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Európában 1,4 millió Parkinson-kóros beteg él, a betegség 
költsége évente közel 14 milliárd euró. Becslések szerint 
2030-ra a betegek száma kétszeresére nő, ami óriási 
egészségügyi, szociális és társadalmi teher lesz. A kór 
idővel átveszi a rosszindulatú daganatos megbetegedések 
helyét a halálozási listán. 
 

A Parkinson-kór a második leggyakoribb degeneratív, sejtpusztulással járó 
idegrendszeri betegség. Nagyon hosszú ideig csupán mozgászavarnak tartották a 
mozgáslassulással, izommerevséggel, remegéssel, tartászavarral és esésekkel 
járó kórképet, ha a legjellemzőbb motoros tüneteket szeretnénk felsorolni. 
 
Az utóbbi 10-15 évben nyilvánvaló lett, hogy a tüneti kép sokkal gazdagabb, 
sokkal komplexebb, és itt az idegrendszer csaknem egészét érintő betegségről 
van szó. A motoros tünetek mellett jellemzők az ún. nem motoros tünetek, a 
depresszió és pánikzavar, a szagláscsökkenés, a töredezett és nyugtalan alvás, a 
székrekedésre való hajlam. Utóbbiak gyakran a motoros tünetek előtt 
jelentkeznek, és jobban rontják a beteg életminőségét azoknál. 
 
Jelenleg Európában 1,4 millió Parkinson-kóros él, a betegség költsége évente 
közel 14 milliárd euró. Becslések szerint 2030-ra ennek a betegszámnak a 
kétszeresével kell számolnunk. Óriási egészségügyi, szociális és társadalmi 
terhet jelent ez, óriási megpróbáltatásokkal. Vajon ki gondoskodik majd ezekről 
a betegekről? Ennek a kérdésnek a megválaszolása a világ minden fejlett 
országában hatalmas gondot jelent, nemcsak az ellátás költsége, hanem a 
csökkenő népszaporulat miatt is. 
 
Azt is jósolják, hogy a degeneratív idegrendszeri betegségek (Alzheimer-, 
Parkinson-kór stb.) idővel átveszik a rosszindulatú, rákos megbetegedések 
helyét a halálozási listán! A problémát felismerve a Parkinson-kórban 
szenvedők és családtagjaik helyzetének javítását tűzte ki célul az európai 
betegszervezet – European Parkinson’s Disease Association (EPDA) –, mely 
ernyőintézményként fogja össze 26 európai ország betegszervezeteit. 
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Az EPDA felvette a harcot a Parkinson-kóros betegekért az Európai 
Parlamentben (EP) is. Két évvel ezelőtt fogalmazták meg a Hitvallást (Pledge), 
2013-ban a neurodegeneratív betegségekben szenvedők munkahelyi helyzetével 
foglalkoztak. Célként fogalmazták meg, hogy „pusztán” a diagnózis miatt senkit 
ne bocsássanak el a munkahelyéről, ha a feladatát jól elvégzi. Közel 200 EP-
honatya – köztük a magyar képviselők – aláírását gyűjtötték össze ennek a 
problémának a támogatására. 
 

 
Agyműködés. Prof. dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus is 

előadást tartott a világnapon 
 
1993-ban határozták el, hogy James Parkinson születésnapját, április 11-ét a 
Parkinson-kóros betegek világnapjává kiáltják ki. Azóta ezt a napot csaknem az 
egész világon megünneplik. A Delta Magyar Parkinson Egyesület 1998-as 
megalakulása után néhány évvel, 2006-ban csatlakozott az EPDA-hoz, és azóta 
mi is tartunk országos rendezvényeket a világnapon. 
 
Az EPDA 1997-ben egy chartát adott ki megvalósítandó céljairól. Ezt a 
kiáltványt a mi szervezetünk, a Delta Magyar Parkinson Egyesület 2009 
májusában írta alá. 
 
A charta célkitűzései, hogy minden beteg jusson el Parkinson-kórral foglalkozó 
specialistához, kapjon korai és pontos diagnózist, részesüljön minden szociális 
támogatásban, részesüljön folyamatos gondozásban, aktívan vegyen részt 
betegsége kezelésében. 
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Gyógyító mozgás. 

Megmozdult a világ, de a Parkinson-betegek sem tétlenkednek 
 
Javítható a betegek életminősége 
 
James Parkinson születésnapján, április 11-én tartják a Parkinson- betegek 
Világnapját az 1755-ben, Londonban született polihisztor, James Parkinson 
tiszteletére. Az angol gyógyszerész és sebész, geológus, paleontológus 1817-ben 
publikálta az Egy tanulmány a remegő bénulásról című munkáját,  amelyben 
elsőként írta le a „reszkető bénulást” („Paralysis agitans”), amit később Jean-
Martin Charcot Parkinson-kórnak nevezett el. 
 
Hazánkban a Parkinson-kóros betegek becsült száma 20–30 ezer között van. Az 
ő érdekeiket képviselő Delta Magyar Parkinson Egyesület elnöke a világnapi 
rendezvény kapcsán azt emelte ki, hogy a Parkinson-kór ma már nem a 
reménytelenséget jelenti. A korszerű gyógyszeres és nemgyógyszeres kezeléssel 
minden stádiumban javítható a betegek életminősége. Rendelkezésre állnak 
olyan műszeres orvosi beavatkozások, amelyek gyógyszeres vagy műtéti 
terápiát jelentenek. Emellett kiemelkedő jelentősége van a betegek folyamatos 
gondozásának és a nemgyógyszeres kezelésnek. Mivel a betegség a mozgás 
összerendezettségét, a járást, a kézügyességet vagy akár a beszédet is károsítja, 
előtérbe kerül a ritmusos és finommozgások gyakorlása, a tánc, a mozgás és 
bábterápia, s egyre jobb eredményeket érnek el a Kodály-módszer ének- és 
hangterápiában történő alkalmazásával. 
 
A célok – részben – a mai napig arra várnak, hogy megvalósuljanak 
Magyarországon ugyanúgy, mint Európa minden más államában, bár minden 
országnak megvan a maga saját, specifikus problémája. Egyre inkább az a 
gondolat kerül előtérbe, hogy az orvosközpontú helyett a betegközpontú 
kezelésnek van helye és jogosultsága, akár individuális terápiával még a 
betegség előrehaladott stádiumában is! Már erre is van példa, illetve lehetőség. 
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Az EPDA tevékenységének aktív részesei vagyunk a 2009–10-ben meghirdetett 
betegségismertséget növelő kampányunk óta. Ennek első lépéseként a hazai 
helyzetről készült felmérésből megdöbbentő adatok láttak napvilágot, például 
annak tekintetében, hogy milyen hosszú idő telik el a panaszok megjelenése és a 
diagnózis felállítása között. Neves szakemberek tollából született meg két 
közlemény ismert nemzetközi lapban ennek a kampánynak az eredményéről. 
 
Célunk, hogy hazai ernyőszervezet legyen a Delta minden megyei s kisebb 
betegszervezet és -csoport összefogásával, így minden magyar betegnek az 
érdekét képviseljük. Szervezeti életünkben mi is arra törekszünk, hogy növeljük 
a Parkinson-kórhoz kapcsolódó tudatosságot, ismeretet a betegekben és a 
társadalomban. 
 
