
Az alábbia}rban az §§UV!TA|" álta! tárnogatott veszprénni Lovassy !.ásaló GinTnázium í2, osztályos

tanuióiának cikkét kózöljük, mely személyes emlékekböl táplálkozva mutat be egy botegséget.
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z Arthritis Világnapot 1996
. óta nrinden év október 12-

én talr3ák viljgszclrc. Meg-
lepó etybecsés. hiszen ón is ()b-brrr

születtcrrr, és sejnálato. nródorr cb-
bcn r bctcg.égben szerrvedek.
Náianr kétéves koromban jelent-

kcztck .r tünctt,k. Az ig.lzar llr,,g-
vallr,.a csak enrlékfoszláilvainr van-
nak róla. rllikérrt is kezdódött, így
sziiieirll elrrlondásár-a. illetve a tucat-
rll-i arrrbr-rlálls r-éle tlléllvre ke11 ha-
,jt ,tk,,u tl,,ltl.

b.l]..u.1.,. .il citttcL kezdtcrn volnl.
,,lltik,,t, ;.7l,c\-cttc .rnvu. hog1' Fel

l,:ttlllllk dag:rdí.a az ujjíziileteim.
Erlr hc bőrpíf. nlrgy í;ijdlIorrr. r,rl,r-
lrogr íql,rudnám jellenrezni. Pár
hétte1 később nrár térd- és bokaízü-
leLeinret is l ájhlrarrr. OlvostóI-olvo-
sig jár,rtrrlk. több heret töltörterrr kór-
házblrr Btrdapesten. illctve Vesz-
pri,n r bt,n is. Törnértlek kivizsgá láson
vettelT} részt, rrrikor rnegállapítot-
rák. houy ]RA-m. azaz fiatalkori
íziileti gvu ll,tdásottt v.ttt.
Ki.rlrkrrlásánlk okl rnáig is i.rne-

ret]en, ]rabár r csrládblrr előíordrrlr
nlíl ilycrr rneebetegedé: (ragy,rnl-
rrránál), nrégsem bizonyítható, hogy
örőkölterrr. Sa.jnos ez króniku. be-
tegség. attiit c,rk csillapítarri lelret.
gyógyítarri nenr. Legalábbis még
Irerrl tll.iltak l,á gyógynródor. L)koz-
lrat deforrnitást, összenöl,ések ala-
ktrlhatnnk ki. él a bcrcg rrrirrrkaké-
pességét, örrc]lárásár. i,lcrnrinőséqi,r
is ronth.itja. Tet,ntészetcren ezt kü-
iirtböző kezelésekkel leher.jcr,írlni. r
:',,idllrnrt t,r lvhíteni.
,\ gvullr,lís csökkerrtésér,e száttto*

sr-ógvszer létezik, anrinek súlyos
::]]jkh,rtásai lchernek [őlcg l rlrájl,a.

- _,.jt,c. de akár eg;,éb belsó szervekre
l. Iz.lft rendszeresen ellenórizni ke1l,
, . r .,rclle] tör,ténik. jelen escrbcn
_ .,.___ .,i.-rk" hjronrlravontr.

Mi az ízületi gyulladás?
A betegség alltoilrrmun eredetŰ.

A z imttttt n t,cnJszcr lclrérvér,:cjtjei
kórosan rrlűködnek. A saját íziileti
rélzeker idegenként isnrerik Fel.
ezért, r-r-rint védekező reakció,
gyrrlladásr indít.rnak cl. Az ízüleri
gl,ullrdás általáb.rn szirrrntetriku-
srrr jclcrrtkezi k. pc1,1zc
vannak kivételek. Az én
esctemben m jr több
Irrint 7 évc lőleg a jobb
tért]elrr Jl. a rn i be-
gyulllJ. Ez azt.jelelrri.
lrogy röbb, kóros izüleii
ncdv tet,melődik bennc.
rmi l'e.zíti a ttlkot, illcr-
ve loncsolja x p()r(,()kat.
ször,etekct. FájJallrr.rs.
kellerrretlerr órzi,s.

l lyen kor lrrozgáskorlá-
tozottá vílik lz errrber
l)1SZell a lolVJdek n)e!]-
gátoljl. lrogy behajIítsuk
e tét diinket. S.rjrro, .lz
clltrúlt háronr ér bcrr
többször, is rrplszt.rlraIll
e7t az ór,zésr. Ennek
rrrcgrziinrctésér,e nleg-
purrgállík Jz ízületet.
azaz [elszú13ák. V.ilószí-
nííleg rrrindcnki el tudj.l
képzelrli. mennyir-e íáj-
tlrlrn,rs lchet a be.rvnt-
kozás. Irrégis jobb túl
lenni rljtr. rttint szcn-
vcdrl i.
A betegségenrből ki.

