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Megértő Gondoskodás 

 

XXI. évfolyam 43. szám 

 

M E G H Í V Ó, 

 a MEOSZ-Myasthenia Gravis Önsegítő Betegcsoport közgyűlésére, melyet 

2019. május 11-én – szombaton – 10,00 - 13,00 között  

tartunk, a MEOSZ székházában, Budapest III. ker. San Marco u. 76. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki szívén viseli betegcsoportunk munkáját, aki fontosnak tartja a rendszeres és szoros 

kapcsolattartást, illetve akinek van annyi ereje, hogy ezt meg is tudja tenni. 

Üdítőről, ásványvízről és kávéról a szokásos módon gondoskodunk, csekély harapnivalóval 

- ami ha lehet cukor és laktóz (tejcukor) mentes legyen - Ti kedveskedjetek egymásnak. 

A távolmaradók a következő újságban olvashatnak „EMLÉKEZTETŐ” címen a történtekről.  

                    Vezetőség 

 

 

2019. 05. 11-én szombati taggyűlésünkön  

Győrfi Andrea pszichológus  

tart előadást, 

„A myasthenia gravis pszichés vonatkozásai” címmel 
 

Az előadásban főként a diagnózis utáni életszakaszokról, a betegség elfogadásáról és elfogadtatásáról, életmód 

változtatásról, és a családi szerepek átrendeződéséről szól.  Ez a diagnózis nemcsak a betegre hat, hanem annak családját 

és környezetét is érintő változás. 

Ezért szeretettel várjuk az érdeklődő családtagokat és ismerősöket is! 
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Alapító tagunktól búcsúzunk 

 
 
Nehéz a megfelelő szavakat megtalálni, de megpróbálom: Bánatos szívvel tudatom veletek, hogy betegtársunk,  

Góczán Ferencné Márti 2019. február 10-én örökre megpihent. 

 

Temetése 2019. február 22-én, pénteken 12.45-kor lesz Budapesten, a Kozma utcai Új Köztemetőben. 

 

Márti nagyon sokat tett értünk, betegtársaiért. Ott volt a MEOSZ és MG csoportunk alakulásánál, 1994-ben. Tevékenyen 

részt vett érdekvédelmünk kialakításában, tájékoztató kiadványokat szerkesztett, és mindig, minden körülmények között 

rendelkezésünkre állt. Bölcsessége mindig a realitások tudomásul vételére sarkallt, empátia készsége, együttérzése 

megnyugtatólag hatott ránk. Jó volt a közelében lenni... 

Példamutató és tiszteletet parancsoló volt, ahogy myastheniáján kívül a sclerosis multiplex betegségével is felvette a 

küzdelmet. A mindennapi küzdelemben még  arra is volt ereje, hogy sorsunk elfogadtatásába a humort becsempéssze. 

 

Szegényebb lett ez a világ nélküle, de odafent az égiekben csillaga tündökölni fog. Pihenj békében, Márti!  

Emlékedet míg élünk, őrizni fogjuk. 

Kovácsné Péter Ilona 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 
 

a MEOSZ – Myasthenia Gravis Önsegítő Betegcsoport közgyűléséről 

MEOSZ Székház, 2018. december 8. 10-13 óra 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 21 fő. 

Telekné Gyurina Krisztina: Sok szeretettel köszönti a megjelenteket, betegtársakat és kísérőiket. Elindítja a jelenléti 

ívet. Majd felkéri Fodor Istvánt levezető elnöknek és Juhász Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek a betegtársak 

beleegyezésével.  

Mint megszoktuk, most is december második szombatján találkozunk. Reméli, hogy mindenkinek jól sikerült ez az év, 

vagy még jobban, mint tervezte. 

Fodor István: Üdvözli a közgyűlés résztvevőit. 24 éves a csoportunk. Sajnálja, hogy nem vagyunk háromszor ennyien, 

mert épülünk a közös együttléttől. Ma nincs orvosi előadás, talán ezért is vagyunk kevesebben a közgyűlésen. 

Krisztina: Inkább a rossz időjárás akadályozta meg a részvételt. Néhány szó a távolmaradókról, akik jelezték 

távolmaradásuk okát. Dr. Csillag Erzsébet üdvözli a csoportot, sajnos egészségi állapota nem teszi már lehetővé, hogy 

köztünk legyen. Kopaszné Zsuzsika, a debreceni szekció vezetője, a gerincsérve, Kövér Alexandra a munkája, Kiss 

Erika az édesanyja betegsége miatt nem tudott eljönni. Horváth Erzsike nincs jó állapotban, Nagy Mihálynak térdműtéte 

volt, Kovács Péterné Ilike ezt a hosszú utat nem tudja megtenni Debrecenből. Köszönöm, hogy jelezték távolmaradásuk 

okát. 

Krisztina: Fájó szívvel veszünk búcsút idén távozott betegtársainktól: dr. Csillag Tiborné Marikától, Koras Mihálytól 

és Hujder Zoltántól. Zoltán elvesztéséről a legutóbbi Hírmondó első oldalán lehet olvasni. Aktív tagja volt 

csoportunknak, már az első újságunk szerkesztésében is részt vett. 2014-től Testületi tag volt, plakátokat nyomtatott, 

ahol tudta, önzetlenül segítette munkánkat. Köszönjük Hujder Zoltán munkáját, emléke örökké velünk él. 
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István: Nemrég még együtt ültünk itt Zoltánnal. Nagy türelemmel viselte a betegségét (rákos volt), és hosszú ideig 

küzdött ellene. Újságunk indulásakor a 2. számot közösen szerkesztettük a lakásán. 22 évig volt velünk. 

Egyperces néma felállással és gyertyagyújtással emlékeztünk halottainkra. 

Lelkes Zoltán: Kelta hárfázik. Középkori egyházi motívumokat ad elő Patagóniából, Hujder Zoli emlékének ajánlva. 

Lelkes Zoli elmondja, hogy sportoló szeretett volna lenni. Két éve tanul kelta hárfázni. YouTube-on szörfözik és talál 

rá dallamokra, onnan tanul. 

István: A gyönyörű és meghitt zene után Bényei Tamás saját versét adja elő, melynek Karácsonyi dalocska a címe.  

