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Új híd épül Vámosgálfalván

A Maros Megyei Tanács uniós projektje

Akne, ekcéma,
pikkelysömör,
viszkető fejbőr...

Vajon amit a tükörben látunk, az bőrprobléma, vagy a beleinkkel van
gond? Ha már kipróbált különböző
gyógyszereket, krémeket és kenőcsöket, de egyik sem segített, lehet, hogy
rossz oldalról közelítette meg a kérdést. Lehet, hogy mi nem szeretjük a
bőrünket, amiben élünk, de számtalan
mikroorganizmus igen, és örül, hogy
otthonra lelt benne.

Augusztus 16-án, hétfőn kezdték meg a Kis-Küküllőn átívelő
régi fémszerkezetű híd elbontását Vámosgálfalván. A Maros
Megyei Tanács által finanszírozott megyei út felújításának
része egy új közúti híd megépítése is a községközpontban.
Az építés idejére a közúti forgalmat egyirányúsított, aszfaltozott mellékutcákba terelték, egy ideiglenes hídon kell átkelni.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

A megyei tanács közleményben tájékoztatta az érintetteket arról, hogy
a „151B és 142 jelzésű megyei utak korszerűsítése, Nyárádtő (15-ös országút) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (14A jelzésű országút) – Maros
megye” elnevezésű projekt keretében végzett rehabilitációs munkák
során augusztus 16-ától Vámosgálfalván a 142-es országúton áthaladó
forgalmat ideiglenesen elterelték a Kis-Küküllőn átívelő híd felújítási
munkálatai miatt. A forgalomelterelés 75 napig érvényes. A megfelelően
kitáblázott terelőút magába foglalja a Kis-Küküllőn való átkelést is egy
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
Rangos elismerést
érdemelt ki
a csíkszeredai
kórházban zajló
stroke-ellátás

Arany fokozatot érdemelt ki a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban
zajló stroke-ellátás az Európai Stroke
Egyesület megítélése szerint: a 2020as év ESO Angels díjai között a trombolízist végző romániai kórházak
sorában 12 másik kórház mellett a
csíkszeredai kórház is elismerésben
részesült.

____________6.

Paranoia

Egy magát gazdaságinak meghatározó központi lap tegnap Magyarország és az erdélyi magyarság titkos terveiről cikkezett. Állítása
szerint Magyarország „mindenre rá akarja tenni a kezét”, ami szabad
fordításban azt jelenti, hogy – amint már megszokhattuk – valamiféle
merényletet akar elkövetni Románia ellen.
Ezt a következtetést egy magyarországi politikus nyilatkozataiból
vonta le. A magyar hivatalosság arról beszélt, hogy az erdélyi magyarság igényli egy állami magyar egyetem létrehozását, amellyel a
rendszerváltozás óta adós a román állam. Ezt a követelést a magyar
állam támogatja, hiszen az erdélyi magyarság az Európai Unió legnagyobb őshonos kisebbsége, amely nem rendelkezik egy állami pénzekből finanszírozott saját felsőfokú intézménnyel.
Felemlegette, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
(EMTE) húsz évvel ezelőtt kényszerűségből magyar állami támogatással indult el, hogy megerősítse a magyar tudományosságot. Mint
mondta, a Sapientia EMTE létrehozása az első olyan nemzetpolitikai
program volt, amely új dimenziót nyitott az anyaország és az erdélyi
magyarság kapcsolatában, és elkezdődött a székelyföldi tudományos
felsőoktatási politika megvalósítása.
A magyar politikus egyebek között kijelentette, Romániának el kell
döntenie, hogy részt kíván-e venni a Kelet-Közép-Európában létrejövő
egységes gazdasági térben, vagy kizárólag az európai nagy országok
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 25 perckor,
lenyugszik
20 óra 26 perckor.
Az év 231. napja,
hátravan 134 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma HUBA,
holnap ISTVÁN napja.
ISTVÁN: görög eredetű, latin
és szláv közvetítéssel érkezett
hozzánk. Eredetileg Istefánként használták. Jelentése: virágkoszorú.

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 22 0C
min. 10 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. augusztus 18.

1 EUR
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4,9259

4,2021

1,4052

241,6200

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Régészeti tábor Mikházán

A Maros Megyei Múzeum görgényi osztálya és a Római
Limeskutató Központ augusztus 16–21. között szervezi
meg a mikházi régészeti tábor programot. A tábor egy sor
oktató jellegű, iteraktív tevékenységet kínál a 6–12 éves
gyerekek, tanulók számára a mikházi régészeti parkban.
A tevékenységek naponta 10–12 óra között zajlanak. A
program koordinátora Szilágyi Orsolya muzeológus. Részletek felől érdeklődni és feliratkozni a 0751-365-576 telefonszámon lehet.

Szent István-napi ünnepség

Augusztus 20-án a Pro XXI Alapítvány és Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala szervezésében a marosvásárhelyi
nyári színpadon Szent István-napi ünnepséget tartanak.
Az esemény 18 órakor kezdődik a Keresztelő Szent
János-plébánián ünnepi szentmisével, majd 19 órakor folytatódik az új kenyér szentelésével. Fellép a Hiding Place
együttes, Berekméri Réka népdalénekes és a Csillagfény
néptáncegyüttes. Műsorvezető Kilyén Ilka Magyar Örökség díjas színművész.

Helyi termékek vására
a Petry látványműhely udvarán

A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum udvarán augusztus 20-án, pénteken 8 és 19 óra között újra
megtartják a helyi termékek vásárát, ahol ezúttal is házi
készítésű árucikkek – egyebek mellett helyi termelőktől
származó egészséges élelmiszerek – gazdag kínálatából
válogathatnak a vásárlók. A vásár bő felhozatalt kínál a különböző hagyományos és helyi termékekből: hús- és tejtermékek, sajtok, méz, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, bor,
pálinka, zöldség, gyümölcs, házi kekszek, kézműves termékek, házi szappanok, krémek, ékszerek, ajándéktárgyak.

Felszerelve adják át
a három művelődési házat

Érkezik a felszerelés az uniós forrásokból felújított három
kultúrotthonba – adta hírül nemrég Bodó Előd Barna, Mezőpanit polgármestere. Helyi hangszerkészítő 10 citerát,
helyi varrónők 21 mezőpaniti népviseletet készítettek. A
hangosítóberendezések, asztalok és székek is szétosztásra várnak a csittszentiváni, mezőbergenyei és harcói
kultúrotthonban. Amint az épületeket sikerül hivatalosan
átvenni, ezeket felszerelve adják majd át a helyi közösségnek – közölte a község vezetője.

Mobil oltóközpont az Azomureşnél

Tegnaptól augusztus 20-ig, péntekig mobil oltóközponban
oltathatják be magukat a marosvásárhelyi Azomureş vegyi
kombinát alkalmazottai, akik a helyszínen a Johnson &
Johnson egydózisos oltóanyagot igényelhetik. A vállalat a
programot a váltásokhoz igazította, hogy minden alkalmazott, aki szeretne élni a lehetőséggel, beoltathassa magát.
Az oltásra azok az alkalmazottak is jelentkezhetnek, akik
éppen szabadnaposak vagy pihenőszabadságon vannak.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

II. Kárpát-medencei alkotótábor
Mezőmadarason

A székely mezőségi Mezőmadarason idén második alkalommal szervezték meg a KÁRP-ART Kárpát-medencei Képzőművészeti Mesterszimpózium és Művésztelep alkotótáborát, ahová a Kárpát-medence magyarlakta régióiból hívtak meg
hivatásos művészeket. A kezdeményezés elindításakor az volt a cél, hogy a széles szórásban élő
alkotók a közös együttlét során tapasztalatot szerezzenek egymástól, és képet kapjanak arról,
hogy a saját művészi identitásuk hogyan ágyazódik be a magyar és az európai kultúrtérbe. A
tábor résztvevőinek alkotásaiból augusztus 19én, csütörtökön 17 órakor, a Kolozsvári Magyar
Napok keretében nyílik kiállítás a Szabók bástyájában.

Mezey Sarolta

Alkotás közös kulturális egységben
Dóró Sándor és László Dániel Magyarországról, Fazakas
Barna és Horváth Levente Erdélyől, Füzik Szilvia és Méry
Beáta Felvidékről, Lak Róbert és Sárkány Balázs a Vajdaságból és Kulin Ágnes Kárpátaljáról vesz részt rajta.
Lapunk felkereste a művésztábort, hogy betekintést
nyerjen az alkotói folyamatba. Arra voltunk kíváncsiak, milyen mértékben inspirálta őket a székely mezőségi táj és
életvitel, élményeiket, a látottakat mennyire tudták beágyazni az alkotásokba.
A tábor idei alkotóközösségének művészeti vezetője
Posta Máté volt, aki Budapestről érkezett, a Szolnoki Művésztelepen is tevékenykedik. – A tábor lényege, hogy a
Kárpát-medence magyarsága együttesen képviseltesse
magát. Egy ilyen művésztelep alkalmas arra, hogy összehozza az egymástól távol élő művészeket, hogy a művészeti elképzeléseikről eszmét cserélhessenek. Fontos, hogy
elindult egy folyamat, ami a globalizációs világban sokkal
közelebb hoz egymáshoz, a határok csak jogi határok, a
kulturális terünk ennél jóval nagyobb. A kultúrpolitika
egyre több lehetőséget ad arra, hogy a köztünk levő távolságok csökkenjenek, s egy közös kulturális egységet alkossunk a Kárpát-medencében – fogalmazott Posta Máté.
A táj mint fő mutívum
Horváth Levente Zsobokon élő festőművész számára
nem idegen a mezőségi táj, most kiemelten a gazdasági
épületek érdekelték. A falvak építészete tájegységenként
változik, viszont a gazdasági épületek midenütt ott vannak.

RENDEZVÉNYEK

Ezeket örökítette meg fotón, festményen, hiszen érdekesnek tartja, hogyan alakul át egy csűr, az eredeti rendeltetés
elvesztése után milyen funkciót kap.
– A Székely Mezőségnek jellegzetes hangulata van –
mondta Fazakas Barna reklámgrafikus, aki Csíkszentkirályról érkezett. Figyelmét azok az urbanisztikai és infrastrukturális megoldások, a falut keresztül-kasul átszelő
sárga gázvezetékek ragadták meg, amelyek tájidegenek,
nem illenek be a hagyományos faluképbe.
Sárkány Balázs szobrászművész, de a táborban a festészetet választotta. A vajdasági „lapos” vidékről, Horgasról
érkezett a mezőmadarasi dombos-völgyes tájba, ami nagyon inspiráló számára. A faluban található hagyományos
épületek oromzatán levő motívumok, a kerítések ácsolatai
ihlették meg leginkább, ezeket örökítette meg.
László Dániel budapesti festőművész zarándokként már
járt Mezőmadarason. Tájképfestőként a táj karakterét keresi és festi meg, ami, bevallása szerint, nem is olyan könynyű. A részletek nem sokat mondanak, nagy panorámát kell
bevenni, ahhoz a temető fölötti részre vagy a faluba vezető
szerpentines útra szokott kimenni. A festőművész galériát
vezet a budapesti Bartók úton, ahol bemutatják az összes
Kárpát-medencei művésztelepet. Eddig több mint hatvan
művésztelepet mutattak be, jövőre következik a mezőmadarasi.
Méry Beáta felvidéki alkotóként vett részt a táborban, grafikai elemekkel átszőtt festészettel foglalkozik.
Nem először jár a településen, most akvarellmunkákat
készített és felületkísérleteket végzett, képeibe a helyi
táj mellett a faluban fellelhető szimbólumokat szőtte
bele.
Füzik Szilvia is Felvidékről, Pozsonyból érkezett, nagy
méretű absztrakt tájképeket fest. Vallomása szerint megérintette a völgy mélysége, a mezőségi naplemente színei,
az emberek kedvessége, barátságossága.
Dóró Sándor Drezdában él, de Budapesten is alkot.
– Gyönyörű a falu fekvése, szeretek itt alkotni. Ládaképeket készítettem, olyan képeket, amelyek egy láda formáját keltik. Ezekből a képekből állítok ki a kolozsvári
tárlaton is – mondta a művész.
A KÁRP-ART II. Mezőmadarasi Művésztelep szakmai
programjának megvalósítását a Magyar Művészeti Akadémia és a budapesti Nemzeti Kulturális Alap támogatta, a
tábort a Vidékjáró Alapítvány és a Szabó Izolda által vezetett mezőmadarasi Pro Ruris Egyesület szervezte.

