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Parkinson Iskola - Sárospatak 

 

 

2014. januárjában elindult a Parkinson Iskola, melynek első állomása Budapest 

volt. Ezt a képzést folytatva 2016. évben vidékre mentünk. 

 

Az első állomány a sárospataki Parkinson Klub volt, ahol a környékbeli betegek 

gyűltek össze nagy kíváncsisággal. A részvétel nagy volt, mindenki izgatottan 

várta az előadásokat és szívesen vettek részt, működtek közre a programokban. 

 

 

Parkinson Iskola Sárospatakon 

Betegeknek és hozzátartozóknak  

 

Helyszín: Hotel Bodrog 

Sárospatak 

Delta Magyar Parkinson Egyesület és a Tremor Alapítvány szervezésében 

2016. január 22-24. 

 

2016. január 22. Péntek 

 

9.00-9.45  Mi a Parkinson-kór? Mi károsodik Parkinson-kórban?  

A betegség előfordulása a világon, Európában és Magyarországon. 

A tünetek a betegek szemével. 

(dr. Takáts Annamária, Budapest) 

 

10.00-10.30 Az önismeret fontossága a betegség elfogadásában 

(Feróné Komolay Anikó, Sárospatak) 

 

10.30-11.00 Kávészünet 
 

11.00-11.45 A Parkinon-kór motoros és nem-motoros tünetei. Az utóbbiak 

hatása az életminőségre. A korai diagnózis és annak fontossága. 

(dr. Takáts Annamária, Budapest) 

 

12.00-12.45 A Parkinson-kór fizioterápiája – reggeli torna 
(Udvarhelyi Edina) 

 

Ebéd 

 

14.00-14.30 Műtéti kezelés (mély agyi stimuláció Parkinson-kórban 

Javallatok és ellenjavallatok  

(dr .Tamás Gertrúd, Budapest) 
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14.30-16.00 „Meglepetés” – zenés beszélgetés Derecskei Zsolt operaénekessel 

„Megváltozott a hangom” „Nem értenek mások” 

Beszéd, ritmus – és énekterápia. 

Kodály-módszer a Parkinson-kórban. 

(Hasznosi Judit) 

 

16.00-16.45 Kezelési lehetőségek a betegség különböző stádiumában: 

A korai stádium kezelése 

(dr. Varannai Lajos, Miskolc) 

 

Vacsora után esti irodalom óra Réti Árpáddal 

 

2016. január 23. Szombat 

 

9.00-9.45 Aranymérték a levodopa. Korai adásával kapcsolatos hitek és 

tévhitek. Levodopa szövődmények.  

Kezelési lehetőségek előrehaladott Parkinson-kórban. 

Kinek? Mikor? Mit? A megfelelő kezelést, a megfelelő betegnek, 

a megfelelő időben. 

(dr. Takáts Annamária) 

 

10.00-10.30 Duodopa pumpa. Javallatok – ellenjavallatok. Beteg gondozás. 

(dr. Nagy Helga, Budapest) 

 

10.30-11.00 Alternatív kezelés Parkinson-kórban. 

(dr. Tóth Adrián, Budapest) 

 

11.00-11.45 Ergoterápia 

(dr. Nagy Helga, Budapest) 

 

Ebéd 

 

14.00-15.00  Általános kérdések (miért én, örökölhetőség). Életviteli korlátok. 

Munkaképesség. Autóvezetés. Állásvesztés. Meddig tudok 

dolgozni? Gyógyítható vagy az életem végéig tartó betegség? 

Elbutulok, mint Alzheimer – kórban? Tolókocsi vár rám? 

Szükséges a gyógyszeres kezelés? Alternatív medicina: 

Homeopátiás szerek? Mágnes ágy? Stb 

 

Kérdések a betegektől, válaszok az előadóktól 

 



 4 

15.00-tól Tetszés szerint séta és városnézés 

 

Vacsora után esti irodalom óra Réti Árpáddal 

 

2016. január 24. Vasárnap 

 

10.00-11.00 Élő nyelvtanóra a Magyar Nyelv Múzeumában (Széphalom) 

 

11.00-12.00 A bábjáték szerepe a Parkinson – betegek gondozásában 

 Bemutató bábozás 

(dr. Pásztor Erzsébet, Sátoraljaújhely) 

 

12.00-12.30 Az alkotás és a finom mozgások fejleszthetősége az agyag 

segítségével – bemutatóval egybekötve 

(Gécziné Zsuzsa, Sárospatak) 

 

13.00-tól Ebéd és hazautazás 
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„Parkinson Tudástár” – Pécs, 2015. november 25. – 2016. március 19. 

 

 

 
 

 

A pécsi Parkinson Betegek Egyesülete – a Budapesten 2014. tavaszán megtartott 

„Parkinson Iskola” mintájára – interaktív, a betegséggel kapcsolatos átfogó 

tematikájú  előadássorozatot szervezett. 

 

 
 

Az első rendezvény 2015. november 28-án, nagy érdeklődés mellett zajlott a 

pécsi Vasutas Művelődési Ház nagytermében. Több mint száz érintett, 

hozzátartozó, érdeklődő töltötte meg a helyiséget. 

 

 

 

Golobné Wassenszky Rita, a pécsi Parkinson 

Betegek Egyesülete elnökének köszöntője után 

a védnöknek felkért  
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Dr. Takáts Annamária, a Semmelweis Egyetem 

Neurológiai Klinikájának főorvosa mondta el bevezető 

gondolatait. 

  

 

 

 

 

 

 

Ezt követően Dr. Kovács Norbert neurológus 

szakorvos beszélt a Parkinson - kór kialakulásával 

kapcsolatos lehetséges okokról, a tünetekről, a 

gyógyszerekről. Előadása közben és után is sok, a 

hallgatók által feltett, a betegség mindennapjaival 

kapcsolatos kérdésre adott részletes, pontos választ, a 

közbeiktatott szünetet követően is.  