Tamás: A vers saját egyéni élményekből táplálkozik. Egy izgalmas kísérlet, mivel egy gyermekvers, a Csiga-biga gyere 

ki ütemére íródott. Innen, a gyermeki lelkülettől akar eljutni a Karácsonyig, a szeretet erejével. Legyőzve a rosszat, a 

béke mellett és a háború ellen felszólalni. Ez a hermeneutikai (megértés) értelmezése. Háttérben a gyerekkori emlék, 

amikor Kecskemétről Balatonarácsra menekültek 4 évesen. Sohasem felejtve a sztálini orgonákat (ágyúkat). 

István: Köszönjük szépen Tamás megható versét. Termelj még ehhez hasonló szép verseket! 

Krisztina: Új betegtársunkat köszöntjük, Kiss Tiborné Éva Győrből érkezett hozzánk. 

Kiss Tiborné Éva: Szemhéjcsüngése nagyon erős. Október 9-én diagnosztizálták nála az Mg-t. 68 éves. Dr. Szoboszlai 

Krisztinához és Csányi főorvos úrhoz jár. 

Közben megérkezett Dr. Rózsa Csilla főorvos asszony is. 

Főorvos asszony: Köszönti az ittlévőket. Évához szólva, egyszer érdemes a Jahn Ferenc Dél-pesti kórházba is eljönnie 

és átbeszélni a betegségét. 

Fodor István: Szeretettel köszöntjük körünkben Dr. Rózsa Csilla főorvos asszonyt, a Jahn Ferenc Dél-pesti kórház 

neurológiai osztályának vezetőjét. 

Krisztina: Üdvözli a főorvos asszonyt. Majd az elmúlt egy évben történtekről számol be, értékeli az évet:  

Háromszor tartottunk Testületi Ülést, február 13-án, április 17-én és szeptember 25-én. 

Február 24-én volt a RITKA Nap, a Semmelweis Egyetemen. Sokan voltunk. Orvostanhallgatók járták végig a standokat 

és érdeklődtek a betegségekről. Az előadások szövegét a RIROSZ honlapján el lehet olvasni. 

Március 23-án az MTA (Magyar Tudományos Akadémia) székházában tettünk látogatást Kövér Alexandra 

szervezésében. Köszönet ezért Alexandrának. 3 órás program volt tárlat- illetve épületvezetéssel együtt. Először a 

Dísztermet nézhettük meg, ahol a heti üléseket tartották az akadémiai tagok. Utána a Kisfaludy arcképcsarnokon 

vezettek végig bennünket, ahol művészeti gyorstalpalóban volt részünk. Végül a homlokzat túra következett, ahol elég 

hideg volt. Meglehetősen sok információval lettünk gazdagabbak. Ez a látogatás egy akadémiai nyílt nap keretében 

történt. Minden hónapban van ilyen nyílt nap, de mindig más-más anyagot mutatnak be. Pár diát mi is láthattunk a 

székházlátogatásról. 

Az idén csak egy alkalommal, november 24-én rendezett Egészség Napot a Jahn Ferenc Dél-pesti kórház, a tavaszi 

Egészség Nap a betegfelvételi központ átépítése és korszerűsítése miatt elmaradt. Az ősszel változás történt a kórházi 

Felügyelő Tanácsban is. A 2014-es megalakulásakor is jogszabály határozta meg, hogy a Felügyelő Tanácsban 7 civil 

szervezetnek kell lenni. Ez a jogszabály módosításra került, 3 civilszervezetre csökkentették a tagok számát. Így 

értelemszerűen maradt az elnök, a helyettese és a Magyar Vöröskereszt Dél-pesti régiójának elnöke. A többi civil 

szervezet képviselőjének megköszönték az eddigi munkát. Kicsit szomorúak vagyunk, mert eddig delegáltunk egy 

személyt a Tanácsba. Sajnos a jogszabályváltozásnak köszönhetően ezek után nem veszünk részt a kórházi Felügyelő 

Tanács munkájában. 
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Május 12-én Dr. Molnár Mária Judit nagyszerű és érdekes előadását hallgathattuk meg, a Myasthenia és a genetika 

kapcsolatáról. Az előző újságban olvashattok róla bővebben. 

Kopaszné Zsuzsika sógornőjétől, Kiss Katalintól kaptunk egy nyomatatót, és felajánlott egy termet az iskolájában, ahol 

a közgyűléseinket tarthatjuk. Ezúton is köszönjük. A teremhasználatunk megoldódott egyelőre itt a MEOSZ-on belül, 

mivel a mentorképzés miatt mégis meg kell tartani a nagytermet. Eredetileg a MEOSZ vezetősége meg akarta szüntetni 

ezt a Ráday nagytermet, a pályázaton nyert pénzből átalakításokat tervezett. Így kérdésessé vált a közgyűléseink 

helyszíne. 

Pályáztunk működési költségre a MEOSZ-tól és 200 000 Ft-ot nyertünk. A tagdíjból befolyó összeg igen csekély, így 

nagy szükségünk van minden plusz pénzre.  

Október 21-én közös kirándulást szervezett Aranyosmaróthyné Tarr Judit a Merzse-mocsárhoz. Vetített képekkel is 

illusztráltuk ezt az érdekes és különleges tájat.  

Aranyosmaróthyné Jutka: A Merzse-mocsár a 17. kerület Rákoskert megállónál érhető el, természetvédelmi terület. 

27000 négyzetméter. 2014-ben rendbe tették, kilátó, madárles is van benne. Sajnos esős napot fogtak ki, így csak 

kilencen tudtak eljönni. A területen tanösvényt építettek ki, ezen mentek végig. Közben szerencsére elállt az eső, így 

egy kicsit könnyebben mozoghattak, azonban a kirándulás végére újra eleredt. Kocsival kimentek a vonathoz, ott várták 

az érkezőket. Kellemes program volt! Nagyszerű lehetőség a csoportépítésre és az együttlétre. 

Fodor István: Köszönjük Jutkának ezt a lehetőséget. A következőkben egy érdekes könyvről hallunk beszámolót Lelkes 

Zoltántól. A könyv címe: Pintér Judit Nóra: Krónikus betegségek lélektana. (jegyzőkönyvvezető: 2018. májusban jelent 

meg a könyv, online 2116 Ft, egyébként 2490 Ft.) 