íolyólag számos elfog*
1altságrói lernondhatok. Il_ven példá-
ul a sport vagy a kirándulás hosszabb
távon. l{égebberr, körülbelül tíz éve-
sen imlrdtarn it_lcizni. Hiába tiltot-
ták, akkor is játszottam a barátairn-
mal, Akkor tnég nenl íogtanr t-el,

milven kör,etkeznrén}.ei lehetnek,
valarrrint szerencsóre akkoriban még

panaszmentes voltam. Ma rrrár örti-
löL, ]r.r nem fáj l rór,dcItl. Sokarr kér-
dezik tőlenr, hogy nriért nem járok
testnevelésór,jra. A ltllában cslk an\,-
nyit mondok, ízületi gvulladásonr
van. Pcrsze soklkn.Lk logalnra silrcs
mit jelent ez, nri zajlik le bennem,
Hiszcn rzt tudni kcll. hogy az ízülc-
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ti betegség netn csak fizikailag, ha-
nenr lelkileg is nregviseli az emlrert.
I{cnrólcllr, hogy lkik edtlig Jzl
rrrondták nekem, hogy szívesebberr
cscrólnónck velenr, minthogy Coo*
pert fussanak, megértik, nriórt nenr
tlrtoln ezt jó lrozzáá"u-ii[ 
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Az a!ábhiakban aa EDlrlrüTAL általtámogatott veszprérni Lovassy !-ász!Ó §imnázi$m tanulóiának cik'

két közöli§k, §l3ly §zea1élyes *mlékekhő| táp!álkozva nrutat be egy betegséget.

ohanó világban élünk,
melvben körnvezetünk
n,.§annyi harása ér ben-

nünket nap mint nap. Kivételesen
álljunk még egy percrel Nézziink
körbe, nrennl,i ] veszél.v 1eselkedik
ránk és ,szervezetünkre! Nem, itt
nem a közlekedés veszélyeire gon-
dolok, vagy éppen egy rablótáma-
dásra, hanem a szennrel nenl,
vagy csak alig látható aljas táma-

clókra. Vegyük csak alapu1 a leg-
egyszerűbb; legmindennapibb te-
vékenységürrket: a légzést. Millió-
nyi iáegin részecskét juttatunk
testünkbe minden egyes levegóvé-
telűnkkor. Tóbbek között baktéri,
unrokat, vírusokat, polleneket,
porszenrek százezreit, különböző
vegyi anyagok molekuláit- Leg-
to6btnkbe észrevétleniil áranroi-
nak, még csupárr kisebb problémát
sern okozva e sereg apró katonái,

anri rerrdjén is van így. De mi tör-
ténik. ha szervezetünk védelnri
rcndszerc túl érzékeny? H.r jrtrl-
matlan látogatók is heves reakciót
l,áitanak ki sejtjeinkben? Ekkor
beszélhetiink áliergiás betegsé-
gekrő1, illetve egye§ esetekben
izok 1egösszetettebb, 1egalatto-
nrosabb é-s hosszú ideig tartó fajtá-
iáról. az rtztrnáról.

Viszon1,1ag sűrűn hll]hatjuk ezc-
tet a kifejezéseket, dc

akkor az asztnla eg\-

o\arr króntkus (1.g-
többször véglegeseii
nenr gl ógyítható) tii
dőbetegség, amit a 1ég-
r"itak gy,ulladásos álla-

lentkezhet. Il,ven tünet még rnozgás
során gvengeség érzése, r,agy hogy
az 1lle{ő fáradéÉony, hamar érez ki-
fáradást, továbbá mozgás során ta-
pasztalható felgyorsrrló, rövid légzés
iagy sípoló légzés. Ezen kívüi szorí-
tó. nl.orrró érzés a mellkason, alvás-
,r, rtl.k. illctve meghiilése., hosszln
tarró Ittrrutos tiint,tek.
A tünetek az egészen rövid, pár

perces 1égzészavaroktól a hosszabb
ioh.r.rokig változhatnak, eglénen-
ként és helr,zetenkérrt, Időnként
..eltűnrrek", csillapodrlak. ekkor
L.eszéll-retiirlk lritéle nvrigalnri vagy
riitletrlretrtes ic]ősz ;rkrói. aruely után
r-isrzaréln.-k a panaszok. A legkriti-
kr-rsl,rbb iclőszaÉ általában a tavasztól
J-zi. rcI;e.lő ptll1erlszezon. ugy.rnis
:rz .l11ergénekre adott kóros inrmu-
rroljgiai relkció kifejczctren izgai-
}r,rt ja'a beteg tüdó-n}álkahártl,áját,
horgőlt. Eklor keli a leginkább
odaTi gyelni minclennap.laink_ra-.,Az
asztma ugyanis rrrérsékelhető, iliet-
l,e türietrióntesíthetó a nra haszná-
1atos gyógyszerekkel. A megfeleiő
kezeléi nregakadályozza a lletegsóg
súlvosbodáiát, és romlását lelassíqa.
Aáennviben Ön is ebben a beteg-
ségben i".nved, jó, ha tudja,,1rogy