 

 

 

 

A gyógyszeres kezelés mellett sor kerülhet egy agyi, 

stimulációs műtétre is.  

Ennek lefolyását Dr. Hatvani Zsolt, a PTE TTK 

Szakkollégiumának vezetője – maga is érintett –  

mutatta be vetített képes, szó szerint lélegzetelállító  

előadásában, melyet a saját operációjáról készített. 

Tartalmas, sokak számára új és hiánypótló ismereteket 

nyújtó délelőtt volt, melyet a hallgatóság reakciója is 

visszaigazolt. 

 

 

 

Ismét megtelt a pécsi Vasutas Művelődési Ház nagyterme a „Parkinson 

Tudástár” második előadására kíváncsi érintettekkel, hozzátartozókkal, 

érdeklődőkkel, 2016. január 30-án, szombaton délelőtt. 
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A köszöntő után Weintraut Rita pszichológus, a 

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán 

az Elméleti Orvostudományok Doktori 

Iskolájának doktorandusz hallgatója tartott 

vetített képes előadást a Parkinson kórral együtt 

járó általános és speciális pszichológiai 

problémákról, ezek lehetséges kezeléséről, 

gyógyításáról. Előadásából és a sokszínű 

hozzászólásokból, kérdésekből is kiderült, hogy a 

lelki baj is valós betegség, amely egyáltalán nem biztos, hogy magányosan, 

szakember segítsége nélkül is leküzdhető. 

 

A szünetet követően Golobné Wassenszky Rita, 

a pécsi Parkinson Betegek Egyesületének elnöke 

beszélt az Egyesület céljairól, feladatairól, 

szervezetéről, programjairól, életéről.  

Kiemelte – amit egy korábbi felmérés, és a 

pszichológus előadása is megerősített –, hogy 

hasonló problémával küzdő közösségben – jelen 

esetben a Parkinson Betegek Egyesületében – 

sokkal könnyebb elviselni mind a testi, mind a 

lelki bajokat.  Az első, tavaly novemberi rendezvényhez hasonlóan ismét 

információkban gazdag, talán sokak számára segítséget is nyújtó előadásokon 

vehettünk részt.  

 

2016. február 27, szombat, Vasutas Művelődési Ház: a ”Parkinson Tudástár” 

előadássorozat harmadik eseménye. 

 

A korábbi előadások hallgatóin túl új érdeklődők is jöttek, ez a személyes 

beszélgetésekből is kiderült. 

 

A délelőtt 10 órakor kezdődő program első előadója 

Pantáné Kuráth Anita, a Neurológiai Klinika 

dietetikusa volt, aki részletekbe menő tájékoztatást adott 

a különböző alapanyagú, komponensű, elkészítésű ételek 

hatásairól, fogyasztásuk szükséges, vagy éppen 

szükségtelen, esetleg káros voltáról, különös tekintettel a 

Parkinson –betegek általános, illetve speciális állapotára, 

gyógyszer szedésük és étrendjük egymással való 

kapcsolatára. Előadását követően természetesen sok 

személyes kérdésre kellett válaszolnia. 
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A már hagyományos „pogácsás- 

gyümölcsös-üdítős” szünetet követően… 

 

 

 

 

 

Vágó Rita gyógytornász (volt Honvéd 

Kórház) előadása következett, a már 

sokadszor hangsúlyozott speciális mozgások, 

gyógytornák szükségességéről. Bemutatta a 

különböző mozgás- és járásformákat, a 

Parkinson-betegek szó szerinti 

„mozgáskorlátozottságának”(!) – pl. lefagyás 

– kezelését, kivédését, a járás segítő 

eszközöket, gépeket. Előadása befejezéseként meg is tornáztatta az 

egybegyűlteket: rá is fért ez mindenkire a sok ülés után. 

 

A felmerült kérdésekre ő is kimerítő válaszokat adott. Összességében 

elmondható, hogy ez a szombat délelőtt is tartalmasan, értékesen telt, ezt 

igazolták a résztvevők véleményei is. 

 

2016. március 19-én, szombaton ismét szépszámú érdeklődő gyűlt össze a 

Vasutas Művelődési házban, hogy részt vegyen a „Parkinson Tudástár” 

negyedik, záró programján. 

 

A bevezető köszöntést követő első előadást Dr.Szendy 

Erzsébet betegjogi képviselő tartotta. Részletesen, a 

praxisában tapasztalt példákkal illusztrálva beszélt a 

betegek gyógyításhoz, a kellő és alapos információhoz 

és nem utolsósorban a gyógyító személyzet empatikus, 

emberséges hozzáállásához való jogairól. 

 

Megállapítható volt, hogy az egészségügy jelen 

helyzetét ismerve ezen a téren is sok még a tennivaló. 

Tartalmas előadását sok kérdés követte. 
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A szünetet követően Hasznosi Judit beszéd- és 

zeneterapeuta énekeltette és mozgatta meg a 

jelenlevőket, a dallamos, játékos gyakorlatok 

„dirigálása” közben érdekes és hasznos információkat is 

adva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az éneklés, a száj, a mimikai izmok tudatos 

használata, a szabályozott levegővétel, 

könnyed, de alapos mozgással kombinálva 

nagyon hasznos, nemcsak a Parkinson-

betegek számára. 

