillanthattuk meg a kisvonatról. 

A Dobó téren emelkedik Közép-Európa egyik 

legszebb és egyedi templombelsővel rendelkező 

barokk temploma, a Minorita templom. Mindennap 

11,00, 15,00 és 18,00-kor harangjáték hallható a 

templomból. Ha szemben állunk a templommal 

jobbra található a Városháza eklektikus épülete. 

Innen a Főtérről gyalog folytattuk utunkat. 

Megtekintettük az egri Bazilika épületét. Ez Eger 

egyetlen klasszicista építménye, Magyarország 

második legnagyobb temploma. A Bazilika Hild 

József tervei szerint 1831-1837 között épült 

Pyrker érsek megrendelésére. A Főszékesegyház 

előtti téren álló szobrok Marco Casagrande 

alkotásai. A Bazilika orgonáját a XIX. sz. végén a 

salzburgi Moser cég szállította. 

A Bazilikával szembeni Eszterházy téren található a 

későbarokk stílusban épült Liceum tekintélyes 

épülete, melyet a XVIII. század végén egyetem 

céljából épített Eszterházy Károly gróf, ahol ma 

főiskola működik. A Líceum első emeletén tekinthető 

meg a híres egyházmegyei könyvtár, ahol számos 

régi kódex, kézirat, és a Magyarországon fellelhető 

egyetlen eredeti Mozart-levél is látható. Tornyában az ország első csillagászati 

múzeuma, a Spekula Csillagvizsgáló működik. 

Innen utunk a Vörös Rák étterem felé vezetett, ahol 

az ebédet fogyasztottuk el, majd kis pihenés után 

felkerestük Eger város híres Marcipán múzeumát, 

mely Kopcsik Lajos, Oscar díjas cukrász nevéhez 

fűződik, benne az egyedülálló barokk szobával. 

Ámulattal néztük a gyönyörű műveket. 
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Sajnos a kirándulásunk itt véget ért és indulnunk kellett a vonathoz, de még séta 

közben megpillanthattuk a Minaret kiemelkedő építményét.  

A Minaret Európa legészakibb török korból származó emlékműve. Az építmény 

14 szög alaprajzú és 40 méter magas. A faragott homokkőből épült torony 

viszonylag jó állapotban vészelte át az évszázadokat. Magas törzsén belül 97 

csigalépcső vezet fel a körerkélyre, amelyet vaskorlát övez. A csodálatos 

panorámáért érdemes megküzdeni a csigalépcsőkkel. Mi ezt nem tettük, de 

elképzeltük milyen szép lehet a környék. 

Nagyon sajnáltuk, hogy ez a csodálatos nap véget ért, de megfogadtuk, hogy 

még visszatérünk e szép városba. 

Köszönet Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetőnek, aki sok érdekes 

információval és élménnyel gazdagította csapatunkat! 

Eger, 2012. október 06. 

Komlódi Lászlóné 

DMPE vezetőségi tagja 
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Karácsonyi ünnepség 

Budapest, 2012. december 15. 

Hagyomány, hogy a DELTA Magyar Parkinson Egyesület minden évben 

megrendezi a karácsonyi ünnepséget. 

2012. december 15-én a Semmelweis Neurológiai Klinika előadó termében 

tartottuk meg, ahová minden egyes tagtársunkat szeretettel vártuk. 

Az ünnepséget dr. Takáts Annamária ünnepi beszédével, nyitotta meg, majd 

Tóth Katalin, a DELTA Magyar Parkinson Egyesület elnökének ünnepi beszéde 

következett. 

Szabó Gyula kivetítőn mondta el Ady Endre: Karácsony című versét, majd 

Ligeti Attila színművész Tolsztoj feldolgozásában Panov apó tanulságos 

karácsonyi történetét mesélte el. 

A tagokkal meggyújtottuk az ünnepi mécseseket a szépen terített asztalon, majd 

mindenkinek a Medicina kiadó szponzorálásával Ismerd meg hazádat 

ismeretterjesztő útikönyvet ajándékoztunk. 

Az előző vezetőség munkáját egy-egy szép könyvalbummal köszöntük meg. 

Ezután dr. Takáts Annamária szavait idézve „egy angyal szállt közénk, 

egyenesen Itáliából” és egy óriás panettonét (10 kg) varázsolt az ünnepi asztalra. 
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Az ünnepi asztal mellett jó hangulatban zajlott az ünnepség. 

Megérkeztek a meghívott vendégeink, Szolnokról egy betegtársunk, ők most 

szándékoznak klubot alakítani, és Fero István a Sárospataki egyesület Elnöke, 

aki versmondással és ajándékkal kedveskedett nekünk. 

Elmondhatjuk, hogy nagyon szép és tartalmas ünnepség volt, előkészülete az 

ádventnek és a karácsony örömének. 

Köszönjük dr. Takáts Annamária főorvos asszonynak, aki nem kevés 

lelkesedéssel és a betegek számára örömszerzéssel szervezte ezt a szép 

ünnepséget. 