ban. A különleges vizuális hatásokkal megrendezésre kerülő koncert díszmeghívottja a Marosvásárhelyi Állami
Virginia Zeani Operafesztivál
Filharmónia. A zenei eseményt az Awake fesztivál szerAugusztus 20-a és 22-e között ismét Marosvásárhely látja vezői valósítják meg. A részvételhez egy ingyenes belévendégül a Virginia Zeani Operafesztivált, ezúttal a negye- pőjegyet kell letölteni az alábbi linken:
https://www.iabilet.ro/bileteawake-presents-vita-de-viediket. Az operafesztivál első előadását Magyarország
în-corzi-64963/. Bővebb tájékoztatás az esemény Facenemzeti ünnepének ajánlja – a koncertre a Vártemplomban kerül sor 20-án, pénteken 19.30-tól. A rendkívüli orgo- book-oldalán található.
nahangversenyt Mozart Koronázási miséje követi Traian
Rákóczi-lépcsőfutás
Ichim vezényletével, Garai Zsolt orgonaművész, valamint
A Vásárhelyi Forgatag eseményeként új kihívás elé állítják
a brassói és a kolozsvári operaházak művészeinek közre- a sportkedvelőket. Idén először, de hagyományteremtő
működésével. 22-én, vasárnap 19 órakor a Kultúrpalotászándékkal kerül sor a Rákóczi lépcsőn való futásra auban a fesztivál záróelőadásaként Gaetano Donizetti
gusztus 28-án, szombaton délelőtt 10 órától. A versenyzők
Szerelmi bájital című műve van műsoron Ştefan von
külön női, férfi-, felnőtt- és gyermekkategóriában „lépcsőzKorch tenor és Kolcsár Katalin szoprán vendégszerepléhetnek”. Az elején lesz egy rangsoroló futás, amely után
sével.
kialakul a főtábla, ahol már párban futnak a versenyzők. A
párok győztesei továbbjutnak a következő körbe, míg ki
Szimfonikus rockkoncert
nem derül, Vásárhelyen ki fut fel a leggyorsabban
a várban
a Rákóczi lépcsőn. Előzetesen jelentkezni lehet rá
Augusztus 22-én, vasárnap 18 órától a Viţa de Vie együt- a vforgatag@gmail.com e-mail-címen, ugyanakkor a helytes szimfonikus rockkoncertet tart a marosvásárhelyi vár- színen is, a verseny kezdete előtt.
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Augusztus 20.

Magyarország állami ünnepe

Augusztus 20. államalapító Szent István király ünnepe, nemzeti ünnep, Magyarország hivatalos állami ünnepe, egyben az új kenyér ünnepe. Az MTVA
Sajtóarchívumának összeállítása az ünnep történetéről:

Az egyik legrégibb magyar ünnep a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Szent István uralkodása idején még augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé. E napon hívta
össze Fehérvárra a királyi tanácsot, és tartott törvénynapot,
élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ezen a napon halt meg. Az
uralkodóról halála után augusztus 15-én emlékeztek meg, ünnepét Szent László király tette augusztus 20-ára, mert 1083ban ezen a napon emelték oltárra István király relikviáit a
székesfehérvári bazilikában, ami a szentté avatásával volt
egyenértékű. A szent király ünnepének megtartásáról már az
1222. évi Aranybulla első pontja is rendelkezett.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342–1382) kezdve egyházi
ünnepként élt tovább ez a nap. István kultusza Európa-szerte
elterjedt, de a királyt az egyetemes egyház nevében csak 1686ban nyilvánította szentté XI. Ince pápa, ünnepnapja szeptember 2. lett. A pápa azt is elrendelte, hogy Buda töröktől való
visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ minden évben emlékezzen meg Szent István ünnepéről, amelyet
az egyetemes egyház 1969 óta augusztus 16-án (egy nappal
Nagyboldogasszony napja után) tart.
XIV. Kelemen pápa 1771-ben csökkentette az egyházi ünnepek számát, és a Szent István-nap megülése is kimaradt az
ünnepek közül. Mária Terézia szinte ugyanekkor – a pápa hozzájárulásával – elrendelte, hogy a szent király ünnepe, augusztus 20. Magyarországon nemzeti ünnep legyen, és a
naptárakba felvétessék. A királynő ugyancsak 1771-ben Raguzából (Dubrovnik) Bécsbe, majd Budára hozatta István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ettől kezdve minden év
augusztus 20-án körmenetben vittek végig a városon. A legenda szerint István ereklyéjét 1083-as szentté emelésekor
épen találták meg koporsójában. A tatárjárás vagy a török idők
alatt elveszett, majd 1590 körül a raguzai dominikánus kolostorban találtak rá. A Szent Jobbot, amelynek ereklyetartóját
1862-ben készítették, a második világháború végén a Szent
Koronával együtt nyugatra menekítették, és 1945. augusztus

18-án vitték haza. Ma Budapesten, a Szent István-bazilikában
őrzik.
Az 1848–49-es szabadságharc leverése után hosszú ideig
nem tarthatták meg az ünnepet, mert Szent István a független
magyar állam jelképe volt. Amikor 1860-ban ismét megünnepelhették a napot, az valóságos nemzeti tüntetéssé vált. Az
1867. évi kiegyezés után az ünnep visszanyerte régi fényét,
1891-ben I. Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította augusztus 20-át, 1895-ben pedig
a belügyminiszter elrendelte, hogy ezen a napon címeres
zászlóval lobogózzák fel a középületeket.
A két világháború között az ünnep kiegészült a Szent István-i, azaz a Trianon előtti Magyarország visszaállítására való
folyamatos emlékezéssel, emlékeztetéssel. Az 1938. augusztus
18-án, Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából
Székesfehérváron összeülő Országgyűlés (a kihelyezésre egy
négy nappal korábban alkotott törvény adott lehetőséget) az
1938. évi XXXIII. törvénnyel augusztus hó 20. napját Szent
István király emlékezetére nemzeti ünnepnek nyilvánította.
1945 után augusztus 20-át egyházi ünnepként 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan, az akkor több százezer embert vonzó
Szent Jobb-körmenetet a következő évben már betiltották. A
kommunista rendszer az ünnep vallási és nemzeti tartalmát
nem vállalta, de teljes megszüntetését sem látta célszerűnek,
inkább változtatott rajta. A munkaszüneti napnak megmaradt,
szekularizált ünnepet először az új kenyér ünnepének nevezték
el, majd új, szocialista államalapításként 1949. augusztus 20ára időzítették a szovjet mintájú alkotmány hatályba léptetését.
1949 és 1989 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként
ünnepelték, 1950-ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete
a Magyar Népköztársaság ünnepévé nyilvánította.
A rendszerváltozással felelevenedtek a régi tradíciók, 1989
óta ismét megrendezik a Szent Jobb-körmenetet. Az 1990-es
első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991.
március 5-én a nemzeti ünnepek – március 15., augusztus 20.,
október 23. – közül Szent István napját nyilvánította a Magyar
Köztársaság hivatalos állami ünnepévé. A 2012. január 1-jén
hatályba lépett alaptörvény is nemzeti ünnepként, Magyarország hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus 20-át. Ezen
a napon rangos állami kitüntetéseket adományoznak, ekkor
adják át többek között a 2011-ben újraalapított Magyar Szent
István-rendet, a legmagasabb állami kitüntetést.

Lezuhant egy orosz katonai repülőgép

Gyakorlórepülés közben lezuhant az Il-122V típusú minősítette, ám a katonák 2010-2011-ben lemondtak a fejleszkönnyű katonai szállítógép prototípusa a Moszkva tésről, és az ukrán An-140-es beszerzése mellett döntöttek.
A kísérleti és konstruktőri munkálatokról és az első protomegyei Kubinka közelében – közölte kedden az
típusok legyártásáról szóló szerződést végül 2014-ben, a
orosz Egyesült Repülőgépipari Vállalat (OAK).

A háromtagú legénység életét vesztette. Egy, az orosz médiában közzétett, szemtanú által készített mobiltelefonos felvétel tanúsága szerint a leszállni készülő repülő, amelynek
jobb oldali hajtóműve már a levegőben kigyulladt, jobbra billent, majd egy erdőbe csapódva felrobbant. A gép mintegy
másfél kilométerrel a leszállópálya előtt zuhant le.
A TASZSZ hírügynökség szerint a pilóta igyekezett elkormányozni a repülőgépet a lakott területektől. A földön a baleset sérülést és anyagi kárt nem okozott.
Az Il-112V az első katonai szállítógép, amelyet már a posztszovjet időszakban fejlesztettek ki Oroszországban. A típust
2003-ban a moszkvai védelmi tárca a legjobb szállítógépnek

Moszkva és Kijev közötti konfliktus kirobbanása után írták
alá. A gép szűzrepülése 2019. március 30-én történt meg, a repülőt akkor is Nyikolaj Kuimov irányította.
A tervek szerint ennek a típusnak kell átvennie majd az elavult An-24-esek és An-26-osok helyét. Kedden az új gép
egyetlen repülésképes prototípusa semmisült meg, amely múlt
pénteken érkezett Voronyezsből Kubinkába a pénteken megkezdődő Armija-2021 nemzetközi haditechnikai fórumra.
A repülőgép hossza 24,15, szárnyfesztávolsága pedig 27,15
méter. Maximális felszállótömege 21 tonna, beleértve az öt
tonnát elérő hasznos terhet. Az Il-112V utazósebessége óránként 450-500 kilométer.

A „dühös” méhek jobb minőségű, fehérjékben gazdagabb
mérget termelnek – állapították meg az ausztráliai Curtin
Egyetem kutatói, akik azt vizsgálták, hogy a magatartásbeli
és ökológiai tényezők miként befolyásolják a degeneratív és
fertőző betegségek kezelésére használt méhméreg minőségét.
A PLOS ONE című folyóiratban publikált tanulmány készítői a világon elsőként elemezték a háziméhek által termelt
méregben lévő fehérjék sokszínűségét – olvasható a Phys.org
tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.
„Megállapítottuk, hogy a 99 méhméregfehérje nagyjából
egyharmadát sikerült eddig hivatalosan azonosítani. Minél
több protein található a méregben, annál magasabb lehet a minősége és a hatékonysága” – mondta Daniela Scaccabarozzi,
az egyetem munkatársa, aki szerint az eredményeik nem csupán a gyógyászatban, hanem a méhészetben is hasznosak lehetnek.
Hozzátette: „a méhméregben lévő fehérjék sokszínűségének
és az ennek hátterében álló befolyásoló tényezőknek a megértéséhez a kutatócsoportunk egy sor tényezőt, köztük a
méhek magatartásbeli mintáit vizsgálta meg”.

A szakemberek felfedezték, hogy a Délnyugat-Ausztráliában vizsgált méhkasokat ért elektromos stimuláció nyomán
intenzívebben reagáló „dühös méhek” gazdagabb, fehérjében
dúsabb mérget termeltek.
Scaccabarozzi és kollégái továbbá megerősítették, hogy a
hőmérséklet is hatással van a méhméreg fehérje-összetételére.
„A magas hőmérséklet ártalmas lehet a méhek aktivitására a
kolónián kívül és belül egyaránt. A vizsgált 25 méhkas esetében megállapítottuk, hogy a magasabb hőmérsékletű területeken lévőknél alacsonyabb volt a méhek méregtermelése” –
mondta a szakember.
„Ez megerősítette azt a feltételezésünket, hogy a szezonális
tényezők változást idéznek elő a méhméreg fehérje-összetételében. A magas proteinsokszínűséghez szükséges optimális
hőmérséklet 33 és 36 Celsius-fok között mozog” – jegyezte
meg a szakember.
A kutatók megállapították továbbá, hogy a méhméreg öszszetételét a földrajzi elhelyezkedés, valamint az is befolyásolja, hogy virágzásának milyen szakaszában van épp egy
növény, amikor a méhek meglátogatják.