 

 

 

 

A „Parkinson Tudástár” előadássorozat lezárásaként az azt 5 hónappal ezelőtt 

megnyitó Dr. Takáts Annamária, a Semmelweis Egyetem főorvosa, a program 

védnöke szólt. 
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Összegzésében elmondta: a négy informatív, tartalmas beteg-szakember 

találkozó is megmutatta, hogy milyen nagy szükség van hasonló interaktív 

előadásokra, mindkét „oldal” szempontjából, hiszen a hétköznapi beteg-orvos, 

gyógytornász, terapeuta, jogász kapcsolatban akár időhiány miatt sincs igazán 

lehetőség. 

 

Végezetül köszönetét fejezte ki a szervezőknek, a kivitelezést segítőknek, a 

támogatóknak és nem utolsósorban az előadásokon résztvevőknek. 

 

Tartalmas, információkban gazdag négy napon vagyunk túl, amelyeknek 

nemcsak egyéni, de talán közösségi haszna is volt, ezeken a programokon az 

érintettek, hozzátartozók egyrészt sorstársaktól, szakemberektől is hallhatták a 

saját problémáikat, azok lehetséges megoldásaival, másrészt felfedezhették az 

összetartozás, a megnyílás örömét, azt, hogy 

 

„Egymást támogatva minden könnyebb.” 
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Vezetőségválasztó közgyűlés – 2016. április 2. 

 

 

A Delta Magyar Parkinson Egyesület 2016. április 2-án tartotta meg 

vezetőségválasztó közgyűlését. 

 

A 2015. évi általános és pénzügyi beszámoló után, amelyeket a tagság 

egyhangúan elfogadott, a közeljövő feladatait és terveit ismerhettük meg. Ezt 

követően került sor a tisztújításra. 

 

Az új vezetőség 

 elnök (és orvos tanácsadó): Dr. Takáts Annamária 

 alelnök: Komlódi Lászlóné 

 titkár: Kiss Mária 

 

Vezetőségi tagok 

 Halmi Nándorné 

 Sarlós Gábor 

 Ságiné Balla Krisztina 

 Tóbiás Józsefné 

 

Tanácsadó testület 

 Feró István 

 Golobné Wassenszky Rita 

 Komlósi Júlia 

 Dr. Nagy Helga 

 Nagy Imréné 

 Neyné Kaponya Lenke 

 

Néhány területen alapszabály-módosítás szükséges, a közgyűlés ezt is 

egyhangúlag megszavazta: 

1. A vezetőség mandátuma 3 évre szól és egyszer hosszabbítható meg. 

2. Tanácsadó testület létrehozása. 
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Parkinson-betegek Világnapja – 2016. április 11. 

 

 

Ma Magyarországon közel 30.000 ezer ember szenved Parkinson-kórban. 

Európában 1,4 millió egyént érint ez a betegség, 2030-ra a betegszám 

megkétszereződésével számolunk. A Parkinson-kór a második leggyakoribb ún. 

degeneratív idegrendszeri betegség az Alzheimer-kór után. Rendkívül nagy tehát 

a betegség egészségügyi, valamint szociális és társadalmi jelentősége. 

 

Általános vélekedéssel ellentétben a Parkinson-kór nem kizárólag az idős kor 

betegsége, amely mozgászavarral és remegéssel jár. A kórkép nagyon változatos 

tüneteket okoz, ezek között a mozgászavar tünetei a legjellemzőbbek és 

legismertebbek. 

 

A kórkép előrehaladott szakaszában a betegeket leginkább az teszi próbára, 

hogy kiszámíthatatlan a mozgásuk, nem tudják tervezni napjaikat, egyre több 

segítségre szorulnak. Kommunikációs készségük – beszéd, írás - romlik idősebb 

korban, az önálló képesség elvesztése a legfájóbb probléma, amivel a 

betegeknek és családjuknak szembesülnie kell. 

 

Az egyre több fiatal korban kezdődő megbetegedés gyakorta a munkahely 

elvesztésével és komoly stigmatizációval jár. 

 

Egyesületünk a Parkinson-betegek Világnapját, árpilis 11-ét (James Parkinson 

születésnapja) minden évben megünnepli. 

 

Az idei világnap alkalmával a hazai betegek lelkesítő üzeneteket vártak és 

gyűjtöttek. 2016. április 11-én a támogatók és betegek gondolatait vízre 

bocsátott tulipánok és a magasba engedett léggömbök jelképezték a Dunán és a 

Duna fölött. 

 

A Dunába dobott tulipánok elvitték a hírét a megemlékezésnek, és felhívták a 

figyelmet a betegek mindennapi küzdelmére. 

 

Az idei világnapot az Európa hajón ünnepeltük másfél órás hajózással, 

városnézéssel egybekötve. Közel négyszázan gyűltünk össze, betegek, 

gondozók, családtagok és két iskolai osztály tanulói. A hajón felolvastuk a 

hozzánk érkezett üzeneteket, megemlékeztünk a költészet világnapjáról is. 

 

Mindannyiunknak emlékezetes nap volt. 
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Egy kis fotóbemutató a Világnapról: 
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Picasso kiállítás – 2016. július 02. 

 

 

A DELTA Magyar Parkinson Egyesület 2016. július 02-án, közösen 

megtekintette a „Picasso – Alakváltozások” című kiállítást. 

 

Lenyűgöző volt ennek a páratlanul nagy művész alkotásinak látványa. 

 

PICASSO (1895-1972) – ALAKVÁLTOZÁSOK 

 

„A száz műalkotást, festményeket, valamint szobrokat és grafikákat bemutató 

kiállítás Picasso életművének valamennyi periódusát felöleli, ugyanakkor egy 

kiemelt téma – az emberi alak megformálásának folyamatos változása – köré 

szerveződik. 

 

A kiállított művek többsége a világ legjelentősebb, a művész ötezer alkotását 

őrző párizsi Musée National Picasso - Paris gyűjteményéből érkezett. A 

gyűjteményben, amelyet a művész örökösei adományoztak a francia államnak, 

Picasso minden alkotói korszakából találhatók művek, valamint 200 000 

dokumentum – levelek, folyóiratok, fényképek – Picasso magánarchívumából. 

