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Kedves Fiatalok!
Reméljük segítségül szolgál Nektek ezen füzetecske olvasá-
sa. Mivel értetek készül, szeretnénk, ha ötleteiteket, élménye-
iteket megosztanátok velünk, és írásaitokat elküldenétek ne-
künk a szerkesztõségbe: eletteregyesulet@yahoo.com, vagy
a spit_xxx@freemail.hu e-mail címekre.
Kreatív ötleteiteket, cikkeiteket elõre is köszöni:

A Szerkesztõség

A csecsemõ s a gyermek
gondozásának, nevelésének
meghatározó, alapvetõ kérdé-
se: miért, mikor, hova szüle-
tik, hol, hogyan és milyen
körülmények között nevelke-
dik. Személyiségét, „lényét”,
magatartását meghatározó
támasz a család. Tudni kell
azt, hogy akik csecsemõt,
gyermeket gondoznak, azok
szükségszerûen nevelnek is.
A nevelés eredménye nevelt-
ség. Tehát ettõl függ késõbb

A neA neA neA neA nevvvvvelésrõlelésrõlelésrõlelésrõlelésrõl
a gyermek mûveltségi szintje
is. A korai biológiai érés, és az
ezen alapuló korai házasság
kötöttségével járó családi élet-
formák, érzelmi elsivároso-
dáshoz vezethetnek, s a ké-
sõbb megszületett gyermek
helyzetét ronthatják el. Ez
esetben két lehetõség van.

Az egyik, hogy a gyermek
érkezése után csak õ miatta
maradnak együtt a szülõk. S
konfliktusaiknak „áldozata”
maga a gyerek.

Készült a Mobilitás Középdunántúli Igazgatóságának
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Emiatt a családtól érzelmi-
leg elhidegült fiatalok otthagy-
ják szüleiket, vagy öngyilkos-
sággal, vagy esetleg bûnö-
zéssel próbálják megoldani
gondjaikat.

Jobb esetben egy gyermek
érkezése új színt, változatossá-
got hoz a család szürke hétköz-
napjaiba, s így a válás elkerül-
hetõ. A felnõttnek és a gyer-
meknek is szüksége van biz-
tonságot adó családi kötelékre.

A történelemben hol nõ, hol
férfiuralom volt, jellemzõ a csa-
ládban is. A férfiuralomba jel-
lemzõ volt, a nõnek nem volt
beleszólása semmibe, és emel-
lett a férfi tulajdonaként kellett
élnie. A jövõben meg kell talál-
nunk a közös egyensúlyt.

Sajnos nagyon sok esetben
a szülõk hanyagolják a gyer-
mekeket, s bántalmazzák is
õket. Az egyik hiba, ha szü-
lõk a régi „begyöpösödött”
hagyományok szerint nevel-
nek. Saját akaratuk szerint
nevelik a gyereket, s ez nem
túl célravezetõ.

Így a gyerek elõbb – utóbb
szembe szegül az alapvetõ-
en helyes, de rákényszerített
viselkedési formákkal. Tehát

ez a szülõ eltávolítja magától,
otthonától saját gyermekét.

A másik mikor a szülõ min-
dent megenged a gyerekének,
minden kívánságát teljesíti, drá-
ga kis csemetéjének semmi-
ben sem szenved hiányt.

Ezért ezeknek a gyerekek-
nek természetesnek tûnik,
hogy a család a személyze-
te, és õ csak egyet füttyent,
és minden az övé. Néha a
szülõk nem képesek teljesíte-
ni az ilyen elkényeztetett gye-
rekek kívánságait, és ennek
következménye, hogy hiszté-
rikussá, önzõvé és akaratos-
sá válnak, s emellett hálátla-
nok lesznek szüleikkel szem-
ben a sok jóért, törõdésért.

Tehát: csecsemõkortól
gyengéden, meleg szeretettel
kell nevelni, játékosan a rend-
szerességre, család beillesz-
kedésére, önállóságára. Jó
példával természetes lesz a
gyerek számára szülei iránti
hála, tisztelet, s amellett fel-
nõve meg tud állni majd a
saját lábán. Fontos az is, hogy
figyelembe vegyük már kis-
korban a gyermek elképzelé-
sét, gondolatait, véleményét.

Újvárosi Anett



2005. nov.-dec. PICURinfo 3

Hogyan fogadjam el a tes-
tem?

Ha megyek az utcán, úgy ér-
zem, jobb lenne, ha eltûnnék,
annyira zavar a külsõm. Igyek-
szem bõ cuccokat felvenni,
azok legalább takarnak vala-
mennyit, de még így is borzasz-
tónak látom magam. A tükör
soha nem olyan alakot mutat,
amilyet szeretnék, hanem egy
kövérkés, hájas, hurkás ször-
nyûséget, és a legrosszabb,
hogy ez én vagyok...

Elõfordulhat, hogy valaki jól
néz ki, mégis képtelen elfo-
gadni önmagát?

A kamaszkor végén általá-
ban mindenkinek elkezd át-
alakulni a teste. Megnõ a ma-
gassága, a testsúlya, és a
hormonális változások miatt
megjelennek a nõkre jellem-
zõ domborulatok és formák,
egyszóval lassan látszani
kezd, milyen lesz a majdani,
felnõtt alak.

Általában egészen addig
senki nem helyez nagy hang-
súlyt ezekre a változásokra,

A kamaszkor
míg a pszichoszexu-ális fejlõ-
dés következtében a párkap-
csolatok elõtérbe nem kerül-
nek. Azt is mondhatnánk,
hogy a boldog gyermekkor
nagyjából akkor ér véget,
amikor az elsõ szorongások
megjelennek: „Vajon tetszem-
e, jól nézek-e ki?”. Ebben az
idõszakban már összehason-
lítgatjuk magunkat másokkal,
kiderül, hogy barátnõnknek
sokkal vékonyabb a dereka,
ami persze nem igazságos,
mert rengeteget eszik, a ba-
rátunk meg sokkal maga-
sabb, és nincs úszógumija.

