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Miként lehet az ember boldog?

Társadalomkutatók a XX. század második felében figyelték meg, hogy bár az objektív életminőség folyamatosan javul, az emberek átlagos szubjektív jólléte stagnál azon az alacsony szinten, amelyen
a II. világháború pusztítása után volt. Ezért kezdték el keresni azokat a tényezőket, amelyek ténylegesen kapcsolatba hozhatók az elégedettséggel és a boldogsággal.
Szondy Máté pszichológus a közelmúltban jelentette meg könyvét, amelynek címe: A boldogság tudománya. Szondy szerint boldogságszintünk élettartamunkra
is hatással van. A pozitív érzelmek javítják a pszichés és
a mentális állapotot is. Növelik a figyelmi kapacitást,
új viselkedési és gondolkodási sémákat alakítanak ki.
Az elégedett emberek jobban teljesítenek, hatékonyabbak, könnyebben lépnek feljebb a munkahelyi ranglétrán, így jobban is keresnek.
Szondy Máté szerint nincs olyan módszer vagy technika, amely mindenkit boldoggá tesz, az azonban biztos, hogy az önkéntes munka, a társas tevékenységek,
valamint a kis – az elérhető, képességeinket és lehetőségeinket meg nem haladó – célok kitűzése, majd elérése növeli a boldogságérzetet. A magányos és passzív
tevékenységek, mint a tévénézés, általában csökken-

tik a pozitív érzéseket, növelik a negatívakat. Az aktív és
társas tevékenységek, például a testmozgás, általában
pozitív érzéseket keltenek. Depressziós és normál populációban végzett vizsgálatok kimutatták: heti 2–4 óra
testmozgás hatására nemcsak az endorfin szintje emelkedik, hanem javul az énkép, megnő az önbecsülés is.
A pozitív pszichológia jelenlegi ismeretei szerint
negyven százalékban szándékos tetteink határozzák
meg elégedettségünket, az, hogy mivel töltjük mindennapjainkat. Életkörülményeink – mint saját és szeretteink egészségi állapota, munka- és otthoni viszonyaink,
hogy szükségleteinknek megfelelő-e az anyagi helyzetünk – körülbelül tíz százalékban befolyásolják érzéseinket. A pozitív és negatív életesemények 3–4 hónapig
éreztetik hatásukat, utána a boldogságszint visszaáll az
eredetire – írja Szondy.
Az év vége közeledtével érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni.
Ön boldog?
Emlékszik? Negyven százalékban szándékos tetteink
határozzák meg elégedettségünket.
Gondolja végig, mit tehet önmagáért!
Boldog békés ünnepeket kívánunk!

Széncinege
A széncinege, sokszor becézően széncinke (Parus major) a verébalakúak (Passeriformes) rendjébe,
ezen belül a cinegefélék (Paridae) családjába tartozó apró termetű, közismert és közkedvelt madárfaj.
Egész Európa területén találkozhatunk vele, de a mediterrán Észak-Afrikában és a Közel-Kelet kevésbé
száraz vidékein is megél. Erdőkben, parkokban, kertekben fészkel különféle faodvakban, de előszeretettel veszi igénybe a mesterséges fészekodúkat is. Megismerhetjük a „nyitnikék” és „tí-cső” kiáltásairól,
valamint díszes tollazatáról.
2011-ben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az év madarának választotta.
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s Köbli Anikó

Tudományos robbanás előtt az SM-kezelés

Ahol az empátia enyhíti a pénzhiányt

Jelentős áttörés várható a sclerosis multiplexes betegek kezelésében az elkövetkezendő időszakban.
Olyan horderejű változás, amelyre illik a tudományos robbanás kifejezés
– mondja dr. Sátori Mária, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház neurológiai osztályának
vezető főorvosa, aki Budavári Máriával, az osztály SM-nővérével együtt régóta, idejét és szeretetét
áldozva foglalkozik a javarészt fiatal autoimmun betegekkel.

s

Este hatkor beszélgetünk. Még a kórházban
Esztergomban az SM-nővér mellett a team harmadik
van. Reggel fél kilenctől dolgozik; bár hivata- tagjaként hamarosan egy pszichológust is „be tudnak léplosan kettőig rendel, ötkor még vizsgálja a betegeket a tetni” a rendszerbe, aki számos teszt elvégzésével segíthenővérrel, és nem ritka, hogy csak este tíz után ér haza.
ti a nehéz helyzetű, fizikai és szellemi fáradékonysággal is
Felnőttek már a gyermekei, megteheti – mondja egy- együtt járó betegség pontosabb diagnosztikájában és a
szerűen kijelentve:
diagnózissal járó lelki teher elviselésében a pácienst.
– Megszállottak vagyunk. Közalkalmazotti fizetésért,
Van, ahol több mint 300 beteget is gondoznak, ilyen bea túlórát nem elszámolva, a munkaidő lejárta után in- tegszámnál legkevesebb két orvos és két nővér is szükségyen dolgozunk. Paraszolvencia nincs,
ges, hiszen a betegek gondozásához
hiszen a krónikus betegek maguk is
mérhetetlen empátia, idő és türelem
megélhetési gondokkal küzdenek,
kell, mivel a betegek lényegében ma
de legalább 80 százalékuk aktívan
is a halálos ítéletként élik meg a scledolgozik, miközben igyekszik eltitrosis multiplex diagnózisát. Akkor is
kolni betegségét, amíg lehet.
igaz ez, ha az elmúlt 20 évben jelentős
Sokszor inkább ők segítenek hát
előrehaladás történt a kór diagnosztinekik egy-egy adókedvezmény,
kájában és terápiájában egyaránt.
vagy valamilyen egyéb juttatás el
Dr. Sátori Mária 2006-ban került az
érésében.
esztergomi Vaszary Kolos Kórház neSátori Mária és Budavári Mária legurológiai osztályára. Mint meséli, a
többször egy-egy órát is szánnak az
centrumot 1997-ben még dr. Nikl Jáúj betegekre. Nyugat-Európában
nos főorvos hozta létre, aki rövid időn
mindezt téríti is a biztosító, itt azonbelül visszament Zalaegerszegre oszban csak átlagszakrendelésként tetályvezetőnek. Távozásakor a centkintenek az SM-centrumokra, nincs
rumban tíz sclerosis multiplexes beelkülönített extrafinanszírozás.
teggel indultak, ez a szám 2006-ig
Dr. Sátori Mária
Azt is mondhatnánk: ez az a hely,
érdemben nem változott. 2006-tól
ahol az emberség enyhíti a pénzhiányt.
kezdték megkeresni a„kallódó” betegeket, és ehhez sok se– A nővér személyisége nagyon fontos – magyaráz- gítséget kaptak a környékbeli szakorvosoktól és háziorvoza a főorvos, mert a betegek közül sokan panaszaikkal soktól. Ma 97 beteg részesül aktív kezelésben, és összesen
előbb felhívják, könnyebben kérdezik az ápolót.
140-et gondoznak rendszeresen. Elsősorban Komárom-
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Esztergom megye neurológiai betegei járnak hozzájuk; ban lévő gyógyszervizsgálatok és két olyan szer is, amelyet
jó kapcsolatot építettek ki a tatabányai, a tatai, az oroszlá- az Európai Unióban már törzskönyveztek. Ezekből egyet
nyi szakrendeléssel, mert azt kérik, inkább minden gyanús már támogat a magyar társadalombiztosítás is, melyet inesetet küldjenek el hozzájuk. Küldenek is egyre többeket a fúzióban havi egy alkalommal kell adni. Sátori Mária reméháziorvosok, így rendre ott látják el a pilisi járás betegeit is: li, hogy az egészségbiztosítás nálunk is maximális mértékCsabáról, Vörösvárról, Szentlászlóról,
ben támogatja majd a másik, szájon át
Dunabogdányból, Visegrádról egyadható készítményt is, amely már jöszerűbb a betegeknek Esztergomba,
vőre szélesítheti a kezelési palettát.
mint Budapestre utazni.
Ettől függetlenül a betegeknek ma
Amikor arról kérdezem, mennyit vális van mit adniuk. Az első nagy áttötozott az SM-betegek kezelése, van-e
rés az interferonok és egy fehérjemár elég szakember, hiszen a kilenckomplexum megjelenése volt; ma lévenes évek elején szinte csak Guseo
nyegében ezek az első vonalbeli adAndrás, ma már nyugdíjas székesfeható szerek (az interferonok kétféle
hérvári főorvos neve volt ismert, Sátori
változatban, izomba és bőr alá adMária kissé megró: valóban Guseo főható formában). Ezek friss diagnózis
orvos volt a médiaszemélyiség, a hátesetén választhatók. Amennyiben a
térben azonban számos kiváló szakbetegség e kezelés mellett is súlyos
ember dolgozott és dolgozik ma is.
tünetekkel jelentkezik vagy rapid leÍgy például Komoly Sámuel, Illés Zsolt
folyást mutat, akkor van lehetőség a
professzorok Pécsett, dr. Csépány Tünhavi egyszer adandó, biológiai teráde Debrecenben, Vécsey László propiaként emlegetett, nagyon hatásos
Budavári Mária
fesszor és dr. Bencsik Krisztina Szegeinfúziós kezelésre, amelynek adására
den, dr. Rózsa Csilla Budapesten, a Jáhn Ferenc Dél-pesti a 31-ből jelenleg azonban csak 16 centrum jogosult. Az
Kórház főorvosa, és nem utolsósorban dr. Jakab Gábor, az esztergomi centrum erre még nem kapott finanszírozást
Uzsoki utcai Weil Emil kórház osztályvezetője, akik ma már a társadalombiztosítástól, ezért ha ilyen betegük van,
több nemzetközi társaság elnökségi tagjai, európai szin- akkor tovább kell őt küldeniük egy másik intézménybe.
ten is komoly szaktekintélynek számítanak a sclerosis mul- Mindez sokszor komoly problémát jelent az amúgy is netiplex kezelésében.
hezen mozgó betegeknek, hiszen Budapestre kell utazniAz SM-centrumok rendszere a kilencvenes évek végén uk, ami tömegközlekedéssel egy teljes napot vesz igényépült ki; ma az országban 31 helyen kezelhetik korszerű- be, ráadásul az eddig jól működő orvos-nővér-beteg kapen a betegeket. Mint Sátori főorvosnő elmondja, erre nagy csolatot is újra fel kell építeni.
szükség is van, mert az utóbbi 20 évben lényegében megA ma használatos szerek a sok évvel ezelőtti „tíz év
duplázódott a betegek száma, amelyhez jelentős mérték- múlva rokkantkocsi” típusú jóslatokhoz képest mintegy
ben hozzájárulhatott a diagnosztika fejlődésével a diag- 40 százalékkal képesek csökkenteni a rosszabbodások
nózisok pontosabbá válása, ám más, a mai napig nem tisz- arányát, azaz javítani a betegek életminőségét. Az igatázott ok is elképzelhető. Bár az SM okát mindmáig nem zi áttörést a főorvos ezért a jelenleg vizsgálati szakaszismerjük, és a kezelésében is csak a betegség lefolyásá- ban lévő vagy törzskönyvezés előtt álló szerektől várja,
nak enyhítésére és lassítására van lehetőség, mára tudo- amelyek hosszú távon akár 60-70 százalékkal is javítmányos robbanás előtt állunk – fogalmaz a főorvos. Olyan hatják majd az SM-esek életminőségét, és adagolásuk
változások várhatók az új terápiák és fejlesztések követ- is kényelmesebb lesz az eddigieknél. Bár jelenleg csak
keztében, mint amikor az antidepresszívumok elterjedtek az úgynevezett shubos forma kezelésére van lehetőség,
a világban. Igaz, ezen terápiák java része még kutatási sza- több klinikai vizsgálat van folyamatban az eddig csak
kaszban van, ám vannak ezek között már fázis III szakasz- tünetileg kezelhető folyamatosan romló formára is.
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s Fülöp Hajnalka

