
K
özel kétszáz beteg vett részt a Smaragd SM

Egyesület által Tiszakécskén 2005. augusz−

tus 27–28−án megrendezett elsõ Bács−Kis−

kun Megyei Sclerosis Multiplex Napok programjain.

Vendégeink érkeztek a Szolnoki SM Egyesülettõl és

a Nagykõrösi Gyengénlátóktól is. Hogy teljes bizton−

ságban érezzük magunkat, segítõket kaptunk az M.

H. Repülõkórházából, a Margaréta Otthonból és a

Platán Nyugdíjas Házból.

A program a Diákotthonban kezdõdött, ahol Ko−

vács Ernõ polgármester megnyitó szavai után a csa−

pat egyik része kisvonatra, a másik része lovaskoc−

sikra ült, és kilátogattunk a Tiszához. Kellemes sé−

tával, ismerkedéssel töltöttük az idõt ebédig. Mind−

eközben a Medident Kft. a Diákotthonban maradot−

taknak bemutatta Bemer 3000−es készülékét és ke−

zelést adott számukra. 

Ebéd után svédmasszázsra lehetett jelentkezni –

az érdeklõdés olyan óriási volt, hogy Simon János

masszõr még 30 perces idõbeosztással sem tudta az

összes jelentkezõt besorolni.

A délutáni elõadásokat élénk érdeklõdés kísérte.

Kissné Patai Mária kitûnõ történeti elõadást tartott

„Tiszakécske régen és ma” címmel, amelybe sze−

mélyes élményeit is beleszõtte. Orvosi lehetõségek

az SM gyógyításában címû elõadásában dr. Mátyás

Klotild fõorvosnõ ismertette a jelenleg elérhetõ te−

rápiás lehetõségeket, az õssejtekkel való kezelés

mibenlétét és a legfrissebb õssejtkutatási eredmé−

nyeket. Felhívta a figyelmet a betegeket segítõ

szervezetek fontosságára is. A Vizus Alapítvány lá−

tásjavító módszere Vén Péter gyakorlati elõadásában

nagy sikert aratott, mindenki magán érezhette a

gyakorlások fontosságát.

A BKMI SM Alapítvány nevében Gáspárné

Csatáry Zsuzsanna rólunk beszélt, a 2004–2005.

évi szociális felmérést ismertetve. Tagjaink fele a

létminimum környékén él – számukra nemcsak a

lakás átalakítása, de a fûtés, az élelem, a ruházko−

dás, a házi ápolás, az orvoshoz járás is komoly gon−

dot jelent. 

Ezt követõen a kecskeméti Pro Homine Alapítvány

bemutatása következett Sendula Ferenc elõadásában.

Az elõadó felajánlotta segítségét lajosmizsei és tisza−

kécskei betegeinknek – ez egy támogató, szállító szol−

gálat formájában azóta megvalósult. A szolgálat ponto−

san azokon a területeken mûködik (házi betegápolás,

ügyintézések), amelyeket Gáspárné Csatáry Zsuzsan−

na korábban sok társunk igényeként felsorolt. Kecske−

méti betegeink számára ez évtõl tervezzük a szállító

szolgálat beindítását, ehhez egy 6–8 mozgáskorláto−

zott személy szállítására alkalmas gépkocsit kell be−

szereznünk.

Ezután Csenki Endre mutatta be a Medident

Kft.−t és a cég rehabilitációs eszközeit. Végezetül

Bakos Rita, a kecskeméti rendõr−fõkapitányság szá−

zadosa tartott elõadást arról, milyen veszélyeket rejt

a drogok használata, mennyire fontos, hogy odafi−

gyeljünk egymásra, továbbá hogy baj esetén vagy

megelõzésképpen mit tehetünk szeretteink védel−

mében.

Az elõadások után a Holt−Tiszánál lehetett csóna−

kázni, pónin lovagolni, majd a vacsora következett,

énekkel−tánccal a végén. Másnap néhányan a ter−

málfürdõben pihentették sajgó tagjaikat, ám voltak,

akik folytatták a póni betörését. Többen a tisza−

kécskei múzeumot látogatták meg, Kissné Marika

tárlatvezetésével.

Délben remek ebéddel, hosszas baráti beszélge−

téssel és Menyhárt Sándor plébános úr megható,

meleg szavaival és áldásával fejeztük be a rendez−

vényt.

Bízom benne, hogy minden egyes résztvevõ segí−

tõ információkat kapott betegsége elviseléséhez, a

vele való együttélés megtanulásához. Felismerte azt,

hogy õ maga is sokat tud tenni annak érdekében,

hogy lassítsa betegségének továbbromlását. Meg−

nyugodott, hogy napi gondjai megoldásában is van,

lesz, aki segítse.

Ismételten kifejezzük hálánkat segítõinknek, le−

gyen áldás munkájukon! 

Turi Sándor
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