-ir.d.r, egves a[ergérrne1 r,aló ta-
lálkozás súlyosbíthatja az állapotát.
A kezclésnck egyik [ontos részéhez
tlrrozik ezerr lllelgének. illetve a

különböző provokatív tényezők e1*

kerülése. Á leggyakoribbak ezek
küziil a iertózések (vírusok, nreg-
hűlés, iníluenza), a rnegeróltető fi-
zikai aktivitás (főleg gyerrrrekek-
né1), a dohárrl,zás, az időjárás (hi-
.lcí]. hőmérsék]etvjltozás). az rller-
cének (pollenck. lrjzipor. á1llti
izőrök. pené,zgonrb.r-spórák. ére-
lck), por, kerniÉjlijk, gyógvszerek
(ibtrpiot-en. a \zpiri n. bet a-blok kolók
srb.) és f, stl,e\\z.

tr

1.pota okoz. A tiidőhór-
gők túlér_zékcnyck. ,, 

.r

kúlonbozo lllqfl,eKl,e
(p1. allergének, fiist,

",írus, hideg 1evegő)
g;ol,s bcszíiküléssel r á-
laszolnak, Maga a szó

§:. görög erecietű, ,,szűk-
|l§lilil§§§§i :,],,mellűséget" jelent, A
hörgők szííkülete érdekes módon
főleg a kilégzést nehezíti, ug},anls
a rrrellkasban a nyonrás megnó, és

enriatt .r hörsők előbb elzáródnak.
Íg1, i rüdőbői ttent tud távozni a le-
végő, anri oxigénhiány-os állapotot
idóiz eló, , " 6eteg úgy érzi, nenr
kap levegőt. A legjellegzetesebb
tünetei: a-gyorstrló vagy nehezebbé
r,áló 1égzés, ztháIis, a gvakori kö-
högés elsősorbarr éjszaka, de iizikai
és |elki (pl. stressz) terheléskor is je-

ii.l,vélenrénl,em szerlnt
ia,csak kevesen tudják.

ponto§an mit is jt,lcntc-
nek, \,agy egyáltal.iIr
rni l különbség ;gy r1-

§,,,lergiás, ilietve egy aszt,

|il,nrás beteg között. Ha
definiálni próbálnánk.
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érintxtek . életét a le ghétköznapibb
móclokon érinrheri. l,alantint sze-
retnének tájékozrltá.r nr,újtani .r

§yógymódokról, és brrzdítani ,,az

rlilágnap' 1ánrogatói,n7, 
lEg§525§g:,,'

ügyi Világszerve7et (WHO) és az
Egyesült,Allarrlok NemzétiLé§ié;;,,,,
si és, Keiin§éii',Tudomán}oq,,1n_tó,,1,,1,

, Kezeiés,,során az elsődleges cél a
hörgőgörcs és a gyulladis meg-
sZüntetése. A legíóntosább haió.
ánl,agok,'az inhalációs szteioidok-
Ezek, az. asz,tml alapját.:,
képező - sokszor allergi-
ás eredetű - gyu1l.rclás
csökkenrési,rc, illetve t,z-
zel együrt a tünetek meg- ,

előzésérc alkalnrasak. A
mai modern asztntakeze-
lés alapját jelerrtik. A ki-
egészítő kczelések közül a

legjelentősebb trlán a

hörgőtágító gvógy,zer.
ameJy belélegzéssel köz-
verlenül a tiidőbe jurtlr-
ható, ',5 l nr,ásodpercek' .

múlva h]tni kezd. Esi,-_-J
ket pcrc r lrtt nrcgszünte-
ti r Fulladás érzését. ha-
tjsa pedig 4-5. sőt r leg-
újabbak esetéb,en akár: 12
órán át rarr. A gyóeysze-
rezés a kezelőorvos álta1
szántos körűlményt fi*
gyelernbe véve eg}ánre szabott.',.,
,,€rdekesség, hogy egy nemzetközi
világnapot is _szenteltek ennek la
köze1 300 nrillió embert érintő be:
tegségnek. arnely nrirrden ér, nráju-
sának első keddje, Az csenrényt l
Világmozgalom, az, Asztmásokér,t
(GlNA) nevű szervezet jal rsolta és
kezdeménl,eztei998,ban. A nlp
cólja, hogy rádöbbent,se'az embere,
ket ezzeL a betegséggel kapcsolatos
problémákra és bajokra ;,,,nrel}ek az