Budapest, 2012. december 

Kiss Mira Mária 

  DMPE vezetőségi tagja 

A fotókat Tomori Réka és Molnár Gáborné, Emi betegtársaink készítették, 

köszönet érte! 
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Beszámoló az EPDA 20. születésnapjáról 

2012. szeptemberében az Európai Parkinson Betegszervezet (EPDA) huszadik 

születésnapját ünnepeltük. A három napos rendezvényre Amszterdamban került 

sor szeptember utolsó hét végéjén. 

Pénteken, 28-án, az ünnepségek első napján került sor az eddigi első, soha – 

nem volt, Parkinson-betegek felvonulására („First Ever Unity Walk”), amire 

mindannyian nagy várakozással tekintetünk. Ezt a látszólag egyszerű eseményt 

rengeteg szervezőmunka előzte meg már egy évvel korábban. Kiemelkedő 

köszönet illeti a Holland Betegszervezetet, nélkülük nem lett volna ilyen nagy a 

siker. 

Az EPDA elnöke, Knut,Johan Onarheim kezdetben maximum 500 résztevőre 

számított. Hihetetlen, hogy ezt a számot sikerült megduplázni! 

Nehéz leírnom azt a hangulatot, ami akkor és ott körülvett. Közel ezren – 

betegek, hozzátartozók, orvosok, gondozók, politikusok – vonultunk együtt azon 

a napfényes őszi délelőttön Amszterdam csatornái mellett. Egyforma trikóban, 

különböző színű sapkában, forró teával a kezünkben, angol nyelvű 

transzparensekkel, amelyik mindegyike azt hirdette: együtt mozdulunk meg a 

Parkinson-betegekért. És kétségtelenül: megtettük együtt! Sikerült! A 

felvonulást vidám mulatság, közös torna és tánc követte. 

A résztvevők között nem láttam szomorú vagy mosolytalan arcot, mindenki 

segített a rászorulónak. Aktivizálták a médiát, a sajtót, nagy visszhangja volt az 

eseménynek. 

A rendezvény nagy érték volt a „stigma” elleni harcban – nyilatkozta az elnök. 

Reméli, ez csak a kezdete volt egy hasonló rendezvény sorozatnak. 
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Amszterdamban bebizonyítottuk, hogy egy nagy család vagyunk és együtt 

tudjuk hallatni a hangunkat! 

Én a magam részéről ott a csendes, melengető őszi napfényben a betegekkel 

körülvéve csak azt éreztem: Jó itt lenni! Jól érzem magam közöttük! Azt az 

érzést és hangulatot soha nem fogom elfelejteni. 

A rendezvény második napján, szombaton tartották az EPDA éves közgyűlését. 

Ezen az EPDA tisztségviselői, a 24 tagország képviselői, betegek és gondozóik 

vettek részt. 

Az események központjában a „Life with Parkinson’s” könyvsorozat harmadik 

részének a bemutatója volt. 

Nem akarom itt méltatni a könyvet, bár megérdemelné. Remélem, hogy 2013. 

április 28-án, Parkinson-világnapi rendezvényünkön mindenki kézbe veheti 

immár magyar nyelven. 

Színvonalas előadásokat hallottunk az Európai Parlamentben való 

részvételünkről, szerepünkről, amelyet Mary Baker, az EU parlamenti képviselő, 

az európai betegszervezet elindítója tartott. 
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Tőle tudtuk meg, hogy Európában 2014-ben lesz az „Age of the Brain” (az „agy 

kora”) éve, 2015-ben az Amerikai Egyesült Államokban, majd a következő 

évben a távol-keleti országokban. 

A délelőtt egyik fénypontja Bas Bloem (Hollandia) volt. Ő az egészségügyben 

szükséges forradalmi változást, az egyre inkább beteg-centrikus szemléletet, 

ellátást hangsúlyozta. 

Nem véletlen, hogy a Time magazin „év embere” nem politikus, nem más ismert 

híresség volt, hanem az individuális, egyedi ember, aki lehetsz Te is, Ő is, Én is, 

Mi is. 

Ezt a változó világot, megújuló szemléletet vallja magáénak az EPDA, aki nem 

betegekért harcol, hanem olyan egyénekért, akiket formálisan betegeknek 

neveznek. 

A további előadók közül Fabrizio Stocchit (Olaszország) emelném ki. Ő az 

EPDA több éves „Awareness” (Tudatosság) kampányának az eredményeiről 

számolt be, az eredményeket két részben a European Journal of Neurology 

közölte. Ez az anyag mindannyiunknak ismerős, magyar betegek is szép 

számban részt vettek az internetes felmérésben. Ezt a cikk is megemlíti. 

Az EPDA 20 éves születésnapjának megünneplését a péntek esti díszvacsorán 

egybekötöttük a főtitkár asszony, Lizzie Graham 70. születésnapjával. 

Meghatódva fogadta a 24 tagország – így Magyarország – köszöntését is. 

Remélem, tudjuk eredményes tevékenységünket folytatni az EPDA-val! 