A saját testünkkel kapcso-
latos negatív érzések és lesúj-
tó vélemények az önbizalom-
tól és az önértékeléstõl is füg-
genek. Akinek sok barátja
van, és elfogadó légkörben
mozog, nem lesz annyira kri-
tikus magával, mint aki úgy
érzi, hogy egyedül van a vi-
lágban.

Azokra kell hasonlítanunk,
akiket a magazinokban lá-
tunk?
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Azok a csodálatos testek és
a vakító fehérségû, boldog
mosolyok csak illusztrációk.

A fogyasztói társadalom
termékei, amelynek elsõdle-
ges célja, hogy mindent elad-
hatóvá tegyen. A képen látha-
tó szépség nem valódi, sõt
egészen távol áll a hétköz-
napoktól.

Nagyon nehéz megfelelni a
médián át közvetített, tökéle-
tes ideálképnek. Az ideális fi-
atal nõ, mindig gyönyörû,
karcsú, tökéletes alakú, állan-
dóan mosolyog, tehát nem
depressziós, nem szorong,
nem szerencsétlenkedik az
élet gondjai közepette, a frizu-
rája isteni, a haja gyönyörû
színekben játszik, a ruhatára
szintén, és ha már van csa-
ládja, a párja egy félisten,
gyermeke pedig angyal. Ez a
közvetített kép pszichológiai
értelemben nyomasztó teher-
ként jelentkezik, és aki kicsit
érzékenyebb, annak az életé-
ben a megfelelés vágya ku-
darcok sorozatát idézi elõ.
Egy hús-vér fiatal nõ önbizal-
ma a fenti elvárások miatt örö-

kös próbatételnek van kitéve.
A belsõ tulajdonságok - te-

hát az érzelmek és az indula-
tok - fontosságát gyakran fe-
lülírja a külsõ jegyek utáni
sóvárgás. Pedig az igazi szép-
ség, mint tudjuk, belülrõl fa-
kad, és az önbizalom adja az
erejét.

Honnan tudhatom, hogyan
kellene kinéznem, és tet-
szem-e a fiúknak?

Szerintem abban az idõ-
szakban, amikor a saját stílu-
sodat keresed, nyugodtan bíz-
hatsz a megérzéseidben. Ha
25-30 évesen visszanézzük a
régi fényképeinket, azokon
pontosan felfedezhetõ a stí-
luskeresésünk összes fázisa.
Nyilván életkortól is függ, mi-
lyen ruhadarabokat és kiegé-
szítõket választasz, ezen a
téren történhetnek nagy mel-
léfogások, de általában 18-20
éves korára mindenkinél ki-
kristályosodik egy kép.

Kamaszkorban már erõtel-
jesen diktál a kortárs csoport,
tehát amikor mindenki bakan-
csot és fekete trikót hord, ne-
héz elképzelni téged felhõtlen
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mosollyal, fehér blúzban és
kis cipellõben. Aki a többiek-
hez akar tartozni, annak tudat-
talan okok miatt az elõbbi stí-
lus tetszik majd.

A csoport diktálta modellkép
néha túl erõs, emiatt elképzel-
hetõ, hogy a ruha valójában
egyáltalán nem áll jól neked, de
téged a kötõdõ érzelmek miatt
valószínûleg nem lehet ezzel
szembesíteni, mert te klassz-
nak fogod látni. Néhány év
múlva már lehet, hogy dugdo-
sod majd a kamaszkori képei-
det, kis félmosollyal megjegyez-
ve: „Akkor ezt a korszakomat
éltem”.

Vannak olyan testi adottsá-
gok, amelyeken nem lehet
változtatni?

A lányok elenyészõ részének
van olyan alakja, amelyet egy
topmodell is megirigyelne.

A többség csípõje széle-
sebb, combja vastagabb és
magassága is száznyolcvan
centi alatt marad. Egyébként
a klasszikus nõi forma ilyen.
A nõi test alakja antropológi-
ailag hordozza azokat a ké-
pességeket, amelyek lehetõ-

vé teszik a terhességet és
gyermekszülést.

Amikor egy lány kétség-
beesett fogyókúrába kezd,
tudattalan fantáziáiban nyil-
ván az is szerepel, hogy min-
dene vékonyabb legyen, és
csalódás, ha átéli, hogy a
csontrendszere és a váz-
izomzata nem fogyasztható.

Milyen hatása van a drasz-
tikus fogyókúrának?
A szinte nullkalóriás éhezé-
sekkel az a gond, hogy hatá-
suk átmeneti. Ezt hívjuk jojó-
effektusnak, amely azt jelen-
ti, hogy a kilók a fogyókúra
befejezése után törvénysze-
rûen visszatérnek. Sokszor
elõfordul, hogy egy lány 10-
15 kilós súlyingadozással él,
ez hol pluszban, hol mínusz-
ban van nála, attól függõen,
hogy éppen éhezteti-e magát
vagy sem.

Sokkal hatásosabb a spor-
tolás és a kalóriák visszafo-
gott fogyasztása, ami garan-
tálja a lassú és egyenletes
súlycsökkenést, és nem fe-
nyeget azzal a veszéllyel,
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hogy két hónap múlva kide-
rül, semmi értelme nem volt
az egésznek.

A nulldiéták általában két-
ségbeesett elszántságot jelez-
nek, és vágyat az azonnali
sikerre. A tudattalan fantáziák
és a motiváció az éhezés kín-
jainak elvi-
selését is
lehetõvé te-
szik, mi-
közben a
boldogta-
lanság és
depresszió
érzése sok-
szor nem
csökken.

A kilókon
m ú l i k ,
hogy egy
lány tet-
szik-e a fi-
úknak?