A „dühös” méhek
jobb minőségű mérget termelnek

Ország – világ
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Közel 40 ezerre nőtt a betöltetlen
munkahelyek száma

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán ismertetett adatai szerint a második negyedévben a
közigazgatásban volt a legnagyobb a betöltetlen
munkahelyek aránya, 2,05 százalékos. Magas volt
ez az arány a kulturális és szórakoztatóiparban (1,75
százalék), illetve az egészségügyben és a szociális
gondozásban (1,59 százalék) is. A betöltetlen munkahelyek közel egyharmadát a közszféra kínálta:
5800 üres állást az egészségügy és a szociális gondozás, 5700-at a közigazgatás, 800-at a tanügy. Az
üres állások rátája az ingatlanügynöki tevékenységben és a kitermelőiparban volt a legkisebb a második negyedévben. (Agerpres)

A kormány 7 százalékos
gazdasági növekedést remél

A kormány gazdasági előrejelzési bizottsága felfelé
módosította az idei évre vonatkozó várakozását, így
7 százalékos gazdasági növekedést remél a korábban közölt 5 százalék helyett. Az előrejelzési bizottság az idei év végén 5 százalékos inflációra számít.
A jelentés szerint a folyó fizetési mérleg hiánya az
idén eléri a GDP 5,5 százalékát, amely 2022-ben 5
százalékra, majd 2025-ig fokozatosan 4,2 százalékra mérséklődik. Az elemzők szerint az adatok azt
mutatják, hogy a román gazdaságnak sikerült viszszaállnia a koronavírus-járvány előtti szintre. Egyes
elemzők akár a 8 százalékos idei növekedést sem
tartják kizártnak, ugyanakkor felhívták a figyelmet,
hogy a gazdaság túlhevülhet, emellett az államháztartás és a folyó fizetési mérleg hiánya sérülékennyé
teheti a gazdaságot.

Bőröndbe bújtatott menekült

Bőröndbe bújtatva próbált Magyarországra juttatni
egy afgán tinédzsert egy román nő egy nemzetközi
vonaton – közölte szerdán honlapján a román határrendészet. A határrendészek azt követően ellenőrizték a kürtösi határállomáson szerda hajnalban
áthaladó, Ausztriába tartó nemzetközi gyorsvonat
egyik utasát, hogy azt izgatottnak látták. A 24 éves
román nő bőröndjéből egy 15 éves afgán fiú bújt elő.
A nő azt mondta, afgán barátjának az öccsét próbálta Németországba juttatni. A román határrendészet szinte naponta 10–30 bevándorló meghiúsított
illegális határátlépési kísérletéről számol be. A bevándorlók a legtöbb esetben kamionok rakományában elbújva próbálnak átjutni a román–magyar
határon.

Horvátországban és Szlovéniában
újra csúcson a fertőzöttek száma

Május óta nem látott csúcson az új koronavírus-fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában,
nőtt a kórházban kezelt betegek száma is mindkét
országban – derült ki a válságstábok szerdai jelentéséből. Horvátországban az elmúlt 24 órában 524
új esetet azonosítottak, így a járvány kezdete óta a
SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttek száma
meghaladta a 367 ezret. Egy zágrábi klinika igazgatója a sajtónak úgy nyilatkozott: a tíz lélegeztetőgépen lévő betegből kilenc nincs beoltva. A vírus a
fiatalok körében terjed, de az időseket juttatja kórházba – mutatott rá. A szomszédos Szlovéniában
szerdára 385 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki,
május közepe óta a legtöbbet.

Paranoia

(Folytatás az 1. oldalról)
ligájában akar szerepelni. Ugyanis Kelet-Közép-Európában egységes gazdasági tér létrehozásán dolgoznak,
aminek zászlóvivője a Három Tenger kezdeményezés,
amelynek jelenleg Románia formálisan a tagja.
Természetesen nem hagyta szó nélkül a Nemzeti Liberális Párt elnökének a minap Csíkszeredában tett kijelentését sem, miszerint beruházásokkal kell
megváltoztatni Székelyföldön az etnikai arányokat. A
nyilatkozatot a kútmérgezés kategóriájába sorolta. Kijelentette: Romániának és Magyarországnak kölcsönös érdekei vannak, de ennek nem a homogenizáció az újta,
hiszen köztudott, hogy az etnikai homogenizációs politika az elmúlt évszázad során mély szakadékot vájt a két
ország közé. Ideje lenne, hogy Ludovic Orban ezt a kijelentését egy bocsánatkéréssel kiegészítve felülvizsgálja,
jelentette ki a magyar politikus.
Ez volt tehát az a „merénylet”, amely Románia ellen
készül, és amely kimeríti a paranoia fogalmát. Szakemberek szerint a paranoid zavar vezető tünete a jól rendszerezett, gondosan kidolgozott téveszmék sora, melyek
között belső logika érvényesül, és amelyek valóságosságában az illető megingathatatlanul hisz. Ezek a téveszmék sohasem bizarrak, gyakran hihetőnek tűnnek, annál
is inkább, mert a betegek sokszor magas érzelmi hőfokon, nagy meggyőző erővel hangoztatják kóros gondolataikat…
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Új híd épül Vámosgálfalván

(Folytatás az 1. oldalról)
ideiglenesen épített hídon keresztül. A vashídra rögzített régi gázvezetéket, a csatorna- és ivóvízhálózatot
is több mint fél éve áthelyezték, így a bontási munkálatokat és az új híd megépítését az sem késlelteti.
Kilencvenéves a vashíd
A község polgármestere, Balog Elemér kérdésünkre
kifejtette, hogy a jó ütemben haladó útépítést végző
Dimex cég szakemberei szerint előreláthatólag két és
fél hónap múlva lehet az új hídon közlekedni. A hét
darab betongerendán álló új hidat nyolc méter szélesre
tervezték, így többé nem lesz elsőbbségadási kötelezettség, a gyalogosok számára pedig egy-egy méter
szélességű járdát alakítanak ki mindkét oldalon. A községközpontban ez lesz a harmadik híd. Az egykori földesurak által építtetett fahidat váltotta az 1931-ben
épített fémhíd, amelynek bontási munkálatait jelenleg
végzik. Augusztus 18-án még csak harmadik napja
dolgoznak, de nagyon jól haladnak, ugyanis a Miklós
Levente által foglalkoztatott maroknyi csapat rendkívül operatív – vélekedett az elöljáró. Míg az új híd elkészül, Vámosgálfalván forgalomelterelésre kell
számítani a Marosvásárhely–Dicsőszentmárton közötti
útszakaszon. A gépkocsiforgalmat egy ideiglenesen
felállított egysávos hídra terelték, amelyen azonban a
7,5 tonnánál nagyobb tehergépkocsik nem haladhatnak
át. A korlátozásra Dicsőszentmártonban és Nyárádtőn
is jelzőtábla figyelmezteti a járművezetőket. Munkanapokon csúcsforgalomban időnként torlódásokkal
lehet számolni.
Azok a környékbeli gazdák, akiknek 7,5 tonnásnál
nagyobb mezőgazdasági gépeik vannak, engedélyt kell

kiváltsanak a vámosgálfalvi polgármesteri hivatalnál
ahhoz, hogy közlekedhessenek az ideiglenes hídon.
Nem mellékes az sem, hogy a polgármester és az építőcég vezetősége egyetértett abban, hogy az ideiglenes
hídon való forgalomirányításra diákokat alkalmazzanak. Amint az elöljáró hangsúlyozta, ezáltal is támogatják, és ösztönözni próbálják a környékbeli, 16 év
fölötti diákok szerződéses foglalkoztatását a nyári
szünidőben. Este 7 és reggel 7 óra között pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat az elterelt szakaszon.
„Ezúttal is köszönjük a megyei tanács elnökének,
hogy a kérelmünket pozitívan bírálták el, és a régi vashíd anyagát felhasználhatjuk a község patakain átívelő
megrongálódott hidak újjáépítésére” – mondta a község polgármestere.
A Maros Megyei Tanács munkatársa, Bálint Erika
megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy az uniós
projektbe foglalt vámosgálfalvi híd újjáépítése hozzávetőleg 1,348 millió lejbe kerül héa (TVA) nélkül, az
átadási határidő pedig október vége.
Látogatásunk alkalmával megtapasztalhattuk, hogy
a község idősebb és fiatalabb lakói egyaránt felejthetetlen élményként élik meg a híd bontásának pillanatait. A 92. évében járó Szakács Ferenc bácsi a
munkálatok helyszínén remegő hangon mondta, még
egyszer látni akarta az életét végigszolgáló régi hidat.
Visszaemlékezéseiben a második világháború borzalmait idézte fel. Mint mondta, a bombázóktól úgy óvta
meg a lakosság a hidat, hogy zöld lombozattal borították be a szerkezetét. A fiatal korosztályt képviselő Jancsika pedig a rettenthetetlen erőgépeket csodálta
naphosszat, mint mondta, felnőttként ő is ilyen markológépet kezelne majd.

Dan Vîlceanu
az új pénzügyminiszter

Miután Nemzeti Liberális
Párt (PNL) országos politikai
bürója jóváhagyta Dan Vîlceanu parlamenti képviselő
jelölését a pénzügyminiszteri tisztségre, és Klaus Iohannis államfő aláírta a
kinevezésről szóló rendeletet, szerdán a pénzügyi tárca
új vezetője letette a hivatali
esküt.

A PNL országos vezetőtestületének ülése után Florin Cîţu kormányfő elmondta, hogy az ülésen
a párt megyei szervezeti elnökeinek 70 százaléka jelen volt, és

Dacian Cioloş Marosvásárhelyen

Augusztus 16-án, hétfőn Marosvásárhelyen járt Dacian Cioloş
európai parlamenti képvielő, az USR PLUS társelnöke.

A párt helyi képviselőivel szervezett találkozón a szervezet október
elején tartandó kongresszusáról beszéltek, illetve a tisztújításról, hiszen
Dacian Cioloş is pályázik a pártelnöki tisztségre. A találkozón részt
vett Andrei Lupu, a párt Prahova megyei és Viorel Bătăreţu, Kolozs
megyei parlamenti képviselője, valamint Ruxandra Cibu, az USR
PLUS Szeben megyei elnöke. A találkozón elemezték a megyei szervezet tevékenységét, elhangzott, hogy az októberi kongresszuson a
tisztújítás mellett módosítják a párt alapszabályzatát. Cioloş támogatásáról biztosította az USR PLUS Maros megyei elnökét, Irina SorescuVasilét, hogy helyet kap a párt országos politikai bürójában – áll a párt
sajtóirodájának közleményében. (mózes)

Románia még nem döntött az afgán
menedékkérők befogadásáról
A Legfelsőbb Védelmi Tanács
(CSAT) fog dönteni arról,
hogy vállalja-e Románia
afgán menekültek befogadását, a belügyi hatóságok
azonban már készülnek a
migrációs hullám erősödésére, és növelik a befogadóközpontok kapacitását.

Fotó: Nagy Tibor

A másik fél jogán

Nem, nem járt a kezemben
Nemes Gyula csendőrsorsokról
írott könyve. Én csupán A Maros
megyei magyarság történetéből V.
kötetébe beküldött tanulmányát olvastam ugyanebben a témában.
Már akkor is megdöbbentett az a
naivság és a történészi józanság
hiánya, amely a tanulmányból sugárzik.
Valóban a csendőrségről, a magyar királyi csendőrségről, magáról a fegyveres rendfenntartó
testületről kevesen írtak komoly,
magukra és a tudósi jó hírükre,
megbízhatóságukra kényes szakemberek. Valljuk be férfiasan, nem
hálás téma.
Természetesen ezt is kutatni kell,
de a megfelelő kritikai éllel, szemlélettel. Taktikusan. Körültekintően. Még akkor is, ha felmenőink
között voltak derék, férfias és a
nemzet egészségét vigyázó csendőrök és áldozataik is. A folklór, a
magyar paraszti kollektív emlékezet nem rajong a zsandárokért. A
Rózsa Sándoroknak és Sobri
Jóskáknak van nyert ügyük.