zere (NHLBI).
Nekem is szeméIyes kö-

tődésem van ehhez az
e§észségüg}i,, pr61l1émá'
hoz. Elmesélem ..hogyan
lettenr,rsztmás", i]letve
.,,,rrrilyen',l, , is :egyáltalán

a sztntásna k len n i 
", re-

mélve. hogy szenrélyes ra-
p4qztalatain1 nrások,segjt*
ségére is lehetnek.
, .Ai.,. ,á§rtm1,, jóformán
báimélitik .életkotban elő -
bukkanhat az',érintétrck;
nél, Állitól.g nagyobb
csóllyel jelentkezik azok-
ná1,,l,,ákiknek, l családábán
,volt,mát il,ysn,,lbeteg,, Rá:'
juk mondhatluk. hogy
örökölr hajlamuk van rá,

l Mi nél,,korá,lrbán bújik,, élő
valakiné]. annál nagyobb

erntrereket .,,'32: §lv,q53ikkal,,,,,,naló
lrends'z e-les' .,lkonzultálásr3,,.,',,| 61$gg;
ságának szenl]életes példája. hogy
néhány évtizede még naponta vitt
ügl eletekbe szirénázva a mentő
súli,,osarr full.idó. aszrmás roham-
ban szenvedő beteget. ma már vi-
qeoni, óllan :lgyÓ§}sie!ekke1,1 ren:
delkezüirk, melyek hélires, és ikónt.-

tóllált hasinálata esétón, ilven,sú:
lyos állapotba került beteggel
ritkán ta,lálkoznak.,'órvó§aink., A

az, e§ély arrá;'hoglr,',,,kil$§g$1']'t2 :,1,.;l 
"

illerő. ]A', eddigil:.],taPa9zialattlk,,,:,.,,1':,,
atapján :: gyermekkoi,b'an jeléntke"- 1',,,, :, 

l,,,;

zik le§gya k 13§§ln, (s §t'.a, leggl,ráko ;,,::,,',1,1 l :i

ribb króniku§ bélegségne§'seámit,, l,,,,.l,,] ,,:

ebben a, korosztá1}o'an);,,,a eonl belül l,,,,,,',

is 3 év körüli korban.
,:Nos;].e? al én .esetemlién.nénr],Í§y,,,.,,',,,,,,:.,,,,

v. o1t,,V, iss2 a gondolva; a, 1eáe|ső Je.,,'',, ',, 
.,,,,,,,

1ek, heredik,,.ositálrrós,,' ]ko,irombai1''',.,',,,.l

t 
-atek féL,,, anrikgi,,,i', taáév:,ősii" :,,],,,,,,,:' :

időszakába, n, t{iesén,,,, hét.köznáPi,,,:,,:,,...,,:,,

módon sikerült,,:megíáznónr.,l,Min,,,,,',:,,;.:,:,,,,:
den úgy kezdódött. mint egy
sz-impla. :,n!thás,, bete§ség, ésetónr,:,],,,,,,,,:

c_sakho§y lhoss,zú ,.idó ',múlva ,iem ,,':1],,.:1,: 
.,l

műltek eI-a tünetek,]főkéntl,á,mi'á ],: 
:]...,,l '.

köhögást,iileti.,,,E§}.ik,'éjs,záka,,,ái.,,,,. 
",,, 

:,

tán.,lógsiórn;]' fo gott, elr'.,s' *11116.r*.,,',,,,,,l,,,,, ;l :.,

álmomból1,Iei,egő után kapkódtáfi ;,...,:'1::',,],]

amivógü1 göicsös;,rohám§róiű.:kö.',.., .,,.]].,,:i

högéibé,- tórkolt.' §siakáról,, l éjsáa,ll:,,ll',,,,,
kárá fókozódtak,'a fiinetek,.,,.Már,ai'] 

".,.,,, 
]'

eglsz ór ű levegőr,á el, is, nehézké,§Sá,l ll l,,:,'.,,,.,,

vált;,5 6b*, sípoló,hang,, kí!éite;, é1-.;,1,.,,,.,,,,, 1,,

ilúdno, 1n', p e.di§, qzint e képleléá9ég ],,]]l',:',.,]],
volt., Fdlesanyám,, nrindvógig],],vir:,,l;]].]].1].,..,:,

rasztott mellettem. :, forió.',, .'mére§,:',,,.,,' '',,,.l..,

teát késiíteti'] nékenr,,.l,:S,.]',a,.,,:.há"i]].l.,..',,,.,,, l,

gyógrmódok rne§ann1,!,1'lfajtájánáL,.',,,.1.,.,..,

Próbált,,iegíteni rajtam;,..lKinslen:.,'],,,,.:,.:,:,:,:'.,

ve déssel téli időszak.,vol| ,§§ e§:}:::']]] ,,,1::],,
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szel csak véget ért. Akkor nrég ar-
ra gorrdoltunk, hogy bizonyára a