Sikeres együttműködés Budapesten és Békés megyében

Önkéntesek segítenek az SM-betegeknek

Idén májusban indult az egyeztetés, és lapunk megjelenésével egy időben kezdődik az érdemi munka
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány
(MSMBA) együttműködésében. A most induló projekt célja egy önkéntes segítő hálózat létrehozása
– mondja Nadabánné Benyik Éva, az MSMBA ügyvezető titkára. Az Ökumenikus Segélyszervezet
elsősorban a családoknak és a nehéz szociális helyzetben lévő embereknek nyújt támogatást
– ezt már Borgli Edit, a segélyszervezet programkoordinátora mondta el lapunknak.
– Hogyan kezdődött az együttműködés?
– Mivel ez az év, 2011 az „Önkéntesség európai éve”,
ezért a májusi SM Világnapi rendezvényünket mi is ennek a jegyében tartottuk. Tudjuk, hogy nagyon fontos
lenne, hogy a halmozottan hátrányos SM-es emberek
segítséget kapjanak egy jól működő önkéntes hálózat
keretén belül. Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, és meghívtuk őket a budapesti világnapi rendezvényünkre, hogy
élő kapcsolatot tudjanak kialakítani a helyi egyesületekkel és az SM-betegekkel. Ezek után állapodtunk meg abban, hogy közös projektet indítunk. A nemzetközi szinten is jól ismert segélyszervezet több dologgal is segíti a
munkát. Például a koordinálással, szemléletformálással,
és önkéntes szervezési tapasztalataival, valamint társadalmi beágyazottságával járul hozzá a programhoz.
– Mi a feladata a projektben az MSMBA aktivistáinak?
– Az MSMBA a képzések szervezésében, az önkéntesek mobilizálásában, motiválásában, és a betegekkel való kapcsolattartásban vesz részt, és biztosítja a projekt szakmai hátterét.
– Beszélgetésünk idején, novemberben, hol tart a
szervezőmunka?
– Békés megyében már kiküldtük a betegekhez a felmérőlapokat, az állapotukra és arra voltunk kíváncsiak,
milyen típusú segítségre szorulnak. A felmérőlapok már
visszaérkeztek, az önkéntesek szervezése megkezdődött és jól halad (szórólapok kihelyezése, médián keresztül: újság-, rádió- és tv-riportok, főiskolák stb). Jelenleg
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22-en jelentkeztek a megye azon településeiről, ahonnan a betegek segítséget kértek. Az önkéntesek oktatása november 20–30. között zajlott. December elejével
elindulhat a tényleges munka, és közben Budapesten is
megkezdődött a betegek és az önkéntesek szervezése.
– Mi a program konkrét célja? Vannak-e más, ehhez
kapcsolódó elképzeléseik?
– A projekt célja, hogy a létrehozott önkéntes hálózat hiánypótló segítséget nyújtson az adott területen élő SMbetegeknek otthoni környezetükben, kiegészítve ezzel az
otthonápolásban vagy szociális téren dolgozók munkáját
és nem utolsósorban a családokat. További cél, hogy segítséget, támogatást kapjanak az SM egyesületekben dolgozó vezetők, munkatársak is munkájukhoz, illetve programjaik szervezésében. Harmadik célként a program a lakosság szemléletformálását tűzi ki, amely segít abban, hogy
Magyarország lakosai minél több információval rendelkezzenek a betegségről és arról, hogyan lehet a betegek
életkörülményein javítani, pozitív irányban változtatni.
– Esetleg a Békésben elindított programot kiszélesítik? Van rá esély, hogy más megyében is önkéntesek segítsék a betegeket a hétköznapokon?
– Az önkéntes munkának is vannak költségei, azokra a megyékre tudjuk továbbterjeszteni, ott tudjuk felállítani az önkéntes segítőhálózatot, ahol aktívan dolgoznak az egyesületvezetők, tudnak szponzorokat nyerni a programhoz, és természetesen nagyon fontos lenne az is, hogy legyenek megfelelő
pályázati kiírások is, melyeket jó eséllyel lehet megpályázni.

