
Európai Nívódíjas melléklet

A Fortress Lami-Véd Körmend kosárlab-
dacsapatának tulajdonosa, Szabó-Forrai
Zsolt bejelentette, kiszáll a piros-fekete
klub mûködtetésébôl (17. oldal)
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Dolgozni jár Afrikába
Harangozó Vilmos, Kôszeg esperes-plé-
bánosa 1994 óta jár a saját költségén épít-
kezéseken segíteniAfrikába. 12.oldal

Agota Kristof itt van
Két „kôszegi” találkozik egy kemény és
szépséges elôadásban: Agota Kristof és
GergyeKrisztián. 12.oldal

Színötös tanulók fotói
Gaál Áron is kitûnô lett az elmúlt tanév-
ben. Mai mellékletünkben ismét 85 portré
látható. 13.oldal

Akarni, mozogni kell!
Tersztyánszky Krisztina
tersztyanszky.krisztina@vasnepe.hu

Nehéz szembesülni a diagnózis-
sal, hogy az ember betegségét
gyógyítani nem tudják, állapota
valószínûleg lassabb-gyorsabb
tempóban romlani fog. Amikor a
testi erô elveszik, még nagyobb
szükség van a lelkire.

A sclerosis multiplexet
százötven éve diagnosztizálta
elôször az orvostudomány.
Felismerése azonban néha
még ma is hónapokba, akár
évekbe kerül, ugyanis rendkí-
vül változatos tüneteket pro-
dukál. Van, akinek egyik nap-
ról a másikra elmegy a látása,
míg más folyamatos gyengü-
lés, bizonytalanság után fordul
orvoshoz. Az egyik betegnél
néhány év alatt teljes bénulás-
hoz vezet a különleges kór,
míg mások még évtizedek el-
teltével is mozgásképesek.
Szerencsére az esetek nagy ré-
szében ma már létezik olyan
szer, ami rendszeresen, injek-
ció formájában adagolva las-
sítja a betegség további romlá-
sát, ritkítja, enyhébbé teszi a
kór súlyosabb maradványtü-
netekhez vezetô fellángolá-
sait, a shubokat. Ahhoz, hogy
ezt a terápiát kísérleti jelleggel
bevezették Magyarországon,
sokban hozzásegített a beteg-
szervezetek agilis fellépése.
Szombathelyen országosan el-
sôként alakult meg 1990-ben a
sclerosis multiplex klub, majd
tíz évvel ezelôtt váltak hivata-
losan egyesületté, dr. Mészá-
ros Erzsébet orvosszakmai ve-
zetésével. Ebben a betegség-
ben különösen nagy az érintet-
tek egymásra utaltsága és
hajlama az összefogásra.

– Minden második hónap-
ban tartjuk összejöveteleinket
a Humán Civil Házban –
mondja el Kardosné Horváth
Magdolna, az egyesület veze-
tôje, maga is fiatal lány kora
óta érintett. – Arra törekszünk,
hogy minden új terápiát, ter-
mészetgyógyászati módszert,
segédeszközt bemutassunk,
ami segíthet a betegek életmi-
nôségének javításában. Ebben
az évben például meghívtuk
Szôke Hajnalka jóga-oktatót,
aki nagy sikerrel mutatta be
klubtagjainknak, hogy az Et-
ka-jóga nagyon sok gyakorlata
a sclerosis multiplexszel élôk
számára is elvégezhetô, javít-

va a testi-lelki közérzetet. Egy
másik alkalommal fitotera-
peutát, illetve kineziológust
láttunk vendégül. Programja-
ink iránt mindig sok beteg ér-
deklôdik. De figyelmet fordí-
tunk arra is, hogy az egészsé-
gesek társadalma jobban meg-
ismerjen minket, ezért minden
évben részt veszünk a szom-
bathelyi egészségnapokon.

Az egyesület egyébként
gyakorlati segítséget is nyújt a
közösségnek: pályázati támo-
gatásból szobakerékpárt,
masszázságyat és más terápiás
eszközöket vásároltak közö-
sen, amelyeket felváltva hasz-
nálnak, cserélgetnek egymás
között a betegek.

A közérzetjavító, izomlazí-
tó eszközöket maguknak nem-
igen tudják beszerezni az SM-
esek, hiszen sokan közülük
rokkantnyugdíjból kell, hogy
gazdálkodjanak. Nehéz az
egészséges élelmiszerek, a
szükséges vitaminok beszer-
zése is. Nem csoda, hogy ag-
gódnak azok, akiknek még ez a
csekély jövedelmük is ve-
szélyben forog. Így van ezzel a
szombathelyi Wittinger Jó-
zsefné is, akinél 2008-ban
diagnosztizálták az SM-et.
Derült égbôl villámcsapásként
többször elment a látása, majd
amikor a mozgásszervi tüne-
tek is mutatkoztak, a sorsdöntô
MR vizsgálat után elétettek
egy papírt: végleges
az állapota. Hetven
százalékos rokkantsá-
got állapítottak meg
nála, betegsége miatt
nemcsak az ô, hanem
az egész család élet-
rendje felborult. Az-
óta is sokat romlott az
állapota, járni bottal tud, busz-
ra csak kivételes esetben száll
föl, és még a földszinti la-
kásához is lifttel megy fel azon
a pár lépcsôn, ami az utcaszint-
tôl elválasztja. A lakást úgy
rendezték át, hogy mindenhol
legyen a keze ügyében kapasz-
kodó, és az otthoni munkákat

A sclerosis multiplex klub
tagjai a Humán Civil Ház-
ban közösen gyakoroljáka
számukra elérhetô és
hasznos mozgásformákat.
A felsô képen egy gyógy-
tornásztól a fitball labdán
végezhetô gyakorlatokat
sajátítják el, lent pedig
fekvô helyzetben jógagya-
korlatokat végeznek

Fotó: Horváth Csaba
Tersztyánszky Krisztina

úgy osztja be, hogy mire vala-
minek nekilát, lehetôleg már
legyen otthon a férje vagy a fia,
aki segít, ha megszédül, ha ki-
ejti a kezébôl az edényt. Most
mégis azzal szembesül: mivel
harmadik csoportba sorolt rok-
kantnyugdíjas, felülvizsgálat-
ra kell majd mennie, s retteg at-
tól, hogy átminôsítik.