Nem csak. Fordítva is felte-
hetjük a kérdést: a lányok
vajon kövérkés fiút választa-
nak-e inkább, vagy izmosat?

Tudjuk, hogy vannak ma-
gányos bombázók és állan-
dóan pasizó ducik, tehát nem

feltétlenül a kilókról szól min-
den. A személyiség, a humor,
a viselkedés mind fontos je-
gyek az ismerkedésben. Per-
sze elõször mindenki a má-
sik külsejét nézi, hiszen az a
hívóinger, az elsõ benyomás.
De a nõiesség, a vonzerõ és

a kedves-
ség leg-
a l á b b
a n n y i r a
fontos.

Ha valaki-
nek az arcá-
ra van írva,
hogy elége-
d e t l e n ,
rosszkedvû
és nem bí-
zik saját
magában,
az a másik
fél számára

tudattalanul is egyfajta elutasí-
tó jelzés, amelyre nyilván távol-
ságtartással reagál. Ez tovább
növelheti az illetõ önértékelési
gondjait, mert megjelenik mel-
lette az az érzés is, hogy õ nem
kell senkinek...

T.N.



2005. nov.-dec. PICURinfo 7

Nem könnyû meghatározni
– a szakemberek szerint se,
hogy mit is nevezünk kábító-
szernek (az angol nyelvbõl
átvett szóhasználat szerint
drognak). Általában az olyan
anyagokat hívjuk így, amelyek
megváltoztatják használójuk
tudatállapotát-érzékelését, vi-
selkedését, gondolkodását
vagy jellemét. Az ilyen szerek-
hez a szervezet rövidebb
hosszabb idõ után hozzászo-
kik. Ez egyrészt azt jelenti,
hogy ugyanolyan hatás eléré-
séhez egy nagyobb adagok-
ra van szükség.

A szertõl függõ állapot ala-
kul ki – ezt fizikai függõség-
nek nevezzük.

A kábítószer fogyasztása et-
tõl kezdve nem kedv vagy aka-
rat kérdése. Hiányát kínzó tüne-
tek kísérik. Vannak drogok,
amelyek hiánya nem jár fizikai
(testi) tünetekkel. Vágy azonban
ugyanolyan erõs lehet, ez egé-
szen megváltoztathatja a maga-
tartást, és bármire képessé tesz
ezért, hogy megszerezzék. Ez

SzenSzenSzenSzenSzenvvvvvedélybetegségedélybetegségedélybetegségedélybetegségedélybetegségekrõlekrõlekrõlekrõlekrõl
már lelki függõséget jelent. A ká-
bítószerként használatos anya-
gok egy részét a gyógyításban
is alkalmazzák. Többségüknek
azonban semmi olyan gyógy-
hatása nincsen, ami mással ne
lenne helyettesíthetõ.

A gyógyászatban is hasz-
nált szerek alkalmazását szi-
gorú elõírások szabályozzák.

A többi drog eladása, elõállí-
tása, használata egyaránt tilos.

Egy átlagos drogos – asze-
rint, hogy mit használ – heten-
te több ezer forintot költ
anyagra. Aki ebbe belekerül,
nem tud kiszállni. Aki kábító-
szerrel él, nem maradhat
egészséges. Sokaknál elme-
betegségek sora, depresszió,
öngyilkosságra való hajlam
jelentkezik. Az intravénás dro-
gok használatáról nem is be-
szélve, ahol igen nagy az esé-
lye a fertõzõ betegségek ter-
jedésének is. (pl: AIDS)

Különösen veszélyes egy
„felfokozott állapotot” altatóval
vagy nyugtatóval ellensúlyoz-
ni. Ez végképp felborítja a lel-
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ki egyensúlyt. Az ilyen keve-
réssel már egy-két hét alatt
kialakulhat a függõség. A
nyugtatók megvonása ijesztõ
tünetekkel, mindenféle üríté-
si zavarokkal, pánikérzéssel
jár. A rendszeres fogyasztók
rövid idõn belül valóságos elõ
halottakká válnak.

A dohányfüst nikotinját és
az alkoholt is nyugodtan so-
rolhatnánk a drogok közé,
mégis több ember fogyaszt-
ja õket büntetlenül nap, mint
nap. Ráadásul legalább olyan
veszélyesek lehetnek, mint a
tiltott szerek. Évente több mint
100.000 ember hal meg szív-
rohamban, tüdõrákban és
más súlyos, dohányzás okoz-
ta betegségben.

A közúti balesetek, késelé-
sek, gyilkosságok 70 száza-
lékának oka ittasság. Környe-
zetünknek ártanak, akik ott-
hon, munkahelyen füstölnek.
Aki maga nem is dohányzik,
asztmát, hörghurutot és más
tüdõbetegeket kaphat a belé-
legzett cigarettafüsttõl.

Azok a nõk, akik a terhes-
ségük alatt dohányoznak,

gyakrabban adnak az átla-
gosnál kisebb, beteges ba-
báknak életet. Az alkohol az
oka számos balesetnek. Nem
kell hozzá részegnek lenni,
egy kevés szeszes ital is elég
ahhoz, hogy a figyelem, a re-
akcióképesség erõsen csök-
kenjen. Balesetveszélyes
helyzetben pedig egy pillanat-
nyi késedelem is a gyalogos
vagy sofõr életébe kerülhet.

A dohányzás is szenvedély-
betegség, fizikai és lelki függõ-
séget egyaránt okoz, a tudatál-
lapotra azonban nincs hatással.
A dohányos ember szervezete
szintén sóvárog a cigaretta ni-
kotinja után, ha ez nem is olyan
elviselhetetlen gyötrelmekkel,
mint az erõs kábítószereknél.
A cigarettafüst szén-monoxid-
ja és a fekete, ragacsos anya-
ga, a kátrány tönkreteszi a tü-
dõt, a nikotin károsítja az erek
falát és velük együtt a szerve-
zet más részeit is.