Lelkes Zoltán: Pszichológiai autodidakta vagyok, de mivel engem is érint, igen sokat foglalkoztam a könyvben leírt 

témával. Néhány gondolatot szeretnék megosztani Pintér Judit Nóra könyvéről, a Krónikus betegségek lélektanáról, 

melynek alcíme: Válság és megújulás. A könyv témája az, hogy a krónikus betegek lelki állapotára hogyan hat a betegség 

tudata, milyen stratégiák kellenek az elviseléséhez. Minden krónikus betegség komoly veszteséggel jár, egyfajta 

gyászmunka és belefeledkező állapot, amelyet át- és fel kell tudni dolgozni. Egy addig megszokott életutat kell 

átalakítani. Hosszú a regenerálódási folyamat. Egyáltalán mennyire és hogyan tudunk új életutat kialakítani. Vissza 

tudunk-e térni a régi dolgainkhoz, tudunk-e új perspektívát kialakítani? Ehhez gyakran jó szakemberek kellenek. A 

betegség és a velejáró kiszolgáltatottság az önbizalmat aláássa. Első körben jönnek a kérdések, miért pont én, mitől 

lettem beteg? Démokritosz kardja lebeg felettünk. Mit tudunk felvállalni, rokonság hogyan viszonyul hozzá? Kitörési 

pontokat kell keresni, új életcélokat, új munkalehetőségeket. A gyereknevelési problémák megoldása, stressz- kezelési 

mechanizmusok szükségesek. Vagyis egy szinte teljes szemléletváltást igényel egy krónikus betegség. Végül a könyv 

harmadik részében megoldások jönnek. Erőforrásainkat összeszedve, új perspektívák, hivatások, új hobbik szükségesek. 

Ilyen a zene és művészetek. A lelki élet karbantartására fontos a közösség szerepe, támogatása, programszervezések és 

személyes kapcsolatok. Zoli is átstrukturálta az életét. Eleinte a sport, most a zene fontos szerepe a lelki élet 

egyensúlyához. 

Szakkifejezésekkel tarkított a könyv, de saját tapasztalataival találkozik benne. Így minden betegtársának ajánlja a 

könyvet Zoli. 

István: Kinek milyen tapasztalata van a betegségének útján? Ki hogyan élte meg a betegségét? 

Morvay Béla: Vezetői gyakorlata van, vezetői pszichológiát hallgatott 2 évig. Ezt az ismeretanyagot be kellett építenie 

a saját életébe. Az húzza ki a betegségből, hogy nem adja fel. Újra kellett rendeznie az életét. A pozitív gondolkodás 

hatalmát a családra is ki kellett vetítenie, hogy támogatni tudja azt. Ne legyen betegségtudata! Erős asszonyt kell 

feleségül venni, így jól választott. Fia és menye is megértő. A munkahelyén, a vállalatnál nem tudták, hogy beteg. 

István: Minden myastheniás beteg más és más eset. Saját útja és megoldása van mindenkinek. 
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Tegze Judit: Többször váltott szakmát. Szerencséje volt, mert otthonról is tudott dolgozni. Az egyetemen a reggeli 

órákra tette az előadásait, hogy még bírja. Ami problémát jelent, az a határidős munka. Nehéz úgy ígérni a teljesítést, ha 

nem számíthat a munkaképességére, ami bármelyik pillanatban cserben hagyhatja. Ez a bizonytalanság az, ami igazi 

nehézséget jelent. Autóval nem mert messzire elmenni, mert nem tudta visszaér-e elég hamar, egyáltalán vissza tud-e 

vezetni. Szakmai váltás kellett, mert nem bírta a kutatóintézetben a 8 órás bejárást. A munkája mellett a festészetben 

találta meg a kiteljesedését. A sors bezár egy ajtót és kinyit egy másikat. Ez nagyon igaz. 

Zoli: Rugalmasan kell cselekedni, nem szabad becsontosodni, mert az nagyon rossz. 

Morvay Béla: Két kiegészítést szeretnék mondani. A zene fontosságára hívnám fel a figyelmet. Az autómban mindig 

Mozart zene szól, nagyszerű relaxáció. Egy népi igaz mondást említenék még: építs házat, nemzzél egy fiút és teljes 

életet élsz! 

Bényei Tamás: A kor és kór fenyeget minket. A korunk is relatív. A kórházban első nap még nem voltam bácsi, másnap 

már bácsinak szólítottak. Ezek szerint ilyen gyorsan öregszünk. 

Rózsa Csilla főorvos asszony: Az, hogy ki bácsi és ki néni a kórházban, az az osztályvezető korától függ. 

Kiss József: 1978-tól 20 éves korától myastheniás,. A csecsemőmirigy műtét után súlyos szövődmények jelentkeztek 

nála. Kas József főorvos úr előadásán említette, hogy két nagyon súlyos esete volt. Ő az egyik. Jelenleg 2 Mestinonnal 

jól van, és aktív életet él. Igazán pozitív példa, nem hagyta, hogy legyőzze a betegség. 

Vörös Zsuzsi nővére, Petreczkyné Vörös Zsóka: Testvére (aki sajnos már nem lehet közöttünk) pánikbeteg volt, ami 

24 órás készenlétet igényelt. Így szinte elfelejtette a saját betegségét. A húgát sarkallta az ő jóléte, pozitívan hatott rá. 

Nem reménytelenül halt meg a Zsuzsi. Zsóka 12 évig küzdött érte.  

Juhász Ildikó: Ezek a példák is azt sugallják, hogy nem szabad feladni. Ez főleg az új betegtársaknak szól. Többször 

váltottam én is szakmát. Az aktív zongorázást abba kellett hagyni, helyette más, megvalósítható területet választottam. 

Fodor István: 51 éve beteg. Ő a munkába menekült, nem volt betegségtudata. Hitt Szobor professzorban, aki a műtétet 

ajánlotta, és így 1980-ban volt a thymectomiája. A műtét után 8 nap múlva hazament. Ma is a Carpe Diem elvét vallja, 

élj a mának, örülj a mának! 

Petreczkyné Vörös Zsóka: Ki gondozza Szobor Albert prof. hagyatékát? Óriási hatású, kiváló orvos volt, 

megérdemelné, hogy kiadják a munkáit. Kár lenne érte! 

Rózsa Csilla főorvos asszony: Munkái még életében megjelentek, angolul is. 2 éve záródott le egy kutatás, amely 

igazolta álláspontját, hogy a kevésbé beteg embereknél is érdemes a thymectomia. Kockázati tényező lehet a 

csecsemőmirigy.  