Ez év januárjában és februárjában ennek a célnak az eléréséhez szolgáló első 
lépésként Budapesten megszerveztük a nyolc héten át tartó Parkinson-iskola 
betegeknek és hozzátartozóknak című képzésünket. Nagy sikere volt, a jövőben 
folytatni szeretnénk több vidéki város betegklubjának bevonásával. 
 
Úgy tűnik, megmozdult a világ a Parkinson-betegekért, de a feladatok sora még 
végtelen. Tudatos és megértő társadalmi elfogadásra, nem stigmatizációra van 
szüksége mindenkinek! Ebben a szellemben szeretnénk a munkánkat folytatni, 
és ebben a szellemben ünnepeltük meg az idei világnapot is. 
 
Forrás: Figyelő Online 
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Parkinson-betegekkel a Parkinson-betegekért 
Az első magyarországi Parkinson-séta – 2014. június 29. 
 
Az EPDA 20 éves fennállásának évfordulóján 2012-ben – ami egyben a 
szervezet húsz éves harcát is jelentette a Parkinson-betegek társadalmi 
beilleszkedéséért, a betegség elfogadásáért és a betegek tudatosságának a 
növeléséért – megszervezte az első európai Parkinson-sétát Amszterdamban. Ez 
ragyogó lehetőség volt annak a bizonyítására, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, 
együtt lépünk fel a Parkinson- betegekért, családjaikért, magunkért és hallassuk 
hangunkat egész Európában. 
 
A Parkinson-séta története az Amerikai Egyesült Államokban kezdődött 1994-
ben: akkor 200 résztvevővel 16 000 dollárt nyertek kutatásra. Húsz év elteltével 
már 12 000 „sétáló” résztvevőt számláltak, és közel 1,5 millió dollár adományt 
kaptak kutatásra. Nagy volt a társadalmi visszhang! 
 
Az EPDA vezetősége a 2011-es New Yorki séta után határozta el, hogy 
Európában is kipróbálja ezt a modellt, és ennek az elhatározásnak volt az 
eredménye, hogy 2012. szeptember 28-án Amszterdam utcáin több, mint ezren 
vonultunk fel Európa csaknem minden országából. Hogyan jelentek meg a 
hírek? „Európai Parkinson Séta – Győzelem” hiszen a várt 500 résztvevő helyett 
a résztvevők száma megduplázódott. Azóta több országban rendeztek országos 
Parkinson –sétát, ma Magyarországon folytatjuk ezt a sort. 
 
Miért fontos, mi a jelentősége ennek a sétának? Változásokra van szükség, ezt 
mindannyian érezzük, amelyeket azonban mi, az ún. Parkinson-közösség 
egyedül nem tud létrehozni, illetve elérni. Változások kellenek ahhoz, hogy a 
már eddig is magas társadalmi és szociális terhek ne növekedjenek tovább a 
társadalom öregedésével. 
 
A séta célja figyelem felhívás. Össze kell fogni a betegeknek, családjaiknak, a 
betegszervezeteknek, az egészségügyben résztvevő minden ágazatnak, a 
gyógyszeriparnak, a döntéshozóknak és politikusoknak, a médiának egyaránt 
országokon belül és határokon túl, egész Európában. 
 
Attól kezdve, ha a beteg is, a társadalom is elfogadja a Parkinson-kórt, a 
társadalom egyenértékű tagjai maradnak. 
 
Az „együtt” mindig ad. Utat vágni jó. Együtt utat vágni: „Diadal”. 
Kívánom, hogy érezzék Magukat jól az első hazai Parkinson-sétán! 
 
Budapest, 2014. június 29. 
 
 dr. Takáts Annamária 
 orvostanácsadó 

 6 



 
Az első magyarországi Parkinson-sétán 220-an voltunk. Itt közlünk néhány 
képet, amelyek tükrözik a felhőtlen néhány boldog óra hangulatát, örömét. 
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Nyári pihenés 
 
 
Elérkezett ismét a várva várt nyaralás ideje, mely 2014. augusztus 31-től 
szeptember 6-ig tartott. 
 
Ismét igazolom járt végig rajtunk, hogyan jutunk el, milyen lesz a szállás. 
Kisebb-nagyobb kalandokat megérve folyamatosan érkeztünk meg. Szállásunk 
ismét a „Jurta” házban volt, melyet már előző évből ismertünk. 
 
A szobák gyors elfoglalása után közös megbeszélést tartottunk, ahol 
megegyeztünk a heti programról. 
 
A reggeli torna egy napon sem maradhatott el, az időjárás is kegyes volt 
hozzánk. A közeli medencében pedig vízi tornát tartottunk. 
 
Másnap délelőtt ellátogattunk a helyi katolikus templomba, mely a falu egyik 
nevezetessége. 

A Szent Márton-templom Tours-i Szent 
Márton tiszteletére felszentelt, gótikus stílusú 
műemléktemplom Bogácson, amelynek 
pontos története, építésének körülményei nem 
ismertek. Az eredetileg román stílusú 
templom feltehetően a községgel közel 
egyidős épület, mivel Bogács első írásos 
említésekor, 1248-ban már jelenlegi helyén, 
bár közel sem jelenlegi formájában állt a 
templom, akkor még Szent György nevét 
viselve. A templom, koránál és jelentőségénél 
fogva a község egyetlen műemléképülete, s 
egyben fontos turistacélpont a Bogácsra 
látogatóknak. 

 
A templom megtekintése után a falu tájháza volt a cél. A két nevezetesség elég 
messze volt egymástól, így bizony jól elfáradtunk, mire a tájházhoz értünk, mely 
nagy meglepetésre zárva volt. Gyorsan megpróbáltuk megkeresni az illetékest, 
hogy a látogatást megtehessük. A várakozás ideje alatt megtekintettük a 
közelben lévő kilátót is, melyből gyönyörű panoráma tárult elénk. 
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A település fölé magasodó dombtetőn 
álló millenniumi kilátóból csodálatos 
kilátás nyílik a falura és a Bükkaljára. 
A millennium évében épült, hatszögletű 
kilátó magasságát nem lépcsők adják, 
hanem a domb, amire épült. Földön álló 
mellvédjét bogácsi kőből rakták. Még a 
község területén, a Tájháztól nem messze 
áll. 
A kilátóról letekintve láthatjuk Bogácsot 
és a környék településeit. Északi 
irányban a déli Bükk évszázados 
erdőkkel borított szépsége fogja meg 
tekintetünket. Dél felé tekintve pedig az 
Északi-középhegység alatt elterülő Dél-
Borsodi Mezőségig és a Hevesi-síkságig 
is elláthatunk. 
 

Bogács egyik legrégebbi, 140 éves 
parasztházában alakították ki a Tájházat, 
bemutatva a földnélküli parasztemberek 
életkörülményeit. Berendezésének nagy része 
gyűjtésből való, így a XIX. század végét, a 
XX. század elejét tükrözik a tárgyak. A 
bogácsi palóc népviselet, öltözet is 
megtalálható a kiállítási darabok között. 
 
