
ITT A NYÁR, így Önnek új SMs-üzenete érkezett.
Reméljük, egy a tavalyinál kevésbé trópusi, in-

kább a nálunk megszokott évszaknak megfelelõ, kelle-
mes délutánon böngészheti érdekesnek és hasznos-
nak szánt írásainkat.

Fontos eseménnyel köszöntött be a nyár. Május vé-
gén, Szegeden rendezték meg a Duna menti országok
szakorvosainak szóló neurológiai továbbképzést, a
nemzetközi Danube Congress-t. A tudományág leg-
újabb felfedezéseit, a legkorszerûbb tudnivalókat be-
mutató rendezvényrõl részletes tudósítást olvashat-
nak nyári üzeneteink között.

Centrumbemutató sorozatunkban is Szegeden ma-
radunk, ezúttal az ország legtöbb betegét gondozó in-
tézménybe látogattunk el.

Tavaszi számunkban indult „Jogász válaszol” rova-
tunkban most az esélyegyenlõség megvalósulásának
problémáját boncolgatjuk, pszichológusunk pedig a
depresszió kialakulásával, felismerésével és kezelési le-
hetõségeivel foglalkozik.

Mivel komolyan gondoljuk, hogy egymástól tanul-
hatjuk a legtöbbet, olyan sorstárs hétköznapjait
mutatjuk be, aki vitalitásával, élettempójával, tevé-
kenységével egy egészséges embernek is mintát
adhatna.

Nyár lévén egy új, szabadban is végezhetõ moz-
gásformára hívjuk fel figyelmüket. Az aquafitness-t
mindnyájuknak ajánljuk, hisz a víz alatti mozgás se-
gítségével új élményekkel lehetnek gazdagabbak.
Ha cikkünk alapján Ön kedvet érez ahhoz, hogy ki-
próbálja a víz alatti tornát, akkor nincs más teendõ-
je: írja meg és küldje el véleményét lapunkról. Ha
Önnek és négy másik társának szerencséje lesz, ak-
kor sorsolásunkon egy 10 alkalomra szóló bérletet
nyerhet.

Továbbra is várjuk leveleiket, e-mailjeiket és üzene-
teiket az impresszumunkban található címekre, üd-
vözlettel:

Grenitzer Judit 
szerkesztõ
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Tisztelt Olvasó!

Tringa totanus – piroslábú cankó. Lába narancsvörös, csõrtöve piros. Farcsíkja

fehér, hátsó szárnyélén széles fehér sáv látszik. Eurázsia mérsékelt övi területein

elterjedt. Magyarországon az Alföldön, a Kisalföldön és a Mezõföldön költ. Tavak

közelében lévõ nedves réteken, szikeseken fészkel. Április elejétõl június végéig

költ. Fészkét sûrûbb növényzet közé építi. A 4 tojást mindkét szülõ üli. Sekély víz-

ben, vízparton, vízinövényzet között, iszappadkákon táplálkozik. Fõleg gerinc-

telenekkel, ritkábban növényi részekkel táplálkozik. Vonuló madár.