– Butaságnak tartom a
felülvizsgálatot, s nem értem,
miért szálltak ránk – méltat-
lankodik. – Higgyék el, ha tud-
nék, dolgoznék, nem pénzért
vettem ezt az állapotot. Csak a
bizottság józan eszében bí-
zom, hogy megértik, engem –
és jónéhány sorstársamat –

egy orvosi bizottság döntése
alapján százalékoltak le. Én
akkor sem leszek jobban, ha
átminôsítenek, csak akkor
még ennél is nehezebb lesz a
megélhetés. Különösen bosz-
szantó, hogy éppen az idén
lenne meg a negyven év mun-
kaviszonyom, ha nincs ez a be-
tegség, most már szépen elme-

hetnék nyugdíjba.
Fejesné Szabó Mar-

git már húsz éve cipeli a
kórt. Amikor beteg lett,
a kisiskolás lányai,
most meg már az uno-
kái tartják benne a lel-
ket, hogy nem hagyhat-
ja el magát, mert még

küldetése van a családban. A
törôdést vissza is kapja a sze-
rettei körébôl. Igyekszik úgy
felfogni: a betegsége valahol
ajándék is, mert így többet le-
hetett együtt a családdal. Ha
egészségesen éli le az életét,
még csak most mehetne nyug-
díjba. Kevéssel azután, hogy

beteg lett, a gyermekeitôl ka-
pott egy patchworkös könyvet,
hogy könnyebben teljenek a
kényszerû tétlenség órái. Az
aprólékos munka nemcsak a
kezét tornáztatja, hanem a lel-
kére is jó hatással van. Amikor
varr, beletemetkezik a munká-
ba, megfeledkezik a bajáról.
Az idén már több rokon gye-
reknek varrt babatakarót: csi-
gásat, cicásat, Donald kacsá-
sat. A harmadik emeleti lakás-
ból mindennap többször le-
megy a városba, lépcsôzik,
sétál, ahogy ô mondja, nyúzza
magát.

– Magamról tudom, hogy
muszáj mozogni, mert bizony
sokszor vannak rossz napjaim,
és ha akkor ott maradok, már
sokkal rosszabb állapotban
lennék. Az én elméletem az,
hogy az SM beteg mindenek
elôtt pszichésen legyen rend-
ben, és a mozgást soha ne ha-
nyagolja el. Akarni, akarni,
akarni kell!

A merev izmokat akkor is
muszáj mozgatnia az SM
betegnek, ha nehezére esik

Tersztyánszky Krisztina
tersztyanszky.krisztina@vasnepe.hu

Sorsközösség
és optimizmus

Nem tagadom, ha valaki azt
állítaná, hogy kiemelt figyel-
met szentelek a hasonló
betegségben szenvedô em-
berek közösségeire, igaza
lenne. Mindig lenyûgöz, ha
az azonos sorsú emberek
összefogásának szép pél-
dáit látom. Nekünk, magya-
roknak különösen jó szoká-
sunk az, hogy semmibe
vesszük, irigykedve szemlél-
jük, sôt akár el is gáncsoljuk
egymást. Akkor is, ha sem-
mi különösebb okunk nincs
rá. Kevés honfitársunk tudja
elmondani magáról, hogy
vannak önzetlen, jó barátai.
Aztán amikor valaki bajba
kerül, a baj megkétszerezô-
dik, ha magányosságban
szakad rá. Ha nincs, aki se-
gít, vagy legalább megosztja
vele a gondjait.
Valóban nagyon tetszik az,
ahogy az ilyen közösségek
tagjai egymásra tudnak te-
kinteni. Sokan mesélték
már el, milyen sokat számít
nekik a sorstársak odafigye-
lése. Nem is elsôsorban
azért, mert esetleg tárgyia-
sult segítséget is kapnak a
többiektôl. Sokkal többet je-
lent ennél a lelki támasz, a
másik tapasztalata, annak
tudata, hogy sorsommal
nem vagyok egyedül. Hány-
szor van úgy az ember kü-
lönbözô életszakaszaiban,
hogy egy rosszul sikerült
vizsga, egy kátyúba jutott
párkapcsolat vagy egy szak-
mai kudarc után azt hiszi,
vége a világnak. Mennyivel
könnyebb lenne akkor tud-
ni, hogy más is jár hasonló
cipôben. Úgy látszik, egy
betegség, egy tartósnak
ígérkezô rendellenes egész-
ségi állapot kell ahhoz, hogy
az egyik ember észrevegye
a másikat. Lehet, hogy akit
igazán nagy trauma ér, azon
megtörik az átok, és már
nem is akar ártani másnak?
Jut eszembe, ha ez így van,
akkor talán már nincs is
olyan messze az idô, amikor
kis hazánk lakosságán úrrá
lesz a szolidaritás és az
egyetértés...