A ház és a kerítés is kőből épült – mint ahogy 
Bogácson szinte minden –, a köveket sárral 
tapasztották egymáshoz. 
 
Az épület a XIX. század végén kialakult, 
háromosztatú parasztháztípus képviselője: 
helyiségei – szoba, konyha, kamra – egymás 
után következnek. Rövid vége néz az utcára, 
egyetlen bejárata a középső helyiségbe, a 
pitvarba (konyhába) vezet, a többi helyiség 
innen nyílik. Külön bejárata csak az 
istállónak van. 

 
Egyik este az ismert pincesort látogattuk meg, ahol fergeteges bulit tartottunk, 
tánccal és egy kis koccintással összekötve. 
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A „szafari” kirándulás most sem maradhatott el, mely ismét maradandó élmény 
volt. 
 
Természetesen azért minden nap volt időnk a fürdésre is a gyógyfürdőben. 
 
Az esti házi koncertek sem maradhattak el Péter jóvoltából. A zenehallgatás alatt 
gyöngyfűzéssel, játékokkal, rejtvényfejtéssel töltöttük el az időt. 
 
A hét eltelte után fájó szívvel vettünk egymástól búcsút, és megfogadtuk, hogy: 
 

„Jövőre, Veled, ugyanitt!” 
 
 
 Komlódi Lászlóné 
 vezetőségi tag 
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 Kirándulás a Grassalkovich-kastélyba 
 

 
2014. október 11-én ellátogattunk Magyarország egyik legnagyobb barokk 
kastélyába, a gödöllői Grassalkovich-Kastélyba. 
 
A találkozás délelőtt a gödöllői HÉV megállójában volt, ahol nagy örömmel 
fogadtuk a Pécsi Parkinson Egyesület tagjait. Az odautazás nagyon gyorsan 
eltelt, beszélgettünk, élményeket meséltünk, a szatyrokból előkerültek „ magyar 
szokás szerint” finom sütemények, egyik társunk csodálatos erős minipaprikával 
kínált bennünket (na nem ottani evésre), amelynek olyan volt a formája mint egy 
kis tulipán, harmonizál a kitűzőnkkel. 
 

 
 
1 óra utazás után megérkeztünk a barokk Magyarország egyik legcsodálatosabb 
remekművéhez, a Grassalkovich-kastélyhoz, amely csodálatos látványt nyújtott. 
A kastély monumentális épülete előtt felidéztük a barokk korról tanultakat. 
 
A Grassalkovich-kastély Gödöllőn, Pest megyében találhatótó. Ez 
Magyarország egyik legnagyobb barokk kastélya. 
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A 18. század egyik legjelentősebb főurának, a Grassalkovich család kiemelkedő 
tagjának, Grassalkovich Antalnak, Mária Terézia bizalmasának (1694–1771) 
sok mindent köszönhet Gödöllő. A kastélyt és a hozzátartozó épületegyüttest az 
1740-es években építtette, Mayerhoffer András tervei alapján. A kettős U-alak 
hét szárnyának építése több szakaszban történt. A díszterem a középső rész utcai 
frontján van, a terem alapterülete 170 négyzetméter. 1746 és 1749 között két új 
szárnnyal bővült az épület mindkét oldalon: a déli szárnyban istálló és 
szénapadlás kapott helyet, az északi szárnyban pedig ekkor készült el a ma is 
működő római katolikus templom. A kastély bővítését fia, Grassalkovich Antal 
(1734–1794) folytatta 1782 és 1785 között. Ekkor létesült a színházterem, kettős 
páholysorral és kitűnő színpadtechnikával. Ez Magyarország egyetlen 
rekonstruált barokk színháza. Unokája, Grassalkovich Antal (1771–1841) 
nevéhez fűződik az északi oldal utolsó szárnya, az új narancsház megépítése és a 
franciakert tájképi kertté való alakítása. 
 
A kastélynak sok illusztris vendége volt, járt itt többek között 1751-ben Mária 
Terézia is. Windisch-Grätz hercegnek 1849-ben itt volt a főhadiszállása. 
1849.április 6-i győztes isaszegi csata után már Kossuth Lajosék ünnepeltek itt. 
A kastély második fénykorát, az Osztrák-Magyar Monarchia idején élte. A 
magyar állam megvásárolta, majd 1867-től királyi pihenő rezidenciává 
alakították, enteriőrjei ma is ezt a kort idézik. Ferenc József és Erzsébet királyné 
koronázási ajándékként kapta meg Gödöllőt és a kastélyt. Erzsébet királyné 
távol a bécsi etikettől, tavasszal és ősszel pihent itt, férje Ferenc József gyakran 
elkísérte. Erzsébet királyné halála után (1898) Ferenc József már ritkábban 
látogatott ide: utoljára 1911-ben járt itt. I. Ferenc József utóda IV. Károly első 
hosszabb gödöllői tartózkodásának a monarchia összeomlása vetett véget 1918. 
október 26-án. Azután 1920-tól a kastély Horthy Miklós pihenőhelyévé vált. A 
második világháború után a szovjet katonák raktárnak és istállónak használták. 
1944-ben a berendezés nagy részét elszállították, illetve helyben elpusztították. 
Az északi szárnyak végén a Honvédelmi Minisztérium alakította ki 
raktárbázisát. A műemlékké nyilvánított kastély épületében szociális otthon 
működött. 
 
A felújítási munkák 1985-ben kezdődtek. A kastélyt 1990-ben hagyták el a 
szovjet csapatok, az épület teljes kiürítése 1994. végére fejeződött be. A 
felújítást a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság koordinálta. Az 
épületben ma múzeum működik, a kastély jelentős rendezvényközpont is. 
 
A kastély termeit idegenvezető nélkül, vagyis mégsem anélkül jártuk be, mert 
sok társunk nagyon tájékozott volt, így ha odaálltunk melléjük a kastély 
történetéről és az odavonatkozó történelemről hallottunk. A termekben található 
tárlókban lévő információk is teljes képet adtak a kor történetéről és a kastélyról. 
Meg-megálltunk egy csodálatos festmény és tárgy előtt, néha úgy éreztük, 
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mintha abban a korban élnénk. A csodálatos festmények, a tárlókban látható 
tárgyak elfeledtették velünk betegségünket, nem éreztünk fáradságot, átadtuk 
magunkat a barokk stílus csodálatának. 
 

 
 
A kastélytól a kastély udvarában lévő kávéházban vettünk búcsút, ahol finom 
kávát és üdítőt fogyasztottunk, felidéztük a látottakat és képzeletünk már 
szárnyalt a következő program megszervezéséhez. Megállapítottuk, hogy 
színvonalas és nagyon kellemes napot töltöttünk el együtt.  
 
 
 Neyné Kaponya Lenke 
 vezetőségi tag 
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I. Parkinson-Fórum 
 
2014. októberében hívta össze először a Delta Magyar Parkinson Egyesület az 
első magyarországi Parkinson-Fórumot betegek, hozzátartozóik, az 
egészségügyi ellátók képviselői és az egészségügyi dolgozók részvételével. A 
Fórum sikeresnek bizonyult, folytatjuk 2015-ben. 
 