Dr Takáts Annamária 

orvostanácsadó 
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Érdekességek 

„PATTOGÓ” IZÜLETEK 

Kezdje időben a porcvédelmet! 

Aligha tudna két csont elmozdulni egymáson, ha felszínüket nem borítaná sima, 

rugalmas, a fizikai terhelést bíró porc. 

A reumatológusok szerint húsz-harminc éve az emberek porcai egészségesebbek 

voltak, a kopásos tünetek, panaszok az ötven fölöttieket jellemezték, míg 

napjainkban a harmincasok is beszámolnak ropogó, fájó ízületekről. A kopás 

első tünete, hogy hangot ad az ízület, majd megjelenik a fájdalom, végül a 

mozgáskorlátozottság. 

Porckopáshoz a helytelen testtartáson, a rossz statikán kívül vezethet még 

sérülés, anyagcsere-betegség, genetikai hajlam. A krónikus betegség 

diagnosztizálása szakember feladata röntgenfelvétel segítségével, illetve a 

megállapítható biológiai eltérések alapján. 

Az orvosok az ízületek védelme érdekében azt javasolják, sporthoz, kerti 

munkához használjunk térdvédőt. Soha ne emeljünk hajolva, csak rogyasztott 

térddel, mert így a comb izmait terheljük! Figyeljünk az oldalirányú mozgásra, 

különösen, ha közben emelünk is, így védjük a gerincünket! Mielőtt fölkelünk 

az ágyból, mindig nyújtózzunk néhányat! Számítógép előtt ülve a térd, a csípő 

és könyök derékszöget zárjon be. Csuklónkat támasszuk alá! A megelőzésnek 

kulcsszerepe van a porcvédelemben, ami rendszeres tornát, gyaloglást, az ülő- 

vagy számítógépes munka lehetőség szerinti kerülését, helyes táplálkozást, 

megfelelő vitamin- és ásványianyag-bevitelt, a kornak, testmagasságnak 

megfelelő súly elérését és megtartását jelenti. 

TUDTA? 

A mozgásszervi betegségek kialakulásának fő oka a gerincoszlop ás a perifériás 

ízületek egyenlőtlen terhelése, és a hiányzó kompenzáció. 

A legérzékenyebb a térd- és a csípőízület, valamint az ágyéki gerinc. 

A fiatal felnőttek 15-20 százalékának már van porckopása. 

Forrás: Nők Lapja 
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Hírek 

Az European Patients Forum (Európai Betegfórum) az Új Helikon Bt-t 10 

magyarországi betegszervezet átvilágításának elkészítésével, stratégiai 

tervezésének megkönnyítésével, a teljes folyamat megtervezésének 

koordinálásával bízta meg. Ennek a 10 magyarországi szervezetnek egyik alanya 

Egyesületünk is. 

Az elemzés célja, hogy 

 a szervezet fenntarthatóságának kérdéseit, kihívásait feltárja; 

 megalapozza a hosszútávú szervezetfejlesztés irányait, kijelölje és 

meghatározza a további fejlesztő munka prioritásait; 

 a szervezeti stratégiaalkotás és a különböző menedzsment-területek 

meglévő és hiányzó elemeinek, a szervezetben alkalmazott 

munkamódszerek eredményességének és a kommunikációs hatékonyság 

vizsgálatát végezze el; 

 kevésbé a szervezet szakmai tevékenységének, sokkal inkább a 

keretrendszer nonprofit szakmaiságának áttekintésével a további szakmai 

munka magas színvonalon való kivitelezésének lehetőségeit tisztázza, 

alkossa meg. 

A vizsgálat az alábbi lépéseket foglalta magába: 

 személyes találkozók, interjúk a szervezet vezetőivel, munkatársaival 

 szervezeti kérdőív kitöltetése 

 szervezeti dokumentumok áttekintése (SZMSZ, közhasznúsági jelentések, 

előzetes operatív tervek, projektek, egyéb elkészült tervek) 

 a szervezet kommunikációs anyagainak elemzése (honlap, információs 

anyagok, kiadványok, hírlevelek) 

Az átvilágítás végzők a fenti szempontok alapján a vizsgálatot elvégezték, a 

stratégiai tervezéssel együtt megfogalmazták ajánlásaikat. 

Kedves Betegtársaink! 

2013. március hótól elindítjuk betegtársaink részére klubfoglalkozásainkat! 

Az összejövetelek alkalmával lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésre, játékra 

(pl. társasjátékok, sakk), kézműves tevékenységekre. 

A foglalkozások helyszíne: SE Neurológiai Klinika alagsora 

időpontja: minden hónap 2. szerdája, délután 14-17 óráig 

Első foglalkozás: 2013. március 13. 

29


	2013_februari_hirlevel_teljes
	2013. februári Hírlevél1
	2013. februári Hírlevél2
	2013. februári Hírlevél3.1
	2013. februári Hírlevél3.2
	2013. februári Hírlevél4

	2013. februári Hírlevél5