– Az MSMBA is tiszteletre méltó alapossággal és lelkesedéssel szervezi a betegekkel kapcsolatos civil
együttműködéseket, programokat, képzéseket stb. Mit
gondol arról, hogy mi a szerepe az önkéntes munkának
a krónikus betegek (SM-esek) életében? Pontosan milyen segítséget kértek a rászorulók?
– Az SM-betegeknek fizikális állapotuktól függően (és
talán mindenkinek, aki segítségre szorul) fontos a segítségnyújtás ahhoz, hogy a mindennapi életüket elfogadható szinten élhessék. Természetesen minden betegnek
más az igénye, van, akinek a környezete rendben tartására van szüksége, van, akinek az ebédet kell elvinni és
az étkezésnél segíteni, van, akinek a gyógyszereit kell kiváltani vagy a napi sétánál kell segíteni, de van olyan
beteg is, akinek „csak” a társaság a fontos. Tehát nagyon
sokszínű segítséget kérnek és kaphatnak a betegek, de
mindenképpen érezniük kell, hogy figyelnek rájuk, és
nem maradtak teljesen egyedül gondjaikkal.
– Az Ökumenikus Segélyszervezet miért és hogyan
vesz részt az SM-esek számára nyújtandó segítőprogramban?
– Fontos célkitűzésünk, hogy a hazai szociális területen azon csoportok számára is szervezzünk ellátásokat,
akiket nem képes elérni a szociális ellátórendszer. A segélyszervezet megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít a különböző betegségek miatt segítségre szorulók
támogatására is, ezért az önkéntesség területén szerzett tapasztalatait felhasználva kíván hozzájárulni, hogy
a magyarországi sclerosis multiplexes betegek komplex segítségnyújtásban részesüljenek. Bár mind az otthoni segítségnyújtásban, mind pedig az önkéntesekkel
végzett tevékenységben számos tapasztalatot szerzett
már az Ökumenikus Segélyszervezet, előbbiek összevonásával eredményes megvalósulást remélünk a sclerosis multiplexes betegek segítése terén is. Az Ökumenikus Segélyszervezet tevékeny szerepet vállal a projekt
További információ önkénteseknek és az önkéntesek segítségét igénylő SM-betegeknek:
Ökumenikus Segélyszervezet, Brogli Edit,
programkoordinátor. Tel.: +36/30-556-9015
e-mail: brogli.edit@segelyszervezet.hu

Békés megyei szervezésében, illetve nagyobb részt vállal a Budapesten indult tevékenység megvalósításában.
– Mit tapasztal, a közelmúlt és a jelen társadalmi változásai hogyan befolyásolják az önkéntes munkákban
részt vevők számát?
– Mivel az önkéntesség Magyarországon is egyre jobban elterjed, a segélyszervezetnél jelentkezők száma is
növekszik évről évre. Az önkéntes szerepvállalás népszerűsítését az idei Önkéntesség Éve is elősegíti.
– Kik vállalnak önkéntes munkát és miért? Mit ad az
önkéntesnek az itt végzett munka?
– A jelentkezők összetételét tekintve az önkéntesség
széles korosztályokat és társadalmi rétegeket mozgat meg.
A motivációt tekintve számos önkéntes a segíteni akarás,
a szolidaritás és személyes értékek elve mentén vállal önkéntes tevékenységet, elsősorban humanitárius, szociális
területen. Vannak egyre nagyobb számban önkéntesek,
elsősorban fiatalok, akiket pedig a tapasztalatszerzés, új ismeretek, készségek elsajátítása, és önmaguk kipróbálása
különböző területeken sarkall önkéntes tevékenység vállalására. Fontos szempont lehet a szabadidő hasznos eltöltése és egy hasonlóan gondolkodó közösséghez tartozás
is. Az önkéntes jelentkezők közül sokan felismerik, hogy a
rendszeresen vállalt közérdekű önkéntes tevékenység eszköz lehet a munka világába is be- vagy visszakapcsolódni.
A megszerzett tapasztalatok és gyakorlat segítenek magabiztosabbá válni, önismeretet adnak, és nem utolsósorban az önéletrajzban is fel lehet tüntetni álláskereséskor.
Ugyanakkor az önkéntes munka nem helyettesíti a fizetett állást, ahogyan az önkéntes sem helyettesíti a fizetett
munkatársakat. Bár tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi, azonban nem anyagi értelemben, nagyon sok
mindent kaphat ettől a lehetőségtől.
– A jelentkezők részt vesznek egy képzésen is, jól
tudom?
– Az Ökumenikus Segélyszervezet SM-betegeknek otthoni segítséget nyújtó programjára jelentkező önkéntesek éppen ezért ingyenes felkészítő képzésen, közösségi programokon és továbbképzéseken vehetnek részt, és
lesz egy koordinátoruk, akivel folyamatosan kapcsolatot
tarthatnak és segíti őket a feladatuk végzésében.
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s Dr. Jakab Gábor

Sclerosis multiplexben szenvedő
betegek rehabilitációja

Az orvosi rehabilitáció célja az, hogy egy betegség vagy baleset következtében fogyatékossá
vált személy a korábbihoz hasonló minőségű életet élhessen. Más megfogalmazásban:
lehetővé tenni, hogy a testi, lelki vagy szellemi téren beteg ember a lehető legjobban
be tudja tölteni személyes és társadalmi szerepét. A rehabilitáció egy readaptációs tanulási
folyamat, amelynek során a páciens megtanul alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.
A fáradságos, hosszan tartó program nem valósítható meg a beteg motiváltsága nélkül.

s

A korábban rutinszerű, hétköznapi feladatokat
csak úgy tudja elvégezni a beteg, ha új mozgásmintákat sajátít el, és korszerű segédeszközöket használ. A folyamatos gyakorlás eredményeként az agykéreg
szerkezete némileg átrendeződik, ezt hívják plaszticitásnak. Új testséma alakul ki, amely az újonnan kifejlesztett
képességek segítségével, segédeszközökre támaszkodva
javítja az önellátást.

A rehabilitáció alapfogalmai
1. Károsodás: pl. látóideg-gyulladás. Szervi (testi vagy
lelki) működészavar.
2. Fogyatékosság: pl. olvasási zavar. Mindennapi tevékenységhez szükséges képességek hiánya vagy zavara.
3. Rokkantság: egészségügyi ok (betegség, fejlődési
rendellenesség, sérülés) hátrányos következménye az
egyén testfelépítésére, biológiai funkcióira, személyes
aktivitására, társadalmi részvételére.
Az új megközelítés igyekszik megelőzni, hogy a beteg
stigmatizáltnak érezze magát a társadalomban. Ezért a
fogyatékosság helyett inkább a családi és a szakmai élet
eseményeiben való, minél teljesebb részvételi képességet hangsúlyozzák.
Egy biológiai funkció végleges kiesése (pl. végtag elvesztése) után a rehabilitációs folyamat pontosan megtervezhető. Sclerosis multiplexben (SM) több idegrendszeri
funkció (mozgás, egyensúlyozás, kézügyesség, érzékelés,
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vizeletürítés, gondolkodás stb.) egyéni kombinációban
károsodik, a kiszámíthatatlanul hullámzó többféle fogyatékosság hatványozottan rontja a páciens önellátásának
feltételeit. Az SM komplex kezelésének a szteroid lökés, az
immunmodulációs kezelés és a pszichológiai támogatás
mellett szerves része a többszakaszos rehabilitáció, amely
lehetővé teszi a beteg számára, hogy a betegség minden fázisában optimálisan kihasználja megtartott képességeit.
Az SM-betegek a funkcióik javítását várják orvosuktól,
hogy ne legyenek kiszolgáltatva, magányosan a lakásba
zárva, ne féljenek az inkontinenciától, ne nézzék őket részegnek az utcán stb.
Az SM korai fázisában a változékonyság a fő kihívás, mert
nem lehet tudni, hogy egy frissen kialakult tünet csak rövid ideig tart, vagy végleg megmarad. A legfontosabb feladat ekkor a felvilágosítás, új életmód kialakítása.
A késői fázisban a maradványtünetek egyéni kombinációi nehezítik a beteg életét. Ilyenkor a rehabilitációs
program a konkrét problémára fokuszál, ismételt újraértékelés és módosítások szükségesek.
A karbantartó vagy megelőző rehabilitáció célja a progresszió ellenére megtartani a funkciókat, lassítani a romlást,
míg a helyreállító rehabilitációt azonnal a shub után kell elkezdeni, mikor a beteg jobban motivált a frissen elvesztett
képesség visszanyerésére. Megnehezítik a hatékony rehabilitációt az emlékezés és a komplex gondolkodás zavarai,
mert a betegek nem látják reálisan a tünetek súlyosságát,
nem tudják felmérni fogyatékosságukat, és emiatt nem

motiváltak a rehabilitációban való részvételre. A kritikátlan
viselkedés, folyamatos felhangoltság vagy depresszió nagyon megterheli a betegek családi és baráti kapcsolatait.