Parkinsonnal a tettek mezején 
 
Parkinson Kerekasztal néven hirdetett meg találkozót a Delta Magyar 
Parkinson Egyesület, hogy az országban működő kisebb betegegyesületek, 
valamint a Parkinson-kór gondozásában résztvevő egészségügyi 
szakemberek bevonásával megfogalmazzák, mik a legfontosabb igényei az 
érintett embereknek ma Magyarországon.  
 
Rendkívül eredményes volt a közös gondolkozás. Az esemény végére dr. Takáts 
Annamária, a Delta orvosszakértője, Tóth Katalin, az országos egyesület elnöke, 
a regionális betegegyesületek képviselői – Feró István, Golobné Wassenszky 
Rita és Rabi Sándorné –, valamint a meghívott szakemberek – akik között volt 
belgyógyász, gyógytornász és neurológus szakorvos egyaránt, társaik mellett dr. 
Nagy Helga és Udvarhelyi Edina (gyógytornász) – pontokba szedve írták össze 
a legfontosabb célokat, amelyeket a közeljövőben el szeretnének érni a 
Parkinson-kórral élő emberek érdekében. 
 
A vázlatból pontosan kirajzolódott, miként lehet segíteni a nehéz kórképpel való 
együttélést és milyen hiányosságok vannak jelenleg országunkban e téren. Az 
erősségekről és a lehetőségekről is szó esett, ezek átszövik a frissen kijelölt 
feladatok sorát. De mindenekelőtt lássuk, mit emelt ki dr. Takáts Annamária az 
eseményt megnyitó előadásában.  
 
A Delta orvosszakmai vezetője szerint rendkívül fontos, hogy a 
betegszervezetek folyamatos aktivitást tanúsítsanak. Erre azért van szükség, 
hogy az érintettek minél teljesebben megismerhessék betegségüket, erősítsék 
társadalmi tudatosságukat, valamint, hogy elfogadtassák magukat a világgal.  
Ebben szép sikereket ért már el a Delta, hallatták hangjukat pl. világnapi 
rendezvényükön is – a budapesti Parkinson-séta egész Európa elismerését 
kivívta. 
 
Takáts Annamária továbbá kitartásra bíztatta a megjelenteket a célok elérésében. 
Mint mondta, az EPDA által megfogalmazott 5 legfontosabb célt egyik 
országnak sem sikerült még maradéktalanul megvalósítani a kontinensen az 
elmúlt 10 évben.  

 15 



A nemzetközi Move for change kampány, melyben Magyarország is részt vett – 
három közleményben adott számot felmérésük eredményeiről. Kiderült, hogy 
nálunk hamarabb jutnak diagnózishoz a Parkinson-kóros emberek, mint a 
gazdagabb európai országokban, nagyobb számban kerülnek az érintettek 
neurológus szakorvoshoz (sokszor már a háziorvos után, másodjára). A betegek 
67 %-a egy éven belül diagnózishoz jut, ezzel Románia(!) mögött mi végeztünk 
a második helyen. Európa gazdagabb régióiban 2-3 év is eltelik, mire a páciens 
pontosan megtudja, mi baja, és sokszor csak a harmadik-negyedik orvos 
rendelkezik neurológus szakvizsgával, aki a beteget látja. Elől járunk még a 
betegszervezet támogató jellegében, valamint az orvosi vizitek számát illetően, 
de persze elmaradásunk is van több téren, pl. a szociális ellátás hozzáférését és 
minőségét tekintve igencsak a sor végén kullogunk.  

 
Egyre inkább a betegközpontú ellátás felé kell közelítenünk – hangsúlyozta 
Takáts Annamária – és tennünk kell azért is, hogy valamennyi páciens számára 
egyenlően biztosítani lehessen az ellátást. Vannak az országban olyan régiók, 
ahol az érintettek számára a gyógyszer kiváltása is nehézségekbe ütközhet, mert 
messzire kell menni a terápiáért.  
 
Figyelembe kell venni továbbá, hogy sokszor nagy a különbség abban, mi az 
orvos, és mi a beteg szerint a kór legjelentősebb tünete. Ez ráadásul a különböző 
stádiumokban másképp alakulhat. Lehet, hogy az aktuális fő tünet – mely az 
orvost elvileg a leginkább érdekli – nem egyezik azzal a tünettel, amely a 
pácienst éppen a leginkább zavarja mindennapi életében. 
 
Az egyik legmodernebb gyógyszerelési módszer, mely bizonyos stádiumban a 
legjobb választás lehet a személyre szabott terápiában – az infúziós pumpa, 
melyre nálunk is lehetőség van, ám egyelőre még csupán egyedi méltányosság 
alapján érhető el, vagyis nem mindenki számára biztosított.  Korszerű eszközös 
kezelés még a mély agyi stimuláció, amelyre szintén van lehetőség 
Magyarországon. 
 
Mindezeken túl is elhangzott néhány fontos információ, felhívás. "Az én 
Parkinson utazásom" címmel indított programot az első londoni Parkinson 
betegszervezet vezetője, aki ma már az Európai Parlamentben képviseli az 
ügyet. A program az EPDA arra irányuló harcának része, hogy minden beteg 
korán kapjon diagnózist és adekvát kezelést. Ezért 10 országban tették online 
hozzáférhetővé kérdőívüket, melyet Takáts Annamária kér, hogy minél többen 
töltsenek ki (hozzátartozó is megteheti). Az űrlap ezen a címen érhető el: 
www.surveymonkey.com/s/myPDJourneyHungarian 
 
A tavaly nagy sikerrel végzett Parkinson Iskolát idén újra megszervezik. A 
tanórák közül az egyiket az OORI-ban tartják, azzal a céllal, hogy mindenki 
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számára világos legyen – ahogy Nagy Helga fogalmazta – a Parkinson-kór nem 
rehabilitációt, hanem gondozást igénylő állapot, azonban ehhez sokszor szükség 
lehet a rehabilitáció eszközeire.  
 
Feró István, a Sárospataki Betegszervezet vezetője bemutatta a többieknek egyik 
megvalósított ötletét: társaival együtt bábozásra adták a fejüket. Ez a 
tevékenység rendkívül előnyös Parkinson-kórban, ugyanis erősíti a testet, 
megtornáztatja a kéz apró, finom mozgásaiért felelős izmait, edzi a memóriát, és 
a beszédkészséget is karban tartja. Takáts Annamária arról tájékoztatott, hogy 
Szentirmai László, a Magyar Bábosok Szövetségének vezetője felvette velük a 
kapcsolatot, így a Parkinson iskolában bábozás is lesz.  
 
A Delta képviselői elhatározták továbbá, hogy a jövőben is szerveznek olyan 
lélelemelő programokat, kirándulásokat, amelyeknek semi közük nincs a 
betegséghez.  
 
