
Az üylet elköltözött. – hirdeti egy befóliá
zott papír a rácsos ajtó mögül. Ez eggy gyak
ran előforduló gépelési hiba, ami a magyar 
billenytyűzet z és y betűinek felcseréléséséből 
adodik. Ne haragugy kedves olvasó, hogy ismét 
a hejesirás felett török pálcát, de egyre nehezeb 
szo nélkül elmeni a tény melett, hogz egyesek 
menyire nyilvánvaloan ordítyák szembe a 
zemberekkel az oda nem figyelésük, elgépelésük, 
vagz pedig a hejesirási szabájzat nem ismereté
nek a tényét. Legalább, ha valaki kilyavítaná, 
mielőt köz szemlére kerül ay ijen. Lehet, hogz 
csak nevetni tudunk ralyta, hogy ez menyi
re röhelyes, de tulalydonképpen elszomorittó. 
InterNetes közegben egyre töbet mozogva, 
eggyre jobban megszoklyuk az ekezetes betük 
mellözesét, rőviditésekkel komunikálunk, köz
hejel élve pedig egzre több szőget verünk a 
magzar nyelv koporsojába. Gyerekoromban 
volt egy meghatározo olvasmanyelmenyem, 

amelynek cime: Egy komisz kölök naplója 
volt. Ilzen stilusban irták, csak nehány száz 
oldalon keresztul. Nem volt könyű olvasmány, 
de átrágtam magma rajta. Feltevödöt benem 
a kérdés: vanak ijen emberek, akik poénbol 
csufot üznek a hejesirásbol? Eyzt kéremszépen 
nem kelene megengedni. Természetesen az a 
nehány elgépeles még nem a vilagvege, de ha 
ordit valahonan, akor elég idegesittö tud leni. 
Ijenkor ay ember akkaratlanul is elgondolkoyik 
ralyta hogy kerűlhetett ki a nyilvánoság elé, a 
híbás papirdarab. Elgépeltték. Oké. De aki ezt 
a keze közül kiagya, legaláb eggyszer olvasa 
újra, vagy nézese meg ojanal, aki kiszüri a 
hibákat. 

Minden elismerésem annak, aki végig
rágta magát ezen a szösszeneten. Engem 
ráébresztett arra, hogy nem is olyan egyszerű 
szándékosan, helyesírási hibákkal teletűzdelt 
szöveget megírni. Hát még elolvasni…
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121 millió depressziós világszere
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Gzilkos hejesirás
        villanás n Tamás Attila

Többnyire napos időre számíthatunk, helyenként 
megnövekedhet a felhőzet, csapadék is csak helyen-
ként várható.  Meleg, illetve hidegfronti hatás egy-
aránt terheli szervezetünket. Gyakori tünetként fej-
fájás, rossz közérzet jelentkezhet. 
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A depresszió világszerte 121 millió em-
bert érint, a betegség legsúlyosabb 
formájában öngyilkossághoz vezethet, 

amely évente 850 ezer ember haláláért felelős. Az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) és húsz 
vele együttműködő központ szakemberei által 
végzett kutatás a világ 18 országában vizsgálta a 
depresszió előfordulását. 

Úgynevezett major depressziós epizódot 
(MDE) annál a személynél állapítottak meg, aki-
nél kilenc tünet közül legalább öt felbukkant. A 
tünetek között volt a szomorúság, az érdeklődés 
vagy az örömérzet elvesztése, a bűntudat vagy a 
csökkent önértékelés, alvás- és evészavarok, ener-
giátlanság és a koncentrálás nehézsége. 

Több mint 89 ezer emberrel készítettek rész-
letes interjút a felmérés során, amelynek eredmé-
nye azt mutatta, hogy a magas jövedelmű orszá-
gokban a népesség 15 százaléka, míg a közepes 
és alacsony jövedelmű országokban a lakosság 

11 százaléka lett depressziós életében valamikor. 
Az életük folyamán legalább egy depressziós epi-
zódot átélő emberek aránya Franciaországban, 
Hollandiában és az Egyesült Államokban meg-
haladta a 30 százalékot, Indiában pedig 36 száza-
lék volt. A legalacsonyabb arányt, 12 százalékot 
Kínában találták. Országoktól függetlenül, a 
nőknél kétszer gyakrabban jelentkezett depresz-
szió, mint a férfiaknál. 
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sudoku Sorsoltunk!

A július 11–15. között megjelent 
skandifeladványok helyes megfejtéseit 
beküldők közül ezen a héten a gyer gyó-
remetei Benedek Mártának kedvezett a 
szerencse, akit nyereménykönyvvel jutal-
mazunk. 

 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Samuel Barclay 
Beckett – A megnevezhetetlen; Louis 
Pergaud – Gombháború; Borsos József  
– Lányok bál után; Kertész Erzsébet – 
Mint fűszál a réten; Stephen Edwin King 
– Napnyugta után.
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