Fodor István: Orvosi lapban jelent meg Szobor prof. és Petrányi Győző belgyógyász közös cikke a K4 injekció 

használatáról. 10 Mg betegen tesztelték és jól reagáltak rá. (jegyzőkönyvvezető: K4 vitamin, egy szintetikus vegyület, 

amelyet véralvadási problémákra és csontképzés elősegítésére használnak.) Egy másik fontos írás Szobor professzorról 

az Európai Neurológiai Lapban jelent meg, amelyben egy Svédországban élő professzor asszony méltatja Szobor prof. 

munkásságát.  

Krisztina: Kinek milyen elképzelése van a csoporttal, a jövővel kapcsolatosan? Van-e még hozzászólás? Főorvos 

asszony szeretne-e valamit mondani, megjegyezni? Vagy szeretne valaki kérdezni tőle? 

Fodor István: Növekszik-e a myastheniás betegek száma? 

Rózsa Csilla főorvos asszony: Országosan növekedhet, mivel több gondozóhely lett, de a Jahn Ferenc Dél-pesti 

kórházban ugyanannyi az Mg betegek száma. 

Morvay Béla: Mi a helyzet a Dél-pesti kórházzal, mint báziskórházzal? 
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Rózsa Csilla főorvos asszony: Ki kell várni, mi lesz! Jelenleg megszorítások vannak. Kérdés, hogy a Szent István 

kórház alá fog-e tartozni. A Szent István és Szent László kórházakkal való egyesítés is problémás. Ez egy hosszú távú 

dolog. A régi és használhatatlan épületeket először le kell dózerolni. Szervezetileg akkor sem lesz közünk egymáshoz. 

Fodor István: A konszolidációs, adósok listáján 13. a Dél-pesti kórház. Nagy konszolidáció szükséges. 

Rózsa Csilla főorvos asszony: Nincs MR vizsgálója a kórháznak, ez igen megnehezíti a munkát. 500 000 fő az ellátási 

területünk! Mellkas MR szükséges gyakran az Mg betegeknek is. Jelenleg szerződéses megoldás van, az Uzsoki 

kórházban 2 nap a miénk, a bentfekvő betegeknek. Nem túl fényes a helyzet és a jövő! 

Telekné Krisztina: Van még kérdés a főorvos asszonyhoz? 

Ha nincs, akkor a 2019-es évi tervekkel folytatjuk a közgyűlést. 

RITKA Nap február 24-én lesz, vasárnap 10 órától 17 óráig tart. Idén helyszíne a József Attila Tanulmányi és 

Informatikai Központ Szegeden. Elsősorban a közel lakókat kell megkérni, hogy részt tudnak-e venni a rendezvényen. 

Májusban lesz a tavaszi közgyűlésünk. Ki legyen az orvos vendég? A Testületi ülésen már beszéltünk róla, pszichológus 

vagy inkább reumatológus előadót hívjunk? Ki, mit javasol? 

A többség a pszichológust választotta. Ki legyen a személye? Túl nagynevű és ismertségű szakember nem biztos, hogy 

eljönne. Ráadásul érdemes olyat hívni, aki jól ismeri az Mg-t. 

Rózsa Csilla főorvos asszony: Fel tud ajánlani egy kiváló pszichológust, a neurológiai osztályra nem rég érkezett egy 

fiatal szakember, Győrfi Andrea. Reumatológust csak olyat érdemes hívni, akinek immunológiai irányultsága van. Ilyen 

Dr. Polgár Anna az ORFI-ból. 

Krisztina: a Tilos Gyógyszerlista továbbra is megújul évente. 

Rózsa Csilla főorvos asszony: Reméljük, hogy Fornádi László főorvos úr, aki eddig szerkesztette, továbbra is szán ránk 

időt. December 11-én Amerikába utazik a lányához és ottani unokáihoz. Nagyon sokat foglalkozik az itthoni unokáival 

is. Szerencsére az egészsége jól van. 

Krisztina: Hova kiránduljunk az idén? Milyen közös programokat ajánlotok? 

Aranyosmaróthyné Jutka: Tavaszi és őszi kirándulások kellenének. Fót? Gödöllő? Ipolytarnóc? Ezek közül a helyek 

közül érdemes válogatni. Kérdés, mennyire érdekel benneteket egy-egy program, koncert? Csak akkor érdemes 

szervezni, ha van rá igény. A fiatalokat is be kellene vonni! 

Krisztina: Nehéz bekapcsolni a munkánkba a fiatalabb generációt. Nincs visszacsatolás a részükről, nem igazán érdekli 

őket. Sok oka lehet. Legfőképp nem szeretnék, ha a betegségük kiderülne a munkahelyen, a környezetükben. 

Aranyosmaróthyné Jutka: A fiatalokat muszáj integrálni, mert a csoport léte függ tőle.  Adójának 1%-nak felajánlása, 

tagdíj befizetése fontos lenne! Időről időre jelenjen meg a facebook csoport oldalán is az önsegítő betegcsoportra való 

felhívás!  

Krisztina: Az adóból befolyó összegek a MEOSZ nagy pénztárába mennek, de a taglétszám alapján részesülünk belőle. 

Igyekszik mindig előre tenni a facebook oldalon is a felhívásokat, értesítéseket.  

Lelkes Zoli: Egyszerűbb a facebookon keresztül személytelenül érintkezni. Most is szinte egy irodalmi levelet tettek fel 

a csoport szerepéről és fontosságáról. Más a szerepe az internetes fórumnak, és más a szerepe ennek a csoportnak. 

Kiegészítik egymást. 

Krisztina: Nem hinnénk el, hogy mit tapasztal egyes betegtársak hozzáállásában. Sokan mindent lájkolnak és csak a 

szűk személyes kérdéseikre várnak választ. A Belépési nyilatkozatot nem hajlandóak kitölteni, nem reagálnak az 

elküldött email-ekre sem. Ha nincs visszajelzés, akkor tehetetlen. 
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Fodor István: Nehéz probléma ez, hogyan lehet aktiválni a fiatalságot? 

A kirándulásokra fel tud ajánlani egy 7 személyes kisbuszt. 

Aranyosmaróthyné Jutka: Szintén felajánl egy 7 személyes kisbuszt. Így a közlekedéssel sincs gond. 

Bényei Tamás: Dolgozom a programszervezésen. 10 tiszteletjegyet tudok szerezni a Hot Jazz Band december 30. 

vasárnapi koncertjére, a MOMkult színház termében. Az unokaöccse a zenekar vezetője. 