Elhangzott még, hogy van az egyesületnek néhány torna dvd-je és füzete, melyet 
szívesen odaadnak annak, aki befárad érte a SE Neurológiai Klinikára, valamint 
hogy a Delta füzetet szeretne kiadni a betegek gyermekkorú hozzátartozóinak 
fogalmazásaiból. Ezért felhívást intéznek az érintett gyerekekhez: írják le, ők 
hogyan látják Parkinson kórral élő szeretteiket, és küldjék el művüket a Delta 
postacímére.   
 
Takáts Annamária végül hangsúlyozta, hogy a Parkinson kór ellátásához 
csapatmunka szükséges, melyben a betegséggel élő embereken és 
hozzátartozóikon kívül részt vesz az idegsebész, a pszichiáter, a pszichológus, a 
gyógytornász, a szociális munkás, a neuroradiológus, és a pumpa alkalmazása 
esetén még a gasztroenterológus is. A csapat tagjainak pedig közösen kell 
gondolkodniuk.   
 
A Delta szakmai vezetője éppen ennek a célnak ajánlotta a Kerekasztal 
beszélgetést, hogy valamennyiünk számára kiderüljön, milyen igényeik vannak 
a magyarországi Parkinson betegeknek 2014-ben. Az igények összegzését 
cikksorozatunk második részében mutatjuk be.  
 
  

Parkinsonnal a tettek mezején II. – a legfontosabb igények 
 
Mint arról cikkünk első részében beszámoltunk, a Delta Magyar Parkinson 
Egyesület Parkinson Kerekasztalt hívott össze a SE Neurológiai Klinikán. A 
résztvevők – betegszervezeti képviselők az ország különböző pontjairól, a 
Delta aktív tagjai, és az ellátásban részt vevő szakemberek – pontokba 
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szedték, mik volnának az elsődleges célok a Parkinson kórral élő emberek 
mindennapjainak javítása érdekében.  
 
A megfogalmazás alapjául a kötetlen beszéletésen kívül rendkívül színvonalas 
előadások szolgáltak, melyeket dr. Takáts Annamária, a Delta orvosszakmai 
vezetője, Tóth Katalin, a Delta elnöke, Feró István, a Sárospataki betegszervezet 
vezetője, Golobné Wassenszky Rita, a Pécsi betegszervezet vezetője és Rabi 
Sándorné a Szegedi Betegszervezet vezetője tartottak. Lássuk mit üzen ez a 
profi csapat saját- és a társadalom szélesebb köreinek, nem kevésbé az 
egészségügyi munkavállalóknak és a döntéshozóknak! 
 
Igények 2014. 
1. A létszám növelése országos szinten – ismeretek terjesztése a betegségről, 

folyamatos betegképzés. 
2.  Lelki, pszichés támogatás biztosítása. (Több felmérésben is első helyen 

jelent meg az emócionális támogatás igénye.) 
3. A különböző stádiumok különböző tüneteivel mindenki legyen tisztában 
4. Csapatmunka megvalósítása a betegség gondozásában – hiszen az 

érintettek igénylik, hogy egész emberként tekintsenek rájuk, a lelki tünetek 
és a kísérő betegségek se legyenek mellékesek a gyógyítók és a tágabb 
környezet számára. 

5. Egyénre szabott komplex kezelés biztosítása – hiszen a kórlefolyás is 
egyéni - a tánc, az ének, a fizioterápiás kezelés is ide tartozhat. 

6. Kezdettől kapjon a beteg életmód-tanácsadást – majd a későbbiekben is 
folyamatosan. 

7. A Delta váljon igazi ernyőszervezetté, hogy a támogatások megszerzése és 
az érdekképviselet minél több ember nevében valósuljon meg, valamint 
azért is, hogy rendszeres betegtalálkozók történhessenek országosan is. 

8. Legyen aktívabb a tagság, valahogyan a fiatalabb érintetteket is be kéne 
vonni a betegegyesületek életébe – ami nehéz, mert a munkahelyi 
stigmatizáció és hátrányok miatt jellemzően mindenki addig titkolja 
betegségét, amíg csak lehet. 

9. Harcolni kell a stigmatizáció ellen, a társadalmi elfogadottságért. 
10. Helyszín biztosítása szükséges a találkozásokhoz, foglalkozásokhoz. 
11. A rendelőintézetek és ellátóhelyek könnyebb megközelíthetőségének 

lehetővé tétele (fizikai értelemben – utazás, stb.). 
12. A szociális támogatásokhoz való jogosultság biztosítása, pl. parkoló kártya, 

leszázalékolás. 
13. Egyéb indokolt kedvezmények biztosítása, pl. fürdőjegy (a neurológus 

szakorvos sem fürdőjegyet, sem depresszió elleni gyógyszert nem írhat fel 
Parkinson kórral élő pácienseinek). 

14. A régen kiadott, de ma már nem nyomott Parkinson kártya hitelesítése – 
valamint jogokat kellene mögé rendelni. 
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15. A betegszervezetek számára pénzforrás biztosítása – ne csak a tagdíj és a 
bizonytalan 1 % legyen az anyagi háttér. 

16. Olyan programok rendszeres szervezése, amelyek nem a betegségről 
szólnak. 

17. Önkormányzati pályázatok felkutatása, kihasználása (ehhez értő szakember 
bevonása az egyesületi munkába). 

18. Kapcsolatfelvétel külföldi szervezetekkel (angol tanfolyam?). 
19. Egységes fellépés és érdekképviselet – a kis települések is dolgozzanak 

együtt – illetve ernyőszervezet létrehozása (Delta alkalmas). 
20. Hozzátartozók képzése és bevonása – gyerekek, unokák. 
21.  Gyors kommunikáció elősegítése –számítógép-használat oktatása. 
22. Országos média bevonása – tudósítsanak a betegszervezetek programjairól, 

a vidéki eseményeket is beleértve. 
 

Szerkesztőségünk sok sikert kíván az összeírtak megvalósításához, és ezúton 
üzenjük: továbbra is szívesen állunk partnerként a Parkinson kórral élő emberek 

szolgálatára! 
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Kirándulás a Budai Várba 
 
2014. novemberében egyesületünk látogatást szervezett a Budavári Mátyás 
templomba. Szerdai napon, délután 14 órakor találkoztunk a Szentháromság-
téren, majd innen mentünk be Budapest egyik legszebb templomába. 
 
Szeretném megemlíteni a téren álló, lenyűgöző szépségű barokk stílusú 
szoborcsoportot, a Szentháromság szobrot, mint fogadalmi emlékművet. Az 
1686-os ostrom alkalmával több ízben is pestis járvány pusztított a várban. Az 
itt élő lakosság a járványtól való félelmében, a Fogadalmi-emlékművet, mintegy 
engesztelő áldozatként építtette. 
 
A templomot Budavári Nagyboldogasszonynak, Koronázó Főtemplomnak, de a 
köznyelv csak Mátyás templomnak nevezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koronázó Főtemplom –Az 1867-es kiegyezés után itt koronázták Magyar 
királlyá I. Ferencz József osztrák császárt és a magyarok által kedvelt feleségét 
Erzsébet királynét. Létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia. 
1916. december 30-án szintén itt koronázták meg V. Károlyt és feleségét Zita 
királynét. 
Mátyás templomnak a Mátyás király által emeltetett Mátyás torony után 
nevezték el. 
Mátyás király mindkét esküvőjét itt tartotta, 1463-ban Podjebrád Katalinnal, 
1476-ban a nápolyi Beatrixal kötött itt házasságot. 
 