nátlra szövődnényei felett sikeriilt
g},őzeinlet ]IatnuDk, Mirrden visz-
szatért 3 rencles kerékvágásba.
Eu.i.z .ok.rig t ünettttcnrcs krrrszak
köv<tkczctr. mtgrrem rt;r,I,,rJik
osztály egyik tesn-rcvelésóráján ed,
digi életerr-r egyik legrémisztőbb
eserrrényét élhettenr át. A benlele-
giri, kciiöker ftttorruk. llrljrr l ntj -

iodik vaqv hlrrrr,rdik kür rrél jár,-
hattarn, amikor először enyhe, ap,
ro kühogé. logort tl. nrlrjd hilrelcn
., 11q..]1,ott kínrclerlen rohr mbr.
Az összes előnrmel azon voltarn,
hogv valirnri nródon levegőlröz jut,

hassak, de úgy tűnt ninden elóle-
szítés hiábava]ó. Térdre fogytam.
A tarrált-ió feleszrrrélve, bog,v ko-
mol1 lelret.r gond. od,ltleletr h(}z

zárrr. pr,óbj lt.r kipuh.rL.llnr. hogr
111i töItént, esetleg van,e §;!-Ógy-
szer nlrlarrr, ar-ni segíthet, de látva,
hoqr vál.r.z:dá.r.r ktlprcIetr v.t

gyók. rnkjbb,,i:k rrr ugtorni pró-
6ilr, iIlecve inttruj]r. hogr próbjl-
j.rttt rncg lri.ln krlújrri a levegöt,
\z,tvttn.rk l.,,:,Löbbic elÚ57oll il íii-
letn r-rrellett, de a lén_veg mégis eljrr-
tott'hozzám: lassú, nyugodt légzés
b_rrrni ár,,rr, ljeszrórlek tűnl J goll-
rJL-rl.rr, ltogr .-r rn,ir igl,i, oly kevó.
nck rűrlö letegónrLról rrlcg inkább
.rrll törekeJjck. hog1 kiíelé tújJrk.
Sokka1 1ogiktrsabbnak éreztem,
hogy valahogy nragamhoz vegyek
oxigént, de hallgattan1 a tanáfnŐ-
te. Végtelennek tűnő, küzdelnres
percck.orozLrl r olr. 1,rlrn.r leg
jobborr erttberr prób.rló ieladlr le-
e) ő/niin k ,l .ljjt t/.-r\elclünkct.
A tobbiek elmondása szerint n_vaki

ereinr erósen megduzzadtak, ajka-
inr kékes árnyalatúvá váltak, ar-
cour pedig sziitkés szírrűvé. Beren-
delr,e édesanyámat azonnal a kóI--
házba küldtek. Odaór ve kaptanr
g;óeyrz.rL. in.;, kciót. nrljd nóhínv
Lerdi.t köverően,.rulil)\,i/,gj1.1
tok " kör,.rk.,ztck: legze.fun kció.
vizsgálat (ez egy spilométer nevíi
készii]ékkel történik, amely a lég
zi. pJrJlnér(,íci( kepes dc[irri.illri .-r

,z,rLot,r,os ,zinrjr.r). i]lct ve allcr,
gr.rviz.gjl.-rr. M:jd e dokrorrIö kö

A,,beteg" is élhet tehát teljeS életet, Úgytartom aki akaíja a S]kert, annak9yaklabban

megadatik bálínilyen sorshelyzettel is legyen megáldVa. Ha ien] hlsznek nekem, aZ

alábbi peldák talán lgaZolják majd aZ áliitáSon,]at. Nem m ndeg_! kük ma még]s kellően

._ példálzák azt hogy aZ asztma nem szükségszerúen kcr átozza Valakinek a

pályalutáSát, LáSsuk, mi lehet egy asZtmásbó

Hires iró/ újságiló; [/]arcel ProUst (1872-1922), JoSeph P^,J tZer i]817,1911),

Hiles ZeneSZelzó: Antonio ViValdi (1680-1743), Alnoc Sc|önberg (1B74-

1951), LUdW g Van Beethoven,

Vi ághílú ZongolamúVéSz: Althur RubinStein (18B7-1982)

Ism;rt filmrendeZő: l\,4artln scorsese (A Taxisofőr, a Nagymenők és A í€ltegéS

foka cíínú fjlmek rendeZóje),

Nobel-békedijas amel kal e]nök: Theodore RooseVe t (185B-1919),

oroSZ cár: (Nagy) PéIel (1672,1725).

olirnpiai bajnok: N4alk sptZ 1972, l\,4ünchen, úszás: 7 arany, Ton] Dolan -
1996, Atlanta, úsZás; Sy Vie Bern er - 1996, AtIanta, múugrás Jackie Joyner-

Kersee - ]992, Barce]ona és 1996 Atlanta ai étika.

