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s Rendhagyó programmal ünnepelték a Sclero-
sis Multiplexes Emberek Világnapját 2014. má-

jus 28-án, a budapesti Városligetben, a Vajdahunyad-
várban. A személyes találkozóknak teret adó rendez-
vényen a betegségre és az azzal együtt élő emberekre 
hívták fel a közvélemény figyelmét és adtak erőt az 
érintetteknek a sorstársak kö-
zös programjával. Az „ezerar-
cú kór” je gyé ben egy komoly 
kihívást jelentő próbatétellel 
hangsúlyozták a tettrekészsé-
güket, bátorságukat, életre-
valóságukat az SM-mel élők 
és a velük szimpatizálók. Ez 
a próba egy kétórás futás vagy 
séta volt az SM-es emberek 
esélyegyenlőségéért a Városli-
getben. Ebben a cikkben olyan 
SM-mel együtt élő embert mu-
tatunk be Olvasóinknak, akik 
sportolnak, kitartóak és erősek, saját képességeiket 
folyamatosan fejlesztik, és példaképként követhetők. 
Olyanok, akik az egyéni teljesítőképességek határán 
belül, az állapotuknak megfelelően, de mindenképp 
aktívan élnek – ez a cél. 

A most következő interjúban egy úszóként sportoló 
hölgyet mutatunk be, aki több szempontból is érintett 
az SM-mel. Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna tanít, még 

hozzá főiskolai docens, a Mozgássérültek Pető András 
Nevelőképző és Nevelőintézetében dolgozik. Emellett 
pedig a Fogyatékkal élők Sportszervezeteinek Magyar-
országi Szövetsége (FMSZ) alelnöke. Beszélgettünk 
a felkészülésről, az ő úszóedzéseiről, hogy mindezt 
SM-es betegként hogy éli meg, és milyen folyamato-

kon megy keresztül. Talán lesz, 
akinek ismerős… 

– Februárban beszéltünk 
legutóbb, most hogy van, 
Zsuzsa?

– Változóan. Nagyon összetett 
az életem. Egy „állomáshoz” ér-
tem, és küzdök. Az egészségem, 
állapotom is hullámzik. Valószí-
nűleg van a kettő között kap-
csolat! A felismerés megvan, 
már ez is haladás.

– Ön a Pető Intézetben tanít, kérem, meséljen, mit 
oktat a leendő konduktoroknak, és mit jelent Önnek 
ez a feladat?

– A Pető Intézet Főiskoláján képezzük a kondukto-
rokat, akik a központi idegrendszer károsodása kö-
vetkeztében mozgássérültté vált gyermekekkel, fel-
nőttekkel foglalkozó szakemberek. Az itt diplomá-
zók a konduktor alapszak mellett szerzett tanító vagy 

s  Fülöp Hajnalka

Küzdelem és győzelem

Hogyan sportol egy SMbeteg? 
A sors fintora, hogy mozgást tanít, és közben elvesztette bizonyos mozgásokhoz szükséges  

képességeit, és pont azon a helyen tanítja ezt, ahol a hozzá hasonló betegséggel élő emberek 
 mozgását fejlesztik, javítják. Egy milliméter is haladás – biztatta orvosa  

Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsannát, aki elszántan sportol. Hisz a mozgás erejében – a Mozgássérültek 
Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében dolgozó főiskolai docenssel beszélgettünk. 
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óvodapedagógiai specializáció révén integrált óvo-
dai, iskolai csoportokban, alsó tagozatos osztályok-
ban dolgozhatnak. Én testnevelés tantárgy pedagó-
giát, módszertant és adaptált testnevelést tanítok 
a hallgatóknak elméleti és gyakorlati órákon. A sors 
fintora, hogy mozgást tanítok, és közben elvesztet-
tem bizonyos mozgásokhoz szükséges képességei-
met, és pont azon a helyen tanítom ezt, ahol a hoz-
zám hasonló betegséggel élő 
emberek mozgását fejlesztik, 
javítják. Egyébként a Pető In-
tézetben van SM csoportnak 
konduktív foglalkozás, amire 
én is eljárok. Sokat tanultam 
itt is, mert teljesen másképp 
kell a feladatokat végezni, 
mint a sportban. Sokat segí-
tett a még pontosabb és tu-
datosabb mozgás kivitelezés-
ében.