A templomba lépve Reményik Sándor gyönyörű gondolatai jutottak eszembe: 

„Olyan mélységes áhítat fog el, 
Mint mikor erdőben nézek csillagot, 
Ahol az örök ős csend ünnepel, 
Pedig csupán egy templomban vagyok.” 
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A templom részletes történetét Halmi Nándorné, Máriának köszönhetően, 
idegenvezetőnk Tót Katalin részletesen mesélte el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A templomot 1015-ben Szent István (1000-1038) alapította. Ez a páratlan 
szépségű neogótikus templom az egyik leghányattatóbb sorsú templomunk. Az 
évszázadok folyamán többször lerombolták, majd újjáépítették. A csodával 
határos módon vészelte át a történelem viszontagságait. 
 
1541-ben a törökök dzsámivá alakították, a falakat lemeszelték és Korán 
idézeteket írtak rá.  
 
A Mária szobor elé falat emeltek, majd 145 év elteltével a lőportorony 
felrobbant, a szoborról elfeledkezetek és a fal előtt imádkozó törökök fejvesztve 
menekültek. Babonás rémület vett rajtuk erőt és másnapra elhagyták a 
templomot. 
 
A török után a Jezsuiták főtemploma lett, mindkét oldalára hatalmas barokk 
épületet emeltek, a belsejét szintén barokk stílusban újították fel. 
 
A XVIII. században tűzvész pusztította majd villámcsapás érte. 
 
1862-ben a törökök által lerombolt Székesfehérvári Királyi Bazilika 
átalakításakor előkerült csontok közül III. Béla és neje, Chatillon Anna 
maradványait tudták azonosítani. 
 
1874-96 között Schulek Frigyes tervei alapján a templomot kiszabadították a 
mellé épített hatalmas épületek közül és a templomot eredeti állapotára állították 
vissza. 
 
A nyugati főkapu oromzatán látható a Madonna dombormű Lontay Lajos műve. 
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A Mátyás templomban 1898-ban a III. Béla kápolnában Schulek-féle 
neogótikus, baldachinos síremléket emeltek az Árpád-ház egyik legnagyobb 
királyának és első feleségének, Chatillon Annának. 
 
Az északi oldalhajó végén található a Szent László kápolna. Az oltár fülkéjében 
Szent László győri fejereklyetartójának a másolata áll. 
 
A templomban még láthatóak Lotz Károly freskói, és Székely Bertalan 
festményei, melyek emléket állítanak az Árpád-házi királyoknak. 
 
Az üvegablakokat is Lotz Károly és Székely Bertalan tervezték. 

 
Sétánkat a Budai - Várnegyedben a Mátyás-templommal szemben található az 
Arany-sas Patika Múzeummal folytattuk. Szerencsénk volt, mert itt is kaptunk 
idegenvezetőt. 
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Itt volt a kereskedők utcája és a XVIII. századtól itt már patika működött. 
 
Megismerkedtünk a gyógyszerkészítés fejlődésével. A múzeum a 
gyógyszerészeti emlékeket gyűjtötte össze.  
 
A patikában található fa, kerámia és üvegipari edények a gyógyszerkészítés 
eszközeit és a gyógyszerek tárolásának eszközeit mutatják be. Ezek a tárgyak, 
edények és üvegcsék, iparművészeti remekek is egyben. A magyar iparművészet 
legszebb darabjait láthattuk, patika edényeket, mérlegeket, mozsarakat és 
különféle tégelyeket 
 
Tervezve volt még Budapest egyik legpatinásabb cukrászdájában, egy kis 
beszélgetés, de legnagyobb sajnálatomra erre nem került sor. Ahogy a sláger is 
mondja: 

„Oly jól esik a légyott este a Ruszwurmnál, 
mint a mese halk muzsika száll, 
jöjj ide a várba s nem maradsz te árva, 
mert valaki várva vár.” 

 
Talán majd legközelebb. 
 
Nagyon sok szépet láttunk és sok érdekes dolgot hallottunk, jó volt együtt és jó 
volt történelmi múltunkról is hallani. 
 
Egyesületünk még sok szép és érdekes rendezvényt szeretne tartani, remélem 
kedvet kaptatok a részvételhez. 
 
 Kiss Mária 
 DMPE titkár 
 
 
Forrás: Útikönyv sorozat, Budapest 
 Mátyás templom kiadványa a templomról 
 Reményik Sándor: Üres templomban. 
 
A fotókat Tomori Réka készítette. 
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Karácsony a kastélyban 
 
Szívélyes meghívó érkezett az Egyesület karácsonyi ünnepségére, mely az idén 
különbözött az előző évekhez képest. Először a Neurológiai Klinika 
konzultációs termében találkoztunk, ahol saját készítésű karácsonyi 
finomságokkal és apró meglepetésekkel fogadtak bennünket. Örömmel 
gyülekeztünk és vártuk a további beígért meglepetést A várakozás ideje alatt 
vidám beszélgetés folyt a betegtársaim között, a hangulat egyre magasabbra 
szállt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eljött 14 óra, ami a meglepetés ideje volt. Közös kirándulás autóbusszal 
Nagytéténybe, a kastélyba. 
 
A magyar késő-barokk építészet kiváló alkotásai közé sorolható nagytétényi 
Száraz-Rudnyánszky kastély a Grassalkovich-típusú kastélyok stílusjegyeit 
mutatja. A trapézidomba komponált, „A” betűt formázó épülettömb északra 
néző díszudvaros főhomlokzatát barokk programmal alakították ki. A korszak 
igényei szerint kissé színpadias, gazdag fény-árnyék hatásokat biztosító 
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párkányok, plaszterek, oszlopok és fülkék tagolják. Az igényes szobrászati dísz 
méltó koronája az épületnek. A kupolára emlékeztető tetőszerkezettel fedett 
középrizalit oromzatában a Száraz és Rudnyánszky család címere büszkélkedik. 
 

 
 
Itt megtekintettük a kastély kiállítását, mely abból állt, hogy minden szobában 
(31 db) egy-egy feldíszített karácsonyfa volt, mindegyik más-más díszekkel. 
Szavazhattunk a legszebb fára is. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akinek még kedve volt a fáradság mellett, részt vehetett a karácsonyi 
programokon is. Ennek keretében egy hangversenyen vehettünk részt, ez vitte 
még magasabbra a meghitt hangulatot, melyet egy testvérpár teremtett meg a 
hegedű és a gordonka hangjaival. 
 
Gyorsan eltelt a délután és bizony – bár nagyon fáradtak voltunk – mégis fájó 
szívvel búcsúzkodtunk. 
 
Igazi karácsonyi hangulatban indultunk haza. 
 
Budapest, 2014. december 13. 
 