Az SM komplex rehabilitációjának elemei
A fizioterápia a testközeli, nagy izmokra, a helyváltoztatásra összpontosít: állás, járás, emelés, kerekes szék használata. A fizioterapeuta megfogalmazza az aktuálisan elérendő célokat, kiválasztja a konkrét kezelési módszert és
annak intenzitását. A kezelés közben folyamatosan ellenőrzi, hogyan javul a mozgás, és felkészíti a pácienst a fogyatékossága miatt fenyegető balesetek elkerülésére.
Egy vagy több végtag gyengesége esetén a gravitáció,
vagy rugalmas szalag ellen végzik az izomerősítő gyakorlatokat, melyek javítják az egyensúlyt és a testtartást, csökkentik a fáradékonyságot. A térd- vagy bokaízületet külső
segédeszközzel, ortézissel lehet megtámasztani vagy tehermentesíteni.
A spaszticitást (izommerevség), fájdalmas izomgörcsöket nyújtó gyakorlatokkal és izomlazítókkal kezeljük.
A következményes ízületi fájdalmak jól reagálnak fizioterápiára. A néha igen durva kézremegés csuklóra szerelt
súlyokkal mérsékelhető. A fizioterapeuta segít megtervezni az otthoni teendőket is, megtanítja a gondozóknak az izmok nyújtásának, és a végtag megfelelő pozí
cióba helyezésének technikáját.
A rehabilitáció folyamán a beteg új mozgásmintákat,
helyzetmegoldási technikákat sajátít el, melyeket előbb
tudatosan használ, és csak akkor válnak automatikussá,
ha heteken, hónapokon át ismételgeti. Az új mozgásminták nemcsak a kiszolgáltatottságot csökkentik, de javul a
rossz tartásból, egyenlőtlen terhelésből származó gerincés izomfájdalom is, ami további aktivitásra serkent. A betegek kezdetben tiltakoznak a segédeszközök, pl. járóbot,
kerekes szék használata ellen, mert erősíti bennük a rokkantság érzését. Ugyanakkor tudják, hogy ha nem használják, nő a kiszolgáltatottság, a fáradékonyság és a balesetveszély. Logopédus segítségét kérjük, ha a beteg beszéde orrhangúvá vagy elkentté, nehezen érthetővé válik.
A beszéd kiemelt fontosságú a munkavállalás szempontjából. Nyelészavar gyanúja esetén csak pépesítve szabad
a beteg szájába adni az ételt, és táplálkozás előtt mindig
gondoskodni kell a fej és a felsőtest megfelelő pozíciójáról.

A kellő táplálék- és folyadékbevitel biztosítása érdekében
megfontolandó orrszonda levezetése, vagy speciális tápláló rendszer (PEG) beültetése.
A foglalkozásterápia célja ugyancsak a kiesett képességek helyettesítése alternatív technikákkal, és testreszabott
segédeszközök használatával. Hasznos és célszerű tevékenységekkel a kezek finom mozgásait fejlesztik, melyek
igen fontosak a mindennapi elfoglaltságok (öltözködés,
fürdés, WC-használat, főzés, sportolás, számítógép-használat, autóvezetés, tömegközlekedés stb.) szempontjából.
A kóros fáradékonyság is csökkenhet jól átgondolt mozgásminták begyakorlása és rendszeres alkalmazása után.
Az SM-betegek gyakran azelőtt elveszítik vagy elhagyják munkahelyüket, mielőtt betegségük tünetei ezt indokolnák. A jelenségnek általában összetett lelki és szociális
indokai vannak. Az ún. szakmai rehabilitáció intézménye
segít az SM-betegeknek, hogy átgondolják addigi karrierjüket, és a betegség okozta bizonytalanságuk fényében új
szakmát tanuljanak meg, mely jobban megfelel képességeiknek és érdeklődésüknek.
A konzultáció, tanácsadás, lelki támogatás elengedhetetlen tényezője a komplex rehabilitációnak. Végezheti
pszichológus, szociális munkás, vagy akár maga a kezelőorvos. Rendszeres beszélgetés során személyre szóló
segítséget nyújtunk a betegnek, hogy könnyebb legyen
együtt élnie a betegséggel, alkalmazkodnia a folyton változó fogyatékossághoz, megőrizni önbizalmát és emberi kapcsolatait. Továbbadhatjuk nekik a más betegek korábbi tapasztalataiból leszűrhető, közhasznú ismereteket.
Nem mindegy, hogy a beteg milyen céloknak és feladatoknak ad elsőbbséget. Ebben is segíthet a belátásorientált, kognitív viselkedésterápia. A tanácsadónak részletesen ismernie kell a betegség jellegzetességeit, a szóba
jövő terápiákat, a szociális és hatósági intézményrendszert. Elsősorban a betegség első időszakában fontos ez
a tevékenység, amikor sok beteg elveszti lába alól a talajt. Őszintén és tapintatosan kell végigvezetni a beteget
a legfontosabb témákon, hogy a személyes önértékelés
megtartása mellett reális, új célokat tudjon kitűzni.
Magyarországon jelenleg nem működik speciális SMrehabilitációs osztály. A nyíregyházi SM-rehabilitációs
központ jelenleg csak ambuláns pácienseket fogad, de
teljes befejezése után komplex fekvő- és járóbeteg-ellátást tervez nyújtani.
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s Aki kérdez: az olvasó – aki válaszol: az SMs üzenet

Tisztelt Olvasó!
Köszönjük, hogy bizalommal fordultak hozzánk kérdéseikkel.
Most is, ahogy előző számunkban, dr. Rajda Cecília ideggyógyász szakorvos
és dr. Mátyás Edit pszichoterapeuta szakorvos
válaszol az Önök által felvetett problémákra.
s Kérdés: Tisztelt Doktornő!
7 éve SM-beteg vagyok. Egy újfajta terápia iránt érdeklődnék, amely tüneti kezelésre alkalmas, blokkolja azokat a káliumcsatornákat, amelyek
akadályozzák az inger továbbhaladását, ezáltal egyfajta szigeteléspótló funkciót tölt be. A gyógyszer
nevét sajnos nem tudom, csak azt,
hogy az Európai Gyógyszerügynökség májusban engedélyezte. A kérdésem az lenne, hogy mikor várható, vagy várható-e egyáltalán, hogy
ez a kezelés Magyarországon is elérhető lesz, és a társadalombiztosítás támogatja?

betegek részére, akiknek EDSS pontszáma 4 és 7 közé
esik. Az EDSS 4 a segédeszközzel való járás mérföldköve, míg az EDSS 7 az ideje java részét tolókocsiban töltő
beteget jelenti. Egyelőre Magyarországon nincs forgalomban ez
a gyógyszer.

s Kérdés: Tisztelt Doktornő!
SM-beteg vagyok, 58 éves, 3 éve
derült ki egy MR-vizsgálat által.
De jóval előtte már sok éven keresztül erős fájdalmaim voltak.
Kérdésem az, hogy kb. hány éve
kezdődhetett el, hogyan tudják
ezt megállapítani?

Válasz (dr. Rajda Cecília):
Kedves Kérdező!
Válasz (dr. Rajda Cecília):
A gyógyszer neve Fampyra, 10 mgKedves Kérdező!
os kiszerelésben november óta elAz SM okozta elváltozások már jeDr. Rajda Cecília
érhető a dán SM-betegek részélen lehetnek a szervezetben, mire, egyelőre meglehetősen drágán.
előtt azok tünetképzők lennének.
Csak SM-gondozásban jártas orvos írhatja fel. A terápiát Tulajdonképp ezért nehéz megállapítani, hogy valójáa felnőtt SM-betegek járásának javítására ajánlják. Azon ban mikor kezdődhetett a kórfolyamat. Épp ezért célszerű az első tünetek jelentkezését a betegség kezdetének venni. Az erős fájdalom nem csak SM-re jellemző tünet, nehéz belőle következtetni, hogy az SM váltotta-e
ki. Bizonyos, általában maguktól megszűnő, jellegzetes
tünetek utalhatnak SM-re, és megelőzhetik akár évekkel is a diagnózis felállítását. Ha van ilyen kórelőzménye, szedje össze az ezzel kapcsolatos leleteit és beszélje meg SM-centrumban dolgozó neurológusával.
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s Kérdés: Tisztelt Doktornő!

s Kérdés: Tisztelt Doktornő!

Szeretném megkérdezni, hogy a hidegterápiás kezelésnek van-e kedvező hatása SM-ben, vagy egyáltalán szóba jöhet-e, mint alternatív kezelési lehetőség?