– Hogy megy az úszás?
– Januárban épp egy hullámvölgyben voltam, már 

az úszócsapatról is lemondtam. Ehhez tudni kell, 
hogy az Újbuda Szenior Úszócsapatban úszom 2000 
óta. Most úgy alakult, hogy másfél évig nem volt hely, 
mint régen, ahol közös edzések lehettek. Azt hittem, 
nem is lesz. Egyszer csak jött egy csapattárstól egy 
telefon, hogy újra van hol edzeni, és van-e kedvem? 
Mondtam, hogy próbáljuk meg, de hozzátok képest 
„kripli” vagyok. Azt mondta: nem baj, csak jöjjek! És 
én mentem! Január óta újra együtt úszom a szeni-
or úszócsapatommal. Kemény edzések vannak, heti 
3×2000 métert úszunk időre. Eleinte nagyon jólesett 
a biztatásuk. Emlékszem az első edzésre, amikor az 
edző mondta meg, milyen stílusban ússzunk, de én 
állítottam, hogy képtelen vagyok az adott úszásnem-
ben teljesíteni! Többen is biztattak: „próbáld meg, és 
például négy hossz helyett ússz kettőt!” Ez nagy erőt 
adott, és csak a sorozatok számát csökkentettem, 
nem a hosszakat! Amikor kihagytam két hosszt, akkor 
azt kérték, hogy inkább az elején pihenjek, és a vé-
gét ússzam, mert ez nekik segít, hogy én pihenteb-
ben csatlakozom be, és ettől ők is gyorsabbak lesz-

nek. Szuper érzés volt újra azt csinálni, amit régen, és 
látni, hogy képes vagyok rá! Azóta nagyon sokat ja-
vultam. Ez is nagyon lelkesít! Eleinte kihagytam a so-
rozatokból, megpihentem. De most már erre ritkán 
van példa. Időre úszunk, egyre jobban teljesítek, fo-
lyamatosan javulok. Ebben sokat segítenek a csapat-
társaim, amiért hálás vagyok nekik.

– Milyen nehézségek adód-
nak és hogyan győzi le azokat?

– Sokszor elfáradok, de a min-
dennapos sikerek motiválnak! 
Úszás közben vannak nehéz 
pillanatok, amikor a görcs és 
a fájdalom jön, de ezt is meg-
tanultam kezelni. Koncentrá-
lok és tudatosan úszom! Segít! 
Utána ugyanazt érzem, mint az 
egészséges emberek! Nem fáj 
semmi és nincs zsizsegés! Ilyen-
kor arra gondolok, hogy az ön-
sajnálat helyett a kihívást és 

a segítő környezetet kell keresni. Ezt nehéz megtalálni, 
sokszor akadály van, de a hit, a belső érzés segít. Per-
sze ennek ellenére is vannak olyan napok, amikor nem 
tudok csak szögletesen mozogni, sokat kell ilyenkor pi-
hennem. De nem hiszem, hogy a sport miatt!

– A kemény úszóedzések mellett mit sportol még?
– Ezen kívül néhány hónapja jógázom. Itt is már olyan 

feladatokat tudok megcsinálni, amik eleinte nem men-
tek. Az első néhány alkalom a határaimra, korlátaim-
ra hívta fel a figyelmem. De azóta rájöttem, hogy ha el-
hiszem, akkor képes vagyok rá.

– Mit mondanak az orvosok az Ön aktivitását látva?
– Az orvosommal 4-5 havonta találkozom, nem tilt 

semmitől, támogatja a hozzáállásomat, és tudja hogy 
tudom, meddig mehetek el. Múltkor elmentem egy 
SM-találkozóra, ahol egy ortopédszakorvos is ott volt, 
és ő is biztatott, hogy ne adjam fel! Néhány sorstár-
sammal tartom a kapcsolatot. Volt idő, amikor vibrá-
ciós tréninget tartottam nekik kiegészítő tevékeny-
ségnek.

Fotó: Szilárd Zsuzsa
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– Az SM világnapi, május 28-i futásra szeretettel 
várták Önt és sportolótársait, számíthattak-e az ak-
tivitására?

– Természetesen. Amióta én nem tudok futni, a férjem 
vette át a stafétát, és bár korábban nem volt sportem-
ber, most annál inkább. A csapattársai összefogásának 
köszönhetően e jeles napon sokan futnak velünk, ér-
tünk. Ott voltunk a vajdahunyadvári futáson.

– Mit üzen azoknak az SM-betegeknek, akiknek 
nincs sportolói múltjuk, nehezükre esik a mozgás, 
hogy fogjanak hozzá az aktivitáshoz?