 

A tárlat Picasso jellegzetes alkotómódszerét végigkísérő kötetlen utazásra hív, 

hangsúlyozva a sorozatok, az ismétlődő motívumok és az áttörés különleges 

pillanatait. A központi téma a figurális ábrázolás festői megközelítésének 

változása a több mint hét évtizedet átölelő életműben, amelynek minden 

korszakában központi szerepet játszott az ember, legyen szó a nőről, az érző és 

szenvedélyes emberről, a gondolkodóról, a művészről, a társadalmi-politikai 

szereplőről vagy a sztárok világának tagjáról. Az emberi alak megformálásának 

változásaiban Picasso művészetének lényege tárul fel: a folyamatos formai 

megújulás a kiállításon bemutatásra kerülő alkotások nagyobb részét kitevő 

festmények mellett a sokszorosított grafikai és rajztechnikáktól a plasztikai 

alkotásokon, kerámián keresztül a fotóig és filmig kísérhető végig. 

 

A tárlat hét fontosabb szekcióra tagolódik. Az első egység Picasso korai 

korszakát, az 1906-ig tartó első tíz év munkásságát mutatja be. A tárlaton 

elsőként kiállított mű a realisztikus stílusú Mezítlábas lányka (1895), amelyet 

Picasso tizennégy évesen festett. Poétikus képek, moralizáló jelenetek, a kék 

korszak melankóliája és költők, művészek portréi jellemzik ezt a periódust. Ezt 

követik a teljesen új és forradalmi kubista korszak képei. Az 1907 és 1916 

közötti évek munkásságát a Formák lebontása és kubista újraépítése cím alatt 

mutatjuk be, itt láthatók a művésznek az egyik kiemelkedő művéhez, az 
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Avignoni kisasszonyokhoz festett tanulmányai is, valamint a kiállítás egyik 

legértékesebb kölcsönzése, a moszkvai Puskin Múzeumból érkezett Ambroise 

Vollard-portré. 1917 után – ahogy a következő, A klasszikus vonalvezetés újra 

feltalálása című szekciónkban látjuk –  Picasso festészetében újra megjelenik a 

klasszikusan egyszerű vonal, a szépen modellált test, a világos rajz és az aktok, 

táncosok, a balett világa. Az 1925 és 1936 közötti éveket a Szürrealista 

átváltozások cím alatt mutatjuk be. Ez a korszak az európai szürrealizmus 

megszületésének időszaka. Picasso művészetében is új témák, új formák 

jelennek meg, köztük az egyszerre ember és szörny Minótaurosz. A Háborús 

alakok című kiállítási egységben az 1937 és 1945 közötti, elsősorban a háború 

hatására született alkotások kaptak helyet. A háború utáni években Picasso ismét 

a primitív művészet táján indul felfedezőutakra. Már régóta keresi az egyszerű, 

őseredeti formát. 

 

Régebben azért érdeklődött a távol-keleti művészetek iránt, mert úgy gondolta, 

hogy közelebb vannak a művészet ősforrásához. Az ebbe gondolatkörbe 

illeszkedő munkáit a Vissza a kezdetekhez című szekcióban állítjuk ki. A 

kiállítás utolsó egysége Picasso nagy témáját, A művész és modellje témát járja 

körül. Az 1954-től haláláig készült alkotásokon régi mesterek műveit idézi meg, 

s természetesen az örök témát, férfi és nő kapcsolatát. 

 

A bemutatott száz mű nagy része – 74 alkotás – a Musée National Picasso - 

Paris gyűjteményéből érkezik. De szerepelnek alkotások a világ több nagy 

múzeumából is: a budapesti kiállítás megrendezéséhez kiemelkedő remekművek 

kölcsönzésével járult hozzá a jeruzsálemi Izrael Múzeum, a bázeli Beyeler - 

gyűjtemény, a berni Kunstmuseum, a moszkvai Puskin Múzeum és a stuttgarti 

Staatsgalerie. A kiállításon látható lesz még a budapesti Ludwig Múzeum három 

festménye, valamint egy válogatás a Szépművészeti Múzeum Grafikai 

Gyűjteményében őrzött európai rangú metszetanyagból. 

 

A kiállítást kísérő – magyarul és angolul megjelenő – katalógusban kiváló 

francia és magyar szaktekintélyek tanulmányai különböző megközelítésben 

dolgozzák fel Picasso alkotómódszerét. A kiadvány a teljes bemutatott anyagot 

tartalmazza, valamint azokat a párizsi múzeum archívumában őrzött magyar 

vonatkozású dokumentumokat is, amelyek először kerülnek nyilvánosság elé.” 

 

Forrás: részlet a MNG honlapján megjelent cikkből 
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Beszélgetés Brassaival 

„– Igaz, hogy Picasso előbb rajzolt, mint beszélt? S épp ezért csak későn kezdett 

beszélni, mert mindent, amit megkapni kívánt, ujjával a levegőbe ábrázolta, 

majd hamarosan papírra vetette? Hogy tízéves korában apja, a főiskolai rajztanár 

abbahagyta a tanítását, mert már nem volt mire megtanítania a fiát, tizenhat éves 

korában pedig átadta neki magának a rajzórákat? Ezt olvastam vagy hallottam 

valahol.  

– Húszéves korára pedig, ami akadémiai díj és kitüntetés csak volt, mind 

elnyerte. 