ToVábbá ugyancsak eZZel éllek együtt: Leonard Belnstein karmester,

ElZabeth Tay|or SZinésznó chares Dickens író, John F, Kennedy, aZ Egye-

sú]t Állarnok 35, rn]nisztereInöke. Zala György, kétszeres o1impiai bronzérmes (1992

és 1996), négySZeres Világbainoki €ZüStérmes sportoLó, challotte co eman brii f lm-

SZínésznó (1969-2001),

Egy-két maj pé da: Plnk (amer]kai énekesnó), D ane Keaton (amerikal sZinésZnó),

sharon stone (amer]kai sZinéSZnó). Király Viktor (magyar énekes)

kell valljam, étzékenyerr érintett),
takarítanoni nem javasolt, inten,
zív, nregcr óltető testrnozgás nenr
j,rr.,.olr. d.,hj nl ozn i Lrlo, íbár, ez
cllg<l]] l]elIl rg.lzjn érinrett. hi.z.n

"zélőtt 
r"rrr cigalettáztanr), szel-

1óztessiirrk sok.lt, s töitsek rrriné]
több rdór .r :z,rb,rdbarr, Lzerr Litl ió-
r<l,ed;irr,(,,z rrlcr gerr.,k k iz.,t r.i.j
ra. n!,tigo.it. stressznrcntes ó-letre,

pollenidősz:rkban pedig nagy
han3súlr,t iektessek az imnun,
rendszer- erósítésére.

Azóta háron év telt el, s remekül
érzen-r magalrr. Rengcteg új enber-
rel ismer*edtem meg az elnrúlt
évek során. akik nrindanrryian e5;y

boldog, kiegyensúlyozott és legfő-
képp egészséges lányt láttak ben-
nem. A titok nyitja, hogv neu1 sza,
bad engedni, hogy a betegség eiha-
ta Itn1.orlion lcletrürrk. Mi irjrryi-
runk. Mi dönrlük cl. I]op,) az clíl
szépségére koncerrtrálunk, vagy pe-
di* hlgyju}.. hog1 lelenré.sze min
dcnn.rpjaink.rr .rz el,ink kerülcj lka-
djlv pu.zta gondol.rr.,. Ht,zetl a bc-
lcg\ég neln lIlj,. millr a IllciJlln}l
próbr ret el közul cg1.,,rrrelyn,,L l<

győze.e n.'llkülözlreiell(,n e boldog-
ság elérésétrez.

KOMORA BERILL FANNI

zölte a diagnózist: a gyernek aszt-
mj:, H" úqy ve.tzük. r.rllmil),'.,n
qzlntcn lehctect .zjnlírlnr ri. hogy
előbb vagy utóbb nálarn is felbuk-
kan m:rjd ez a betegség, hiszen
édesapám rlár kisgl,errnek kora
óta ebben szenved. A doktornó to-
vábbá elnrondta, mire kell iigyel
nünk. r,.rlrmjnt róbb gyógy,zerr i,
felírt: egyet, anrel;zet rnindig kell
szedni (tünetnentes időszak senr
képez kivételt ez alól), egvet, anre-
lrer gt,enge lc9úri iI,ritició c,ctén
k.ll Íitalin,rn]..gler pcdig , ró.
rohan esetére. Az életnródbeli in
telmek kózótt szerepelt, hogy lehe-
tóleg minden poríogót el kel] tá-
volítani a küz<lerrrból (röbb(k kö
zött a plüss figr.lrákat is, arnely, be

1458 . t, ] | í,\ Tl Do\1 c\\ , ]l],4 l6



Első éveikben a

kisgyermekek még a

vizu aI itásnál is tartósabb
és élénkebb érdeklődést
mutatnak a hangok és

dallamok iránt

,tásukát:jm,a,, P11*.' 
-U - -,zeaév el, él.,

]lqnté,óeö,,',,,iákábt1l, :l;;kikápesolnakli:"
,bennőnkqt:,ini*éppen á,t§nger húllá.
,nrai,ás a,,,wízc§olló§ár:, megnyli i!qi,,,á:,,

., 
nradáreglcséi§és,p. edi§ jókedvie dedt,,

,',bennün, kgtr akképpenlazít él j]:re ]

]Xaetos']zene- ::',.,],."".l.] .,.,, ]'].,

, ; :,,,SdVv9qé6_ünk, má}eib :éiettani hátá-:'
,]:§s'kát ]iq kiíbjei: eiy,ienrpór'd"l,,h"'11,,

