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Megszületett  XI. Ince pápa. 
Megválasztása után azon-
nal nekilátott a vatikáni ad-
minisztráció átalakításának. 
Az elődei alatt szétzilálódott 
és eladósodott pápai kincstá-
rat újjászervezte, takarékos-
sági intézkedései folytán né-
hány éven belül a kiadások és 
bevételek mérlege újra pozití-
vumot mutatott. Rendeletben 
betiltotta a bíborosok között 
uralkodó nepotizmust.

Házasságot kötött a 14 éves 
Marie Antoinette és a későb-
bi XVI. Lajos, aki ekkor 15 éves 
volt.

Megszületett Török Sándor
magyar író, műfordító. Ta-
nulmányait Brassóban, 
Fogarason végezte, majd a kö-
zépiskolát 14 éves korában 
abbahagyva különböző fizikai 
munkákból tartotta fenn ma-
gát. Először pertörténeteket 
írt, majd folytatásos rémregé-
nyeket adott le néplapoknak. 
Első regénye Az idegen város 
volt, amelyből később színda-
rabot is írt. 1931-től Budapes-
ten a Magyarság munkatársa. 
1933-ban Baumgarten-díjban 
részesítették.

Szentté avatták Jeanne 
D’Arcot Rómában. Az 
„orléans-i szűz” parasztlány-
ként látta meg a napvilágot 
Kelet-Franciaországban. A 
százéves háború idején vezet-
te a francia nép felszabadító 
harcát az angolok ellen. A bur-
gundok fogták el és adták az 
angolok kezére, majd az egy-
házi törvényszék elítélte és 19 
éves korában máglyán meg-
égették.

Először tartották meg az 
Oscar-díj átadást. Hollywood-
ban volt az első ceremónia. 
Később is legtöbbször Holly-
woodban, de alkalmanként 
Los Angelesben és New York-
ban is rendezték az eseményt.

Megszületett Pierce Brosnan 
ír származású színész (James 
Bond, A panamai szabó, 
Mamma Mia!).

Megszületett Hazel O’Connor 
a 80-as évek Új Hullámjának 
zenésze.

Az első nőnek – Junko 
Tabeinek – sikerült megmász-
nia a Mount Everestet. 

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

„A betegséget szúnyogok 
terjesztik, a fertőzött 
szúnyog csípésével ke-

rül a lárva a véráramba. Nálunk 
még nem volt szívférgességgel 
diagnosztizálva egy állat sem, 
mivel a betegséget terjesztő szú-
nyogok a mediterrán vidékek-
re jellemzők, így Olaszország-
ban, Spanyolországban, Görög-
országban élnek leginkább, de 
a klímaváltozás miatt már Ma-
gyarországon is megjelentek, és 
előfordulhat, hogy Temesváron, 
Nagyváradon is vannak. A beteg-
ség direkt nem terjed, tehát egyik 
kutya nem fertőzi meg a mási-
kat” – tudtuk meg Sándor Zsolt 

állatorvostól. Függetlenül attól, 
hogy térségünk időjárása egyelő-
re megvéd ezen szúnyogok meg-
jelenésétől, azok a kutyák, ame-
lyeket gazdijuk hosszabb uta-
zásra, nyaralásra magával visz, 
megtörténhet, hogy betegen tér-
nek haza. Ezért fontos, hogy a 
gazdi „úgy vigye ki, hogy legyen 
lekezelve, és akkor minimális 
az esélye a megbetegedésnek” – 
fűzte hozzá az állatorvos. A kul-
lancscsípés elleni védekezéshez 
hasonlóan ez esetben is a bőr-
be dörzsölt cseppek, illetve tab-
letták segítenek a megelőzésben: 
ezek általában egy-két hónapra 
nyújtanak védettséget. 

A betegség végzetes is lehet

A kutyák szívférgességét köny-
nyű megelőzni, míg a betegség 
kezelése nagyon nehéz. A csí-
péstől számítva körülbelül hét 
hónap leforgása alatt válnak a 
lárvák kifejlett férgekké. Ezek 
megtelepszenek a szívben, tüdő-
ben és a környező erekben, majd 
elkezdenek szaporodni. A ke-
zelésre használt gyógyszerké-
szítmények között forgalomban 
vannak olyanok is, amelyek el-
pusztítják ugyan a kifejlett fér-
geket, de ezek maradványai eltö-
mik az ereket, így az eb a kiala-
kult trombózis miatt elpusztul-
hat.  Emiatt nagyon fontos, hogy 
a beteg állat kezelése folyama-
tos állatorvosi felügyelettel tör-
ténjen – hívja fel a figyelmet a 
szakember. 