Az alkohol még inkább okoz-
hat lelki és testi függõséget, s itt
már - a tiltott szerekhez hason-
lóan a tudati, lelki állapot meg-
változásával is számolni kell. Az
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önkontroll elvesztése azonban
ezúttal nem egyszerre, hirtelen,
hanem fokozatosan következik
be. Az alkohol mérgezõ hatása
roncsolja a májat, az idegrend-
szert, az elvonás pedig súlyos
tüneteket okoz. Mentségül szol-
gálhat, hogy a cigarettagyártás
és a kereskedelem is szigorú-
an ellenõrzött és szabályozott
keretek között folyik. Ráadásul
maguk a szokások, a hagyo-
mány is – amely õket elsõsor-
ban élvezeti szereknek tekin-
ti. Mértéket szab, segít a kor-
látok fenntartásában. Hason-

lóan a távoli országokhoz,
ahol eredetileg a kokalevél
vagy az ópium, a varázsgom-
bák fogyasztása népszokás
vagy vallási szertartások ré-
sze volt. Ott a számukra me-
rõben szokatlan alkohol vagy
újabb mesterséges anyagok
számítanak veszélyes kábító-
szernek. Mindenesetre nem
árt fontolóra venni: az ivást, a
dohányzást, és a drogokat
abbahagyni igen nehéz, el-
kezdeni viszont annál
könnyebb. Vajon megéri?

Újvárosi Anett

Számtalan okot találhatunk
arra, miért is dohányzunk. Ám
rengeteg indoka van annak,
hogy miért ne gyújtsunk rá.
Annak, aki valóban “nikotinfüg-
gõ”, valóban nehéz lemonda-
ni a cigarettáról. Lemondani? Mit
is jelent ez? Elvetni, ellene sza-
vazni, nemet mondani rá - sa-
ját magunknak. És azután be-
tartani szavunkat, megtartani

Miért dohányzunk?
A hozzászokás kialakulása

saját magunknak adott ígére-
tünket. Így hát, az elsõ, és leg-
szükségesebb kellék a leszo-
káshoz: az akarat.

Ugyanis a megvonás fizikai
tüneteit bár enyhíthetjük kü-
lönbözõ gyógyszer-készítmé-
nyekkel, de ezek közül egyik
sem adja meg a legfontosab-
bat: az akaraterõt...

A dohányzás jelentõs mér-
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tékben növeli a magas vér-
nyomás, agyvérzés, agyér-
görcs, érszûkület, tüdõrák,
gégerák, szájüregi rák kocká-
zatát, és hozzájárul számos
más betegség kialakulásá-
hoz, fennmaradásához és
súlyosbodásához. Rengeteg
pénzbe kerül, hiszen az ala-
csony keresetû erõs dohá-
nyos jövedelmének akár
negyven százalékát is cigaret-
tára költi – gyakran saját maga
és családja alapvetõ szükség-
leteinek rovására.

A dohányzás a pénz mel-
lett az idõt is rabolja, amennyi-
ben a dohányos tevékenysé-
gét megszakítva gyújt rá.
Ugyanakkor – ha ezzel párhu-
zamosan folytatódik a mun-
kavégzés – a dohányzás le-
rontja a tevékenység hatásfo-
kát, például az autóvezetés
közben füstölgõ sofõr figyel-
me veszélyes mértékben lan-
kad. A rendszeres nikotinélve-
zet a légzõ- és érrendszer kor-
látozott hatásfoka révén szá-
mottevõen csökkenti a sport-
teljesítményt.

A szárított dohánylevél füst-
je fokozza a bõr ráncosodá-

sát, öregedését és elszürkü-
lését, tehát árt a nõk szépsé-
gének. Ellentétben a reklámok
sugalmazta üzenettel, a férfi-
asságot is aláássa, mivel ront-
ja a megtermékenyítõ képes-
séget. Felmerül hát a kérdés:
miért dohányoznak ilyen so-

kan? A válasz a szenvedély-
betegség mivoltában rejlik, a
nikotin ugyanis biokémiai füg-
gõséget hoz létre a szervezet-
ben. Errõl azonban tágabb
értelemben kell beszélnünk.
Hiszen ha pusztán a bûnös
anyag hiányozna a leszokni
vágyóknak, a nikotint gyógy-
szeres úton csökkenõ ada-
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gokban a testbe juttató keze-
léseknek 100%-os sikerrel kel-
lene járniuk. A füstbõl felszí-
vódó nikotin puszta élvezeté-
hez azonban a dohányos “ki-
tartó gyakorlással” a teljes
ceremóniát társítja. Örömfor-
rássá, nyugtatóvá válik az
egész mozdulatsor, az ön-
gyújtó keresésétõl egészen a
csikk kioltásáig.

Sigmund Freud személyi-
ségfejlõdés elméletében min-
den szakasz egy-egy testtá-
jékról kapta a nevét, amely
adott idõszakban az öröm-
szerzés és energialevezetés
fõ területe. Az elsõ ilyen sza-
kaszt orális szakasznak neve-
zi, ez megfelel az élet elsõ 18
hónapjának. Ebben az idõ-
szakban a csecsemõ külvilág-
gal (elsõsorban az õt szopta-
tó anyamellel) való érintkezé-
sének, feszültségcsökkenté-
sének és a kellemes élmé-
nyek szerzésének fõ területe
a száj és az ajkak. Freud kö-
vetõi szerint az az ember, aki-
nek ez az életszakasz valami-
lyen szempontból problema-
tikus volt, stresszhelyzetben
nagyobb gyakorisággal veze-

ti le szájjal kapcsolatos tevé-
kenységgel feszültségeit, ami
evés, ivás, körömrágás mel-
lett a dohányzás is lehet.