Nincsenek csendőrt dicsőítő és sirató népi alkotások. Legalábbis én
nem ismerek ilyet, és nem hiszem,
hogy Bartók Béla vagy Kodály
Zoltán, Jagamas János vagy Almási István gyűjtött ilyeneket, vagy
ha igen, minden további megjegyzés nélkül publikálta volna.
El kell könyvelnünk, hogy a magyar parasztság soraiban a
csendőr negatív, nem szeretett, opresszív, elnyomó alak.
Mert ők falun teljesítettek szolgálatot. A falu világában őrizték a
rendet, a fennálló hatalom rendjét
kényszerítették rá föld nélküli volt
zsellérre, béresre, napszámosra,
cselédre, cigányra, zsidóra, komcsira, szocdemre, baloldaliakra,
mulatós legényre, kikapós menyecskére, tolvajra, bicskázó, verekedő, duhajkodó falurosszára. A
csendőr a faluban mindenkinél nagyobb úr volt. Ritkán együttérző,
segítő.
Általában olyan parasztfiúk álltak csendőrnek, akiknek volt némi
kis családi gazdaságuk, templomba járók, csizmát viselők a

bocskorosok között, testi erejükkel
valami nagyobbat akartak kezdeni.
Amit a magyar világban tettek
1918 előtt (választások megrendezése, szuronydiktatúra, szavazásra
terelés, az ellenzéki vidék lezárása,
karanténba helyezése stb.), azt
kapta vissza a két háború között itthon maradt rokonságuk. Gyanakvást,
magyarellenességet,

feljelentést, meghurcolást. Mert a
román csendőr sem volt jobb, magasabb erkölcsiségű, mint a magyar. Nem is lehetett, mert az
intézmény az elnyomásra rendeztetett be, természetéből, struktúrájából fakadt az oda belépett, a
kötelékében szolgálók elvakult hűsége, a minden körülmények közötti parancsteljesítése, a vak
engedelmessége.
Minden faluban fel tudnak sorolni az emlékező öregek, ha még
vannak, olyan eseteket is, amikor
természeti katasztrófa vagy tűzeset

mindössze egy ellenszavazattal
hagyták jóvá Dan Vîlceanu jelölését.
Dan Vîlceanu a politikai büró
ülése után elmondta, lekötelező
számára a párttársai bizalma, és
szeretné mielőbb átvenni a hivatalát, hogy elvégezhesse a rá váró
feladatokat. A miniszterjelölt meggyőződését fejezte ki, hogy jól
együtt fog működni a kormányfővel. A pénzügyminiszteri tisztség
Alexandru Nazăre leváltásával
üresedett meg. A minisztériumot
ügyvezetőként jelenleg a kormányfő irányította. (Agerpres)

Florin Cîţu miniszterelnök újságíróknak azt mondta: a CSAT
várhatóan jövő héten dönt az esetleges menekültkvóta ügyében. A
kormányfő hozzátette: a román légierő Kabulba küldött gépe valószínűleg nemcsak az Afganisztánból kimenekítendő románokat, hanem más államok polgárait is felveszi fedélzetére.
Médiaértesülések szerint Bukarest

idején a csendőr emberéletet mentett.
Nemes Gyula menteni igyekszik
– tanulmányában már megtette – a
csendőrség dicstelen szerepét 1940
és ’44 között. Ha beleolvasott
volna a nagy számban megjelent
emlékiratokba, amelyben a túlélők
mesélik el például a marosvásárhelyi, kolozsvári, dési, nagyváradi,
szászrégeni vagy szatmári gettóba
zárást, deportálást, egészen más
csendőrarcképek bontakoznak ki.
A durvaságról, puskatussal terelt
emberekről, vagonba kényszerítésről, arról az aktív közreműködésről, amivel percek alatt
összeterelték az azonnali és jövendő áldozatokat.
A háború után kimondták rájuk
a kollektív bűnösséget. Mint csendőrökre. Ugyanis a volt csendőr
aktív államszolgaként nem a türelméről és a kisebbségek iránti megértésről
volt
híres.
Éles
különbséget tett magyar és magyar
között. Aktívan fegyverével, testi
erejével, azzal a gépezettel, amely
a háta mögött állt, amelyet működtetett, és amely őt működtette, megfizette, jóléttel láncolta magához.

azoknak az afgánoknak segítene
elmenekülni a tálibok elől, akik
együttműködtek az országban állomásozó román katonai alakulatokkal. Azt azonban sem a védelmi
minisztérium, sem a kormányfő
nem volt hajlandó elárulni, hány
afgán segítette azt a 32 ezer román
katonát, aki részt vett a NATOmiszsziókban az eltelt csaknem
két évtizedben.
Közben Lucian Bode belügyminiszter egy kedd esti televíziós interjúban arról beszélt, hogy az
afganisztáni helyzet kapcsán Románia a várható menekülthullámra készül, és egyebek mellett a jelenlegi
751-ről 2739-ra növeli a bevándorlási hivatal befogadóközpontjainak
kapacitását.

Alig van példa arra, hogy
mentette volna az üldözötteket.
Vagy futni hagyta volna azokat,
akik az életükért remegtek. Nem
hallani gyermekmentőkről 1944
vérzivatarában. Alig hallani
olyanokról, akik – felismerve a
közelgő megszállást, rendszerváltást – átálltak. Más sorsot választottak.
Ha még vannak nosztalgikus rokonok, vannak, akik visszasírják a
kakastollas derék legényeket, szép
szál deli magyar (román) vitézeket, azok mit sem értettek meg a
történelemből, az azóta eltelt kétemberöltőnyi időből. Ez a könyv
sem segít a tájékozódásban. Csupán arra figyelmeztet, hogy a
csendőrség nem valami távoli
egyenruhaviselők társasága, a
csendőrök nem regények lapjain
lépkedő fényes csizmájú úrparasztok, egykor pofozó, rugdaló, úrvédő fegyveresek, de olyan
emberek, akik lehettek volna szomszédaink, falusfeleink, őrsre bekísérőink,
marhavagonokba
feldobáló erőspisták, ha egy korban élünk velük az egy osztatlan
erdélyi ég alatt.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Maria Cross: Gyógyítsuk meg a beleinket,
meggyógyul a bőrünk

Akne, ekcéma, pikkelysömör, viszkető fejbőr...
Lehet, hogy a beleink jeleznek?

Szerző: Maria Cross
Fordította: Czárán Judit
Vajon amit a tükörben látunk, az
bőrprobléma, vagy a beleinkkel van
gond? Ha már kipróbált különböző
gyógyszereket, krémeket és kenőcsöket, de egyik sem segített, lehet,
hogy rossz oldalról közelítette meg
a kérdést. Lehet, hogy mi nem szeretjük a bőrünket, amiben élünk, de
számtalan mikroorganizmus igen,
és örül, hogy otthonra lelt benne.
Ahogy a bélnek megvan a saját
mikrobiomja – baktériumkolóniák,
gombák, egysejtű mikroorganizmusok és mások –, a bőrnek is megvan
a saját élő mikrobiomja. Többszörösen bizonyított, hogy kétirányú
kommunikáció van a belek és a bőr
között, és hogy ami a belekben történik, gyakran meglátszik a bőrön
is.
A bőrbetegségek roppant komplex problémák, sokféle eredetük
van. Nem vagyunk egyformák,
minden eset széles körű kivizsgálást
és egyedi kezelést igényel. Itt csak
egy faktort vizsgálok meg, a belek
mikrobiomjának a szerepét a bőrbetegségek kialakulásában. Lehet,
hogy ez önt is érinti.
Hol kezdődnek a bajok?
Rengeteg egészségi probléma vezethető vissza a belek mikrobiomjának a megváltozására. Arra, hogy
a jótékony baktériumokat megtámadják a rosszak, és ezáltal felborul
a bélflóra egyensúlya, amit diszbiózisnak neveznek. Amikor a diszbiózis bekövetkezik, megindul a harc.
A bélbaktériumok versengeni kezdenek a táplálékért és a túlélésért, a
patogén organizmusok kivirulnak,
és sötét királyságukban tombolni
kezdenek. A jelenlétüket fájdalommal, gázképződéssel, puffadással,
székrekedéssel, illetve néha hasmenéssel jelzik.
A következő lépés ebben a lefelé
vezető spirálban, hogy a belek áteresztővé válnak, és kialakul a szivárgó bél szindróma. A diszbiózis
ugyanis károsíthatja a bél falát vagy
hámszövetét. A hámszövet, amely
csak egy sejtrétegből áll, védelmet
képez a test és a külvilág között, és
a „jó” baktériumoknak fontos szerepük van abban, hogy fenntartsák
ezt a védelmet, illetve kinn tartsák
a nemkívánatos baktériumokat a
mérgező anyagcsere-melléktermékeikkel együtt. Normális körülmények között a jó baktériumok
minden rendbontóval gyorsan elbánnak, és azok a szokásos módon
távoznak a bélből. De amikor a patogén baktériumok túlszaporodnak,
és diszbiózist okoznak, a védelmi
fal leomlik, a baktériumok anyagcseretermékei bejutnak a vérbe, felhalmozódnak a bőrben, és
megzavarják az egészséges bőr homeosztázist. Mindez immunreakciót vált ki a szervezetből. A bél
fontos komponense a testünk védelmi rendszerének, és válaszként
gyulladáskeltő anyagokat, például

citokinokat kezd kibocsátani, amelyek a véren keresztül eljutnak a
bőrbe. Ennek egyik következménye
a gyulladásos bőrbetegség. Ez jelentkezhet ekcéma (más néven
atópiás dermatitisz), pikkelysömör,
közönséges akne vagy seborrhoeás
dermatitisz (egy korpaszerű fejbőrbetegség) formájában.
„Növekvő számú bizonyíték támasztja alá, hogy a bélben keletkező
diszbiózis, vagyis a mikrobiális
egyensúly felbomlása, szinte kivétel
nélkül megfigyelhető a gyakori
gyulladásos bőrbetegségek esetében, mint amilyen az atópiás dermatitisz (AD), a pikkelysömör, a
rosacea és a közönséges akne.”
Akne
A közönséges akne jelenleg a
leggyakoribb bőrbetegség a nyugati
világban, a kamaszpopuláció 7995%-át érinti. Viszont meglepően
ritka a vadászó-gyűjtögető, illetve
tradicionális közösségekben. Az
akne megjelenését elsősorban a
faggyútúltermelés és a gyulladásos
citokinok megnövekedett száma
okozza, de sok más dolog is hozzájárulhat, beleértve a baktériumok
tevékenységét is. Egy baktérium
különösen implikálva van a kérdésben, ez a Cutibacterium acnes,
amely fontos eleme a bőr mikrobiomjának, és általában nem szokott
gondot okozni, amíg nem burjánzik
túl. De nemcsak a baktériumok járulnak hozzá az aknéhoz, hanem bizonyos gombák is, leggyakrabban a
Malassezia és Candida típusúak. A
Malassezia a leggyakrabban azonosított gomba az emberi bőrön, és
csak akkor tekintjük patogénnek, ha
– mint a Cutibacterium acnes esetében – a növekedése elszabadul. Az
akne hagyományosan antibiotikumokkal kezelhető, ám a túlhasználat miatt bekövetkező antibiotikumrezisztencia fokozódásával ez az elsődleges kezelés egyre kevésbé
hatékony. De szükségesek-e egyáltalán az antibiotikumok? Egy 2020as
áttekintő
tanulmány
a
probiotikumok (hasznos baktériumokat tartalmazó étrend-kiegészítők) hatását vizsgálva azt találta,
hogy azok következesen blokkolták
az akne kialakulásáért felelős baktériumok szaporodását, és elnyomták a gyulladásos citokinok
tevékenységét. A probiotikumok és
a prebiotikumok (azok az ételek,
amelyek táplálják a barátságos baktériumokat) szintén megvédenek az
aknétól azáltal, hogy megerősítik a
védelmi gátakat.
Ekcéma (atópiás dermatitisz)
Az atópiás dermatitisz, ismert
nevén ekcéma, egy krónikus gyulladásos betegség, amely a bőr
kiszáradásával, illetve intenzív
viszketéssel és sebképződéssel jár.
Előfordulása egyre gyakoribb: a
gyerekeknek akár 10-20%-a, a felnőtteknek pedig akár 3%-a is érintett lehet.
„Bár az atópiás dermatitiszt bőrbetegségnek tekintik, a belek mik-

