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P§zl§HnTnnl
A mo,deín práchióttlő éi-

Fnzó cdoÉllvóny lffo nYilvó-
nosóg elé ó!é§ponria oz rc-
befi ny# ktffi § k9reiáben. Áz
Álampolgárt Bizollsóg az
Embgri .iogo&€rt Álgpfuóny c
tórloton dyon dokurfi€nlu-
m*ot rcnulhil 

'el, 
ffi€ly€k

íévilfuíonok d pazichióltio
eínb€ítelén votl6m§.

A Fziohiátlia tar!éreb tet€
ffi kíná@kka| embaítelBn-
§ég€kl€l KBzd9lbsn, ninl nin-
den m6 búnt€té§ íöímaale§,,
megreguláásáml ki*zásáv al
iárt, k§öbh így a má korban
i§ 3 *e!|tsm é§ a lélek megté
rése a cál. Az aladtyáqry sarint
a p§zichiátHsk mgralbtak a
msiálisD sélúit ember íogal-
sát, biíták enák .iell€rnzóil,
lotlErnatoffi kutatják a €ll€n-
*ltk6t, A ki állftás az rÁó áz-
za lpgy a p6zióiat*k ffiffi
gyógiyft@ak, a aó pozrliv át-
telmÉb€n,

'nefibew 
w'ffiea aáár-

iíil. lEgy a psi€hiáíia a haüa-
bm 3szkóZa & fir€k tennla-
tóia, ffiely ónffii óffiegei{et
efiésá lel A liltal@ók *gir{ a

Az oíEóg Mi§&ólcq$ 
']old-ho6, €gy€üen g€í€íö-níi§-

'ényé 
dé§§mbe. közepén.

tóbb 
'lonopc§ 

kdo|6§ é§
€gy€deté3 utón pÓ.í koporr o
3dovd{i.' Bdmó. óIolkgtÉ-
bfr.

Áz álabk kara.{éúzá§ é§ a
=?óffi ál tót*á§6- iffieike&i§

után lüedden ismerkedhettok
ö§e elMr kaEelébb,6l i§ €ir
másá. Ez€k a kimeffin bmb,
eó m4mk 

'€§agbfi 
ííke

rarllga áldok, Megyabwiqa
pádöUi párban ek a boedi
mg}t§!ékhd}€n ffi mk- Kjbo,
a hír B€ 

'iata| 
de a mények

geli§t !ffiÉídé vál& tíán g}€-
mekádáffiak i§ órendhetnek
rui' a át€B|.ertben

Á geEcák n€yq á*raktiv ál-

pgichiátria, noha eg!{aFa or-
W§tudománynak lű§teti le'

láok, {el€le bundái{d€r.iefuéf
qallér és larokboF ét6íli Eppefi
emiatt váltak W§4liE*Etélt+,
ug}Ents prémlükéít edágták
ókeí.

ádel6s§lr hogy á'e*€ae §zí}
lók kisin}e !8zdelb6n ldi§§
l€héí ginú, €k ké§óbb 

"dü 'e!'a idnő§ekc ielleBzó bJí}dál_
Egy ilab l€Bnda ffiínt a §Pg-
€€bq§teú gÉreák inkaöt s*iú b-
zúleg tépik le ma§§lgö bt]ídá-
iuká, ninüEgy átffi ged|ik a€,
dasl(tsl. Alíi'{áffi p*g a i$
tenék köve*eimktarMí a §+
mokat, ffily váh&ri abból
8€dt, hoEy mpldHorleimá€-
nak a bmbko@ik 6i}§áa.

Tisztelt
Olvasónk!