Tegze Judit: Kirándulásnak ajánlja a gyönyörű Ráth György villát, amely az Iparművészeti múzeum kihelyezett 

kiállításának ad helyet. Az épület a Bajza utca és Ligeti fasor sarkán található. Érdemes megnézni. 

Aranyosmaróthyné Jutka: A helybeli, könnyen megközelíthető helyeket lehet előnybe részesíteni. 

Krisztina: Az éves első újságunk nyomdai költsége 15 675 Ft, a feladás postai költsége 38 000 Ft, a második őszi 

újságunk nyomdai kiadása 29 718 Ft, a postázása 51 039 Ft–ba kerül. A két újságra 89 952 Ft szükséges. Ez a minimum 

kiadás. Emellett a programokra nem tudunk már leveleket kiküldeni, mert nincs anyagi fedezet rá. Sőt, olyan is van, aki 

kérte, hogy a programokra, koncertekre ne küldjünk meghívót neki. Anyagi nehézségekkel küzdünk. 

Tegze Judit: Esetleg, csak annak küldjünk levelet, akinek nincs internetes hozzáférése. 

Aranyosmaróthyné Jutka: Vagy csak azok kapjanak újságot, akik csoportunk tagjai, akik fizetik a tagsági díjat. 

Krisztina: Önsegítő betegcsoport vagyunk. Oroszváry Márta így indította el a csoport működését. Nem volt kötelező a 

tagdíj fizetése sem Márta idejében. Tisztességes dolog lenne-e nem kiküldeni annak az újságot, akinek csak ez az egy 

kapcsolata van a csoporttal? 

Lelkes Zoli: Ez kapitalista hozzáállás lenne, ha csak az kap újságot, aki fizet. 

Krisztina: Kövér Alexandra mentességet kér a Testületi ülés munkájából. Nagyon sok a munkája, nem tudja felvállalni 

jelenleg az aktív részvételt. Ki az, aki tudná segíteni Alexandra helyett a csoport munkáját? Újság- és 

weboldalszerkesztés, cikkek, ötletek adása lenne a feladat. Ezekben kérnénk segítséget. Minden újságban külön kérjük 

a betegtársakat az aktív támogatásra. 

Fodor István: Külön megköszönjük Krisztina odaadó munkáját. Nélküle a csoport nem működhetne. 

Krisztina: Név szerint köszöni meg a Testületi tagok egész éves munkáját és segítségét: Aranyosmaróthyné Tarr Judit, 

Juhász Ildikó Judit, Puskásné Balogh Margó, Dr. Tegze Judit, Bényei Tamás, Fodor István, Lelkes Zoltán és Morvay 

Béla. 

István: Felkéri Lelkes Zoltánt egy kis örömzenélésre. Szívesen hallgatjuk Zoli szívre ható hárfa játékát. 

Lelkes Zoli: Zenélése igazi karácsonyi hangulatot teremt: „Kimennék én…” kezdetű moldvai csángó népdal, majd újabb 

hárfa zene hangzik el. 

SZÜNET. Kötetlen beszélgetés, kávézás és falatozással töltöttük el. 

Szünet után tombolahúzással ajándékoztuk meg egymást egy általunk hozott szerény kis meglepetéssel. Háttérben halk, 

meghitt karácsonyi zene szólt. 

Krisztina: Mindenkinek boldog és sikeres új esztendőt kívánt és megköszönte a megjelenteknek a részvételt. 
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Bényei Tamás elküldte újságunk számára karácsonyi versét,  
melyet különleges körülmények emlékezetére írt, s melyet közgyűlésünkön előadott. 

 

Simahomlokú társaink és barátaink talán nem tudják, mert nem emlékezhetnek, hogy mi volt a sztálinorgona és a 

sztálingyertya. Nos, a sztálinorgona, más néven katyusa, rakéta sorozatvető volt, gyilkos tüze mindent elpusztított, és 

ami megmaradt, azt a sztálingyertya nappali fényénél lehetett likvidálni. Családunk 1944-ben Kecskemétről Nyugat felé 

menekült a vészesen közeledő front elől. Balatonarácsig jutottunk, amikor a front átdübörgött felettünk. Négyéves 

voltam. Játékos versikéket mondogattam. Ezek ritmusa 70 év távolában is meghatározta a visszaemlékezés ütemét, és 

azt üzenik, hogy a karácsony misztériumának segítségével a szeretet diadalmaskodik a borzalmak felett. 

 

Karácsonyi dalocska 
 

Hogyha voltál Arácson,  

tudod, mi a karácsony 

 

Angyal helyett bomba szállt, 

a félelem hona várt, 

és ahol az orgona 

nem hangszer, nem bokorfa,  

nem hatja át áhítat,  

elnevezték sztálinnak, 

s sztálingyertyák fényinél 

azt vizsgálták, még ki él.

Ajándékok rám vártak, 

széttéptem a táskámat. 

Séd patakom jó tiszta, 

egy darabját hozd vissza, 

eltenném én emléknek, 

hogy ne sírjon ez ének. 

Kaptam rosszat eleget, 

de ölelt a szeretet. 

 

Mikor voltam Arácson, 

boldog volt a karácsony. 

 

 

 

 

 

A decemberi közgyűlés margójára, friss felháborodással, 2018.12.08. 

 

Miután a MEOSZ volt olyan kedves és megengedte továbbra is nekünk a nagyterem használatát, igen rosszul esett az 

alábbi kellemetlen dolog.  

Örülnöm kellene, de még sem tudok, mert valaki a szombati rendezvényünkön a becsületemet és a csoport 

becsületességét ásta alá. Jelzem, nagyon szégyellje magát az, aki bement a konyhába és onnan egy Omnia Classic 250 

grammos kávét magával vitt (magyarul: ellopott!). Ezzel ma reggel roppant kínos és kellemetlen helyzetbe hozott 

engem, és kellemetlenséget okozott annak a csoportnak, akinek a mai, azaz hétfői napon rendezvénye van, és akinek ez 

a kávé hiányzik. 

Eleve nem értem, hogy miért is kellett a konyhába bárkinek is bemenni??? Hisz Mi mindent vittünk, amire a saját 

rendezvényünkön szükségünk volt. Csalódott vagyok, a MEOSZ vezetősége előtt meg szégyellem, hogy ilyen emberek 

is vannak köztünk.  