A férjemnek nem merem elmondani a dolgaimat, gondjaimat. Már tíz éve együtt vagyunk, sok mindent kibírt a
kapcsolatunk, mégis, ha kérdez valamit, nem merem elmondani neki az igazat. Attól tartok, rosszat fog gondolni rólam, pedig ő nem is olyan kiabálós, mint amilyen az
édesapám volt.

Válasz (dr. Rajda Cecília): Kedves Kérdező!
A hidegterápia (más néven krioterápia) egy terápiás eljárás, melynél
a páciens sapkát, zoknit, cipőt és
kesztyűt húzva fürdőruhában egy
nagyon hideg kamrában tartózkodik vagy lépked rövid ideig, majd
ezt követően torna következik. Sclerosis multiplexben csak kiegészítő
terápiaként javasolták. Vélhetően a
fájdalom, a kóros fáradékonyság és
a fokozott hőérzékenység tüneteire
lehet jó hatással. Lengyel és amerikai kutatócsoportok vizsgálták a
módszert. Ám mielőtt belevág, érdeklődjön a pontos eljárásról.

Válasz: (Dr. Mátyás Edit)
Kedves Kérdező!
Sokszor a gyermekkori rossz tapasztalataink határoznak meg egy
felnőttkorban már célszerűtlen viselkedést. Pszichoterápiában szakember segítségével ezt át lehet alakítani. Addig is a következő technika alkalmazását gyakorolhatja:
Fogalmazza meg magának pontosan, félelmében milyen gondolatokat tulajdonít férjének. (Írja le!) Aztán vizsgálja meg higgadtabban ezt
a férjének tulajdonított gondolatot.
Dr. Mátyás Edit
Eddigi tapasztalatai alapján men�s Kérdés: Tisztelt Doktornő!
nyire valószínű, hogy a férje is tény26 éves vagyok, a problémám az, hogy évek óta, mikor leg ezt gondolná? Értékelje 0 és 100 százalék között. Ha
eljön az este és besötétedik, félelmet érzek és szorongok. alacsonyabb, mint 100 százalék a bizonyossága (ez szoAz apukám 10 éve halt meg, és azóta félek az estéktől, és kott lenni!), akkor megéri eltöprengenie, mi mást gondolnem is merek egyedül bemenni a volt hálószobájába es- hatna még a férje (reális alternatíva keresése). Bátorságot
te, vagy ha esetleg abban a szobában alszom, akkor félek, kívánok! Tapasztalja meg az őszinteség bajokat megelőpedig nem otthon halt meg. Nem tudom, miért van rossz ző hatását. Mindez jár némi feszültséggel, de megéri!
érzésem a sötétben, nagyon szeretném leküzdeni ezt az
érzést, de nem igazán sikerül. Mit tegyek?
s Kérdés: Tisztelt Doktornő!
Válasz (Dr. Mátyás Edit): Kedves Kérdező!
Tudja-e ön hipnoterápiával gyógyítani a betegségeket,
Nagyon sajnálom, hogy ilyen régóta küzd egyedül ezzel. például az SM-et?
Pszichoterápiára lenne szüksége! Az már nagyon jó, hogy
ennyire látja az összefüggéseket a szorongás és édesap- Válasz (Dr. Mátyás Edit): Kedves Kérdező!
ja halála között! A gyász folyamatában történhetnek el- Nem a hipnózis az, ami önmagában gyógyít, hanem a
akadások, illetve a spontán lelki feldolgozás során esetleg módosult tudatállapotban végzett terápiás technikákvalami nem kerül a helyére. Ez képes áttételesen félelem- kal lehet segíteni az átalakulásokat. Nem arról van szó,
ben megnyilvánulni. A nap vége, az este, a sötét, a lefekvés mint egy műtétnél, amikor a beteg alszik, az orvos pekönnyen hozza előtérbe az elmúlással kapcsolatos tisztá- dig kioperálja a kóros dolgokat. Az orvosi hipnózisban
zatlan viszonyunkat, mely kifejeződhet szomorúságban, mélyen átélt élmények hoznak változásokat. Ehhez a
rossz hangulatban vagy félelemben, szorongásban.
páciens aktív részvétele szükséges!
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s Pálmai Anna, Interaktív Grafológusképző és Grafomédia Intézet,
grafológus szakértő, intézményvezető

Betűk és személyiségjegyek

Mostani lapszámunkban Kovács Zsuzsa többszörös Európa-bajnok,
az első női öttusa világbajnok kézírását elemezzük. Lehetőséget kaptunk arra, hogy
egy műhelymunka keretében megkeressük, melyek azok a személyiségjegyek, amelyek
legpregnánsabban jelzik Zsuzsi tehetségének, kibontakozásának „mozgatórugóit”.

s

Több olvasónk jelezte, hogy sokat jelentett számukra előző lapszámunk grafológiai rovatában közölt cikkünk. Tavasszal egy SM-beteg sorstársuk,
Czuppon László kézírását elemeztem, aki az SMs üzenet
grafológiai rovatát olvasva határozta el, hogy folytatja
félbehagyott grafológiai tanulmányait, és beiratkozik a
Nyugat-magyarországi Egyetemen induló képzésünkre.
Elhatározását tett követte, sikeresen megküzdve betegségének nehezebb időszakaival is, Czuppon László megszerezte az Interaktív Grafológusképző Intézetnél a grafológus-írásszakértői oklevelet. Érdemeit növeli, hogy a
betegsége előrehaladott állapota miatt időközben leszázalékolták, és fokozatosan romló állapota kerekes székbe
kényszerítette. Elhatározásában ez sem hátráltatta, évfolyamtársa – aki egyébként kollégája is – készséggel hozta autóján Lacit kerekes székével együtt az előadásokra.
Állapotának egy-egy nehezebb időszakában is kitartott,
és gyakran emlegette, hogy baráti kapcsolatai és a grafológia tudománya iránt kialakult elkötelezettsége tartja
benne a lelket. Laci mindig nagy érdeklődéssel figyelte,
ha egy neves művész személyes jelenlétének interaktív
elemzését végeztük egy-egy országos rendezvényünkön. Az elmúlt év augusztusában a „Grafogárdony 2011”
címmel megrendezett 20 éves jubileumi rendezvényünkön
Kovács Zsuzsa többszörös Európa-bajnok, az első női öttusa világbajnok kézírását elemeztük. Laci egészségi állapota miatt nem tudott részt venni a találkozón, így most
részben neki, részben pedig az SMs üzenet olvasói számára közreadjuk Kovács Zsuzsa kézírásának elemzését.
Az SMs üzenet előző lapszámára utalnék vissza, azok,
akik olvasták, emlékezhetnek Czuppon László kézírásának elemzésére. Már akkor is írtam, hogy az ő esetében
is – az SM-betegség miatt megmutatkozó súlyos írásza-
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varok ellenére is – világosan látszott Laci rendkívüli kitartása, akaratereje, hivatástudata, tenniakarása, főleg
a szellem, a lélek szintjén ahhoz, hogy megküzdjön az
SM-tünetekkel. Hiszen ezek a kézírásban megmutatkozó személyiségjegyek az SM ellenére is szellemi aktivitásának támaszát, megmaradását jelentették.
Grafológiai sorozatunk szinte minden számában foglalkozunk a szép írás/csúnya írás fogalmával. S épp ezért
már jól megtanulták a grafológia iránt érdeklődő olvasók is, hogy mi, grafológusok, nem a szép írás/csúnya
írás bűvkörében, inkább annak ellentéteként, a szabadon egyéniesített, ugyanakkor minden túlzás, pózolás nélkül egyszerűsített kézírás rugalmasságának és hajlékonyságának kreatív megnyilvánulásán keresztül keressük
a kézírásban azokat a személyiségjegyeket, amelyek az
egyéniség értékeit tükrözik.
Nos, valami ilyesfélét láthatunk Kovács Zsuzsa többszörös női öttusázó Európa-bajnokunk, az első női, férfiakkal
versenyző világbajnokunk kézírásában, aki egyébként üdvözlettel és igen nagy szeretettel járult hozzá, hogy kézírásának elemzését az SM újságban közzé tegyük. S aki
grafológiai kutatómunkámnak riportalanyaként egy évtizeden keresztül havonta vállalta (sok más neves művésszel együtt) az élőszóban megfogalmazott grafológia „riportalanyaként”, hogy az adekvát életeseményekkel
is visszaigazolja, amit szóban interpretálunk, vagy amit
diagramokon keresztül mérünk, kutatunk, tanulmányozunk a kézírás elemzésének tükrében.
S bár Zsuzsa kézíráselemzése az idei konferencián
rendhagyó volt, hiszen most kivételesen nem bemutatót tartottam, hanem fájó szívvel, de átadtam őt „egy kicsit hűtlen módon, a jelen lévő kollégáknak”, csakhogy
megtapasztalja, vagy megtapasztalják a kollégák is