robiomja is szerepet játszhat a betegség patogenezisében.”
Mint az aknénál, itt is van gombás kapcsolódás: az atópiás dermatitiszes betegek mintegy 90%-ánál
figyelték meg a különféle Malassezia fajok számának a növekedését.
Ugyancsak jellemző náluk a belek
szivárgásának a fokozódása, illetve
a bőrre jellemző mikrobiom sokféleségének a csökkenése is. Számos
tanulmány vizsgálta a probiotikumok és prebiotikumok hatását az atópiás dermititiszre, ezek közül sok
állítja, hogy azok fontos szerepet
játszanak a betegség kezelésében. A
tejsavbaktériumok és a bifidobaktériumok a leggyakrabban tesztelt
probiotikumok az ekcémavizsgálatokban.
Pikkelysömör
A pikkelysömör egy másik gyakori gyulladásos bőrbetegség, amelyet a sejtek egymásra rakódása,
megvastagodott bőr és ezüstös pikkelyek megjelenése jellemez. Ezek
a pikkelyek bárhol előfordulhatnak,
de leggyakrabban a könyökön, a térden, a fejbőrön és a törzsön alakulnak ki. Mint az ekcémát, a
pikkelysömört is társítják a bél diszbiózisával, illetve a bélbaktériumok
sokféleségének a csökkenésével. A
betegség megjelenése gyakran egybeesik a gyulladásos bélproblémák,
mint például a krónikus gyulladásos
bélbetegség kialakulásával. A pikkelysömörös emberek belének a
mikrobiomja általában eltér az
egészségesekétől.
„Az adatok egy 'pikkelysömörmikrobiomként' definiált, meghatározott mikrobiális szerkezetre
utalnak pikkelysömörrel élő betegeknél, amelyben a bél mikrobiális
összetétele feltűnően eltér az egészséges populációétól.”
A barátságos bélbaktériumok
csökkent szintje mellett úgy tűnik,

hogy a pikkelysömörrel élő emberek bőrében és beleiben a Candida albicans és Malassezia
gombák szintje viszont túl magas.
Bár egyelőre nem sok vizsgálatot
végeztek a probiotikumok hatékonyságáról pikkelysömör esetében, azok mind javulást mutatnak a
betegség lefolyásában.
Seborrhoeás dermatitisz
A seborrhoeás dermatitiszt zsíros
sárga foltok jellemzik, és a Malassezia elszaporodásával társítható. A
betegség a test faggyúban gazdag
területein, a fejbőrön, az arcon (beleértve az orrot és a szemöldököt
is), illetve a mellkason alakul ki. A
faggyú zsírt és olajat tartalmaz, a
koponyabőr pedig különösen sebezhető a seborrhoeás dermatitisz
szempontjából, mivel gazdag fagygyúmirigyekben. Ez a különböző
Malassezia fajok szempontjából kifejezetten előny, hiszen azok virágzanak
a
faggyúzsíron.
A
baktériumok is szerepet játszhatnak
a betegségben. Egy klinikai kutatás
azt találta, hogy azok a vizsgálati
személyek, akik tejsavbaktérium
probiotikumot szedtek, javulást érzékeltek a betegségük súlyossága,
illetve a pikkelyes tüneteik szempontjából a placebót szedőkhöz képest.
„… a probiotikum szájon át történő szedése egyszerű, biztonságos
és olcsó módja lehet a bőrgyulladás
hatásos kezelésének.”
A problémát annak gyökerénél kell
megragadni
Ha az embernek olyan bélproblémája van, amelynek a tünetei a
bőrén jelentkeznek, akkor a gyökerénél kell kezelnie a bajt. Ez jelentheti probiotikumok szedését,
illetve, ha szükséges, a szivárgó bél
szindróma meggyógyítását.
Honnan tudja az ember, hogy szivárog a bele? Nem tudhatja, hacsak
nem végeztet bélszivárgástesztet.
Hasonlóképpen a diszbiózist, illetve
az élősködő élesztőgombák túlburjánzását is székletvizsgálattal lehet
megállapítani. De mielőtt dietetikushoz vagy más egészségügyi
szakemberhez fordulna, próbáljon
ki néhány alapvető étrendbeli változtatást, mert lehet, hogy ez meg is
oldja a problémáját.
A lényeg az, hogy csökkentsük
a gyulladást a beleinkben, és így
a bőrünkben is. Az alacsony
szintű krónikus gyulladás riasztóan elterjedt, a nyugati országokban a populáció mindegy 40%-át
érinti. A nyugati típusú táplálkozás ugyanis súlyos károkat, disz-
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biózist és gyulladást okoz az belekben.
Az egyik különösen veszedelmes
aspektusa az egészségtelen étrendnek a sok cukor, mivel a cukor közismerten gyulladáskeltő. Minden,
ami hozzáadott cukrot tartalmaz,
kerülendő, ahogy minden finomított
szénhidrát is: a fehér rizs, a kenyér,
a tészta, péksütemények stb. A
gyulladásos
bőrbetegségeknek,
amilyen például az akne, nagyon
magas az előfordulása a nyugati világban, és ez a szénhidrátdús étrendhez köthető.
Szintén a „kerülendő” élelmiszerek listáján vannak a finomított növényi olajak: a kukorica-, a szójaés a napraforgóolaj. Ezek az
ómega-6-ban gazdag növényi olajok közismerten gyulladáskeltőek,
és ezért, amennyire lehet, kerülni
kell őket. Ha mégis olajban készítünk el egy ételt, használjunk kókuszolajat, vajat vagy extra szűz
olívaolajat, és kerüljük a feldolgozott ételeket, amelyek szinte mindig
tartalmaznak finomított növényi
olajakat.
„A magas ómega-6-bevitel minden gyulladásos betegséggel, vagyis igazából az összes betegséggel
összefüggésbe hozható.”
A következő lépés az, hogy célozzunk meg egy olyan étrendet,
amely gazdag pro- és prebiotikumokban. A fermentált ételek különösen jó forrásai a probiotikumoknak. Ilyenek például az
élőflórás joghurt, a kefir, a savanyú
káposzta és a mizo.
A probiotikumok természetes
gyulladásgátlók, úgyhogy etessük
őket megfelelően prebiotikumokkal. A legjobb prebiotikum-források
a hagymafélék: a póréhagyma, a
fokhagyma, valamint a cikóriagyökér, a kókusz, a répafélék, a spárga,
az édesburgonya és a keresztesvirágú zöldségek, mint a brokkoli, a
káposzta és a kelbimbó. A bél mikrobiomjának szerepe az egész szervezet
egészségének
a
megőrzésében sok friss kutatás központi témája, mégsem új felfedezésről van szó. Már 1911-ben Milton
H. Maek gasztroenterológus leírta,
hogy az akne és az ekcéma kialakulása visszavezethető az emésztőszervekre,
amelyeket
ő
a
„betegségek legfőbb forrásának”
nevezett. Ezt manapság bél-bőr tengelynek hívják. Figyeljen rá, hogy
mit jelez önnek
Forrás: Maria Cross: Heal Your
Gut, Heal Your Skin
Szendi Gábor: Tények és tévhitek
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Csapatmunka és gyors segítség – ezen múlik a beteg élete

Rangos elismerést érdemelt ki a csíkszeredai
kórházban zajló stroke-ellátás

– Az Európai Stroke-egyesület
szerint a trombolízist végző romániai kórházak sorában az Önök intézményében zajló munkát is
elismerték. Mit jelent pontosan az,
amikor egy kórház élen jár ezen a
téren?
– Az Európai Stroke Egyesület
alapvetően a stroke-ellátás minőségét értékeli. Az akut stroke-ellátás
egy óriási és összetett csapatmunka,
amelynek több mozzanatát különböző mutatók által értékelik. Az
egyik például az, hogy az agyi infarktussal a sürgősségre érkezett betegek közül hánynál sikerül a
vérrögoldó kezelést alkalmazni.
Ahhoz, hogy ezen a téren jól teljesítsünk, két nagyon fontos dolognak
kell megtörténni. Az egyik az, hogy
az agyi infarktusban szenvedő
beteg a lehető leggyorsabban a sürgősségi osztályra kell kerüljön.
Fontos tudni, hogy ez a kezelés
csak a tünetek kezdetétől számítva
4,5 órán belül alkalmazható, azon
túlmenően akár ártalmas is lehet,
tehát ellenjavallt. Azt is tudni kell,
hogy ha érelzáródás történik az agyban, akkor azokon az agyterületeken, ahova nem kerül vér,
percenként kb. 1,9 millió idegsejt
hal el. Tehát a megmenthető agysejtek száma nagymértékben attól
függ, hogy mennyire tudjuk időben
elkezdeni a kezelést. Itt jön képbe a
csapatmunka. A csapatunk része elsősorban a beteg, vagy az a személy, aki észreveszi valakinél a
stroke tüneteit, és hívja a 112-t. A
következő csapattag az, aki a telefonhívásra válaszol, és beazonosítja, hogy a tünetek alapján
stroke-ról lehet szó, és ezért abszolút sürgősségként kezeli a hívást.
Továbbá fontos szereplő az a mentős csapat, amelyik kiérkezik a beteghez, és értesíti a sürgősségi és a
neurológiai ügyeletet a beteg állapotáról, a tünetek kezdetének időpontjáról és a várható szállítási
időről. Ezután következik a második dolog, aminek meg kell történ-

lent. Ennek az érkatasztrófának két
fő típusa van: az agyvérzés és az
agyi infarktus. Leegyszerűsítve a
dolgot, elképzelhetünk egy csőrendszert, hiszen végül is az érrendszer ennek felel meg. Egy ilyen
csőrendszerben a meghibásodás két
módon történhet: vagy kiszakad a
cső, ami a stroke esetében agyvérzést jelent, vagy eldugul a cső, ami
agyi infarktust eredményez. Tünetek alapján nem lehet elkülöníteni
az agyvérzést az agyi infarktustól,
ehhez CT-vizsgálat szükséges. A
trombolízis csak abban az esetben
alkalmazható, ha valami elzárja az
eret, amit mi fel próbálunk oldani,
tehát agyi infarktus áll fenn. Ha
agyvérzéssel állunk szemben akkor
az erős vérhígítás csak tovább rontana a helyzeten, szóval ez az egyik
alap-ellenjavallata a kezelésnek. A
másik alapvető ellenjavallat, ha a
tünetek már több mint 4,5 órája
kezdődtek. Sajnos ez könnyen megtörténhet, főleg, ha a szerencsétlenség alvás közben történik. Ilyenkor,
mivel pontosan nem tudjuk meghatározni a kezdet időpontját, azt kell
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Menyhárt Borbála

Dr. Dabóczi Mátyás

nie, mégpedig az, hogy a sürgősségi
osztályra érkező beteg mielőbb
megkapja a vérrögoldó kezelést.
Ehhez a sürgősségi ügyelet és a neurológus orvos a beteg bejelentése
nyomán úgymond előkészíti a terepet, hogy minél gyorsabban történmeg
a
szükséges
jenek
kivizsgálások. A radiológia és labor
másik két fontos „csapattag” ebből
a szempontból. A fej CT-vizsgálatát
mielőbb el kell végezni és ki kell értékelni, illetve a véranalízisek eredménye mielőbb meg kell legyen.
Ahogy a beteg megérkezik, a neurológus és a sürgősségi orvos felméri az állapotát, az asszisztens vért
vesz. Ha a CT-vizsgálat, a véranalízisek eredménye, illetve a beteg
kórelőzménye megengedi, akkor alkalmazható a trombolízis. Azonkívül,
hogy az összes agyi infarktusban
szenvedő beteg közül hánynál sikerül ezt a kezelést alkalmazni, más
minőségi mutató például a sürgősségen való megjelenéstől a kezelés elkezdéséig eltelt idő, illetve persze a
beteg kezelés utáni állapotbéli változásának mutatói.
– Pontosan miben áll a trombolízis beavatkozás, illetve alkalmazható-e minden stroke-ot szenvedő
páciens esetében? Milyen esetekben
ellenjavalt?
– A trombolízis vérrögoldást jelent. Konkrétan egy nagyon erős
vérhígító kezelés, amivel mi megpróbáljuk ez elzáródott eret a vér
számára újra átjárhatóvá tenni.
Magát azt a betegséget magyarázva,
amely esetén alkalmazzuk, kezdeném azzal, hogy a stroke angol szó,
jelentése ütés, csapás. Talán ez is a
legmegfelelőbb kifejezés erre a betegségre, mivel csapás mind az
ebben szenvedőnek, mind a családnak. Hirtelen következik be, és a
következményei nagyon súlyosak,
akár végzetesek is lehetnek. Orvosilag a stroke agyi érkatasztrófát je-
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Arany fokozatot érdemelt ki a
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban zajló strokeellátás az Európai Stroke
Egyesület megítélése szerint:
a 2020-as év ESO Angels díjai
között a trombolízist végző
romániai kórházak sorában
12 másik kórház mellett a
csíkszeredai kórház is elismerésben részesült. A díjjal a
stroke-ellátás terén kiemelkedő eredményeket elérő
központokat és kórházakat
ösztönzik. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban
2020-ban 82 trombolízist végeztek, idén pedig mostanig
45 ilyen beavatkozás volt. Ez
a vérrögoldó kezelés életmentő lehet, és sokat javíthat
az agyi érkatasztrófát elszenvedett páciensek életminőségén.
A
stroke-ellátás
csapatmunka: a mentősök, a
sürgősségis, a radiológus és a
neurológus szakorvosok és az
osztályok személyzete csapatban kell dolgozzon ahhoz,
hogy a beteg időben megkapja a szükséges kezelést.
Az agyi érkatasztrófát szenvedett betegeket ellátó csapat tagja dr. Dabóczi Mátyás
marosvásárhelyi származású
ideggyógyász szakorvos, akivel a rangos elismerésről, valamint
a
stroke-ellátás
menetéről beszélgettünk.

kezdeti időnek vegyük, amikor a
beteg lefeküdt, és még jól volt.
Emiatt sajnos sokan elesnek a kezeléstől. Ezek mellett egy sor ellenjavallata van a kezelésnek, a
kórelőzményből ismert, fokozott
vérzékenységgel járó betegségek,
vérhígító kezelések, traumák, daganatos betegségek és mások. Fontos,
hogy a hozzátartozók ismerjék a
kórelőzményt, a gyógyszeres kezelést, illetve az, hogy elérhetőek legyenek, hogy ezeket a fontos
információkat közölni tudják az orvosokkal.
– Mióta végeznek a csíkszeredai
kórházban trombolízist, és évente
hány páciensen sikerül segíteni
ezzel a beavatkozással?