Igaz a mondás: "Jó tett helyébe, jót ne várj." 
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Amit szinte mindannyian átélünk … 

 

 
Kedves Csoporttagok! A decemberi Myasthenia Gravis 

Önsegítő Betegcsoport találkozóján személyiségpszichológiai 

témában egy rövidebb előadást tartottam, melynek apropóját 

Pintér Judit Nóra: A krónikus betegségek lélektana - Válság 

és megújulás címmel nemrég megjelent könyve adta. Erről írok 

itt egy kisebb dolgozatot.  

Az elmúlt 15-20 évben egyre inkább készülnek olyan –a laikusok 

és szakemberek számára íródott- könyvek, melyek kitörési 

pontokat mutatnak abban, hogy bizony önmagunk is sokat 

tehetünk azért, hogy egy krónikus betegség ne a passzív 

sodródást, hanem az aktív megküzdést szorgalmazza. Tanuljunk, 

legyünk folyamatosan okosabbak, mert életbevágóan fontos 

számunkra, tehát lelki megerősítésünket is szolgálja.  

Egy krónikus degeneratív betegség (mint a myasthenia gravis is) 

sajnos, mint tudjuk, nem egy 1 hetes megfázással egyenértékű, 

hanem hosszabb, általában hol jobb, hol rosszabb állapotot 

mutat, szerencsés esetben tünetmentes, mely az ember életét 

azért teljesen átírhatja. Változik az önmagáról alkotott képe, a 

környezetének hozzá való viszonya. A napi rutinmunka is 

nehézzé, adott esetben elvégezhetetlenné válik. Az egészség 

elvesztésének negatív élménye veszteségtapasztalattal jár, mely 

egyfajta gyászmunkát igényel, és ebben keresni kell az egészség 

visszaszerzésének módját, lehetőségét. 

 

A betegség megélésében minimálisan 3 időszakot lehet 

elkülöníteni, melyek között éles határvonalat nem lehet 

elválasztani. Első időszak a tünetek jelentkezése. Éltünk a 

világban sokszor különösebb önkontroll nélkül lehet, hogy 

lendületesen, hajtósan, stresszesen. Aztán mintha valami 

megtörne, kellemetlen tünetek jelentkeznek, melyek időlegesen 

elmúlhatnak, az érintett megkönnyebbül a múló rosszulléttől. 

Majd ha ezek újra visszatérnek, kétségtelenül nyugtalanná válik 

és megoldást keresünk. Ha a megoldás várat magára, a helyzet 

nehézzé és feszültté válik. „Látom, gond van veled, miért nem 

mész orvoshoz?” hallhattuk eleget. Utána a magyarázat, hogy 

„Oda járok már hetek óta!”. Fokozott a bizonytalanság a 

diagnózis keresésében, különösen ritka betegség vélelme esetén, 

ami szélső esetben egyfajta ’élet-káosz’ felé is mehet. Nagy zavar 

lehet a magánéletben, egzisztenciában is. 

Sokszor szólnak bennünk a kérdések. Kinek higgyek, ki tudna 

segíteni? Mennyi idő alatt leszek újra jól? De ha a diagnózis és a 

terápia utáni időszak sem segít, egyre inkább elindul egyfajta 

’gyászidőszak’, a múlton való merengés, amikor még minden 

gondtalan volt, minden ment a normális 

kerékvágásban. Lehet, hogy ez az időszak már 

sohasem jöhet vissza? Úgy érzi valaki, hogy 

elveszti a kontrollt az élete felett. Kellő segítség 

hiányában a gyászmunka depresszív sodródásba 

torkollik (önbizalom-, hit-, célnélküliség), pozitív 

esetben a terápia sikere, részsikere esetén viszont 

átalakulhatunk kiútkereső és küzdő típusú 

egyéniséggé. Generális erőt merítő gondolatok 

éledhetnek újjá; fel kell nevelni a gyereket, új 

szakmát kell váltani, a rossz viszonyt meg kellene 

javítani, stb.. A gödör mélyén megfogalmazódhat, 

hogy; „Mégis hiszek magamban, a terveimnek 

neki indulok”. 

Lényeges elem a beteg és környezetének 

kapcsolatában, hogy milyenné vált önmagam 

megítélése, környezetem, családom miképpen 

vélekedik rólam, egyáltalán segít-e nekem ezt a 

helyzetet átélni, vagy beszól, kínoz „Jaj, nem is 

látszol betegnek, ne szimulálj!” kijelentésekkel 

keserítenek.  A beteg fogódzkodót keres, hinni 

akar valamiben. Ebben nagyon érzékeny pont a 

befolyásolása, hitének kordában tartása. Itt jelent 

hangsúlyt; „A szó veszélyes fegyver, van aki 

fegyvertelen”. Ha valaki valamiben a hitét elveszi 

a betegnek ennél jelentősebbet kell adnia. A 

betegség egyfajta stigma is a társadalomban, de ha 

kiviláglik, hogy a beteg ember tevőleges 

betegszerepben tartja magát, akkor az nagyon 

megnehezíti a család hozzáállását (nem akar 

jobban lenni, nem akar gyógyulása folytán 

nagyobb felelősséget vállalni, kényelmes lesz 

számára a betegségmagatartás, a figyelem- és 

szeretetkönyörgés). A passzivitás a szellemi szint 

romlását vonhatja maga után. A betegállapotban 

pozitívan hozzáállva empatikusabb lesz a betegek, 

az elesettek iránt és jó esetben meg is tudja találni 

a neki megfelelő szociális tevékenységet a 

családban és ezt a környezete köszönettel fogadja, 

konstruktívvá válik a közösségben. 

A betegidőszak egyfajta középideje az egészség 

elvesztésének gyászmunkáját feldolgozó (cca 1 

évnél nem több) követő időszak. Építőleg 



10                                                                                   MYASTHENIA HÍRMONDÓ                                                     2019. május 
 

áttekintheti a betegség előtt időszakait, talán jelentősen hibázott 

valahol, valamikor, ami a jelen helyzetbe vezetett. Keresse a 

problémáinak okát, amíg meg nem nyugszik. Ez különösképpen 

akkor lényeges, ha a rosszabb állapot egyértelműen stressz általi 

befolyásoló.  

Már ne keseregjünk az elveszett dolgokon! Tanuljak meg együtt 

élni a problémákkal, melyek hol jobbak, hol rosszabbak, de 

igyekezzünk, amiben csak lehetőségünk van javítani a helyzeten. 