A dohányzás gyakran pót-
cselekvés. Szeretnénk valamit
megtenni, de nem lehet, fe-
szültek vagyunk és a füstölés-
tõl reméljük a feszültség oldá-
sát. Vagy éppen zavarunkat
próbáljuk rágyújtással leplez-
ni, esetleg a cigaretta segítsé-
gével próbálunk magabiztos-
nak látszani. Úgy érezzük, a
néhány grammos parázsló
rudacska szilárd kapaszkodó.
Érdemes elgondolkodni, hogy
mi a feszültségek mögöttes
oka, mi jelentene igazi meg-
oldást a problémára, mi vol-
na az igazi cselekvés.
Amennyiben a higgadt elmél-
kedés közben nem gyújtunk
rá, máris megtettük az elsõ
lépést a leszokás felé.

Jusson eszünkbe a régi
mondás: “minden szenvedély
elõbb-utóbb szenvedéssé vá-
lik”. Tudatosítsuk magunk-
ban, hogy a minket, mint do-
hányzó embert közvetlenül
fenyegetõ veszélyek közvetve
családunkra, környezetünkre
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is veszélyesek. Felelõsek va-
gyunk értük. Egyfelõl nem
szabad õket passzív dohány-
zásnak kitennünk, másfelõl
gondolnunk kell a rájuk háru-
ló súlyos terhekre és fájdalom-
ra, amit késõbbi, cigaretta
okozta súlyos betegségünk-
kel, esetleg idõ elõtti halálunk-
kal okozunk. Ha úgy érezzük,
belsõ feszültségforrásaink fel-
tárása meghaladja erõnket,
bátran kérjünk szakszerû se-
gítséget orvostól, pszicholó-
gustól. Egyeseknél az egyéni
tanácsadás, másoknál a prob-
lémák csoportban történõ fel-
dolgozása bizonyul hatéko-
nyabbnak. Tervezzük el, hogy
mire költjük majd nemdo-
hányzóként az eddig elfüstölt
pénzt. Ha drága cigarettát fo-
gyasztottunk, korábbi éves
dohánykeretünkbõl ezután
akár egy rövid nyaralás is ki-
telik. Kezdjünk el rendszere-
sen sportolni, hiszen így az
elsõ gyors kifulladások rádöb-
bentenek minket, hogy né-
hány év alatt mennyit romlott
állóképességünk. Megtanul-
juk értékelni és élvezni a friss

levegõt, akaraterõnk fejlõdik,
és nikotin nélkül is remekül
érezzük magunkat az
agyunkban felszabaduló
endorfinoktól, azaz boldog-
sághormonoktól. Ráadásul
meg tudjuk elõzni a leszokás
után kissé megnõtt étvágyból
fakadó elhízást, amellyel kap-
csolatos félelem sokakat aka-
dályoz abban, hogy a szen-
vedélytõl megszabaduljanak.

A gyermekek többsége kí-
váncsiságból kipróbálja a ci-
garettát, de mivel többnyire
kellemetlen élményt jelent az
elsõ szál elszívása, nem ez a
döntõ momentuma annak,
hogy az ifjú dohányossá vá-
lik-e vagy sem. Ebben döntõ
szerepe van a környezetnek.
Nagy szükség van a felvilágo-
sító kampányokra, szülõként,
pedagógusként is érdemes
többször beszélgetni a gyer-
mekekkel a dohányzás veszé-
lyeirõl. Szavaink hitele azon-
ban megsemmisül, ha mi
magunk rossz példát mutat-
va rabjai vagyunk a szenve-
délynek.

Kiss Ákos
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Több mint 20 millió életet
követelt az AIDS-járvány az el-
múlt 25 évben, és a leginkább
érintett országokban 30 évvel
csökkentette a születéskor
várható élettartamot. Magya-
rországon idén emelkedett a
HIV-fertõzöttek és az AIDS-
betegek száma is.

A legrosszabb a helyzet Af-
rika Szahara alatti területein,
ahol az ENSZ adatai szerint a
Föld lakosságának mind-
össze 10 százaléka él, ám õk
teszik ki a HIV-fertõzöttek 60
százalékát

(ez körülbelül 25 millió em-
bert jelent). A világ második leg-
fertõzöttebb területe a karibi tér-
ség, ahol a 14–25 éves lakos-
ság körében az AIDS vezetõ
halálok. Itt csaknem 440 ezer
HIV-fertõzött ember él. Ázsia
legtöbb országában kisebb a
fertõzöttség aránya, de a leg-
népesebb kontinensen ez is
sok embert jelent: 2004-ben a
földrész délkeleti országaiban
elérte a 7 milliót. Kelet-Európá-
ban és Közép-Ázsiában az el-

AIDS-világnapi körkép
múlt, 5–10 évben jelentõsen,
több mint kilencszeresére nõtt
a fertõzöttek száma. Magyaror-
szágon mindössze a lakosság
0,1 százaléka hordozza az
AIDS vírusát.

Magyarországon a fertõzöt-
tek regisztrálásának 1985-ös
kezdetétõl 2004 decemberé-
ig összesen 1176 HIV-fertõzött
került az adatbázisba. Negye-
dük nem magyar állampolgár:
315 HIV-pozitív személy 69
egyéb országból származott.
Az utóbbi öt évben az újon-
nan diagnosztizált HIV-fertõzé-
sek évi átlagos száma 69 volt
(48 és 82 között változott).
2004. december 31-ig össze-
sen 472 HIV-fertõzöttnél fejlõ-
dött ki AIDS, közülük 270-en
haltak meg. A regisztrált HIV-
pozitívak 85 százaléka férfi,
de folyamatosan emelkedik a
nõk aránya. Az érintettek túl-
nyomó hányada szexuális
úton fertõzõdött (2003-ban
például csak egy esetben di-
agnosztizáltak HIV-fertõzést
intravénás droghasználónál).



14 PICURinfo 2005. nov.-dec.

Fertõzöttségi arányok
A felmérések szerint

Szváziföldön a legmagasabb
– közel 39%-os – a HIV-fertõ-
zöttség aránya.