– 2019 májusában kezdtük alkalmazni ezt a kezelést. 2020-ban 82
trombolízist végeztünk, idén eddig
47-et.
– Melyek azok a tünetek, amelyek
jelzik a páciensnek, illetve a környezetében lévőknek, hogy az illetőnek stroke-ja van, és azonnal
mentőt kell hívni?
– A tünetek felismerésére a következő angol betűszót jegyezzük
meg: BE FAST!
B: balance – azaz, ha valakinek
az egyensúlyával lesz problémája,
szédül, esetleg hányingere lesz, hányik;
E: eye – hirtelen látászavar alakul ki;
F: face – az arcaszimmetriára
utal, „elcsavarodik” a beteg szája;
A: arm – meggyengül a beteg
egyik végtagja;
S: speech – beszédzavar;
T: time – idő. Ha az előző tünetek
bármelyikét észleljük, akkor az idő
a legfontosabb: mielőbb mentőt kell
hívni. Percenként 1,9 millió agysejt
halhat el. Time is brain – az idő
agysejtekbe kerül.
– A stroke állítólag világelső a
rokkantságot okozó patológiák sorában. Melyek a leggyakrabban
visszamaradó tünetek egy stroke
után?
– Annak függvényében, hogy az
agynak melyik része sérül, külön-

végül is az agynak olyan részei fogják ezeket a funkciókat ellátni, amelyek eddig ezt nem tudták. Türelem
kell hozzá, rengeteg odafigyelés a
család és hozzátartozók részéről, illetve motiváltság a beteg részéről.
Emellett elkel a szakemberek segítsége és tudása is, így gyógytornász,
logopédus, neurológus hozzájárulása. Sajnos Hargita megyében
hiány van az ilyen jellegű intézmények terén. A kórházban csak rövid
ideig tudjuk a gyógytornát biztosítani, ahhoz viszonyítva, hogy
mennyi ideig lenne a betegeknek
erre szüksége. Kibocsátás után általában sajnos a családra hárul a feladat, hogy szakember segítségével
folytassák a rekuperációt.
– Ön Marosvásárhelyen született,
és itt élt, mielőtt a Csíkszeredai Sürgősségi Kórházat választotta munkahelyéül. Miért irányult az
ideggyógyászati szakterület irányába, és döntött egy kisebb városban lévő kórház mellett?
– Mindig a reál tantárgyak vonzottak, líceumban is matematika-informatika szakon végeztem. Az
orvoslásban is a logikát kerestem,
és a neurológiában, illetve az idegrendszer működésében ezt véltem
felfedezni. Minden mindennel öszszefügg, egy-egy tünetből következtetni
lehet,
hogy
az
idegrendszernek melyik része káro-

böző funkciói eshetnek ki. Így például beszéd, látás, mozgás,
egyensúlyproblémák maradhatnak
vissza.
– Mennyire nehéz és hosszas a
rekuperáció egy stroke után, illetve
vannak-e a környékünkön, Székelyföldön vagy akár Erdélyben olyan
intézmények, amelyekre a családok
számíthatnak abban, hogy segítsék
szerettük felépülését?
– Szerencsére az agy tud alkalmazkodni, és ha bizonyos szerepeket ellátó területei károsodást
szenvednek, ezek funkcióit idővel a
megmaradt részei átvehetik. Ez egy
tanulási folyamat, olyan, mint amikor a gyerekek tanulják a végtagjaikat használni, vagy beszélni, mert

sult, majd a klinikai képet, labort és
imagisztikai eljárásokat összevetve
pontos diagnózisokat lehet felállítani. Marosvásárhelyen rengeteget
láttam és tanultam a neurológiaszakma szaktekintélyeitől, többek
között a trombolízis menetét is.
Úgy éreztem, a tudásomat itt, Csíkszeredában a betegek javára és a
kórház szakmai előrevitelére tudom
majd felhasználni. Rezidensként, itt
ügyeleteket vállalva úgy láttam,
hogy a több tapasztalattal rendelkezők és a fiatal orvosok egyaránt nyitottak az újdonságokra, és úgy
éreztem, hogy velük, csapatként
együttműködve, akár nemzetközi
szinten elismert eredményeket is el
tudunk érni.
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Több mint anyatejes táplálás: biztonság, védelem, egymásra hangolódás
Augusztus 1. az anyatejes
táplálás világnapja, augusztus első hete a szoptatás világhete. Ez alkalomból az
anyatejjel való táplálás előnyeire hívták fel a figyelmet a
Csíkszeredai Sürgősségi Kórház közösségi oldalán közzétett közleményben, ezáltal is
ösztönözve az édesanyákat,
hogy az esetleges nehézségek
ellenére is tartsanak ki a
szoptatás mellett.

A szoptatás több mint anyatejes
táplálás. A szoptatás védelem, biztonság, a baba és édesanya egymásra hangolódása is. Az anyatej a
kisbabák legideálisabb és teljes értékű tápláléka a megszületéstől
kezdve az élet első hat hónapjában.
Mindamellett, hogy az összetétele a
baba életkorától, sőt a napszaktól
függően is változik, az anyatej nemcsak a gyarapodáshoz szükséges
tápanyagokat tartalmazza, hanem
ezek mellett még számos fontos alkotóeleme is van.
A kisbabáját anyatejjel tápláló
anya immunrendszere által termelt
általános és specifikus védőanyagok kis mennyiségben mind kiválasztódnak az anyatejbe (ezt
nevezzük passzív immunvédelemnek). Emellett az anyatej számos
más, a kisbaba harmonikus testi
(-lelki) fejlődése szempontjából
fontos anyagot tartalmaz: sokféle
fehérjét, amelyeknek többek között
az idegrendszer érésében van kulcsszerepük, vagy a baba emésztőrendszerének fejlődéséért fontos „jó”
baktériumot (probiotikumokat) és
azok tápanyagául szolgáló anyagokat (prebiotikumokat) tartamaz. A
legújabb kutatási eredmények arra

A szoptatás világhete

engednek következtetni, hogy az
emésztőrendszerünkben található
sok millió különféle mikroorganizmus alkotta bélflóra az eddig ismertnél sokkal összetettebben hat
az egészségünkre, elsősorban az
immunrendszerünk révén. Születéskor az újszülöttek tápcsatornája lényegében „lakatlan”, a táplálékkal
az első napokban-hetekben bevitt
baktériumok fogják egy életre megalapozni a bélflóráját, az egészségét, kiváltképp pedig bizonyos
betegségekre való hajlamát (ételérzékenységek és más allergiák, sőt
egyes daganatos betegségek is). A
gyermekét anyatejjel tápláló édesanya az élelem mellett egészséget is
ajándékoz kisbabájának – mekkora
kincs ez!
Az anyatejben található, a baba
még éretlen, alakulóban levő immunrendszerét támogató, fejlesztő
és a betegségek ellen őt védő
anyagok különösen fontosak a jelenlegi világjárvány idején. Bármilyen betegség ellen, ha az anyai
szervezet ellenanyagokat (úgynevezett specifikus antitesteket) termel, ezek az anyatejben is jelen
vannak. Így az az édesanya, aki
védett bizonyos fertőzés ellen
(akár mert már átesett a fertőzésen, akár védőoltás útján szerezte
meg a védettséget, és a vérében kimutathatók az ellenanyagok),
amennyiben szoptatja kisbabáját,
ő is védett lesz a megbetegedés
ellen. Az elmúlt egy évben, mióta
léteznek az új típusú koronavírus
elleni védőoltások, egyre több ismeretünk van arról, hogy egyes oltóanyagok,
oltástípusok
biztonsággal felvehetők várandós
vagy szoptató kismamák által is.

Az így megszerzett védettség sokkal biztonságosabban elérhető a
betegségből való felépülés útján
szerzett védettséggel szemben, hiszen a betegség sokkal inkább
megterhelheti a szervezetet, és a
kimenetele bizonytalan.
A kézmosás és a személyes higiénia kifejezetten fontos, nem csak
világjárvány idején. Az anyatejjel
táplált kicsik ritkábban betegszenek
meg, és egy esetleges betegség esetén felgyógyulásuk is gyorsabb.
Ha a családban betegek vannak,
a gyógyulásig lehetőleg kerüljék a
közvetlen kontaktust a kismamával
és babájával.
Amennyiben a szoptató édesanya
megbetegszik, a lehetőségekhez
mérten tartsa fenn a kisbabája anyatejes táplálását (a kezelések, gyógyszerek kiválasztásánál figyelembe
kell venni, hogy melyek alkalmazhatók biztonságosan).
Antibiotikumokat csak indokolt
esetben és módon kell használni; az
anyatejben található jó baktériumok
pedig segítenek visszaállítani a
bélflóra egyensúlyát.
A levegő vagy cseppfertőzés
útján terjedő betegségek esetén sem
kötelező abbahagyni, felfüggeszteni
a szoptatást, csupán fokozottan kell
figyelni a kézmosásra, tisztaságra,
orrot és szájat takaró maszk viselésére a baba közelében – az anya
szervezetében a betegség leküzdésére termelt ellenanyagok átjutnak
a tejbe, és védik az anyatejjel táplált
babát is.
Amennyiben az alapvető higiéniai szabályokat betartjuk, csak nagyon ritka esetben szükséges
hőkezelni (pasztörizálni) az anyatejet fogyasztás előtt.

hat? Egy állat gazdája azonban nem
felelőtlen akkor sem, ha időnként
négylábú kedvence nélkül szeretne
nyaralni, mivel az úti céltól és a tervezett programoktól függően nem
mindig kellemes az állatnak, ha
hosszabb útra kirándulni viszik.
Abban az esetben, ha otthon kell
maradnia, olyan barátoknál vagy
rokonoknál érdemes hagyni, akiket
a kutya ismer és elfogad, és akik
megfelelően bánnak vele. Csak így
lehet a nyaralás mindenki számára
igazi kikapcsolódás.
Hangulatváltozás vagy depresszió?
Megtörténhet azonban, hogy egy
ismerősre bízott állat a gazdi hiányában kedvetlenné válik, és még a
táplálékot is elutasítja, elvonul az
ideiglenes gondozóitól. A szakirodalom szerint nem létezik depreszszió a kutyáknál, hanem viselkedési
zavarként említik az emberi depresszióhoz hasonló állapotot, ami
általában lelki okokra utalhat. A kutyák hirtelen hangulatváltozásáról,
a tünetek kiváltó okairól és a megszüntetésről dr. Pálosi Csabát, a
Noé Bárkája kisállatklinika vezetőjét kérdeztük. Amint a szakember
kifejtette, bizony nem mindenik
kutya viseli jól a környezetváltozást. Ha van olyan ismerős, aki szívesen felügyel a társállatra, akkor
az a legjobb megoldás, ha otthonában maradhat, akkor ugyanis nem
kell idegen környezetet megszoknia, és az egyéni igényeit is jobban
ki lehet elégíteni. Amennyiben erre
nincs lehetőség, akkor a kutyapanziók is alternatívát jelentenek, de érdemes tájékozódni, hogy milyen
előírásoknak kell megfelelni a bekerüléshez, és időben kell foglalni,

mert néha túlzsúfoltak. A legfontosabb, hogy a féreghajtással és oltásokkal napirenden legyen az állat. A
depresszió nem csupán az emberek
népbetegsége, ugyanúgy kutyáknál
is jelentkezhet. A kiváltó okok, tünetek és kezelési módszerek az ő
esetükben is hasonló az emberekéhez. Depresszió alakulhat ki egy
gazdi vagy társkutya elvesztése
miatt, de a hirtelen környezetváltozás, megváltozott tartási körülmények, elköltözés, válás, bezártság,

Ember és állat harmóniája

Nyaralás kedvenccel vagy nélküle

Ahhoz, hogy a tulajdonosok
kellemesen nyaraljanak a
házi kedvenceikkel, több mindenre kell odafigyelni. A kutyás, macskás gazdák nyári
szabadságolásának egyik fő
kérdése, hogy kedvencükkel
vagy nélkülük nyaraljanak-e.
Aki rövid időre sem akar megválni kedvencétől, kereshet
olyan kutyabarát nyaralóhelyeket, ahol állat kíséretében
is foglalhat szállást. Az állat
gazdája azonban időnként
négylábú kedvence nélkül is
nyaralhat, amennyiben lehetősége van erre, igaz, kutya
esetében számolni kell a hangulatváltozással.

