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. jutalma 
ltUmWF\T · Tabb 
mint egymllli6 for lntos 
jutalmat kapnak a me
dlahat6sag dolgoz6 i 
Irja az Index. A hat6sag 
szerl nt Igy lehet aszta
n5znl a szakembergar
dat a magasszlnvon a
hi munkavegzesre. A 
szervezet Iden 40 mil
liard forln tb61gazdal
kodhat. 

Zene miatt 
vertekagyon 

Feszit6
vassal vertek agyon ro
man lakotarsal egy erde
Iyi magyar fer fit egy reo 
szeg vita heve ben , am i
ert Sikl6di Csaba (t42) ro
man szamok he lvet t ma
gyar zenet szeretett vol
na hallgatni. A harem ro
rnant letartoztattak, 

Egett azislaU6 
Kigyulladt egy 

istall6 tet6szerkezete 
vasarnap hajnalban. a 
tuzolto k negy oran ke
resztol kOzd6ttek a 200 
neg yzetmeteren tornbo
lo lanqokkat, A lovaknak 
nem lett baja. 

Betonhidnak 
csap6dott 

Meg
halt eg y 21eves sarbo
gardi fia talember teg
nap hajnalban a 6306-os 
uton, miutan az arkon at
vezet6 beto nhidnak csa
p6d ott autojaval, A ho lt
testet a [aro rok vettek 
eszre, 

Az alla nd6 hort yo
gas nem csak bosz

szant6 a partner
nek , egyenesen ve

szelybe sodorJaa 
szexualls eletet 

a h6rkolas~ 

Manapsag szarntalan terapi
citalkalmaznak a horkolasra, 
vanna k rmitetek, neha pedig 
meg a fogyas is eleg lehet. 

K. B.Gy. 

A hortyogo nem 
kaprendesenleve
got, ezert verkerin ge
se es a merevedese 
nagy veszelyben van 

UAUYARORS2AG - Horko
10 ember mell ett alud ni po kol 
- ezt mar eddig is t udtuk. De 
hogya szexnek is lottek? Pedig 
pont ezt all itja egy friss ku ta
ta s. Tudosok kimutartak, hogy 
a hangosan hortyog6 ferfiaknal 
lan kad a vagy, es gyakran en 
nek fizikaijelei is rnutatkoznak: 
sulyos esetben a pasi k .ferfiere
jiiknek " is bucsut mondhatnak, 
a horkolas ugyanis impotenci
at okoz! 

- Aferfiak csaknem 40 szaza
leka szenved enol a problema
t6l. A horkolas egy tiinet, ami a 
fels6 legutak alvas alatt kia la
kulo szfikiiletet jelzi: a garatot 
kifeszfto izmok ellazulnak, es 
ahogya legzeskor ki-be aram
lik a leveg6, a lagy szovetek rez 
gese hozza letre a mar onmaga
ban is bosszan

lentkezhetnek, akar tobb szaz
szor is egy ejszaka . A kialakult 
oxigenhianyos allapor pedig fi

zi ka i faradt
t6 hangot - ma saghoz, szfv
g ya ra zt a dr. es errendsze
Vida Zsu zsa n ri betegsegek
na neu rologus, hez, a gy i ke
szornnologus. Vida Zsuzsanna neurol6g us ringeszavar
- A ga rat elza hoz, psziches 
roda sa miat t hossza bb-rov i problernakhoz, sot szexualis 
debb legzeskimaradasok is je- zavarokhoz vezethet. 

A vizsgalarok ki rnutartak: 
a horkoI6k nemcsa k kornye
zetiiket zavarjak, de a faradt
sag es a koncentralasi nehezse
gek mi att otszor tobb balese
ret qkoznak es szenvednek el. 
A folytonos kialvatlansagerzer 
rniatt nem ritka a be fele ford u
las, a depresszi6, az erde klodes 
besziikulese, am it a rarsas kap
csola tok is megsin,yIenek, es 
ami a szexmil is etvagyat is e1

veszi. A horkolas bizony meg
konga that ja eg y hazaselet le
lekharangjat! 

- Az oxigenhianyos a lla por 
sulyos crrcndszeri szovodme
nyeket is eldidezhc]. Ennek Ie 
nyege, hogy az erek elveszt ik 
normal verararnlast biztosit6 
kepesseguket, ami merevedesi 
zavart okoz hat - hivta fel a fi
gyelmet a budapesti Sleep Cen
ter f6orvosa. ,.' • 

~ .. 
' Qj

1: 
0:: 
~ 
i<:: 
f2 

t.:J 

- HIROEr£s ------

JECYEDJ 
EJ.ES. 