– Tudni illik a száz magyarázathoz, hogy miért lett Picasso a legkíváncsibb 

formabontó (kutató inkább), fűznék én egy százegyediket. Mert neki már nem 

volt tovább; nem volt további elérnivalója azon a vonalon; a „realizmus”- én. Ő 

a mindentudásból fordult vissza az alapokhoz. A semmi kész-tudáshoz! Az üres 

„készség” elvetéséhez.” 

 
Forrás: idézet Brassai: Beszélgetések Picassóval c. könyvből 
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Az „Agy Napja” – 2016. július 22. 

 

 

Néhány éve július 22. az „Agy Napja” („Brain Day”). Számos betegszervezet, 

így az EPDA is részt vesz abban az aktivitásban, hogy az egyes idegrendszeri 

betegségekre felhívják a figyelmet növelve a társadalmi tudatosságot. 

 

Idén az EPDA „Együtt az ernyő alatt” felhívással próbálta összefogni a 

Parkinson-betegeket. 

 

A Delta Magyar Parkinson Egyesület a mellékelt fotókkal járult hozzá a 

kampányhoz – állítólag nagy sikerrel. 

 

Köszönet minden résztvevőnek! 

 

Dr. Takáts Annamária 

elnök 
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Pannonhalmi kirándulás – 2016. augusztus 9-10. 

 

 

Régi vágyunk teljesedni látszott a 2 napos kirándulás megvalósításával, melynek 

úti célja Pannonhalma – Fertőd – Sopron volt. 

 

Az indulás Budapestről volt, melyet már nagyon vártunk. Segítségünkre egy egri 

kiváló idegenvezető volt, Badacsonyiné Bohus Gabriella személyében, akinek 

felkészültségéről, emberiségében meggyőződhettünk. 

 

Az első célállomás a Pannonhalmi Bencés Főapátság volt. 

 

 
 

A Pannonhalmi Bencés Főapátság 996-ban alapított és azóta is folyamatosan 

működő Szent-Benedek rendi monostor, Magyarország egyik kiemelkedő 

történelmi emlékhelye, mely Pannonhalma városában található. 

 

Napjainkban is élő, mintegy negyven fős szerzetesközösség lakja, akik az „ora 

et labora” szellemében végzik a liturgiát, fogadják a lelkigyakorlatozókat, 

működtetik a bentlakásos gimnáziumot, kulturális munkát végeznek. Vezetőjük 

Várszegi Asztrik. 

 

A főapátság látványos épületegyüttese a Bakony és a Kisalföld találkozásánál 

elterülő, közel 300 méter magas dombon, a Szent-Márton hegyen épült fel. A 

román stílusú altemplom és kerengő, valamint gótikus bazilika az évszázadok 

során barokk és klasszicista stílusú épületrészekkel egészült ki, amelyek a 
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főapátság mai arculatát meghatározzák. A 19. századi könyvtárterem 400 ezres 

gyűjteményében számos könyvritkaságot őriznek. Az egész épületegyüttest a 

magyar klasszicizmus egyik legismertebb alkotása, az 55 méter magas torony 

koronázza. 

 

A hűvös épületből kilépve a kinti forróság várt bennünket és egy kis hideg 

finom fagylalttal próbáltuk magunkat frissíteni, majd a buszra szálltunk és irány 

a fertődi Eszterházy kastély. 

 

 
 

A fertődi Esterházy-kastély épületegyüttese és a benne látható kortörténeti 

kiállítás Fertőd város fő nevezetessége, Magyarország egyik kiemelkedő 

turisztikai látnivalója. 

 

Mai formáját a 18. század második felében nyerte el, Esterházy (Fényes) Miklós 

elképzelései és tervei alapján. Több építész dolgozott rajta, mint Martinelli, 

Jacoby és Hefele Menyhért, de a műegyüttes alkotója lényegében Esterházy 

(Fényes) Miklós volt. Az ő idejében közel húsz év alatt alakult ki a jelenlegi 

épületegyüttes, amely a bécsi Schönbrunn és a párizsi Versailles méltó párja. A 

barokk épületegyüttes a maga korában egyedülálló építészeti jelenségként 

értékelhető. Az itt lakó Esterházy hercegek művészetpártoló tevékenysége révén 

a 18. század végi Magyarország egyik fő kulturális központja volt a kastély. 

„Magyar Versailles”-nak is nevezik. A kastély fénykora 1768-tól 1790-ig tartott. 

Az első nagyszabású ünnepséget 1770-ben rendezték, amikor a herceg bemutatta 

az udvartartását a bécsi arisztokráciának. 

 

A kastélyban egy lakosztályt tart fenn az állam az Esterházy családnak, azaz 

jelenleg Esterházy Antal számára. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Turisztikai_l%C3%A1tnival%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy_Mikl%C3%B3s_J%C3%B3zsef
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nbrunn
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Versailles
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kast%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Versailles
https://hu.wikipedia.org/wiki/1768
https://hu.wikipedia.org/wiki/1790
https://hu.wikipedia.org/wiki/1770
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arisztokr%C3%A1cia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy_csal%C3%A1d
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A látogatás befejeztével újra buszra szálltunk és indultunk szállásunk felé, mely 

Sopronban volt. Mindenki fáradt volt az egésznapos program után, de szívunk 

örömmel volt tele, hogy meg tudtuk csinálni ezt a hosszú napot. 

 

Sajnos másnap reggel hatalmas zivatar ébresztett bennünket. Így a gyalogos 

városnézés elmaradt, amit lehetett, buszból csodáltunk meg, így pl. a 

Tűztornyot, a Stornó-házat, a Kecske-templomot, a Hűségkutat. 

 

A rossz időjárás miatt kénytelenek voltunk hamarabb indulni hazafelé, de még 

útba ejtettük a nagycenki Széchenyi-kastélyt. 

