Tisztelt Olvasó!
REGGELENTE egyre késõbb világosodik, délután viszont egyre hamarabb sötétedik, s
ami a kettõ között van: néhány naposabb, melegebb óra, vagy éppen nyálkás-nyirkos-ködös nappalok. Itt az õsz, s reméljük, legalább egy jó hírrel
szolgálhatunk: megérkezett Önöknek az új, ezúttal
az õszi üzenet. S mivel mindnyájan tudjuk, hogy
még hidegebb és sötétebb tél elõtt állunk, amikor
beszorulunk a lakás villany világította, magunk fûtötte biztonságába, ezúttal arra invitáljuk Önöket,
hogy mégis induljanak el egy kalandos, izgalmas
útra, a külvilág helyett felfedezve-átgondolva saját
kapcsolataikat, érzéseiket és igényeiket.
Ennek megfelelõen állítottuk össze új számunk
üzeneteit. Pszichológusunk ezúttal a családi életciklusok során felmerülõ krízishelyzetekkel, azok
kezelési lehetõségeivel foglalkozik. A belsõ út fontos és érdekes megállójának ígérkezik új sorozatunk is, melynek fõ témája a szexualitás. A sclerosis
multiplexnek is jelentõs hatása van szexuális fejlõ-

désünk folyamatára és megélésére. A sorozat bevezetõ cikkében a szexuális diszfunkció formáiról olvashatnak.
Természetesen folytatódnak régi sorozataink is,
jogi tanácsadónk a szerzési támogatásról szól,
intézménybemutatónkkal pedig a debreceni egyetem SM centrumába kalauzoljuk el olvasóinkat. A kérdés-válasz rovatban ezúttal is személyre szóló, ám
másoknak is tanulságos tanácsokat olvashatnak, s
néhány jóízû ötlettel segítjük a diétázókat.
Nyári számunkban játékra hívtuk Önöket, kérve,
írják meg véleményüket lapunkról, s mi cserében 5
darab, 10 alkalomra szóló aquafitness-bérletet sorsolunk ki Önök között. Ajánlatunk még mindig áll,
november végéig várjuk leveleiket, e-mailjeiket és
természetesen további kérdéseiket is az impresszumunkban található címeken.
Grenitzer Judit
szerkesztõ

Címlapképünk: Túzok (Otis tarda)
A „magyar strucc” füves puszták, külterjesen mûvelt szántóföldek hatalmas termetû madara.A népes nagykunsági, nagy-sárréti, hortobágyi állománya európai
összevetésben is jelentõsnek számít.A túzok Európa egyik legnagyobb testsúlyú –
röpképes – madara. A kakas akár 16 kg-ot is nyomhat, a tyúk kb. 4 kg. A szaporodási idõszakot látványos dürgés vezeti be.A dürgõ túzokkakas messzirõl egy óriási fehér gömbnek látszik. Téli táplálékukban hazánkban meghatározó a repce és
a takarmánykáposzta, ezzel a csapatokat helyhez lehet kötni.
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