Zsuzsa visszajelzéseiben a grafológia jelentéstartalmának, háttéreseményeinek összefüggéseit. S azt, hogy a
kézírás grafikai mutatói, mérései és az élettörténet eseményei valóban összefüggések egész tárházát hozzák az interakció folyamatában, az életeseményekben,
a diagramokban és a mérésekben egyaránt.
Hiszen minden grafológusnak van egy sajátos kutatási területtel összefüggő speciális módszere, egyéni
megközelítésére jellemző értéke, amelyben a mérések
és a kézírásban megjelenő szimbólumok összefüggéseinek tárháza az életeseményekkel, az adott hivatásra predesztinált grafológiai mutatókban, akár a szimbólum képi megjelenésével visszaigazolásokat nyernek
ezeken az interaktív bemutatókon.
Kovács Zsuzsát több mint tíz év távlatából ismerem,
és a sokéves munkakapcsolat az utóbbi időben már barátsággá alakult. S a sokféle időpontban készült írásminták közül élmény volt látni azokat a grafológiai jeleket,
amelyek a régi és a jelen állapot közötti fejlődés eredményeit mutatták a kronológiai folyamat vizsgálatánál,
a nagy mennyiségű írásminták között. S nem volt kön�nyű kiválasztani a 20-30 perces bemutató időintervallumait, amelyben megfigyelhetővé válik az a folyamat,
amelyben az interaktív elemzések közben kiderül, hogy
Zsuzsa nemcsak kozmetikus vállalkozó, hanem EB- és
VB-győztes öttusázó. S a különleges felismerések sorozatában egy rendkívüli lehetőséget kaptak a jelen lévő
kollégák arra, hogy egy műhelymunka keretében megkeressék, melyek azok a személyiségjegyek, amelyek
legpregnánsabban jelzik Zsuzsi tehetségének, kibontakozásának „mozgatórugóit”, és elvezetik a 2010-es évi
Masters Világbajnokság aranyérmének megszerzéséig.
Hiszen a kézírásokban vannak állandóan megjelenő
vagy visszatérő jegyek. S vannak sajátosan változók,
amelyek csak arra az adott napra vagy időszakra jellemzők, amikor a kézírás készült. Az elemzéshez a „duktor”,
a személy adatai mellett az iskolai végzettséget és a foglalkozást rendszeresen megkérdezzük, hiszen ennek ismerete az elemzés egyik fontos feltétele. Így a 2011-es
konferencián elemzésre került kézírások szimbólumrendszerének vizsgálatán túl, a teljesség igénye nélkül, a
kézírásban már évekkel ezelőtt is megjelent szimbólumok grafológiai értelmezéséről írnék, amelynek folyamata azért volt megdöbbentő, mert az első elemzések-

nél, még barátságunk kibontakozása előtt, Zsuzsa (talán csak a sport iránti alázatának köszönhetően) hosszú
ideig nem tárta fel előttem azt, hogy versenyszerűen
sportol, csak azt, hogy egyetemet végzett, és van egy
kozmetikus vállalkozása. S azt sokáig nem tudtam róla,
hogy ő volt az első női öttusa Európa-bajnok, s az első
olyan női öttusázó, aki fiúkkal versenyzett.
Igaz, a grafológiát 20 év óta egy kicsit megszállott
módon művelem, és a sportújságok igencsak kimaradtak az életemből, s Zsuzsa írásának havonta, félévente
visszatérő interaktív elemzéseinél a sportról talán szerénysége, vagy talán az öttusa iránti alázata miatt nem
esett szó. Nem akart kérkedni vele, vagy csak jó játéknak
gondolta ezt a kis cinkos bújócskát. Azonban a szárával
előrefutó középzónás „a” betűiben az úszás fürgeségét,
az aláírás kezdőbetűjének a küzdelmet sejtető erejét,
a gyors, határozott lendületet mutató indítást, s a vívás
mozzanatainak erejét mutatta számomra minden írásmintában, s egy idő után a sejtésen túl már nem volt
kétségem afelől, hogy Kovács Zsuzsa képessége, szellemi, lelki és testi adottságaival együtt győztessé tehetik
ennek a nem mindennapi sportnak a küzdelmeiben.
„Zsuzsa, neked nem csak hobbi szinten kéne lovagolni meg úszni, olyan az aláírásod kezdő »K« betűje,
mintha éles kardokkal tusakodnál, ez több mint hobbi!”
Zsuzsa elnevette magát és bevallotta, hogy ő már rég
nem csak hobbi szinten úszik, s a kedvenc lovával nemcsak kilovagol, hanem öttusázik.
S talán innen indult a barátságunk is, és Zsuzsa rendíthetetlen hite nemcsak az öttusában, hanem a grafoló
giában is. És készséggel segítette több éven keresztül
immár baráti meghittséggel további interaktív grafológiai kutatásaimat.
A konferenciára nehéz volt kiválasztani Zsuzsa tolla
nyomán készült kutatómunkám sok-sok írásmintájából,
melyek legyenek azok a régebbi írások, amelyek összehasonlító elemzésként megmutathatják azt a folyamatot, amelyek jelzik az elemzési folyamatának lehetőségeit, és egyben a fejlődés folyamatát minden szinten,
testben-lélekben – szellemiekben, a magánéletben, és
a munka, valamint a sport, az öttusa minden területén.
(Az I. számú kézírásminta 2007-ben, a II. számú 2008ban, a III. számú a VB előtt, 2010. június 8-án készült,
s ezek közül az utóbbi kettő került elemzésre.)
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S az SM újság olvasói számára is óvatosan jelzem, hogy
az évek alatt elkészült írásminták sokaságának összességéből csak néhány írásjel az, amelynek megfogalmazására van lehetőség a teljesség igénye nélkül a sok-sok kézírásminta közül. Feltűnő Zsuzsa írásmintáiban az, hogy
a változó jegyek ellenére a forma, a keret szinte mindig
ugyanaz, amely hűségét jelenti – sok más jellel együtt
– az „ügyhöz”, legyen a vállalkozása vagy az öttusa, a VB
első helyezésének megszerzése.
S hogy a kézírás hogyan jelzi a tehetség indulását, azt
a szeretetteljes anyai hatásból szoktam megkeresni. Hiszen az I. számú írásminta, amely 2007-ben íródott, még
egy anyai hatásból érkező hajlékonyságot, egyszerűséget,
Kedves Olvasók! Várom leveleiket és jelentkezésüket 2012 februárjában induló levelező tagozatú
képzésünkre, amely Budapesten, a Központi Iroda
előadótermében és a vidéki városok egyetemein is
indul, ha van legalább 15 fő jelentkező. SM-betegeknek 50%-os tandíjkedvezmény lehetőségét biztosítjuk. A képzés havi 1 szombat, levelező tagozaton. A szervező részére a képzés ingyenes. Írhatnak
és jelentkezhetnek képzésünkre az Interaktív Grafológusképző- és Grafomédia Intézet címére: 1011
Bp., Bem rakpart 15. mfsz. 2/a, de jelentkezhetnek
a palmai.anna2@gmail.com e-mail címemen is. Bővebb tájékoztatót kaphatnak a www.grafomedia.hu
honlapunkon is.
Pálmai Anna, grafológus, írásszakértő.
Telefon: 06-30-922-2948
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kedvességet, pontosságot, tiszta igényességet mutat, ami
a későbbi, II. számú írásmintában már az anyai szárnyak
védelme alól kibontakozó küzdelem, a tehetség erejének, energiájának várakozása, a kampós kezdőbetűben és
szignóban már a jövő öttusabajnokának szimbóluma. Igényességre, túlbiztosításra mutat a keresztnév Z áthúzása,
amelyik jelzi, hogy mindig biztosra akar menni, és nem lehet második. Sokkal több az, amelyről itt még szólni kellene: kreativitás, ötletgazdagság, a (fluencia – folyékonyság)
áradása, a gyors, határozott mozdulatok ereje, a meglévő
tartalékok jó beosztása, kritikai érzék, keménység, élménykészség, igényesség, s nem utolsósorban, jó időzítés.
Tud várni, és tud időben, hirtelen, gyorsan akcióba lépni. S no, valljuk be, bár konfliktuskerülő, mégis
ott van ebben a kézírásban némi kiszámíthatatlanság,
amelyben a benne lévő Jungi animust (a bennünk rejlő
férfias oldalt) egy erőteljesebb anima megnyilvánulással (sajátosan női értékkel) győzi le.

s Almás Piroska

Édes élet!