Szer Pálosy Piroska

A nyaralás úti céljának meghatározásakor feltétlenül figyelembe
kell venni a kutya igényeit, többek
között azt, hogy lesz-e elegendő
helye szaladgálni, miként lehet odajutni, szabad-e kutyát vinni, és adott
esetben milyen feltételeknek kell
megfelelni. Aki úgy dönt, hogy kutyájával kirándul, ajánlott tájékozódnia arról, hogy fertőző
betegségekkel, veszélyes parazitákkal kell-e számolni. Nem elhanyagolandó szempont a kutyabarát
szálláshely sem, ezért feltétlenül
előre kell tudakozódni arról, hogy
bevihető-e a kutya a szállodába,
nyaralóba vagy a kempingbe, esetleg milyen helyi szabályok vonatkoznak a kutyákra. Van-e külön
előírás a kötelező póráz vagy szájkosár használatára? Van-e a kutyák
számára kialakított strand, ahol a
kedvenc póráz nélkül is hancúroz-
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Ha a szoptató édesanya egészségi
állapota megengedi, javallott beadatni a koronavírus elleni védőoltást (erről konzultáljon szakorvosával, háziorvosával).
A koronavírus-járványon kívül

még sok más súlyos járványos betegség leselkedik ránk: fontos a kötelező védőoltások beadatása.
Ha a szoptatás során az édesanya
bármikor elbizonytalanodik vagy
nehézségekbe ütközik, bátran forduljon segítségért képzett szakemberekhez
–
olvasható
a
Csíkszeredai Sürgősségi Kórház
Facebook-oldalán elérhető közleményben.

magány, erőszakos bánásmód, akár
egy új állat vagy ember megjelenése a háztartásban is kiváltó ok
lehet. Egy kutya meg tudja gyászolni a szeretett személy elvesztését, szenvedhet a változások okozta
problémáktól, és éppúgy ingadozhat a hangulata, akárcsak az embernek. A különbség állat és ember
között csak az, hogy az előbbiek
nem tudják szavakkal kifejezni a sérelmeiket, ezért a gazdiknak kell
odafigyelniük, észrevenni és megérteni a bajt kiváltó okokat.
Ugyanez igaz a boldog, kiegyensúlyozott állatokra, róluk is könnyű
megállapítani az örömöt, elégedettséget, biztonságérzetet a gazda közelében. Enyhébb
hangulatingadozás
vagy levertség természetes jelenség
a kutyáknál, akárcsak az embereknél. Azonban a
tartós szomorúság, passzivitás,
érdektelenség, fáradékonyság súlyosabb
problémákra utalhat.
Először is meg
kell bizonyosodni
arról, hogy nem
egészségi
okai
vannak a változásoknak. Ha ez ki
van zárva, akkor
valamilyen pszichológiai problémára
lehet
gyanakodni.
A
depressziós magatartás
idősebb
kutyáknál jelentkezik, általában a
lakásban élőknél,
mivel a gazdával
rendkívül szoros

kötődés alakul ki, új családhoz kerülve pedig szüksége van kéthárom napra, míg megszokja a
változást. A depressziós magatartás
kevésbé jellemző az udvaron tartott kutyákra, mivel azokat sokkal
több külső inger éri. Minden kutyánál eltérő tünetei lehetnek a
depressziónak, a leggyakoribb az
étvágycsökkenés, az aktivitások
iránti érdektelenség, elvonulás, a
mancsok nyalogatása. A hangulatváltozásnak fizikai tünetei is lehetnek, amelyek akár súlyosabb testi
megbetegedésekhez is vezethetnek, mivel a kutyának legyengül a
szervezete, ha nem eszik vagy nem
iszik eleget. Ha az ételt el is utasítja, arra figyelni kell, hogy vizet
fogyasszon, mert ha dehidratálódik
a szervezete, súlyos egészségkárosodást szenvedhet. Fontos, hogy a
depressziós állathoz állandó
vagy ideiglenes gazdiként ugyanolyan empátiával, türelemmel és
törődéssel forduljanak, mintha
emberről lenne szó. Sokkal több
törődésre, játékra, sétára, jutalomfalatra van ilyenkor szükség,
mint általában. Ha teljesen elutasítja az ételt, próbálkozni lehet
ínyencségekkel, például főtt csirkemellfalatkákkal vagy olyan
táplálékkal, amit előbb-utóbb elfogad.
Meg kell próbálni változatos tevékenységekkel feldobni a házi
kedvencet, elvinni új helyekre, kutyák közé szocializálódni, hogy
minél több és változatosabb új
inger érje. Sokat kell simogatni,
közös programokat szervezni és
éreztetni a szeretetet. Az is segíthet, ha az ideiglenes gondozónak
sikerül a megszokott sétáltatási helyeire elvinni a kedvetlen állatot
annak érdekében, hogy érzékelje,
előbb-utóbb visszaállhat a régi
rend, és megnyugszik.
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Az asztrológus gondolatai

Tóth Sándor

Mottó: „A fény mindig utat
mutat
annak, ki a mélyben kutat.”
Idén augusztus 22-től szeptember 22-ig tartózkodik a Nap a Szűz
jegyében. Beléptünk a nyár utolsó
harmadába. Meleg volt, néha kánikula, és a vírusmizéria is alább hagyott. Ránk fért a pihenés és a
viszonylagos nyugalom. Túl vagyunk a „maszkos olimpián” is, az
elhalasztott, de nem elszalasztott
izgalmakon. Ki-ki szurkolhatott
kedvencének, legyen az pórnép
vagy mogul, a tv képernyője
mögül. Nézegettük sportolóinkat, a
fanatikusabb részünk dacolva az éjszakai alváshiánnyal. Megállapíthattuk újra, hogy jó magyarnak
lenni, sportolóink becsülettel
helytálltak.
Kissé elmaradtak a várakozástól
a gender útvesztőjébe került sportolók, de a férfi hősök és amazon
hölgyek teljesítménye sok esetben
örömmel töltötte el a szívünket. Tokióban nem volt szivárvány, és a
térdepelés sem hódított, de az öszszetett kéz és a keresztvetés gyakori látvány volt azok körében,
akik feljutottak a bajnoki dobogóra.
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kat, és akkor is tesszük a dolgunkat, ha néha egy-egy esemény letörli egónk önelégült mosolyát. Az
analógiás gondolkodás eligazít tudatos életünk ösvényein. Ezt a
szimbólumnyelvet használja az
asztrológia, és ezért nevezték az
ókorban királyi tudománynak.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Véleményüket, gondolataikat
megírhatják
az asztros@yahoo.com
e-mail-címre.
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problémát. Az egészség nem más,
mint az egység meglelése. A fizikai síkon, az ellentétek földi dimenziójában az egyén teljessége
csak ideig-óráig megélhető. A
megoldás a harmonikus kapcsolódásokban keresendő egy ellentétes
nemű emberrel, ahol a férfi és női
energiák kiegészítik egymást.
Tévút a nemek harca, a „ki fontosabb” kérdésköre, mert az a valóság, hogy egyik fél sem létezhet a
másik nélkül. Mivel ezt sokan nem
értik, és felülnek némely hamis
ideológiák vágyvillamosára, konfliktusba keverednek, feszültségek
alakulnak ki, amik a helyes levezetés nélkül halmozódnak, elfojtódnak és besűrűsödnek. Az egó
hazudik önmagának, igyekszik
kényszeresen megfelelni a tükörnek, a világ külső visszajelzéseinek. Olyasmit is megteszünk, ami
ellen a belső énünk tiltakozik. A
bevett, megemészthetetlen cselekedeteink, melyeket megfelelési
kényszerünk eredményez, egy önmagunk ellen forduló energiát,
egy belső görcsöt, egy elakadást
generál. Így születnek a tünetek és
a betegségek. Ahelyett, hogy komolyan vennénk a jelzéseiket, és
megoldanánk az igazi problémáinkat, gyógyszerekkel, gyógynövé-
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Egy szerző nélküli
megállapítást idézünk
a rejtvény fősoraiban.

ÉNEK
ALKONYATKOR

Reménnyel tölthet el az, hogy fegyelemmel, szorgalommal, kitartó
munkával a legnehezebb akadályokat is le lehet győzni. Ezt a tanulságot érdemes levonni, majd
alkalmazni, amikor szükségünk
lesz rá.
A Szűz egyik legnagyobb erénye
a racionalitása. A föld elem képviselői közül ő az egyetlen, aki változtatni tud és igyekszik is
megalkotni azt a rendszert, mely
biztosítja a jólétét. Megtartani,
ami fontos, és elvetni azt, ami lényegtelen: ez a jövő záloga. Kerüli
az érzelmeket, mert azok bezavarnak a józan életvitelébe. Elmerül a
legapróbb részletekben, ő a született minőségellenőr. A kritikus.
Meglátja más szemében a szálkát.
Saját magával megbocsátóbb, de
ki nem az, aki rendelkezik egészséges éntudattal? Ő a legjobb és
legmegbízhatóbb munkaerő. Bírja
és szereti, ha új feladatokat kap, és
ezeket igyekszik is maximálisan
elvégezni. A Szűz-érdekeltségű
embertársaink körében a legelterjedtebb az egészséges életmódra
való törekvés. Mivel ez a mindenkori ember megoldatlan, illetve
erőfeszítéseket igénylő tevékenységhalmaza, érdemes megvilágítani néhány gondolat erejéig ezt a

nyekkel és divatos csodaszerekkel
nyomjuk még mélyebbre őket.
Ezért, ha időlegesen le is győzzük a tüneteinket, a betegség
mint jelzés nagyobb intenzitással
fog jelentkezni, mert eljön az
idő, amikor a szőnyeg alá söprés
és a struccpolitika már nem válik
be.
Mi, asztrológusok, és reményeim szerint mind többen gondoljuk úgy, hogy a tudatos élet és
egészséges életmód annyit jelent,
hogy felvállaljuk a sorsfeladatun-
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Simona Halep megszerezte első győzelmét
a három és fél hónapos kihagyás után

Simona Halep megszerezte kedden első győzelmét a lábsérülés
okozta több mint három és fél hónapos kihagyás után – a 2.114.989
dollár összdíjazású cincinatti torna
első fordulójában 6:4, 3:6, 6:1-re
múlta felül a lengyel Magda Linette-et.
Halep május 2-a óta nem nyert
mérkőzést, akkor a kínai Cseng
Szaj-szajt győzte le 6:0, 6:4-re a
madridi torna második fordulójában, majd két nappal később a nyolcaddöntőben vereséget szenvedett a
belga Elise Mertenstől (4:6, 7:5,
7:5).
A római torna második körében,
május 12-én lábsérülés miatt feladta
a mérkőzést a német Angelique
Kerber ellen, és azóta nem lépett
pályára a múlt hétig. A montreali
torna volt az első, amelyen indult,
de ott nem jutott tovább az első körből, miután 2:6, 6:4, 6:4-es vereséget szenvedett az amerikai Danielle
Collinstól.
A cincinnati torna első körében
két óra és tíz perc játék után sikerült
legyőznie a világranglista 44. helyén álló lengyel ellenfelét.
Az első szettet 6:4-re nyerte
Halep, miután 2:0-ra és 3:1-re is vezetett, és bár Linette kiegyenlített
3:3-ra, a román lánynak sikerült
ismét elvennie az adogatását, és ez
döntőnek bizonyult.
A második játszmában többet hibázott Halep, így a lengyel elhúzott
3:0-ra, majd 4:1-re, amikor a román
teniszező orvosi szünetet kért. Ezután megnyert egy játékot, az eső
miatt azonban félbeszakították a találkozót, majd a pályára való visz-