Ez sokszor egyfajta kemény életmódváltozást is kíván (diéta 

tapasztalat is), mert tartós és igen jelentős odafigyelést igénylő 

tevékenység, de idővel megtanulhatom, hogy mit bírok, és ebben 

akár extra teljesítmény is adódhat, miközben hősként Demoklesz 

kardja effektussal együtt élek. Mégis meg kell tanulni 

függetlenedni ettől. Ha a test beteg a lélek lehet egészséges erős 

előre mutató gondolatokkal. 

A fentiek folytatásában megjelenik az utóidő a harmadik 

időszak, amikor a megküzdő személyiség válik a megváltozott 

egyéniség egyik fő tényezőjévé. Jól megtanuljuk mérlegelni az 

energia befektetésünk célhatékonyságát egyfajta optimizmussal 

is. Fontosak az előre mutató napi kis célok, amelyeket meglépve 

„vállon is veregethetem” magam és legyenek középtávú tervem 

is, melyek motiválni tudnak! Nagyon fontos egyfajta edukációs 

tényező, orvos, sorstárs biztatása. Az internet segítségével is 

folyamatosan keressünk olyan tényezőket, melyek javíthatnak, 

illetve jó szinten megtarthatják testi-lelki állapotunkat. 

Lényeges a közösséghez tartozás fontossága, a való fizikai 

kontaktusok, problémás napjainkban is azért igyekezzünk jó 

arcot vágni, de ha kell, akkor használjuk ki az elvonulás, a 

feltöltődés ’énidejét’. A jó lelkiállapot jó hatással van ránk, 

melyben szerepe van a közösségi, a hagyomány- és hitéletnek, a 

kultúrának, a természetben való mozgásnak és bármilyen olyan 

tevékenységnek, amit szeretek és elismerésben is részesíthetnek. 

De ezekben mindenki találhat speciális elemet is. 

Visszatekintve akár 10-20 évnyi kellő és építő 

tapasztalattal bíró myastheniás múltra 

megbizonyosodhatunk arról, hogy mégis sok 

olyan dolgot elvégeztünk, amit korábban nem 

tudtunk és ezekben hinni valójában csak titokban 

mertünk.  

Mert, mi is lett volna akkor, ha nem lett volna 

szerencsém a javulásomban, ha nem változtattam 

volna valami lényegesben, ami beigazolódott, 

hogy igen fontos volt. Ha nem kerülök a 

kitartásommal a jelenlegi szakember gyógyító 

kezelésébe. A mai beteg már teljesen más, mint a 

30-40 évvel ezelőtti, sokkal inkább keresi az 

okokat, kutat, kapcsolatokat keres, csak ne menjen 

tévútra, mert ennek is nagyobb az esélye. 

A fentiekből mégse azt szűrjük le, hogy életünk 

végéig a myasthenia fátumként, átokként 

nehezedik ránk, hanem meg tudjuk találni azokat 

az elemeket, melyekkel kellő kitartással sokkal 

többet is elérhetünk, mint az „átlagember”.  

Nagyon sok múlik hozzáállásunkon. Ebben ki-ki a 

saját életére tekinthet vissza és valójában 

kifejezetten nehéz tanácsot adni másnak, viszont 

arról avatott személy beszélhet, aki tudatosan 

megélve és tanulva a fentiekből elmondhatja, 

hogy ennek érdekében miképpen él és ezeknek 

mennyiben van szerepe, hogy jó állapotban van. 

 

 

2018. december 20. 

     Lelkes Zoltán 

     

Koncertprogram 2018. december 30-án 

 

Bényei Tamás betegtársunk jóvoltából 10 darab szakmai (ingyenes) jegyet kapott a csoportunk a hattagú Hot Jazz Band 

előszilveszteri koncertjére a MOMkult (12. kerület) színháztermébe. 17 órától kezdődött a koncert, ami egy nagyon 

ideális időpont. Az időjárás sem volt kellemetlen, bár picit csepergett az eső hazafelé már. A Hot Jazz Band Kossuth-

díjas zenekar, akik az 1920-40-es évek zenéit elevenítik fel. Vezetőjük Bényei Tamás, nem véletlen a névrokonság, 

betegtársunk unokaöccse, aki kiváló énekes, trombitás, bendzsós és showman. Hallgathattunk Edit Piaf, Louis 

Armstrong, Gershwin dalokat, illetve a két világháború közötti magyar filmzenékből csemegéket. A számok swing, 

dixieland, charleston, rag stílusban íródtak. A közönség gyakran együtt énekelt az előadókkal, sőt többször nekünk 

kellett a refrént beénekelni. Így interaktív és szórakoztató koncert is volt. 
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Vendég előadókat is hívtak: Freund Tamás neurobiológust, aki zseniális szakszofonos is, igazi polihisztor, nemzetközi 

szaktekintély. Illetve Micheller Myrtill jazzénekest, aki egyben franciatanár is. Ezek után nem csoda, ha fantasztikus 

francia kiejtéssel énekelte a sanzonokat. Igazi színpadi jelenség ő is, énekel, táncol, mozog és szórakoztat egyben. Nem 

utolsó sorban nagyon szép hölgy. 

Remekül éreztük magunkat, a jazz zene által kiléptünk a szürke hétköznapokból, nosztalgiázhattunk egy kicsit a kiváló 

hangszeres tudású előadókkal. Köszönet érte Bényei Tamásnak. Reméljük, máskor is sor kerül hasonló koncert 

szervezésre!  

Juhász Ildikó Judit 

_______________________________________________________________________________________________ 

KÖZÖS PROGRAM 

Poroszlói kirándulás május 18-án. 

  
Aranyosmaróthyné Jutka – mint korábban is – ismét egész napos kirándulást szervez számunkra.  

Ezúttal távoli célpontot választottunk, a látnivalókban gazdag Tisza-tóhoz készülünk. 

Poroszlón megtekintjük a TISZA-TAVI ÖKOCENTRUMOT, majd a tavon csónakázhatunk is.  

 

Minthogy Jutka és Fodor István is felajánlott 1-1 minibuszt, 12 ember szállítását tudjuk megoldani. A benzinköltség 

hozzájárulás 1000 Ft/fő. Természetesen, akik saját kocsival jönnének, szintén csatlakozhatnak. 

Találkozó 8:30-kor az Örs vezér téren az IKEA parkolójában. Körülbelül este 6 h-ra érünk vissza. 

 

A MEOSZ kiskönyvet mindenki hozza magával, a személyigazolvánnyal együtt, a kedvezmény miatt!  