 Komlódi Lászlóné 
 vezetőségi tag 
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Hírek 
 
ARC kiállítás 
 
A (forró) nyári szünet utáni első klubnapunkat szeptember 17-én tartottuk. 1 
órakor találkoztunk az 56-osok terén, hogy megnézzük a Geszty Péter által 
rendezett szabadtéri ARC kiállítást. A 2000 óta minden évben megrendezésre 
kerülő ARC kiállítás lényege, hogy a reklámcélokra használt óriásplakát felület 
a kommersz tartalmakon túl társadalmi üzeneteket is hordozhat. Az elmúlt évek 
hagyományait követve ezúttal is a társadalomkritikák és a politikai/közéleti 
nagyotmondások domináltak. A kiállított 84 óriásplakátot 1108 pályamunka 
közül választották ki. Az idei győztes plakátot (Macskabajusz: Egyenlőség, 
Testvériség, Közbeszerzés) bemutatjuk: 
 

 
 
A kiállításnézés fáradalmait a Nyereg-itató árnyas teraszán (a Városligeti tó 
partján, a Széchenyi fürdő Metro megállónál) pihentük ki, s közben 
meghánytuk-vetettük a világ dolgait. 
 
 
 
 
 

Beszámoló 
a Parkinson 7. sportjátékokról (Csehország, 2014. augusztus 01-03.) 

 
2014. június 26-án kaptuk meg a rendezvényre történő meghívást ing. Frantisek 
Scherer közvetítésével a csehországi Hodoninban rendezendő parkinsoniadára, 
amelyet már 7. alkalommal rendeznek meg és a parkinsonkórusok nemzetközi 
sportjátékairól szól. 
 
 

 26 



A rendezvény ötlete, megszervezése, 
támogatók megkeresése Jan Skrkal kitartó 
munkájának köszönhető, ő volt az, aki a 
vonatpályaudvaron virággal várta 
küldöttségünket, amely Nagy Imréné, a 
Delta Magyar Parkinson Egyesület 
elnökhelyetteséből és hozzátartozójából 
állt. 

 
Szállásunk kellemes volt, de sűrű programunk miatt nem sokat tartózkodtunk a 
szállodában. 
 
Már az ebédnél megkaptuk a rendezvény programját, ami az alábbi volt: 
 
Az érkezés napján este a hodonini művelődési házban a Hradistan népi együttes 
fellépését nézhettük meg. 
 
A rendezvény fő versenynapja 2014. augusztus 02. volt a „Zelva” (Teknősbéka) 
sportcsarnokban, a csehországi Dubnany-ban, az alábbiak szerint: 
 
− 8.00-9.00 óráig – regisztrációra jöttek szép számmal lengyelek, osztrákok, 

csehek, szlovákok, szlovén versenyzők, ekkor megkapták a szükséges 
információkat; 

− 9.15 – a versenyzők ünnepélyes sorakozója, fogadtatás, köszöntés; 
− 9.00-17.00 óráig – a versenyek lebonyolítása a következő sportágakban: 

kosárlabdadobás, céltábladobás, darts, kapurarúgás, karikadobás, koronggal 
való lövés, asztalitenisz, pétanque – bocca, bowling/teke, légpuskával való 
lövés; 

− ebéd a sportcsarnok éttermében folyamatosan 11.00 és 13.00 óra között; 
− 18.00 – eredményhirdetés: a magyar küldöttnek is megköszönték, hogy részt 

vett a programon, remélik, hogy jövőre megtaláljuk a lehetőségét, hogy 
nagyobb csoporttal versenyezzünk; 

− vacsora, esti műsor – népi táncosok produkciója, dal, tánc. 
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A hazautazás napja 2014. augusztus 03. volt. 
 
Budapest, 2014. augusztus 18. 
 
 Nagy Imréné 
 elnökhelyettes 
 
 
 
 
 
2014. szeptember 26-án a Neurológiai Klinikát meglátogató külföldi vendégek 
részére Kodály-módszeri ének-zene bemutatót tartott az Egyesület kis 
csoportja, Hasznosi Judit vezetésével, mely nagy sikert aratott a vendégek 
körében. 
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Érdekességek 
 
 
Almaszüret! 
 
Napi egy alma, az orvost távol tartja – szokás mondani, hiszen tele van olyan 
anyagokkal, amelyek minden területen jótékonyan hatnak szervezetünk 
működésére. Ám az alma nem pusztán ezért az egyik legnépszerűbb hazai 
gyümölcs. Sokféle fajtája kapható kora nyártól egészen késő őszig. Mivel 
hosszan ropogós és lédús marad, télen is jól eltartható. Íme tíz ok, amiért 
érdemes almát fogyasztanunk. 
 
Az almában több, mint 30 féle vitamin és nyomelem van (A, B1, B2, B6, C-
vitamin, niacin, folsav). A fontosabb ásványi anyagok közül kálium, foszfor, 
magnézium, vas, kalcium található a gyümölcsben. Nem feltétlenül a mennyiség 
okán emelendők ki. Ezeket az anyagokat – a többi gyümölcshöz hasonlóan – az 
alma csak rá jellemző, speciális kombinációban tartalmazza. 
 
Az almát többféleképpen készíthetjük el és fogyaszthatjuk, mivel a benne rejlő 
hatóanyagok nagy részét a feldolgozás során is megőrzi. A levét ihatjuk szűrt 
formában vagy gyümölcshússal együtt. A szárított almahéjból készíthetünk teát, 
ez a gyomor és bélbántalmak kiváló gyógyszere. Saláták készítéséhez 
hasznosíthatjuk almaecet formájában (is). Az almaecetet a fogyókúrázók is igen 
kedvelik és sűrűn alkalmazzák természetes zsírégető tulajdonsága miatt. 
 
Az alma savainak köszönhetően jótékonyan hat az emésztésre, valamint az agy 
működésére. Az alma rendszeres fogyasztásával csökken a szív- és érrendszeri 
megbetegedések kockázata, a rákos megbetegedések kialakulása. Az alma 
remek vízhajtó, vértisztító és fertőtlenítő. Elengedhetetlen része minden 
diétának, fogyókúrának, mivel kalóriában szegény, rostban igen gazdag 
gyümölcs. 
 
1. Energia 

Az alma egészség szempontjából legfontosabb része a héjban, illetve 
közvetlenül a héj alatt található. Tehát jobb, ha alaposan megmossuk és 
hámozatlanul fogyasztjuk. Ez még a kertünkben termelt, nem permetezett 
gyümölcsre is érvényes, hiszen a levegőből is számos káros anyag tapadhat 
meg a héjon. 

 
2. Fogyás 

Az alma könnyű, ám tápláló. Kiváló két főétkezés között is. 100 gramm 
alma csupán 50 kalóriát tartalmaz. A pektin nevű rostanyag hosszan tartóan 
biztosítja a jóllakottságot. Többek között azért, mert egy ropogós almát 
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nem lehet csak úgy kutyafuttában lenyelni, hanem bizony alaposan meg 
kell rágni. Ilyenkor a szervezetnek elég ideje van arra, hogy átálljon a lassú 
táplálékfelvételre. Ez pedig stabilan tartja a vércukorszintet és szabályozza 
a hízásért felelős hormon, az inzulin termelését. Valamint a pektin bevonja 
a vékonybél falát, így lassítja a cukor felszívódását. 