Csupa-csupa finomságot, ínyencséget ajánlunk figyelmébe karácsony közeledtével.
Készen vásárolt ajándék helyett lepje meg szeretteit házi készítésű
szaloncukorral, mézeskaláccsal, habcsókkal. Higgye el, „édes emléket” hagy maga után.
Boldog, édes karácsonyt, reményteli új esztendőt kívánunk!

Fahéjas karácsonyi aprósütemény
250 g vajat 2 tojással és 130 g cukorral habosra keverünk. 400 g lisztet, csipetnyi sót és 2 teáskanál fahéjat
hozzáadva lágy tésztává gyúrjuk. Teáskanál segítségével kis golyókat szaggatunk a tésztából, és sütőpapírral kibélelt tepsirerakjuk. Fahéjat egy evőkanál cukorral
összekeverünk. Egy üvegpohár alját benedvesítjük, majd a cukros fahéjba
mártjuk, és a tésztagolyókat ezzel a pohárral lapítjuk le. A poharat időnként
újra benedvesítjük, és a
cukros fahéjba mártjuk.
A 170 C-fokra előmelegített sütőben kb. 12-15
perc alatt megsütjük.
140 g mogyorókrémet
gőz fölött megolvasztunk,
majd a kihűlt süteménye
ket kettesével ezzel a krém
mel ragasztjuk össze.

Sült tökös bejgli
5 dkg élesztőt 2 dl tejben 1 kockacukorral felfuttatunk.
Hozzáadunk 1 tojás sárgáját, 50 dkg lisztet, 15 dkg zsírt,
csipet sót, és összegyúrjuk. Két cipót formálunk belőle,
ezeket fél óráig meleg helyen kelesztjük. A tésztát ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és ráterítjük a tölteléket. Ehhez 1
kg sült tököt darabokra vagdalunk, villával kicsit össze-

törjük, hozzákeverünk
1 reszelt almát, 10 dkg
cukrot, 1 evőkanál rumot vagy citromlét. Miután a tésztát a töltelékkel megkentük, össze
göngyöljük, és fél órán
keresztül kelesztjük. Tojásfehérjéből készített
habbal megkenjük, és
közepesen meleg sütőben megsütjük.
A hozzávalóknak lan
gyosnak kell lenniük.
A sütőajtót 10 percig
nem szabad kinyitni,
mert a tészta összeesik!
Csak jonatán vagy jonagold almát lehet használni. Hidegen szeleteljük.

Karácsonyi koszorú
2 dl tejet meglangyosítunk, egy evőkanál cukrot teszünk
bele, és felfuttatunk benne 2 dkg élesztőt. 25 dkg rétesliszttel és 25 dkg finomliszttel, 2 tojás sárgájával, kevés
sóval és citrom reszelt héjával összedolgozzuk. Ha kell
hozzá tej, annyit öntünk, hogy kissé keményebb kelt
tésztát kapjunk. Végül 10 dkg olvasztott, langyos margarint is lassan hozzáadva bedagasztjuk fakanállal. Letakarjuk, és duplájára kelesztjük. (Ha nem szívná be a margarint, kelés közben is meglazíthatjuk fakanállal a tésztát.)
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Miután megkelt, deszkára tesszük, és kétszer-háromszor
hajtogatjuk, mint a hájas tésztát. Végül téglalap alakúra sodorjuk, úgy, hogy a tészta kisujjnyi vastag legyen.
Mialatt a tészta pihen, fél csomag mazsolát rumban
megáztatunk, később leszűrjük. A kinyújtott tésztát olvasztott, langyos margarinnal megkenjük, meghintjük 1
csomag vaníliás cukorral, s erre hintünk 10 dkg cukros
darált diót vagy mákot, és a mazsolát. A tésztát, mint a
rétest, szorosan feltekerjük, és a két végét összeillesztjük.
A koszorút egy nagy tepsi közepére fektetjük. (Sütőpapírt tehetünk alá.) A tetejét megkenjük tojássárgájával.
A koszorú külső felét három cm távolságra körbe bevagdaljuk úgy, hogy a közepe, illetve a belső fele egyben maradjon, de a tepsi aljáig érjen
a kés éle. Ezeket a vágatokat egyenként fél fordulattal széthajtjuk és lefektetjük a tepsi aljára,
így a töltelék kilátszik belőle. Forró sütőbe tes�szük, öt perc elteltével a lángot takarékra ves�szük, így sütjük tovább. Mikor megsült, a tetejére abroszt borítunk, hogy „visszapuhuljon”. Miután kihűlt, a tetejére citrommázat csurgatunk.
(A mázhoz 10 dkg porcukrot annyi citromlével
keverünk össze, hogy éppen csak nehézkesen
folyós legyen, kb. 15 percig keverjük.)

Sült alma
Négy, egyforma nagyságú almát alaposan
megmosunk, magházukat eltávolítjuk. 50 g
porcukrot összegyúrunk 75 g nyers marcipánmasszával, és hozzáadunk 2 evőkanál mazso-
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lát, 2 evőkanál csokoládédarát és 2 evőkanál tört mogyorót,
majd ezt a masszát
beletöltjük az almák
üregeibe.
Az almákat egy sütőlemezre rakjuk, és
a tetejét vajdarabkákkal szórjuk meg.
A sütőben 200 C-fokon addig sütjük,
míg az almák héja finoman fel nem
szakad, ez kb. 20-30
perc.
Tálaláskor ízlés sze
rint csokoládéöntettel vagy keményre vert tejszínhabbal kínáljuk.

Karácsonyi puncs (alkoholmentes)
Hozzávalók kb. 15 csészére: 1 l víz, 1 fahéjrúd, néhány
szegfűszeg, 4 filter gyümölcstea, 2 l almalé, 6 narancs leve, 4 citrom leve, 4 evőkanálcukor vagy méz.
1 liter vizet 1 fahéj
rúddal és néhány szegfűszeggel felforralunk,
majd a tűzről levéve
belelógatunk 4 gyü
mölcsteafiltert, és 5
percig áztatjuk. Egy
másik edényben ös�szekeverünk 6 narancs
és 4 citrom kipréselt
levét, 2 liter almalevet,
majd hozzáadunk 4
evőkanál cukrot vagy
mézet, és hirtelen fel
forraljuk. Hozzáöntjük
a teát, és termoszba
töltjük, hogy sokáig jó
meleg maradjon.

Interjú Kokas Katalin és Kelemes Barnabás hegedűművész-házaspárral

„És amit kapunk az csoda, úgy hívják: muzsika!”
– Milyen volt a 2011-es évük?
(Kokas Katalin) – Nagyon mozgalmas, és ha nem
tűnik szerénytelennek, hál' istennek sikeres is. Vonós
négyesünkkel, a Kelemen Kvartettel több koncertturnénk volt itthon, Európában és a tengerentúlon. Indultunk két rangos versenyen. Ausztráliában másodikak
lettünk, és megkaptuk a verseny különdíját, Kínából pedig sikerült elhoznunk a verseny első helyezését.
– Gratulálunk! De miért fontosak ezek a versenyek,
egyáltalán objektíven mérhető a művészeti teljesítmény?
(K. K.) – Nagyon sok olimpiai sportág van, ahol bírói
pontszámok döntik el a helyezéseket: műkorcsolya, jégtánc, torna, műugrás stb. Ha ez ott működik, miért ne
működhetne ez a zenei teljesítmények versenyében is. Egy ilyen versenyen elért jó helyezés komoly
szakmai elismerést, reklámot, és
újabb koncertmeghívásokat jelent. Amely egy fiatal együttes –
amilyen mi is vagyunk – számára
rendkívül fontos.