3: 
'er*lÍy9E 

panasza
€5:]!.,,*t* j€,.,an iap!nk leI
]93:i93: l.éI]a3an 9:entu{
i]ri3i13 3 n6 563-56l 10c-
!s l*]aJcr3:engt Hlí]on. és
lrÉrEli+9ai19í!Bo hagy]on
a;Eriet9l:

-',;rjs9iis 30|i iabi u3l ?E-+.t
a !i.J:3í j* iiai] j.,| ;j I j lü] n ili:i j{* Jc F']i a: i, l,JÉ :,.,:;,a,i

magá, a gyógy*rgyárló égBk
háásaJáál sdsŐ§ffbsfiEi
§ó§*Él okoó" fudmródo§íló
**kkel operá Ezd{ eíu96l
l§mry reliélólaláskka! iám!!
ffidyek k&€tkeffiéríliei be&
haidlanök á táHdabm §zásá-
B lrleglátffilk §zBlinl eibor-
zeló, ly8y a 21 szAadÉtr\
egye§ inlézerekben ffi b be-
rua§k elekt§m6 $kld§t gyó,

syír6 §}6n#L
A3 alapfuáíy vílág§Érte ló&

rédrréíp€aí*néa Bdí&r aE o
paloí€t or&d nregÉ.eg§8e-
!t€&. É!v!* fudoínólrl Yélele §
q@ű3ámáí§@ín É,de
3dí.*rerrde*l, hoglr E üro&
só ér€k gondokrd m€n|e*éít
re$eí,€k.

lllko, eqy t(ó§rö{kUt1€ |6úl
hc#ftt( .ffi baEn 9§}d§4u§k
á rrgy eglFar §9g§íeg§Éik
,áadásul skkat hamffilb" mínt

fü€e, mint koráiban €yfe
róbb bsE§ségbtr hg ffifi€d-
ni sdód ólóá l€! g§xb"{ ff Ér*

el&l"
Mk e d§ó i!éi a óíE§pd*-

rg4 §olffia t&ás ésa lefiás
rcmlá6á lápa§taliuk. Mffil-
qürd( ffi íőri ael§ó hió Mía,
s*§ rekmegy bianyos ti!r-
g}atnák. A lÁ!ÁvM h&s{ébs!
láe{!1d{ sit/§ dok {pl_ trl§r-
beíég§egl, ra*ám idbFrá ötfr(-
kt§gffihiárbzást deEtak-
B eóí€t§ilsÉhseáliyqv
Whárt}€l8§áya d.rwatb
n€td€l Á ttslló Mlásá a rtsl-
lószérek slms*sdÉs€" de
idegwd*li ááb*{*( is d€z-
r,ái!k-

Jdlegz€r§ &e§l@d túnáeke
ízúletek, ffintok eluáFazá§ai-
Kopá§ok, lekakódáslq g!€k-
ís gyultadá§ok oko6}ák lárB-
r§, Éiralma.§, & u al& é'6Á.{
nem yesélyBáetó állapctol"
Amik§í l€d§GJíd( rBtffi tpi
ledó frlkelni. §étáía índsíni
akí§ g§ffk liunk are. §& kor-
ba gyakían 

'ebnt|€mek 
á

bóón §zemói€ók, re i!:diúnk
s€s de mindig ffiía§Uk fiBg
áiáfi§$ak- A §ó, e§Y bie
í s t(s Után §ll€d kopni, t!Ul-
!ei, ógülni á&a aúí k§]ípá-

'k, 
8oi6z§ elé8viiamircld€l é§

€gltÉib londicíonáó g*kkel a
PBir{émá omslni de ga{!dot-

ri lrel§ §a i§ tpgy ez€kd ot6z-
haliák t6manáts sErek €írá-

Kl§tLITR§ FöIűön, vízen, Ievegőben

Á Frlchiálria órtáneÉr rranszpÉffikén mublÉt b€ u áí.tgk*idók86k,

pe.t rrtrt Fdd:É,triai inréetek-
tíd ffibs eisó6oíbe lény-
wb€áliíla§ ilHre 9y€iy§z6-
16l€zdéek triált] A k!átitá§al
el §@tná( gÉmi, l"§gY 8em-
beEk tisztán lásarBk a kéídég
be4 é§ mqj#8íiét{ E'|gffiÉlg
- áitaluk vélt - má§ik dtlaláL
É,rek éíd€kébe agy t*ntáés*
is sÉrerÉk sffibá dé|glóltre,
ffi€ilp' a pvioltiálmk elbn kí-
vántak ültd€ilí

ll8L

loá§ai i§ {pL ffiltékre§e,
paiMirigiy, p€r€ré§zek}.