 

 
 

A fertődi kastélyhoz képest szerény épületet 1741-ben kezdte el építeni a 

Széchényi család, az elkövetkező száz évben szinte mindegyik generáció 

átépített valamit a kastélyon. Az eredeti barokk külső a kor szellemének 

megfelelően egyre jobban klasszicizálódott. 

 

Míg a ma látható formát, nagyrészt a legnagyobb magyarnak, Széchenyi 

Istvánnak köszönheti. A gróf élete jelentős részét a nagycenki kastélyban élte le, 

1834 és 1840 között kibővíttette az épületet egy új résszel, ahová a modern 

technikai újdonságokért rajongó Széchenyi Magyarországon elsőként 

vízöblítéses WC-t, gázvilágítást is kiépíttetett. 
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Széchenyi István fia, Béla számos egzotikus növényritkaságot telepített az 

angolparkba. A II. világháború során súlyosan megrongálódott az épület, a 

berendezés nagy része elpusztult, a maradék az ötvenes években tűnt el. A 

rekonstrukció 1960-ban kezdődött, az emlékmúzeum 1973-ban nyílt meg. Azóta 

felújították a kastély többi szárnyát is. 

 

A két nap során szebbnél szebb kastélyokat láttunk, így meg is fogalmazódott 

bennünk a gondolat, akad még Magyarországon látnivaló, a megkezdett kastély-

látogató sorozatot mindenképpen folytatnunk kell! 
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Hogy érzed Magad? 

 

 

2017. december 1-jén szerveztük meg második alkalommal „Hogy érzed 

Magad” címmel egy napos szimpóziumunkat. A rendezvény ezúttal is nagy 

érdeklődésre tett szert, 82-en vettek részt. 

 

Az előadások témáit betegeink kérésének megfelelően választottuk. A rövid 

program: 

 Alzheimer-kór és / vagy Parkinson-kór? 

 Leggyakoribb kísérő betegségek Parkinson-kórban 

 Kávé, alkohol, dohányzás Parkinson-kórban 

 Közös ebéd 

 Kommunikáció Parkinson-betegekkel  

 „Ne ess, ne törj” – Esés elleni programok  

 „Őszutó-télelő” sok zenével 

 Hírek és tervek 

 „Kérdezz – felelek”. A közérzeti térkép használata. 

A jövőben is szeretnénk folytatni képzésünk e formáját. Gondolkodunk azon, 

hogy egy tavaszi és egy őszi szimpóziumot rendezünk. Ez természetesen 

betegeink és hozzátartozóik igényétől is függ. 

 

 

dr. Takáts Annamária 
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Karácsonyi ünnepség – 2016. december 18. 

 

 

Különleges meghívó kapott minden egyesületi tagunk a karácsonyi 

ünnepségünkre. Nemcsak a meghitt ünnepségről volt szók, hanem egyben egy 

országházi látogatást is kaptunk ajándékba. 

 

Az ünnepség az Országháznál történő gyülekezéssel kezdődött. Mindenki 

igyekezett, hogy minél hamarabb bekerüljenek. A csomagok átvizsgálása után 

idegenvezető várt bennünket a túloldalon, majd így indultunk el a látnivalók 

felé. Sajnos az Országház déli része zárva volt felújítás miatt, így csak a ház egy 

részét tudtuk megnézni, a legnagyobb szomorúságunkra. 

 

 

Az Ország Háza 
 

Magyarország parlamentjének 

épületét – amit magyarul 

Országháznak hívunk – méltón 

sorolják a világ legszebb 

parlamentjeinek sorába. A Duna-parti 

panoráma egyik legfontosabb 

elemeként 2011-ben a Világörökség 

részének választott épület 

felbecsülhetetlen muzeális érték, a 

magyar nemzet büszkesége. Az Országház a törvényhozás otthona, a Szent 

Korona őrzési helye, 199 országgyűlési képviselő, valamint az őket segítő közel 

600 ember munkahelye. Jelenleg az épület ad helyet a miniszterelnöknek és az 

őt kiszolgáló apparátusnak is. 

 

Az Országház építése 

 

A XIX. század végén, 17 éven át 

(1885–1902) épülő impozáns alkotás 

mára Magyarország és a főváros 

szimbólumává vált. Az építés ideje az 

ország gazdaságának egyik 

legdinamikusabban fejlődő korszaka 

volt. Ekkor épült a Hősök tere, az 

Andrássy út, a Nyugati pályaudvar, 

több Duna-híd, valamint a kontinens 

első földalatti vasútját is ebben az időben adták át. Mindezek mellett a korszak 
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legnagyobb hazai vállalkozásának mégis az Országház létrehozását tekinthetjük, 

ami önmagában is hatással volt a gazdaság fejlődésére. Az építésnél kifejezett 

szándék volt ugyanis, hogy magyar alapanyagokból, hazai iparosok, gyártók 

bevonásával készüljön az épület, míg díszítésében a környező Kárpát-medence 

növényvilágát igyekezzen megjeleníteni. 

 

A munkálatok során nem volt helye a spórolásnak, így csak 22-23 

karátos aranyból mintegy 40 kg-ot használtak fel a Ház díszítésére. 

Steindl Imre építész – az épület megálmodója – és korának számos 

képzőművésze, mesterembere, a magyarság akkori erejét és 

önbizalmát fejezte ki ezzel az egyedülálló alkotással. 

 

Építészeti megoldások szimbolikus jelentései 

 

Az Országház épületének 

kialakítása tudatos 

szimbólumválasztások eredménye, 

fontos történelmi és politikai 

üzeneteket hordoz. A Duna felől 

nézve a kupola két oldalán 

tornyokkal körülvéve magasodik 

ki az alsóházi és a felsőházi 

ülésterem, amely az építés korában 

kétkamarás rendszerben működő 

országgyűlés emlékét idézi. A két ülésterem méretében és kialakításában 

teljesen megegyezik egymással, ezzel utalva a népképviseleti alsóház és a 

történelmi felsőház egyenrangúságára. Közöttük emelkedik a kupola, ami a 

törvényhozás egységét jeleníti meg és a két ház együttes üléseinek helyszínéül is 

szolgált. 