A második Botswana (37%),
a harmadik pedig Leshoto
(29%). A lista elsõ 19 helyén afri-
kai országok állnak, az elsõ
nem afrikai állam, Haiti a husza-
dik, a maga 5,6%-ával. A fertõ-
zöttek abszolút számát tekint-
ve már egészen más a helyzet.
Ebben az összehasonlításban
Dél-Afrika vezet 5,3 millió em-
berrel, a második India 5,1 mil-
lióval, a harmadik pedig Nigé-
ria 3,6 millióval.

Észak-Amerikában fõleg az
afroamerikai lakosság köré-
ben jelent problémát a vírus:
a 25–54 éves férfiak, illetve a
35–44 éves nõk esetében az
AIDS az elsõ három vezetõ
halálok között szerepel. Latin-
Amerikán belül csak Guate-
malában és Hondurasban
haladja meg a HIV-fertõzöttek
aránya a lakosság 1 százalé-
kát, viszont a térség számos
országában vannak olyan te-
rületek, ahol az átlagnál jóval
magasabb a fertõzöttség.

Észak-Afrika és a Közel-Kelet
alig 0,3 százalékos fertõzött-
ségével egyelõre jól áll, de
2004-ben közel negyedével
nõtt a fertõzések száma. Óce-
ániában mindössze

0,2 százalék a fertõzött la-
kosság aránya.
A legfõbb változások

Etiópiában 1,5 milliónyi HIV-
fertõzött él, akiknek eddig csak
töredéke, 9000 ember részesült
antiretrovirális kezelésben. Ok-
tóberben azonban az etióp kor-
mány az ENSZ segítségével
nagyszabású programot indí-
tott, amelynek keretében állam-
polgári jogon, mindenki része-
sül a kezelésben, ha

CD4-sejtjeinek száma ala-
csony, vagy súlyos kísérõ be-
tegsége alakul ki.

Németországban ugrássze-
rûen nõ a HIV-fertõzöttek szá-
ma. Idén az elsõ félévben 20
százalékkal nõtt az újonnan
diagnosztizált esetek száma.
A pozitívak közel kétharma-
da homoszexuális férfi; náluk
a HIV-fertõzés kockázata
most kétszeresére nõtt, mint
12 évvel ezelõtt.

Oroszországban jövõre az
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eddiginél hússzor nagyobb
összeget – 105 millió dollárt –
fognak a HIV-fertõzés és az
AIDS elleni küzdelemre fordí-
tani. Bár az emelés igen lát-
ványos, valószínûleg ez az
összeg is kevés. Jelenleg az
országban 860 ezer HIV-fertõ-
zöttet tartanak nyilván.

Becslések szerint 94 ezren
szorulnak sürgõsen HIV-
gyógyszerekre, közülük azon-
ban csupán 6500-an kapnak
megfelelõ ellátást.

Összehasonlításképp: a két-
szer nagyobb lélekszámú
Egyesült Államokban jelenleg
körülbelül 1 millió a HIV-fertõ-
zött, itt a HIV/AIDS miatt az
éves egészségügyi kiadás 17,5
milliárd dollár.
Terápia és megelõzés

Szeptemberben volt húsz
éve, hogy forgalomba került
az elsõ antiretrovirális gyógy-
szer, az azythromycin (AZT).
Az évforduló különösen a fej-
lõdõ országok számára ün-
nep, mivel ez azt jelenti, hogy
lejárt a GlaxoSmithKline tulaj-
donában lévõ szabadalmi
védettség. Mivel azonban az
AZT-t többnyire kombináció-

ban kell adni és a kombináci-
óban lévõ többi gyógyszer
még mindig védett, így a ge-
nerikus AZT csak mérsékelten
fogja csökkenteni az árakat.

Uganda fõvárosában,
Kampalában új gyógyszergyá-
rat létesítenek a hazai
antiretrovirális és maláriaellenes
gyógyszerek iránti igény kielé-
gítésére. A gyárat egy indiai cég,
a döntõen generikus készítmé-
nyeket forgalmazó Cipla építi.
Az építési költség becslések
szerint 15 millió dollár, de ez
valószínûleg hamar megtérül,
ha az ország gyógyszerimport-
ja csökkenni fog, illetve, ha a
szomszédos országokba is
fognak exportálni.

A HIV-fertõzést is megelõz-
ni képes nõi kondom drága a
fejlõdõ országokban élõknek.
A gyártó cég, a Female Health
Company ezért bejelentette,
hogy hamarosan megkezdi a
második generációs kondo-
mok (FC2) elõállítását. Az ed-
dig alkalmazott poliuretán he-
lyett egy másik szintetikus
anyagból, nitrilbõl készül, ára
ezért kb. harmada lesz az
FC1-ének. (Elõállítási költsége
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22 cent lesz, míg az FC1-é 72
cent). Dél-Afrikára és Brazíliá-
ra vonatkozó becslések sze-
rint ha csak a nõk kis hánya-
da alkalmazza, évente 2000-
rel lehet majd kevesebb a
fertõzöttek száma, ami 1,4
millió dolláros megtakarítást
jelentene az egészségügyi ki-
adások terén.

Kínában 840 000 HIV-fertõ-
zött él, és számuk folyamato-
san nõ. Egyharmaduk hetero-
szexuálisan fertõzõdött, ezért
a kormány nagyszabású
kampányba kezdett az óv-
szerhasználat érdekében.
Ennek elsõ lépéseként or-
szágszerte, elsõsorban a szál-
lodákban, bárokban és az
egészségügyi központokban
több mint 300 millió óvszert
osztanak szét, hogy rendsze-
res használatát elfogadtassák
az emberekkel.