– Nagyon nehéz helyzetben vannak, akik elveszítik 
valamelyik képességüket. Ha ez idős korban történik, 
természetesnek tűnik, mert az élet velejárója. Ha mind-
ez 20–30 évvel korábban történik, és egy fiatal testben 
mozgáskorlátokkal, fájdalmakkal, leépüléssel kell élni, 
akkor azt nehezebb elfogadni. Ezzel én is így vagyok. 
Mivel a betegség mindenkinél másképp zajlik, nehéz 
(az orvosoknak is) egy egységes receptet adni. A moz-
gás mindig segít. Kitalálni, megtalálni, elhatározni, fel-
mérni, elfogadni és cselekedni. És a legfontosabb: hin-
ni, hogy sikerül. Ahogy egyszer nekem mondta egy or-
vos: az egy milliméter is haladás! Az első lépés mindig 
nehéz. Azok az új érzések, élmények adják a reményt, 
amiket megélhet az ember a sportmozgás által. Sokan 
megijedhetnek a sportmozgás közbeni szokatlan fáj-
dalmaktól, nem hiszik el, hogy képesek rá (pedig IGEN). 
Sokszor az odajutás módja, a segítségnyújtás hiányzik, 
vagy szervezést igényel. Mindenkinek meg kell talál-
ni a számára kedvező mozgást. Ehhez szakemberekre, 
team-munkára lenne szükség. Érdemes lenne olyan fó-
rumokat működtetni, ahol szakemberek segítségével 
lehet sportmozgást végezni.  

– A sporttal kapcsolatban mik az elképzelései a kö-
zeljövőben?

– Tervem sok van, szívesen segítenék a szabadidős 
sporttevékenységek szervezésében, kivitelezésében. 
A június 8-ai triatlon versenyen a Velencei-tónál váltó-
ban indultunk, én úsztam, a társaim a futást és a bicikli-
zést választották.

– Sok sikert, minden jót! Várjuk a beszámolót!

A várva várt napról...

Június 8-án, a Velencei-tónál semmi nem úgy alakult, 

ahogy azt az év elején elterveztük. A férjem, aki futott vol-

na eltörte a lábát, szerencsére a kerékpáros társunk átvál-

lalta a futást is. Így az eredetileg háromfős csapatunk lét-

száma kettőre csökkent, így teljesítettük az EXtremeMan 

51.5 versenyt Velencén. (Az én állapotom miatt a verseny-

ben egyedül mi indultunk csapatban, eredetileg ez egyéni 

verseny.) Nem a befutóknak járó pólóért küzdöttük végig 

– hiszen azt meg sem érdemeltük –, hanem értem és per-

sze mindannyiunkért!

Nagyon meleg volt aznap. A verseny 11-kor kezdődött, 

viszonylag hideg volt a víz. A felkészülési versenynek szá-

mító megmérettetés a vízből indult, ez nekem kedvezett. 

Egy háromszög pályán úsztunk. Jó volt látni, hogy akik 

előttem vannak, hol tartanak. A célom a 30 percen belüli 

érkezés volt. Ennél tudok gyorsabban is úszni, de csak me-

dencében, nyílt vízben másképp kell manőverezni. Nincs 

sáv, nem látni a vízben, így mindig előre ki kell emelni a 

fejem; a hullám, szél, sok ember körülöttem – ezek zavaró 

körülmények számomra. A kijelző 26.13-at mutatott, ami-

kor már kifelé jöttem a lépcsőn, ráadásul nem sokan jöt-

tek ki előttem. (de én csak úsztam). A lépcső volt a legna-

gyobb akadály, mert bár úszás közben nem éreztem, hogy 

a lábam elfáradt, az a néhány lépcsőfok kifogott rajtam. 

A váltótársam segíteni akart, de én inkább azt mondtam, 

vegye le a lábamról a chipet és „tekerjen”. Így is lett, ottha-

gyott, én meg próbáltam koordináltan mozogni. Ez abban 

a percben nem ment és a segítők nem értették, mi történt 

velem, azt hitték baj van. Kellett néhány perc, hogy visz-

szanyerjem az egyensúlyom és koordinált mozgással el-

hagyjam a depót. Aztán közel 2 és fél óra szurkolás után 

a csapatunk 3 óra 11 perccel beért a célba. Sokan gratulál-

tak a teljesítményemhez, az első 15 között végeztem. Meg-

köszönve a gratulációkat megjegyeztem: egy úszónak ez 

nem nehéz és én „csak” úsztam, a többiek eközben még 40 

km-t tekertek és 10 km-t futottak.

Örültem, hogy ott lehettem és úszhattam. Kétségtelen, 

hogy elfáradtam, de hálás vagyok azért, hogy megélhettem 

azt a napot! Örülök, hogy megint bebizonyíthattam ma-

gamnak és a világ számára is, hogy „meg tudom csinálni”! 

Nem véletlen a verseny szlogenje: az út maga a cél!