 

Az épület külső megjelenése és stílusa 

 

A Ház méretei tiszteletet parancsolóak: a Dunával 

párhuzamos épületszárny 268 méter hosszú – ami 

hosszabb, mint a londoni parlament épületegyüttese 

–, legnagyobb szélessége 123 méter hosszú. A 

kupola tornyával 96 méter magasan szökell az égbe. 

Különféle építészeti stílusok elemei és motívumai 

keverednek az épületben: alaprajza barokk, a 

homlokzat díszítése a gótika világát idézi, míg a 

mennyezet díszítése reneszánsz formajegyeket 

hordoz. 

  



 28 

Számok tükrében 

 

Az épület alapterülete közel 18 000 négyzetméter és négy 

szintre oszlik. Térfogata 473 000 köbméter, ahol 50 darab 

ötemeletes lakóház férne el. Megépítéséhez mintegy 40 millió 

téglát használtak fel, burkolásához 30 000 köbméternyi 

faragott díszkövet. A homlokzatot 90 kőszobor díszíti, 

amelyek a magyar történelem nagy alakjait jelenítik meg, a 

Házban további 162 szobor található. 27 kapun keresztül lehet 

az Országházba bejutni. Alaprajza szimmetrikus elrendezésű, 

főbb terei keresztformát alkotnak és metszéspontjukban 

magasodik a kupola. Az épületen belül 10 belső világítóudvar, 13 lift és több 

száz iroda található. A helyiségeket végtelennek tűnő folyosórendszer köti 

össze. A Házban futó vörös színű szőnyeg közel 3 kilométer hosszú. 

 

Fűtés és légkondicionálás 

 

A Ház fűtési és szellőztetési rendszere – 

ami a maga korában Európában az egyik 

legmodernebbnek számított és 

szenzációt jelentett – némi megújítás 

után ma is tökéletesen működik. Egy 

közeli épületben elhelyezett kazánházból 

érkező forró gőz elosztókamrákon, 

illetve fűtőtesteken keresztül jut el a 

különböző helyiségekbe. Eredetileg a 

hűtést a téren álló két vízmedencés szökőkúton keresztül beáramló hideg levegő 

biztosította. A medencék elbontása után az 1930-as évektől 1994-ig két 

nagyméretű aknában felhalmozott több tonna jég gondoskodott a Ház hűtéséről. 

 
Forrás: www.latogatokozpont.parlament.hu 

 

 

A látogatás befejezése után autóbusz várt bennünket, ami visszavitt a Klinikára, 

ahol folytatódott az ünnepség. Az asztalokon karácsonyi sütemények 

sorakoztak. Közvetlen beszélgetés folyt, közbeiktatva karácsonyi énekek sora. 

Örömmel tapasztaltam, hogy betegtársaim vidáman és önfeledten énekeltek. 

 

A sok finomságnak senki sem tudott ellenállni. Gyorsan eltelt a délelőtt, fájó 

szívvel búcsúzkodtunk egymástól. 

 

 

Komlódi Lászlóné  
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Tóth Katalin emlékére 

 

 

Tóth Katalin 

1946 - 2016 

 

 

 
 

 

“Isten áldjon, engedj némán elköszönnöm. 

Ne horgaszd a fejedet, hiszen 

Nem új dolog meghalni a földön,   

És nem újabb, persze, élni sem.” 

 

 

Tóth Katalin 2012-től 2016-ig volt a DELTA Magyar Parkinson Egyesület 

Elnöke. Egyesületi munkáját sok szeretettel és odaadással végezte. Álma volt 

egy Parkinson Otthon megalapítása, amelyet már nem sikerült megvalósítania. 

 

Hosszú szenvedés után Veresegyházán, az Idősek Otthonában 2016. október 08-

án elhunyt. 

 

 

„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. 

Elmentél, de szívünkben örökké velünk 

maradsz!” 
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Beszámoló a 2016-os évről 

 

 

Tisztelt Taggyűlés! 

 

Mielőtt ismertetném beszámolómat kérem Önöket, hogy emlékezzünk volt 

Elnök Asszonyunkra Tóth Katalinra, aki 2016. októberében hunyt el. Egyesületi 

munkáját sok szeretettel és odaadással végezte. 

Emlékét megőrizzük. 

 

2016-os évben sem bővelkedtünk anyagiakban, ennek ellenére színes programot 

tudhatunk magunk mögött. Sajnos a szponzorok szerzése nagyon nehéz, sok 

munkával és nehézségekkel jár. Ezért köszönettel tartozunk Főorvos 

Asszonyunknak, aki mindent elkövetett az anyagiak előteremtése érdekében. 

 

Egyesületünk bevételi és kiadási adatai a Pénzügyi beszámolóban szerepelnek. 

Röviden vázolnám, hogy bevételeink az elmúlt évben is szponzoroktól, tagdíjból 

és SZJA 1 %-ból származtak. 

A tagdíjakból származó bevétel mindössze 344.727,- Ft volt, melyet 81 fő 

fizetett, ez a tagság töredéke. 

Az SZJA 1 %-ból 234.287,- Ft volt a bevétel. 

Külön köszönet jár Szabó György tagtársunknak, aki 100.000,- Ft-tal járult 

hozzá Egyesületünk anyagi helyzetéhez. 

Mindnyájunknak össze kell fogni, hogy minden tagtársunk és hozzátartozóik, 

akik tagként szerepelnek, fizesse be az évi 3000,- Ft tagdíjat, hiszen ezzel 

hozzájárulnak rendezvényeink sikeres megtartásához. 