 Pontosan egy éve indította
el a kormányzat a Nemzeti
AIDS-stratégiát, amely a meg-
elõzés, szûrés és gyógyítás
egységét erõsítené. Ennek
keretében idén kiadtak egy
CD-ROM-ot “Szerelem, szex
és amit még tudni kell!” cí-

men, amely egy interaktív
oktatóanyag, és segítheti a 11-
17 éves korosztály magánéle-
ti kultúrájának kialakítását. A
CD mellett tanulói és tanári
kézikönyvet is kiadtak a témá-
ban, valamint pedagóguskép-
zés indult 5 régióban, tanárok,
védõnõk és “kortársoktatók”
bevonásával.

Az ÁNTSZ anonim HIV-szû-
rõállomásaihoz rendelve kiépü-
lõben van egy tanácsadói szol-
gálat, amelynek célja a szûré-
sen részt vevõk, illetve a kiszûrt
betegek felvilágosítása a gondo-
zási lehetõségekrõl, a szüksé-
ges életmódváltozásról, illetve
a páciensek lelki támogatása.
Megkeresésünkre az Egészség-
ügyi Minisztérium közölte, hogy
“a szolgáltatás nyújtásához az
elegendõ szûrõkapacitás és
laboratóriumi háttér rendelke-
zésre áll”.
A legfrissebb magyarországi
adatok

Az Epidemiológiai Központ
idei, háromnegyed évre vonat-
kozó hivatalos statisztikája
szerint 99 új HIV-fertõzött van
az országban, míg tavaly
egész évben 75, 2003-ban
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pedig 63 pozitív tesztered-
ményt regisztráltak. Jelentõs
növekedést mutat a bejelen-
tett AIDS-betegek száma is:
míg tavaly egész évben 23-an,
addig az idén szeptember 30-
ig már 29-en betegedtek meg.

A fertõzöttek számának
emelkedése részben azért kö-
vetkezett be, mert egyre inkább
terjednek a szintetikus drogok,
valamint az anonim szûrések
iránt nõtt az érdeklõdés, és több
szûrés több esetet is jelenthet -
közölte Kökény Mihály nép-
egészségügyi kormánymegbí-
zott. Hozzátette: 65 millió forin-
tos támogatással szûrõbuszo-
kat indítanak, hogy a prostituál-
takat is rendszeresen szûrni
tudják. A program három hó-
napig tart, és az eredményes-
ségétõl teszik függõvé a folyta-
tást.
Fõvárosi programok az AIDS
Világnapon

December 1-jén “A tudatlan-
ság veszélyt jelent” mottóval az
Egészségügyi Minisztérium
egész napos programot tart a
Ferencvárosi Mûvelõdési Köz-
pontban, melynek célközönsé-

ge a középiskolás korosztály.
Olyan témákat járnak körbe,
hogy “Beteg az osztálytársam,
mit tegyek?” vagy “Tinédzser
vagyok, engem nem fenyeget
ez a kór!”, és lesz imitált osz-
tályfõnöki óra is, valódi kérdé-
sekkel. Ezt követõen az Egyéj-
szakás kaland címû filmet néz-
hetik meg az érdeklõdõk, majd
buli zárja a napot.

A civil szervezetek közül
néhányan megjelennek a kor-
mányzati programon, míg
mások külön rendezvényt
szerveznek. A Civil AIDS Fó-
rum – amely tíz, ezen a terü-
leten tevékenykedõ szerveze-
tet tömörít – a Csepel
Plazában tart egész napos
felvilágosító kampányt és in-
gyenes HIV-szûrést.

A Civil AIDS Fórum szent-
misét is szervez este 18 órára
a Szent István Bazilikába az
AIDS-betegekért és az elhuny-
takért, melynek célja a társa-
dalom befogadóképesség-
ének szélesítése.

Lencsés Csaba
2005. december 1., csütörtök
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A „kétsör” rovat azoknak készült, akik külföldre utaznak, nyelvi ismereteik
azonban némileg hiányosak. Az alábbi lista az egyik legfontosabb,
rendkívül gyakran használt mondat fordításait közli. Ha a gyûjteményt te
is ki szeretnéd bõvíteni a “Két sört kérek!” mondat egy olyan fordításával,
ami itt nem látható, azt a lista alatt látható ûrlap segítségével teheted
meg. Rendkívül hálásak leszünk minden mondatért.

Nyelv Kiejtés
Magyar(népies) Ketten vagyunk, kettõt kérünk!
angol Two beers please! tú bírz plíz
dán To � l, tak! to öl ták!
finn Kaksi olutta, kiitos! kakszi olutta  kitosz!
francia Je voudrais deux biéres! zsö vudre dö bieer
japán Futatsu no biiru onegaishimasu! fütácü no bírü onegáisimász
lengyel (jav.:) Dwa piwa poprosz�!
magyar Két sört kérek!
német Zwei Bier bitte! cváj bír bitte
olasz Io voglio due birre! io voljó due birre
portugál Duas cervejas por favor!
román Douo bere vorog! dová bere várog
spanyol Dos cervezas, porfavor!
svéd Twa öl, tak!
szerb Dajte mi dva piva!
szerb (udv.) Dva piva molimvas!
szlovák/cseh Dva pivo prosim! Dvá pívó proszím!
török Iki bira lütfen!
észt Anna mulle kaks beerit, palun! anna mulle káksz beerit, pálun

„Két sört”
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Letölthetõ lesz Lennon életmûve
november 15.

[MTI]

Decembertõl letölthetõ lesz az internetrõl John Lennon
teljes szólóéletmûve, jelentette be az EMI Music. Lennon
lesz az elsõ az egykori Beatles-tagok közül, akinek tör-
vényes online kereskedelmi zenei szolgáltatókon ke-
resztül lesz hozzáférhetõ önálló munkássága. A
Lennon-dalokat egyebek közt a Napsterrõl, a
Rhapsodyról, az MSN Musicról és a Yahoo Musicról
lehet majd leszedni. A legújabb dupla CD-s válogatást,
a Working Class Herot, máris feltették több internetes
honlapra. Az életmû többi dala Nagy-Britanniában de-
cember 5-tõl, az Egyesült Államokban december 6-tól
lesz letölthetõ.