', ,,Jelképesnek tartom, hogy van szemhéjunk,

,' de nincs fülhéjunk: nincs rá mód, hogy a ben-
' nünket körútvevő sokféle zají kikapcsoljuk,
. vagy lehalkítsuk. Fülünk legmélyebb álmunk-
, ból is felriasz{ és csak a súke t - aki érzésem
,, szerint minden ember közül a legmagányo-
] sabó - tudja felfogni, milyen az a világ, ahol
, tökéletes csend uralkodik,"

, (Yehudi Menuhin)

: ,,Miként a testnevelés a testnek bizonyos
. minőséget ad, éppúgy a zene is képes formál-

ni a lelkületet, mert rá tud szoktatni bennünket
' az igazi örömre, A zene nemcsak műveltség-

re, a szórakozásra, hanem az erkölcsre és a

gatáq,a,,, kö_zbén : PúlzuqnCIk :, Z2 .,1zá7a-
lékkal, légzésünk pedig 50 százalék-
kal,lis, méeemelkedhet; :,míá eg}., li§-
sabb,.'i:itrlrúrú,,,.,,.,*rór*rú ]dárab ]. al
nórmális,,szint alá is vihetí élétműkö-
désünk ugyanezen megnyiJr,,ánulása-
it, .Kedvérie számáink-még,ha{gatása.
kor.,: : gyakían,:', gkűnik,, 

",belőlünk,,,,á:
stre§sz,'au 'aggodalonr,, és:_a 

.,Íé,,,l+rn 
,

lélekre is hat, A zene gyönyört, az erény pedig
igaz örömöt. szereteí és gyűlöletet ad. A zene

képes átformálni a lélek erkóIcsi alkatát."
(Arisztotelész)

a

,,Megmondom én titkát kedvesem a dalnak: ,

önmagát hallgatja, aki dalra hallgat,

Mindenik embernek a lelkében dal van, ]

és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a letkében az ének.
az hallja a mások enekét is szépnek."

(Babits Mihály)

,,A zene hangzó matematika,"
(Leonhard EuIer)

Éiettin* tteáétÉtqt'' fo3va miú.,:
nyáian,:§zoíos_abb,,, . kápc§olatbaá,

állunk a ]nnóypq,',6int. hinnénk á,,,
magzat hamárabb,,,hall;mint, láti,á,'
méhen belüli zendraItgatás pedig

,"nn"oti,,a memona

kialakulását,

''l , ',,,'.' '

]]] ],.:,,,,

míg egyéni zenei élménye-
rir§ során a, rnegszóláló, n-
§ot,,,és, haryóni{]il gl$an, j]:

.,, l_ap9tót,,,.§érjeqitenek.],szervezé k+.,,.,

l,,l trcn;.1rle,trrljen, gelÍe5en,ltartózkodünk,:,

l.,],,,,,, qgé§i] nap',{nlint,,'B},á_:1nai tizenévesekl,;
1,,,.,,,, ér,,iejátszóik,,íülhállgatóik}. ] addig la'z,'

,,:':égyüiteq qenei§lmelly á'i]táfiá§ kom.,
,,, 

],.,, munikáij§, a, §es7ágeté§ek,l,é1raéníé-,
,l,", l,,hez,,hasónlóán:éPítőealha|.az etüei;,,
.,']'.í€,;',.§'ké§őbbl,ldjes,,',1ény-ként,túd,.:ésit.,,

,,,,, 1,v,r:nnj, §aját' és,rnáso_k:életébén íp1,. kÓ;.,'
,,,,,,',,n66tr,.r*atór' zenei.e§}aűttese,k, alkó. .,

, :' l,,,65i' 1.o6Pen}sége).,,,,]A., kiVáltólt:,poz!tív,,,,
,l .,,liatál.áréit lehe! il}en,]§o,krétúén:jóté,1,
,,,]],,,, ]kon!),,mert rnűnész'g1l€ak kózü.a,ie.:,,

:. .ne iá]án ]a]legkónnÍebbeír,eléihetó,éi::a,l,
,,]égközr,é_t_lénebh:Kö_r{ilv*z'és.méfu-,

,,] , , táioi,beanii _t,niinde,nnaPm,3élén-,. l,

',1',,,.']{Je élirünkbén,,észiévétlenü1, li§,.ófiá§i .ll]

, . 1 
];h$t].§}.akorol füikái,_é§,,iq]liie§$25§-,,,:,

,'] §ünkie;,,.,.,,é]etmóduokiá;l:,:.'Viselkedáa,,1,1
,:l,,:sitlkie,,q:qrrlé]iiiégün1<íbjlődésé§,1,',,,,,