 

Folytattuk a 2014-ben elindított Parkinson iskola betegeknek és 

hozzátartozóknak, melyet nemcsak Budapesten, hanem két vidéki városunkban 

Sárospatakon és Pécsett is működött nagy sikerrel. 

 

2016. április 02-án Vezetőség választó közgyűlést tartottunk, mivel egyrészt 

Tóth Katalin halála, másrészt a régi vezetőség mandátumának lejárta miatt. Az 

új vezetőség is megválasztásra került, de sajnos a bírósági bejegyzés még a mai 

napig sem történt meg, így ez megnehezíti az Egyesület munkáját. 

 

Egyesületünk a Parkinson-betegek Világnapját, amely április 11. – James 

Parkinson születésnapja – minden évben megünnepli. Az idei világnapot az 

Európa hajón ünnepeltük másfél órás hajózással, közel 400-an gyűltünk össze. A 

világnap alkalmából a hazai betegek lelkesítő üzeneteket vártak és gyűjtöttek. 

2016. április 11-én a támogatók és betegek gondolatait vízre bocsátott tulipánok 

és a magasba engedett léggömbök jelképezték a Dunán. 
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2016. július 02-án Klubnap keretén belül a DELTA tagjai közösen 

megtekintettük „Picasso – Alakváltozások” c. kiállítását. Lenyűgöző volt ennek 

a páratlan nagy művész alkotásának látványa. 

 

2016. augusztus 09-10. között folytattuk az ismerjük meg hazánk kastélyait 

sorozatot. Régi vágyunk teljesedett be a két napos kirándulás megvalósításával, 

melynek úti célja Pannonhalma-Fertőd-Sopron volt. Az időjárás egy kicsit 

átrendezte a programot, de ettől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat. 

Kiváló idegenvezetővel jártuk végig a nevezetességeket, köszönjük neki. 

 

Itt szeretném megemlíteni, hogy kirándulásaink általában önrészesek, de ez mit 

sem von le az érdeklődésből. (Kedvezményes lehetőségeket eddig ki tudtuk 

használni). 

 

Néhány éve július 22. az „Agy napja”. Számos betegszervezet, így az EPDA is 

részt vesz benne, hogy egyes idegrendszeri betegségekre felhívják a figyelmet. 

Idén az EPDA „Együtt az ernyő alatt” felhívással próbálta összefogni a 

Parkinson betegeket. Visszajelzések alapján sikere volt a magyar fotóknak. 

 

2016. december 01-jén szerveztük meg második alkalommal „Hogy érzed 

Magad” címmel egynapos szimpóziumunkat. A rendezvény ezúttal is nagy 

érdeklődésre tett szert, 82 fő vett részt rajta. 

Az előadások témáit betegeink kérésének megfelelően választottuk. A jövőben 

is szeretnénk folytatni képzésünk e formáját. 

 

2016. december 18-án tartottuk Karácsonyi ünnepségünket, mely most eltért egy 

kicsit a korábbi évekhez viszonyítva. Különleges meghívót kaptunk, mely egy 

Országházi látogatás lehetőségét is tartalmazott. Nagy izgalommal vártuk a nagy 

napot a látogatás időpontját. A séta hatalmas élmény volt mindenki számára még 

akkor is, ha déli szárnyat nem nézhettük meg tatarozás miatt. 

A látogatás befejeztével visszamentünk a Klinikára, ahol folytatódott az 

ünneplés. 

 

A mozgásterápia foglalkozásokat továbbra is folytatjuk. Örömmel jelenthetem 

be, hogy az érdeklődés nagy, egyre többen veszik igénybe. 

 

Tovább folytatódik a Hasznosi Judit által vezetett ének-zenés foglalkozás is, 

mely a Kodály-módszer alapjaira épül. Minden bemutató nagy sikerrel jár, amin 

örömmel vesznek részt betegtársaink. 

 

Tehát végezetül úgy gondolom, hogy a problémák ellenére is sikeres évet 

zártunk, a kitűzött célok közül megvalósult az érzelem, tudás, figyelemfelkeltés. 
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Kérem a beszámolóm elfogadását amennyiben egyetértenek vele. 

 

 

Komlódi Lászlóné 

DMPE elnökhelyettese 

DELTA Magyar Parkinson Egyesület 

2016. évi pénzügyi beszámoló 

 

BEVÉTELEK: Tagdíjak 344.727,- Ft 

 Egyéb támogatás 5.000,- Ft 

 SZJA 1% 234.287,- Ft 

 Bankkamat 599,- Ft 

 Összesen: 584.613,- Ft 

 

KIADÁSOK: Anyag költség 51.115,- Ft 

 Postaköltség 25.815,- Ft 

 Könyvelés 75.000,- Ft 

 Szervezeti tagdíj 162.149,- Ft 

 Helység bérlet 1.200,- Ft 

 Rendezvények (egyéb szolgáltatás) 352.940,- Ft 

 Bankköltség 45.427,- Ft 

 Személyi jellegű kifizetés 293.370,- Ft 

 Reprezentáció 56.842,- Ft 

 Összesen 1.063.858,- Ft 

 

EREDMÉNY:  -479.245,- Ft 

 

Nyitó pénztár 101.328,- Ft 

Nyitó bank 1.356.490,- Ft 

Összesen: 1.457.818,- Ft 

 

Záró pénztár 129.600,- Ft 

Záró bank 848.817,- Ft 

Összesen: 978.417,- Ft 

 

Szellemi termék 508.000,- Ft 

 

Budapest, 2017. április 03. 

 

 

 Sipos E. Zsuzsanna 

 könyvelő 