A Working Glass Hero különben nem aratott különö-
sebb sikert az Egyesült Államokban. A Billboard 200-
as listáján a 135. helyen kezdett öt héttel ezelõtt és ed-
dig mindössze 32 ezer példányban kelt el. John Lennon
özvegye, Yoko Ono örömét fejezte ki, hogy néhai férjé-
nek zenéjét a digitális korszak nemzedéke is élvezheti,
emlékeztetett arra, hogy Lennon maga is nagy érdek-
lõdést tanúsított az új technológiák iránt, és valószínû-
leg tetszene neki az internet. Az EMI nem áll meg
Lennonnál. Tárgyalások folynak az Apple Corps.-szal,
hogy a jövõben a Beatles dalai is felkerüljenek legális
internetes szolgáltatókra. Eddig ugyanis a zenekar nem
engedélyezte a terjesztés e módját.
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Világörökség-pályázat középiskolásoknak
A Magyar UNESCO Bizottság elõször 2003-ban hirdette meg
a magyar világörökségi helyszíneket bemutató Világörök-
ség-pályázatot 9-12. évfolyamos középiskolások számára,
melynek ötödik fordulója a pécsi ókeresztény temetõvel
foglalkozik.  A megoldások beküldési határideje 2006. ja-
nuár 13. (KultúrPont)
Bõvebb információ: Magyar UNESCO Bizottság;
I: http://www.unesco.hu/index.php?type=node&id=947
Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/
rovat.php?rovat_id=2&action=list

Nemzetközi táncverseny Barcelonában
Nemzetközi táncversenyt rendeznek 2006. április 13. és 17.
között Barcelonában, Spanyolországban. A versenyre tánc-
iskolák, illetve formációk jelentkezését várják. (KultúrPont)
Bõvebb információ: E: worldancevent@tin.it
I: http://web.tiscali.it/dancespain2006

EMERGEANDSEE 2006 nemzetközi diákfilm-fesztivál
2006. március 13-14-én zajlik a következõ EMERGEANDSEE
nemzetközi diákfilm-fesztivál magyarországi vetítéssoroza-
ta a Trafó Kortárs Mûvészetek Házában, melyre a szerve-
zõk 2006. január 10-ig várják a kisfilmeket. (Trafó)
Bõvebb információ: Trafó Kortárs Mûvészetek Háza; 1094
Budapest Li l iom u. 41.   -  Hana Yamazaki  E:
hana@emergeandsee.org I: http://www.emergeandsee.org
,http://www.trafo.hu T: 36-1-456-2040
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Pályázatlesen…
Legyen saját Krétád! A Kréta
magazin diákújságíró pályáza-
ta Keress zsebpénzt a gondo-
lataiddal!  Élményt, kalandot,
gondolatokat, véleményeket,
fényképeket és riportokat vá-
runk, maximum 2000 leütés ter-
jedelemben. Szeretnénk, hogy
bárki, aki tehetséget érez ma-
gában az írás terén, kipróbál-
hassa magát. Egy pályázó több
mûvel is indulhat!
Pályázhatnak: 8-18 éves korig
általános és középiskolások.
Beadási határidõ: 2005. de-
cemberétõl 2006. decembe-
réig folyamatosan.
A részletekrõl a http://
www.kretamagazin.hu -n,
vagy a 275-7576-os telefon-
számon, a szerkesztõség-
ben lehet érdeklõdni.  A pá-
lyázat leadása folyamatos.

A TIT Kossuth Klub Egyesü-
let, a TIT Stúdió és az Uránia
Ismeretterjesztõ Alapítvány
pályázatot hirdet 10-18 éves
diákok számára tetszõleges
természettudományi és mû-

szaki tematikájú, tárgyú, jel-
legû diákalkotások megvaló-
sítására.
A pályázattal kapcsolatban
felvilágosítást adnak a 338-
4295-ös telefonon vagy az
aibnerne@mai l.kossuth-
klub.hu e-mail címen.
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A pályázat határideje: 2006. 03. 20.
A jelentkezéseket a következõ
postacímre kérik: XI. OTTDK
TIT Kossuth Klub Egyesület,
Budapest VIII., Múzeum u. 7.
1088  http://www.tit.hu

KutDiák esszépályázat!
A Kutató Diákok Országos
Szövetsége (KutDiák) az idén
is meghirdeti esszépályázatát
immár negyedik alkalommal.
A témákról, kategóriákról, stb.
érdeklõdjetek a fazekas
@kutdiak.ph.hu címen, vagy
látogassatok el a http://
www.kutdiak.hu honlapra Be-
adási határidõ: 2006. márc. 16.

A HM Térképészeti Közhasz-
nú Társaság pályázatot hir-
det a cég termékeit és szol-
gáltatásait egyértelmûen fel-
ismerhetõvé, azonosítható-
vá és megkülönböztethetõ-
vé tevõ MÁRKANÉV, vala-
mint az értékesítést segítõ
SZLOGEN megalkotására.
Segítségül javasoljuk áttekin-
teni a Kht. honlapját - http://
www.topomap.hu, ahol min-
den szükséges információ

megtalálható termékeinkrõl,
szolgáltatásainkról.
Beküldési határidõ: 2006.
január 06.

II. Országos Középiskolai Vi-
deofilm Szemle “MÁSKÉP(P)”
Pályázat tartalma: 5-20 per-
ces magyar nyelvû groteszk
rövidfilm.Pályázat leadási
határideje: 2006. április 10.
Káldor Miklós Kollégium
1022 Budapest, Felvinci u. 8.
További információ: Reith
Gábor, fõszervezõ Tel: 061/
212-5403, 061/336-0628
E-mail:
filmszemle @kaldorkoli.hu
Internet:
h t tp://www.ka ldo rko l i.
hu/filmszemle
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