,,,,l]l],,,,,,'Min'dn}r.,ajan,'''tr.rá§ .,,eni}ékéket,-,és.,ér,l,,
:,,' "'ze]nieket, tűií:*, a'ieiéhéz., Min,,{étr, ".
. i .,: ,kibe]l, niá§., hoáúlatot,, ,keltenek'.,:Ós',,,

,1,. , m6r,,*Orrd§ratokatlléljéi:zténeL egyés:,,
, 

l l stílüsók,, é}óá dók;::ar_elodiák,éi, dalszó.,,.'
, ',,,,v,é§§k,:,Ezéit, lala'kUl,,kill minden]<ibe,n,,..,

,,;,, sqját;'legyedj ?enei íilésn!fu Á],,rrapjá'..,
,',,,',ifikban]],,, aérn,,.liúliottan,.,'],,iPopulárií,, ;

:,, 
.l : 

klá§§z_ik,1l§,, zéne,l,:nég$ihaió',';;han,gu..,,:
l:ll ' ,'látrt dóiítóli, ,.'l EgP52j:,'l , eiöíakenti,' ',a , .'

],] j,:,,stfesiit, ::ifukorá' 
a]::,kiéadnjrási;],.:Ser: :,,

,'',"ké,nrirr,,int§lektúálislákt-' t''' 
*1:,,:,::

,,,, :,:rrégíblelő?é;rei kótn}eettét biitgs,ít all,]

l:,l,, gónd&odáshi,,,.,,,,
..1:'" : § ll!§{f§.rUr...61&, éí,,han§felVéte-',,

,,,''$:i:+ hásonlóa*:fejtik,kijóiétonlr,ha:1,1,,

á
{f*

&+. ,:

"
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A zeneterápia képes

javítani az egyén
mozgáéán, értelmi és

érzelmi funkcióin, nem

utolsó sorban pedig

növeli a beteg életkedvét

A zené
a legeXpresszívebb
és leginspirálóbb

művészeti ág

i]a,:']:!

l]'il]:{]l:::
..l,

si
,* XoOaty Zoltán közismert mondása: Legyen a zene mindenkié| Ugye mennyire hasonlít ez a ]1§

sokat haIlott jeImondatra: az egészséf mindenkjé? A veszprémi iáu.rry László Gimnázium

3:..130SZtályOsdiákjaazonavéleményenVan,hogyaZeneéSazegéSZségegyformánfontos
és szÜkséges az ember é|etében. Horváth András a Lovassy egészségneveléssel foglalkozó
honlapjára -http://egeszseg,lovassy.hu/- készítette ez|azrásáta Zene Világnapja alkaImá_

ll::§ bÓl. András nem készü| orvosi egyetemre, nem akar biológiából érettségizni, mégis ,,tollat
'l:],']i:l:':]..]:. ragadott",ésmegírtaeztacikket,amiből látszik,hogytudjaésva|lja, hogyazegészségnem

egYszerűen a fizikai jólétet je|enti, jóval több annál. A zene hat a szervezetünkre, közösséget
íormál, az érzelmek kiíejezésének egyik eszköze, sót még okosabbá is tesz - így érzi egy
matematika tagozatos. komolyzenével is foglalkozó. a Lovassy-kórusban ének|ő Ó kitűnóen
néPtánco|ó fiatal. Nekem, bio|ógiatanárnak kü|ön örömömre szo|gál Andris irása. Ugyanis

11111§ bizonyítja, hogy érdemes vo|t eIindítanunk az Egész-ségedre honlapunkat 2014 márciusábanI
Ezt a weboIdalt kizáró|ag diákok szerkesztik, ők talá|ják ki a témákat. ók írják a cikkeket. S

,il:'l..:' tOrent Oiáktársaiknak szánják, azoknak, akiknek fontos az egészség, akik tenni akarnak azért,
hogy Íelnóttként is egészségesen élhessenek, de természátesen ,inden honIaplátogatóhoz
szólnak. A fiata| munkatársaim többségében orvosi egyetemre készülnek, tehát már most
hivatásból uégzik az egészségtudatos szemlé|et kialakítását. Viszont az egészség tényleg
mindenkié - mi sem igazo|ja ezt jobban, mint András tanítványom írása.

Sz. T. T.

,i]|*:;

!l]':.:'ii.l]il]j::':..]lil:.';]::]i::f]]....1::':.'.'ll.::)]:':'].ii]. :] ::
]l.i]:a1|,i]:ll,].,]i:']]]!].a,:]l:a]]l]]:,,,ll:::l,,,':]:l.j]:;:]a-:]:a.ia::1. 

';]|i:j:1,:l,]],:]l]ia.i]]ii]]]l:]]]jr,],]]:]].
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