
Az elõzõ számunk megjelenése óta eltelt idõ
alatt sokat gondolkodtunk, milyen informá-

ciókkal tudnánk az Önök hasznára lenni, mi az, ami
miatt szívesen kezükbe veszik lapunkat. Szerencsé-
re nem kell pusztán a magunk ötleteire hagyatkoz-
nunk, egyre több visszajelzést kapunk Önöktõl.
Legutóbbi számunk olvasása után többen jelezték,
örültek a táplálkozási tanácsoknak, de a legna-
gyobb sikert a víz alatti, kímélõ tornamódszer, az
aquafitnesz bemutatásával arattuk. Ígéretünkhöz
híven a tíz alkalomra szóló aquafitness-bérletet
már elpostáztuk öt olvasónk számára.

Legújabb számunkban szeretettel ajánljuk fi-
gyelmükbe a nyíregyházi SM rehabilitációs cent-
rum sikertörténetét. Centrumlátogató sorozatunk-
ban Szombathelyen jártunk, cikkünkbõl megtud-
hatják, hogy a nyugati országrészben milyen prob-
lémákkal szembesülnek az ott dolgozó nõvérek,
ápolók.Táplálkozási tanácsadó rovatunkban a szélsõ-

ségektõl mentes, vegyes táplálkozáshoz kínálunk öt-
leteket könnyen elkészíthetõ receptek segítségével.
Önöket pedig arra kérjük, osszák meg sorstársaikkal
kedvenc ételeik elkészítési módját. A legízletesebb
étel receptjének beküldõi közül kisorsolunk egy
nyertest, aki most megjelenõ kulturális ajánlónkból
választhat ajándékot magának.

Az SM okozta szexuális zavarokkal kapcsolatos
írásunkban most újabb hasznos ismeretekkel és ta-
nácsokkal segítjük a témában érintetteket.

Lapunk jogásza e lapszámunkban a rokkantsági
nyugdíjjal foglalkozik.

Köszönjük, hogy kérdéseikkel is megkerestek
minket; a legfontosabbakat válaszainkkal együtt
Kérdezz-felelek rovatunkban közzétesszük. Érdek-
lõdéssel várjuk további ötleteiket, kérdéseiket.

Grenitzer Judit , szerkesztõ
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Kedves Olvasóink!

Jégmadár (Alcedo atthis ispida)

Pipiske nagyságú, de kurta, zömök madár, rövid farokkal és egyenes, hegyes csõrrel. Röptében úgy

ragyog, mint valami kék drágakõ. Fejbúbja, tarkója, dolmánya, farcsíkja különösen gyönyörû kék,

a nyak oldalán világosodva folytatódik, szeme barna, torka fehér, hasa eleven rozsdásszínû; lába

vörös. Fészket nem épít, hanem a kiöklendezett halszálkákra rakja gömbölyû fehér tojását. Rop-

pant gyorsan emészt, a szálkát, pikkelyt, úszót pedig kiöklendezi. A kis halat leginkább ágról lesi,

hihetetlen szívóssággal és mozdulatlansággal lesi a vizet és a benne folyó életet. Hasa olyan szí-

nû, mint valami száraz levél, a hal tehát nem gyanakszik; háta meg olyan, mint a futó patak kék

csilláma, ezért nem veszi észre a kerengõ karvaly. Barangoló madár, mely megjelenik, aztán eltû-

nik, évek múlva ismét jön.