í,&Bfig;rnk ffirlt§r IéR-
dác§Tyá€lk 6deg$óká
bák, kóhéel, beviz§€dik
8 h;áÉsó véglagi{r yalv a
hetBídóffiú le§a fiir
d€ Eoítdolí.nk giwo§é-
fiára saiffi náuk i§ a§k-
ffils(tjídó6bbréb ktr-
deeeilb*g§€Agaz$
aíryit {eh€{, ha ilyan §FB-
,elqlésl€Lr§gy ffirBlarful-
rcrúMl}eóffiévdfu'
ieli6meíésa aekmk a prct é-
fEknák r§g] éEkld rryú§Ei-
'F ű€€la&axúrú< éleÉl-

saims bszénúnk tíBi' 6 d&
gffiaío§ megbeleged#lcö i9
oktaruk. €ltozüoósgük Btdkí-
vú1 *fteágeó, bárcly eftil-
ítrdtrr *lpon{a |shdl e évál-
t6zásl6ak- Amit a gad' tehel,
rögy hdtrÉe"€ysa8f aapca á-
§m€dJa. Íápcqarip-w!ffi'il
tíóbg tcffij8ónj k§lyak #-
teben} kúl§óleg rapi§háó &gÉ-
rálok elbPózétr eáiiibót Aa
!d6b6ilé|iffi€rés ílt i§ ffidkivül
íonbe

Hó§ l€íbán alásálgá6 kBión

'i§yelmel 
érdemel l{ónn}€n

er,égthe6, B€[ddó ío6ilartal-
mú ebégáad;untí 6lffiáb
§iít, §rd§l, Átapláé* wglpb-
!ó á§/ár,?iartÉgF § vat4mintáltal-
m í§l(mtbn §ák§ég§ a s@í-
,úá giffi^a ng]€.ln!ft l{ lídl a
kÁyárk @dáa iri l*sE hri§lilc§
y4ytálir€ffilíÁl l,m üd mÉ
máis ragíli {rs ggyb3n q€li le

atáplá!étÜ{' retéskkáreh6-
ébben tud mqefri§rtri

f,fi ketl lennúnK lEgy a íel*
rolt §ondok ellsú!|á< ledwn-
orilld? L€gíoííGabb ldőb6t é9-
ffi mi aí&tetetíet nagyls!ü kr
tyá*lna fáires brt€ kíí6tú-
€kná lia§§ l$tól FMstt ór€-
kfii §Zjúri§gáea irer*l{ea,i
Ezd@ asajrési€fi eáleloís
a|apGaq fiegvix€,lilir k.{yár
kst, tts §zútGéqF6, ki€é€itó }izg

iléhány éve meglikléítt {'
cród,o, n§íi i4-1ó busnyi lu-
íí§lo érkeretl li§gc§€géíg"
hogv lt{i/juon o lo|yó fdó
3zaá(orzán. A §eínmibőt 

'3-!erí*Éi!é úíó o ttsaai haióóc
Kbüri§ló, mi*old nyugd*p
wslí§, oki 7§. gúlelésnop-
íiro megirb élele r§rlénetél

, niÉrdűvátGm Ti§ffiegé]i
mikff nYu§Éíiba mer{eín l§§y
roil iüéliúk b aréletünl€taí*
l6é§emmd, de a Tisát meg!át-
E re§mzdu'l benrem a kiÉ6§-
dög - ebwlírdte él a pá|yeái-
lrid l(ss lásdó, katábban ffi
ío§lalleoü idegeníöígalcBnmal
de lor§ablwerueést. elbr
óEÁ*l 

'oglalkozott 
a MAlÉnál

tehá nm is állt tóe oiyan táw1
a ddoq; E!ógöi €y n€y n*
z&fuj,§eá#Mzó némgt
&gnáí .&§wlla el" a 6esÉi
oyaralók §abad kapacita§ál.
mail {xl}lnn §keíúlt úíatn(s-
íanb a Kó?ÉPísán a trméiy-
haiaizásl e aóta 