A beteg kutya kezdetben tünet-
mentes, de a szívben és a tüdő-
ben elszaporodott férgek többsé-
güknél köhögést okoznak. Ahogy 
súlyosbodik a helyzet, az eb egy-
re fáradékonyabb lesz, egyre ke-
vesebbet mozog. A legsúlyosabb 

stádiumban abnormális tüdő-
hangokat hallhatunk, a kutya el-
ájulhat, vagy akár végtagödéma, 
veseelégtelenség, májkárosodás 
is kialakulhat, melybe kezelés 
hiányában belepusztul az állat.

Alap az élősködők elleni védelem

„Ahogy melegszik az idő, a 
felelős gazdi rögtön ráteszi a 
szúnyogtól, bolhától, kullancs-
tól védő nyakörvet a kutyájá-
ra, ez alap. Mivel a városon be-
lül is sok az élősködő, ezek el-
len nem csak utazásnál kell vé-
deni az állatokat” – jegyezte meg 
Kodolányi Enikő, az EbRemény 
Állatvédő Egyesület vezetője, 
egy springer spániel kölyök gaz-
dija. Hozzátette, hogy százszá-
zalékos védelmet semmi nem 
biztosít, azonban a nyakörv egy 
jól bevált eszköz, ezenkívül bőr-
be dörzsölhető cseppek széles 
skálája is kapható. Ő személy 
szerint nem tartja jónak a meg-
előzésre használt tablettákat.    

DÓSA ILDIKÓ

Házi kedvencünket is fel kell készítenünk a nyaralásra

Ebbetegség ellen

A kutyák szívférgességét könnyű megelőzni, míg a betegség kezelése nagyon nehéz

Igaz ugyan, hogy a szúnyogok által terjesztett kór, a 

macskákat, kutyákat veszélyeztető szívférgesség vi-

dékünkön még nem jelent meg, azonban azok a gaz-

dik, akik hosszabb utazásra, nyaralásra magukkal vi-

szik házi kedvencüket, nem árt, ha indulás előtt fel-

keresnek egy állatorvost.

FOTÓ: HAÁZ VINCE

Kolozsváron és Marosvásárhelyen lép fel a magyar blues királya
Visszatér Erdélybe a magyar 

blues koronázatlan királya: 
szerdán este a Form Space-ben, 
csütörtökön a marosvásárhe-
lyi Jazz&Blues Clubban lép fel 
Deák Bill Gyula Artisjus-díjas 
énekes és zenekara. Bill kapi-
tány 1968 óta aktív, és bármeny-
nyire hihetetlennek hangzik, fél 
évszázada rendszeresen szín-
padra lép különböző produkci-
ókban. Az összetéveszthetet-

len hangú Deák Bill Gyula a kő-
bányai Sztár együttesben kezd-
te pályafutását, akkor még kül-
földi együttesek slágereit éne-
kelte, később pedig dzsesszéne-
kesként működött a Napsugár, a 
Wanderers és a Loyd zenekarok-
ban. 1979 és 1985 között a Hobo 
Blues Band tagja volt, ekkor vált 
országosan ismertté, majd szó-
lóban, saját zenekarral is turné-
ra indult. Később a P. Mobil egy-

kori gitárosával, Bencsik Sán-
dorral megalapították a Bill és a 
Box Companyt, 1983-ban a már 
legendásnak számító István, a 
király rockoperában is szerepet 
kapott. Később az Itt élned, hal-
nod kell, a János vitéz és a Jézus 
Krisztus szupersztár című mu-
sicalekben is fellépett. 

Deák Bill Gyula első önálló le-
meze 1984-ben jelent meg Rossz 
vér címmel, ezek után még 5 szó-

lólemeze jelent meg, a legutób-
bi 2009-ben került piacra. A ma-
gyar blues királya legutóbb ta-
valy, a Kolozsvári Magyar Na-
pok nagyszínpadán lépett fel a 
kincses városban, Földes László 
Hobo társaságában. „Azzal fog-
lalkozom, amit a világon a leg-
jobban szeretek, ez pedig a ze-
ne, a színpad, a közönség. Ez 
engem boldog és mérhetetlenül 
gazdag emberré tesz” – nyilat-

kozta a legendás énekes azt kö-
vetően, hogy bejelentette: idén 
november 9-én a budapesti Papp 
László Budapest Sportarénában 
nagyszabású, az 50 éves karri-
erjét összefoglaló koncertre ké-
szül. Várhatóan ebből az átfogó 
repertoárból kap ízelítőt a kin-
cses városi és a vásárhelyi kö-
zönség is.

GYERGYAI CSABA