 
3. Szívvédő 

Az alma pektinje a benne lévő növényi hatóanyagokkal és káliummal 
alacsonyan tartja a vér koleszterinszintjét és segít megakadályozni, hogy a 
véredények „elduguljanak”. Véd az artériák meszesedésétől és a 
szívinfarktustól is. 

 
4. Fogak, csontok 

Az alma gyümölcssavai természetes fogkefeként hatnak és biztosítják a 
szájhigiénét, mivel elpusztítják a fogínyt megtámadó baktériumokat. Tehát 
ha közösségbe készülünk, és el kell hagynunk a fogmosást, egy alma is 
megteszi. Az almában lévő kalcium, foszfor és fluor a fogak és a csontok 
képzésében is részt vesz. Az almasavak ezen kívül képesek a húgysavat 
semlegesíteni, feloldani, ez pedig segít a reumás és köszvényes panaszok 
esetén. 

 
5. Immunerősítő 

Az almában lévő quercetin nevű növényi hatóanyag (bioflavonoid, amely 
antioxidánsként is funkcionál), igazi immunspecialistává teszi ezt a 
gyümölcsöt a vírusok és káros baktériumok elleni küzdelemben. Számos 
tanulmány bizonyította már, hogy azok, akik naponta 1-2 almát megesznek, 
jóval ritkábban betegednek meg tüdő-, prosztata- és májrákban. 

 
6. Okosít 

Az alma gyümölcscukor-tartalma felturbózza az agysejtek működését. 
Ugyanis hatására azon vivőanyagok termelése fokozódik, amelyek az agy 
idegcelláit összekötik, közöttük a kommunikációt biztosítják. Az almában 
lévő quercetin az agyat is védi a káros anyagoktól, ezáltal pedig 
megelőzhetők az olyan degeneratív megbetegedések, mint az Alzheimer- és 
a Parkinson-kór. Frissen facsart almalét kortyolni igencsak élénkítő hatású, 
ha szellemi munkát végzünk. 

 
7. Légzéskönnyítő 

Az almában található sok antioxidáns a tüdő működésére is pozitív hatással 
van. Brit kutatók megállapították, hogy azok a gyermekek, akiknek 
édesanyja a várandóság idején sok almát fogyasztott, kevésbé hajlamosak 
arra, hogy asztma vagy nehézlégzés alakuljon ki náluk. 
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8. Méregtelenít 
Az alma rosttartalmának egyharmadát adó pektin a gyomorban és a 
béltraktusban egyfajta szivacsként viselkedik. Magába szívja az 
emésztőrendszerben előforduló káros anyagokat, baktériumokat, így azok a 
székletürítéssel távoznak a szervezetből. A pektin tehát megakadályozza, 
hogy a méreganyagok a véráramba kerüljenek és megbetegítsenek. 

 
9. Gyomornyugtató 

Azok, akik végigcsináltak egy böjtkúrát, többnyire egy almával kezdik a 
visszatérést a normál étrendhez. A gyomorra azonban csak az érett 
gyümölcsök hatnak nyugtatólag. Sőt a legjobban akkor fejtik ki ezt a hatást, 
ha már kissé megráncosodott a héjuk. A várandós kismamáknál a reggeli 
hányinger leküzdésében segít, ha még felkelés előtt elfogyasztanak egy 
almát. Almával a székrekedés és a hasmenés egyaránt orvosolható. Az 
almát sokan savképzőnek vélik, ám valójában megköti a gyomorsavat. 

 
10. Bőrszépítő 

Az alma héja a benne lévő pektin miatt olyan feszes, ez tartja olyan sokáig 
jó, gusztusos „formában” a gyümölcsöt. Megvédi például a nap szárító 
hatásától, így őrizheti meg hosszan a nedvességtartalmát. E tulajdonsága 
nekünk is hasznunkra válik. Aki sok almát fogyaszt, az jót tesz szervezete 
sejtanyagcseréjével. Ez pedig ragyogó megjelenést és szép, sima, rugalmas 
bőrt kölcsönös. 

 
 
Forrás: Színes RTV 2014/46. szám 
 
 
 
 
„Agyfényesítő” tippek 
 
Kár lenne elfogadni, hogy az életkor előre haladtával fokozatos romlásnak indul 
a memória. Számos módszer létezik, melyek segítségével lelassítható, sőt 
visszafordíthatóvá válhat az e folyamat. 
 
1. Antioxidánsok 

Az érrendszert karban tartó, antioxidánsokban gazdag gyógynövény, a 
ginkgo biloba jótékonyan hat a vérkeringésre és a központi idegrendszerre. 
Fokozza a verőerek rugalmasságát, gátolja a vérrögképződést, támogatja az 
agy vérellátását és a memória működését. Az antioxidánsokban gazdag 
ételek, a fekete áfonya, az alma, a banán, a haragoszöld levelű zöldségek, a 
fokhagyma, a répa szintén hozzájárulnak a memória karbantartásához. Az 
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antioxidánsok ugyanis képesek ártalmatlanná tenni a szervezet működése 
során keletkező szabad gyököket, így óvják a sejtek, a keringési rendszer, 
egyben az agyi erek egészségét is. 

 
2. Jótékony zsírsavak 

Az agy fejlődése, működése szempontjából kiemelt szerepe van a 
lecitinnek, ez a zsírszerű anyag fontos szerepet játszik a sejtek 
felépítésében, valamint a csontvelő, az idegrendszer, a szív és a máj 
működésében. Hasznosak a telítetlen zsírsavak, az agyműködést támogató 
omega-3 és omega-6 zsírsavakban gazdag táplálkozás. Omega-3 
zsírsavakat tartalmaznak a tengeri halak, a lazac, a makréla, a szardínia, a 
tonhal. Omega-6 zsírsavat tartalmaz a ligetszépeolaj, amely segíti a 
tanulást, a koncentrációt és az ellazulást is. 

 
3. Mozgás 

A rendszeres mozgás a friss levegőn nemcsak az izmokat, hanem az agyat 
is karbantartja, hiszen az oxigén ugyancsak létfontosságú, az elme 
működését felfrissítő elem. 

 
4. Játékok 

Nincs jobb memória-tréning a játéknál. Különösen az agyat keményen 
megdolgoztató sakk vagy más táblajátékok, a logikai feladatok, mint a 
sudoku, a keresztrejtvények, a fejtörők hasznosak, mert alaposan 
megmozgathatják az agysejteket. 

 
5. Alvás 

Az éjszakai pihenés az agynak is létfontosságú. Alvás közben az agy más 
„üzemmódba” kapcsol, felidézi a nap eseményeit, rendszerezi az új 
információkat, élményeket, benyomásokat és elraktározza a memóriában. 
Aki nem tud pihenni, a gondolatai zavarttá válnak. Ezért hasznos tanács, 
hogy fontos döntés előtt aludjunk rá egyet! 

 
6. Nyelv- és verstanulás 

A memoriterek, a könyv nélkül megtanult versek, az ismerkedés a 
számítógéppel vagy akár a nyugdíjas korban elkezdett nyelvtanulás 
kifejezetten hasznosak az agyműködés felpörgetésére. 
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