(K. K.) – De eljöhet a pillanat, hogy úgy érzed, egyre
távolabb kerülsz a muzsikusság lényegétől, és az nem
más, mint az együttzenélés öröme! Amikor vonósnégyesünket két évvel ezelőtt megalapítottuk, ezt az örömet kerestük.
(Kelemen Barnabás) – És meg is találtuk! Amit feleségem, Kati mond, nagyon is igaz! Én az idei évben
Brahms és Sibelius hegedűversenyeivel koncerteztem
Berlinben, Tokióban, és a világ egyik legjobb zenekarával az amszterdami Concertgebouw-ban. Nagy kihívás
volt, siker és büszkeség. De egy Bartók vonósnégyest
hangról hangra megfejteni, néhány ütemét akár órákig
is próbálni, majd a koncerten egymás pillanatnyi állapotára, hangulatára reagálni, rezonálni és ezáltal a mű keretein belül improvizálni, igen, az csoda!

– Mindkettőjük mögött sikeres
szólista karrier áll. Nem jelent művészi visszalépést, ha azt részlegesen feladva, egyre inkább a kamarazenélés felé fordulnak?
(K. K.) – Nem! Sőt! Művészi fejlődésünk szempontjából ennél jobb
nem is történhetett volna velünk!
– Érdekes amit mond. Kívülről
az ember ezt fordítva gondolná.
Nagyszerű érzés lehet egy szimfonikus zenekar előtt
állni, ráadásul neved ott a plakátokon, honoráriumod
kiemelt. Azután új ország, új város, új zenekar, új karmester... Sikeres, irigylésre méltó pálya!

– Nem rejt veszélyeket, hogy önök egyszerre munka-,
művész-, és házastársak is?
(K. K.) – A művészházasságok nagy problémája, hogy
kevés időt lehetnek együtt, az egyik itt koncertezik,

15

a másik ott. És ez előbb-utóbb megbosszulja magát.
Mi napról napra együtt élhetjük át az együttzenélés
katartikus élményét. Ha néha van is valami családi
konfliktus, az zenélés közben elolvad.
(K. B.) – De ez fordítva is igaz. Azaz a próbák során adódó vitákat egy pillanat alatt békévé oldja egy jó családi
ebéd. Mert mi (és ez itt nem elcsépelt közhely) tényleg
egy család vagyunk. Kvartettünk csellistája Kokas Dóra,
Kati húga, egyben az én (ezt nagyon vicces kimondani) sógornőm, aki ugyan még csak tizenkilenc éves, de
máris jelentős szólista pályafutás áll mögötte. Negyedik
tagunk, Homoki Gábor, kivételes tehetségű növendékünk a Zeneakadémián, ő is szinte családtag.
– És a gyermekeik, ők is zenélnek már?
(K. K.) – Természetesen igen. De mi nem presszionáljuk őket. Hanna lányunk hegedülni kezdett, de egy hét
után kijelentette tanárnőjének, hogy most már eleget
tud, szeretne végre darabokat játszani, Brahms kettősversenyével szívesen foglalkozna. Mire azt a választ kapta, hogy az ízlésével semmi baj sincs, és jó néhány év
szorgalmas gyakorlás után majd térjenek vissza a kérdésre. Hanna kijelentette, hogy neki ennyi ideje sajnos
nincsen, és ha a hegedülés csak skálázásból és buta darabocskák játszogatásából áll, akkor ő köszöni szépen,
de nem kér belőle. Úgyhogy itt tartunk most. De gyönyörűen énekel, ügyesen nyúl a zongorához. Gazsi fiunk
kapott egy dobszerelést, azt püföli. Kicsik még, ráérnek.
De a lényeg, hogy körülveszi őket a zene. Arra kelnekfekszenek, isznak, esznek, játszanak.
– És hogyan fér bele az életükbe a család, tanítás, szólista karrier és vonósnégyesezés mellett egy
nagyszabású zenei fesztivál megszervezése? Egyáltalán, honnan jött a Kaposvári Kamarazenei Fesztivál ötlete?
(K. K.) – Kaposvár a szülővárosom. Ott kezdtem zenei tanulmányaimat, szüleim ma is ott élnek és dolgoznak. Az ő mindennapos áldozatos segítségük nélkül
nem is tudom, mi lenne velünk! Három évvel ezelőtt
nagy megtiszteltetés ért, megkaptam a „Kaposvár Városért” díjat. Elmondtam Szita Károly polgármester úrnak, hogy természetesen nagyon jólesik az elismerés,
de úgy érzem, még nem szolgáltam rá. Van azonban
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egy álmom, amit ha megvalósíthatnék, azzal tehetnék
valamit Kaposvárért. Végighallgatott, biztosított támogatásáról, és két évre rá megrendeztük a Kaposvári
Nemzetközi Kamarazenei Fesztivált.
– Ez szép történet! Túl a fesztivál második évén,
hogy érzik, mennyit sikerült megvalósítani a kezdeti álmokból? Hogyan birkóznak meg azokkal a legkevésbé sem művészi feladatokkal, mint közönségszervezés, reklám, szponzorszerzés, marketing, és
minden olyan kellemetlenség, amit egy egyhetes,
több tucat művészt bemutató, több ezer nézőt vendégül látó fesztivál szervezése jelent?
(K. B.) – Köszönjük, jól! Van egy nagyszerű szervezőcsapatunk, akik Bolyki György barátunk irányításával imponáló professzionalizmussal oldják meg ezeket a feladatokat. A mi dolgunk a művészeti program, a műsor kialakítása, a fellépő művészek felkérése, de segítünk az
arculat kialakításában, a PR- és marketingmunkában, és
szponzorok szerzésében is.
(K. K.) – Meg kell mondjuk, ez az utóbbi a legnehezebb az egészben.
A városi és állami támogatás nem elegendő a fesztivál
működtetéséhez, annak ellenére, hogy a fellépő művészek a szokásos külföldi felléptidíjuk töredékéért jönnek
hozzánk. Szponzorokat pedig a mai gazdasági helyzetben finoman szólva nem könnyű találni. Ezért vagyunk
különösen hálásak azoknak, akik kitüntetnek minket bizalmukkal és támogatják fesztiválunkat.
Köztük is egyik kiemelt partnerünk a Teva Magyarország Zrt., amely a kezdetektől mellettünk áll.
Ami az álmok megvalósulását illeti: ami Kaposváron
két éve történik, az meghaladja legmerészebb álmainkat is. A közönség olyan fokú lelkesedésével és szeretetével találkozunk, amit korábban nem is sejtettünk.
A kaposváriak mellett nagyon sokan jönnek az ország
más városaiból, Budapestről és külföldről is, több napra,
vagy a fesztivál egész idejére. Napról napra, koncertről
koncertre erősödik a kapcsolat színpad és nézőtér, előadó és hallgató között, és a végére valóban olyanok leszünk, mint egy nagy család. És már nem érdekes, hogy
ki ül fönt és ki lent, hogy ki játszik és ki hallgatja, hogy
ki ad és ki kap. Mert itt mindenki kap. És amit kapunk,
az csoda, úgy hívják: muzsika!

Hogy egyensúlyban legyen!
– virtuális SM Hűség Klub
Csatlakozzon hozzánk, és elküldjük önnek
névre szóló tagsági kártyáját
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Az SM-centrumok orvosainak tapasztalatai szerint kezelésük során a náluk alkalmazott gyógyszernek meg-

felelő beadás mellett elhanyagolható a helyi mellékhatása. Az elsőként választandó bázisterápiák már sok
éve bizonyították, a betegeknek nem kell váratlan, életet veszélyeztető mellékhatásokkal számolniuk.

Az SMs üzenet szerkesztői most egy virtuális SM Hűség Klubot (SM-HK) szeretnének létrehozni, várják azon bázisterápián lévő betegek jelentkezését, akik személyes élettörténetükkel például szolgálhatnak

betegtársaik számára. Szeretnénk, ha megosztanák az érdeklődőkkel a terápiájukkal kapcsolatos tapasztalataikat. Aki szeretné hozzászólásával, véleményével segíteni, biztatni társait, most megteheti.
Az SMs üzenet következő számaiban és a
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Csatlakozzon az SM-betegek virtuális közösségéhez, az SM Hűség Klubhoz!

Megújult oldalon érhetők
el a sclerosis multiplexszel
kapcsolatos információk,
tudnivalók!
[ www.magyarsminfo.hu ]
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Kérdése van a sclerosis multiplexszel kapcsolatban
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betegek hiteles információval való ellátása. Nemcsak
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