A belépő 2520 Ft, amiben benne van a  kishajójegy is. Van kombinált jegy is, 2780 Ft, ezért filmet is lehet nézni. 

 

Jelentkezni Telekné Krisztinél lehet, telefonon: 06-20-357-3260 vagy e-mail-ben: telek.kriszti@gmail.com  

Legkésőbb a május 11-iki taggyűlésen, személyesen. Fontos, hogy aki jönni akar, időben jelezze szándékát. 

A férőhelyek korlátozottak, ezért kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek, akik biztosan el is jönnek! 

 

 

 

 

FELHÍVÁS 

 
Az idén decemberben lesz  

csoportunk alapításának 25-ik évfordulója. 

 
Készülünk a jubileum ünneplésére. Egy külön kiadványt tervezünk erre az alkalomra, melyben visszatekintünk az 

elmúlt 25 évre. Ehhez kérünk segítséget Tőletek. 

 

Küldjetek minél több képet, írjátok meg emlékeiteket! Szívesen fogadunk további, megvalósítható ötleteket a 

jubileumhoz. Akinek gondot jelent a képek vagy szövegek digitalizálása, papír alakban is eljuttathatja hozzánk, 

Krisztina címére, postán vagy személyesen (előre egyeztetett időpontban). Az elküldött anyagot természetesen 

megőrizzük és a megadott címre visszajuttatjuk.  

Segítségeteket előre is köszönjük. 

mailto:telek.kriszti@gmail.com
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Gazdag Erzsi: 

Itt a tavasz 

 
Itt a tavasz tudod-e? 

Leheletét érzed-e? 

Virágszájjal rád nevet, 

Virágszagú kikelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontosabb címek, telefonok, e-mail-ek :  

 
 

MGÖB elnök: Telekné Gyurina Krisztina  

2134 Sződ, Ságvár u. 6. Mobil: 06-20/357-32-60  

E-mail: telek.kriszti@gmail.com  

 

Tiszteletbeli elnök: Oroszváry Márta 



MGÖB pénztáros: Telekné Gyurina Krisztina  

 

MEOSZ Központ: 1032 Bp. San Marco u. 76.  

Tel: 06-1/38-85-529 

Ügyelet kedden: 11-14-ig.  

 

Debreceni alcsoportvezető: Kopasz Árpádné Zsuzsi 

4029 Debrecen, Csapó utca 81. Tel: 06-52/311-559, 

06-20-314-6066 

 

Jogi kérdések: Dr. Rubi Gabriella ügyvéd  

4400 Nyíregyháza Virág u. 37. Tel: 06-30/9638-536  

 

Étkezési tanácsadó: Lelkes Zoltán  

2625 Kóspallag, Kálvária u. 13. 

 Tel: 06-27/375-427 és 06-30/652-69-61  

E-mail: lelkes.zoltan@gmail.com  

_________________________________________ 

 

Felnőtt és gyermek MG ellátások:  

 

Dél-pesti Kórház MG rendelés:  

      (kedd-szerda-csütörtök): 

1204 Bp. Köves u. 2-4. Tel: 06-1/289-62-00 

Időpont egyeztetés: a 11-77-es melléken történik.  

 

DOTE MG rendelés:  

      4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.  

Tel: 06-52/43-22-84 központ.  

 

Nyíregyháza Jósa András Kórház Neurológiai Osztály  

MG szakrendelés kedden 12-től: előzetes időpont 

egyeztetéssel.  

4400 Nyíregyháza Szent István u. 68.  

Tel: 06-42/46-56-66 központ.  

 

Pécsi Tudomány Egyetem Neurológiai Klinika  

     7623. Pécs Rét utca 2. Tel: 06-72/535-900 központ.  

 

Gyermek MG ellátás Budapesten: Heim Pál Kórház  

1089 Bp. Üllői u. 86. Tel: 06-1/21-00-720 központ  

 

Honlapunk elérhetősége: myasthenia.hu 

 

 

Tagdíj 

Az alacsonynak számító, évi 1.000.- Ft-os tagdíj fizetése kötelező. 

Jó néven vesszük adományok küldését is.  

A befizetésekről a gazdasági vezető a befizetés igazolására a 

pénztárbevételi bizonylat másolati példányát megküldi az 

adományozó címére. 

Az összeget továbbra is Telekné Gyurina Krisztina címére küldjétek 

(2134 Sződ, Ságvár u. 6.) vagy személyesen a közgyűlésen 

befizethetitek. Kérünk Benneteket, akinek fontos csoportunk 

fennmaradása és lehetősége van rá, rendezze elmaradását! 

Mint ahogy az a nevünkben is áll, csoportunk önsegítő és nem 

önsegélyező. Így anyagi támogatást nem áll módunkban nyújtani, 

de nyitottak vagyunk minden, a közösségünket érintő gondokra és 

nehézségekre. 

Az adó 1 %-át a MEOSZ adószámára : 19002732-2-41 kérjük.  

 
MYASTHENIA HÍRMONDÓ, a MEOSZ – MGÖB időszakosan megjelenő, belső kiadványa 

Felelős kiadó: Telekné Gyurina Krisztina ügyvezető-elnök, Szerkesztette: dr. Tegze Judit, Telekné Krisztina, Juhász Ildikó Judit, 

Nyomtatás: ALFA Nyomda, 1139 Budapest, Lomb u. 22. 

Szerkesztőség címe: 1032 Budapest, San Marco u. 76. Telefon: 06-1/388-23-88 

Ügyelet: kedd, 11-14 h, előzetes egyeztetéssel 

 

ADÓKEDVEZMÉNY!!!  

 

Kedves Dolgozó Myastheniások!  

 

Szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akik még nem vették 

igénybe vagy nem tudnak róla, hogy, ha munkaviszonyuk van, 

akkor adókedvezményt vehetnek igénybe. Ehhez nem kell mást 

tenni, mint felkeresni a neurológus szakorvost, és megkérni, hogy 

a megfelelő nyomtatványt töltse ki részetekre.  

  

Az adókedvezmény igénybevételének feltételeit és részletes 

leírását itt megtaláljátok: 

https://tudatosadozo.hu/sulyos-fogyatekossag-kedvezmenye-

nyomtatvany-letoltes/ 

 

Rád füttyent egy bokorból, 

Füttyös madár torokból. 

Rügyes ággal meglegyint, 

S érzed, Tavasz van megint! 

 

mailto:telek.kriszti@gmail.com
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