'ogaloBmávád c§eqe mtomsal amely
tr4y mgn t kölóü 6ssze lJtiá
mrán

- vof, milor ká haiot iíeliet
ó'vkólni al.l/oa@&Nar!'
Gináltae Néha mé9 a 2o0 gP
ftáyE Z.*!Érry is kl§irek §-
afiyilt A 20&í€ @onban m-
po.*e 14-É auóhjszi8dult m§§
a 6€§e! i{ikótdberr aá nffi
tudtuk íogeini a dlnelúli reG-
déryekd- f§ygerúa nem léítek
íel a tEim lóbben A4íbe
afu aeáe\,!r€, tándók, slE
Vásia Em fudok 120 §rÁu lék-

§ddae{a, ipl RTG, EKq vérrr}
máffireq Ult váM'EgáJa9€fi!É
deí{t e §áiege§, elózóelóg}
le{sídt prcHémákra (pl *í{
ffidffi dtri ia]k{, d€andok)-
§B|€t a Éűr&r6gádpk.d éL
*rú i*éÉnte eMigatet}i

Fá} Mós€gpk6érytádíBk
l€í3{gvÁrk géme4 ltógy lw-
6dl" böldoE öíegkort töí&t#nek
#eíó §adák kórebm

Dí. Puslós &áüot
p6kas§ab§.@altalt6.1Ezhú

önrffignl pní}Bl.ÉmÁx

kal, á!d@r inká,bb ffi Éin]ábrr!
§viwltam €gyi§á6s
Én i€Oyra ábbá a Ti% fies
én €k Lacl bá$iként ismerl
tidg{etbeli ha}iskapitány Ekkoí
e*t&6B a70.lá,l€iBéíi D€ ffi
ffidhá§tt cá nélldl eÉít ki-
r&áe m€a elé, t§gy 75 §zalb-
!ásÉpiáB megi& é&re E§€L!É_

.E§D rBMppal l§ábbaír €k-
óbóryágére k& Hiem e irá$
§al - mondia vidáman Ki§
Lá*dó, § ntália is a bet§rddt,
linyoBlaloll ké?jftlal, amelY
dmg retdórrví:e{! |regób€í! -
élelem regénye v$utasként is
ská uta4lt, beiárta Európa
meid minden ré*áL s a

§rikéba § Egy ki§ lilékÉ
lúk, nffie f€§ a legÉárclab*}i
rr4Hd Broplióqn éqtáFnké{É,
at§l regioídult- Etrák slmk-
rsl§L ic!d: Mo6zl§4 dét szicilla
nyugd; Edinburgh

zdlerq kiítarí! mit{oc, t§l
mítsift;!ítam iqy l(ó§nyú
'xlég* a*ilt* tdüj( tr!€i Bké,
§a]lt a kófiyríe, kiadó is wq
a m€qi€bntetéshe
péffi uiég hit!áílzik. t*i
enbÉft 6á| íry i§ eÉgEdetl
mert teliéíe&e, ffiil kilúzölt
maga eh4- Azonbao %n még egy
r€gy élia: - A&i§ refi hábk
fr€s mig Areíii€ban rem iár-
bfl! Brc aá mordták nekem a
isme.ó§ók: akkor taci bá6i
hagryd a végérd

s meg b loga6a a tanás€il a
Dló§$Érb€ff éló íryugdi|a§,
ugyes frár bn wlna bheló§é-
ge equhi e Uiül4]ba, de edig
ffi ét €b Táláü m4d a kónyv
me§k ares után

Lei bá6i nem mondia, de
Bióila \,iffiorult eósn meg-
§pFn autas,lo€BloB áűsi
étát€ióaíEón Ahhoz egy olyö
§pa bll€dé§, a í€lyol é§ 8
Bdfuetct ye8l6 ffibgE is
gükse3 %4 minl ó. "A Ti%
dFnliffiirá§z6 relkúl, mint a
c§egp háló L*i b&si Ékúr,
írta bÉ egy Érogáíó a haiónáÉ
üJba

ca, L
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