Európai focikörkép
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* Angol Premier Liga, 1. forduló:
Brentford – Arsenal 2-0, Burnley –
Brighton & Hove Albion 1-2, Chelsea – Crystal Palace 3-0, Everton –
Southampton 3-1, Leicester – Wolverhampton 1-0, Manchester United – Leeds United 5-1, Newcastle
United – West Ham United 2-4,
Norwich – Liverpool 0-3, Tottenham – Manchester City 1-0, Watford – Aston Villa 3-2.
* Spanyol La Liga, 1. forduló:
Valencia – Getafe 1-0, Osasuna –
Espanyol 0-0, Cádiz – Levante 1-1,
Mallorca – Betis 1-1, Alavés – Real
Madrid 1-4, Celta Vigo – Atlético
Madrid 1-2, FC Barcelona – Real
Sociedad 4-2, Sevilla – Rayo Vallecano 3-0, Villarreal – Granada 0-0,
Elche – Athletic Bilbao 0-0.
* Német Bundesliga, 1. forduló:
Mönchengladbach – Bayern München 1-1, Borussia Dortmund –
Eintracht Frankfurt 5-2, Wolfsburg

– Bochum 1-0, Union Berlin –
Bayer Leverkusen 1-1, VfB Stuttgart – Greuther Fürth 5-1, Mainz –
RB Leipzig 1-0, Augsburg – Hoffenheim 0-4, Arminia Bielefeld –
Freiburg 0-0, 1. FC Köln – Hertha
BSC 3-1.
* Francia Ligue 1, 1. forduló:
AS Monaco – Nantes 1-1, St. Etienne – Lorient 1-1, Troyes – Paris
St. Germain 1-2, Metz – Lille 3-3,
Bordeaux – Clermont 0-2, Montpellier HSC – Olympique Marseille
2-3, Nice – Reims 0-0, Lyon – Brest
1-1, Strasbourg – Angers 0-2, Stade
Rennes – Lens 1-1; 2. forduló: Clermont – Troyes 2-0, Lorient – AS
Monaco 1-0, Nantes – Metz 2-0,
Olympique Marseille – Bordeaux
2-2, Lille – Nice 0-4, Paris St. Germain – Strasbourg 4-2, Lens – St.
Etienne 2-2, Angers – Lyon 3-0,
Brest – Stade Rennes 1-1, Reims –
Montpellier HSC 3-3.

Lionel Messi jövő vasárnap, a
Stade de Reims elleni idegenbeli bajnoki mérkőzésen mutatkozik be a
Paris Saint-Germain labdarúgócsapatában – adta hírül a Sky Sports.
Az argentin futballsztár debütálását hatalmas érdeklődés előzi
meg, javában edz, mert még nincs
kirobbanó formában, ezért is halasztották augusztus végére első
fellépését új csapatában. Legutóbb
július 10-én, a Copa America döntőjében volt pályán, amikor csapata
1-0-ra győzte le a házigazda brazil
válogatottat.
A 34 éves Messi, miután ingyen
igazolhatóvá vált, egy hete írta alá
két esztendőre szóló – egyéves
hosszabbítási lehetőséget tartal-

mazó – szerződését a PSG-vel.
Előző együttesénél, az FC Barcelonánál június végén lejárt a kontraktusa, és bár mindkét fél egyértelmű
szándéka volt a közös folytatás, a
katalán klub augusztus 5-én bejelentette, hogy „pénzügyi és strukturális akadályok” miatt végül nem
tudtak új szerződést kötni.
Messi a Barca felnőttcsapatában
2004 óta 778 mérkőzésen 672 gólt
szerzett, mindkettő klubrekord.
Egyebek mellett a Bajnokok Ligáját négyszer, a bajnokságot tízszer
nyerte meg, számtalan egyéni díja
közül – a hat Aranylabdán kívül –
kiemelkedik a hat európai Aranycipő és a nyolc spanyol gólkirályi
cím.

Messi jövő vasárnap mutatkozik
be a PSG-ben

Extra nagy mosoly a hosszabb idő után aratott első győzelemre, írta közösségi oldalán a román
teniszező
Fotó: Simona Halep (Facebook)

szatérés után Linette-nek ment jobban a játék, és sikerült megnyernie
a szettet 6:3-ra.
A döntő játszmában Halep megnyert sorozatban 5 gémet – úgy,
hogy két adogatójátékánál 3-3
bréklabdát hárított –, majd 6:1-re
lezárta a szettet és ezzel a mérkőzést is.
Simona Halep 11 ászt ütött a
mérkőzésen, három kettős hibát vétett, 26 nyerő ütése és ugyanannyi
ki nem kényszerített hibája volt. Li-

nette négy ászt ütött, 28 nyerő ütést
mutatott be, és 32 ki nem kényszerített hibát könyvelhetett el.
A második fordulóban az amerikai Jessica Pegula és a Montrealban
diadalmaskodó olasz Camila Giorgi
közötti mérkőzés győztese lesz Simona Halep ellenfele.
A szintén főtáblára került Sorana
Cîrstea már az első fordulóban búcsúzott a tornától: a hétfői játéknapon 6:2, 6:0-s vereséget szenvedett
a svájci Jil Teichmanntól.

Kubatov: Nem lehet véletlen a Ferencváros újabb csoportkörbe kerülése

kosnak rövidebb volt a nyári pihe- években megtanultak viselkedni, és
nője, így nagyobb a sérülésveszély. nem ülnek fel provokációknak. JeÚgy érzi, nagyon jó keretet sikerült lezte, hogy az Albert Stadionhoz
összehozni, és minden posztra van képest az 5500-as átlagnézőszákét hasonló képességű labdarúgó- mot a Groupama Arénában sikejuk. Zeljko Gavriccsal kapcsolatban rült megduplázniuk, a nők és a
azt mondta, hogy személyében a gyerekek száma már 20 százalék a
legnagyobb szerb tehetséget sike- lelátókon, de az ideális a 30 százarült oda vinni, aki az UEFA-nál lék lenne. Az utánpótlás-nevelés
benne volt a 20 Golden Boy között kapcsán beszélt még arról is, hogy
(lásd keretes hírünket).
az NB I.-ben jelenleg 30 olyan
Orosz Pál megerősítette, hogy labdarúgó van, aki Fradi-kötődésű
Peter Stöger vezetőedzővel kétéves vagy -nevelésű játékos. A jelenlegi
szerződést kötöttek. Az osztrák keretből kiemelte a 18 éves Csonszakemberről Kubatov elmondta, tos Dominikot, aki balhátvédet játhogy teljesen más karakter, mint szik, de a bal oldali belső védő az
Szerhij Rebrov volt. „Egy csendes, igazi posztja, továbbá Szánthó
bölcs ember, egy olyan rendkívüli Regőt, valamint Damil Redzicet,
csapatember, amin mi is meglepőd- akik ketten ugyanazon a poszton
tünk“ – fogalmazott az elnök.
játszanak.
Kubatov Gábor kiemelte: rendkíA költségvetésről Orosz Pál azt
vül elégedett Hajnal Tamás sport- mondta, hogy 20 millió euró fölött
menedzser munkájával, aki nagyon van. Hangsúlyozta, ha sikerül bejó scouthálózatot épített ki, ezért ja- jutni a BL-csoportkörbe, akkor ez a
vasolni fogja, hogy léptessék elő legalacsonyabb összeg lesz a mesportigazgatóvá.
zőnyben, és a második legkisebb
A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor (b) és az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál sajtótájékoztatót tart a Groupama Aréna
Az elnök dicsérőleg szólt a szur- büdzséű csapaté is minimum ennek
sajtótermében 2021. augusztus 17-én. Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Kubatov Gábor szerint nem lehet szeretnék, ha nemzetközi szinten bevételkülönbség hárommilliárd fo- kolókról, akik szerinte az elmúlt a kétszerese.
véletlen, hogy a Ferencváros labda- stabilizálni tudnák a helyzetüket, rint, valamint a Groupama Aréna
Szerb válogatott középpályás érkezett
rúgócsapatának egymás után há- hogy a zöld-fehér együttes a közép- hangulata is felejthetetlen, ezért a
Zeljko Gavric személyében kétszeres szerb válogatott labdarúgóromszor is sikerült eljutnia legalább európai elit meghatározójává vál- klubnak akkor éri meg a Puskásba val erősített a Ferencváros. Az együttes a Crvena zvezda együtteséaz Európa-liga csoportköréig. A jon, és még tavasszal is versenyben menni, ha azt meg tudja tölteni a től szerezte meg a 20 éves játékost. A szélsőként is bevethető középső
klub elnöke a keddi sajtótájékozta- legyen, amire magyar csapat eseté- nézőkkel, félházas meccsnél már középpályás értéke a mértékadónak tartott Transfermarkt szakportál adatai szerint 4,5 millió euró, ezzel ő lett a magyar NB I. legértón elárulta, személy szerint ku- ben több mint egy évtizede nem nem.
„A pénz nagyon csábító, és ko- tékesebb labdarúgója, csapattársát, a hárommillió euróra taksált
darcként élné meg, ha a Bajnokok volt példa. Cél az is, hogy olyan
Ligája (BL) helyett idén csak EL- csapatokat, mint a Dinamo Zágráb, molyan befolyásolja a döntéseket“ albán Myrto Uzunit megelőzve.
csoportkör jönne össze az együttes- a Ludogorec vagy a Slavia Prága, a – jelentette ki Kubatov.
Először lehet főtáblás a BL-ben a Sheriff
Orosz Pál szerint idén azért is
nek (az FTC tegnap este, lapzárta Ferencváros folyamatosan le tudjon
A Sheriff Tiraszpol hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Dinamo Zágután fejezte be első mérkőzését a győzni.
fontos volt egy bő keret kialakítása, rábot a labdarúgó Bajnokok Ligája playoffjának keddi játéknapYoung Boys ellen a BL-rájátszásArra a kérdésre, hogy előfordul- mert a tavalyival ellentétben két- ján, így nagyon jó az esélye arra, hogy története során először
ban – a szerk.).
hat-e, hogy a Fradi egyes hazai cso- meccses párharcok vannak a Bajno- bejusson a BL csoportkörébe. A Sahtar Donyeck 1-0-ra nyert a MoKubatov Gábor elmondta, Orosz portmeccseit a tavalyihoz ha- kok Ligája selejtezőjében, így több naco ellen idegenben, ezzel ugyancsak nagy lépést tett a főtábla felé.
Pállal, a Ferencváros Labdarúgó sonlóan a Puskás Arénában játssza, találkozót kell játszania a csapat- Egy másik mérkőzésen a Salzburg a 90. percben szerzett góllal 2-1Zrt. vezérigazgatójával együtt azt az elnök azt felelte, hogy mivel a nak, továbbá az Eb miatt sok játé- re fordított a sokáig vezető Bröndby ellen.
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A Kolozsvári Magyar Opera
nagytermében nyitották meg
a 12. Kolozsvári Magyar Napokat. Az eseményen jelen
volt és beszédet mondott Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője, a
Kincses Kolozsvár Egyesület
elnöke, Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára,
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alapító
ügyvezető elnöke, Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök üzenetét
pedig Horváth Anna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség önkormányzatokért
felelős ügyvezető elnöke tolmácsolta.

Köszöntőbeszéde elején Gergely
Balázs Molnár Ferenc A Pál utcai
fiúk című klasszikusából idézett,
annak apropóján, hogy a műből –
Fábri Zoltán által 1969-ben – készített filmet augusztus 20-án Kolozsvár főterén, óriáskivetítőn láthatja a
Magyar Napok közönsége. A KMN
főszervezője rámutatott: „Végtelenséget és szabadságot jelent a grund
– mondja Molnár –, s ebből már
könnyen ráismerünk saját főterünkre. Évről évre belakni a kincses
város tereit felér a grundért folytatott édes-játékos küzdelemmel –
különösen a mostanihoz hasonló,
bizonytalan és számtalan kihívással
jelentkező időben. Hozzászoktunk
már, hogy időről időre meg kell harcolnunk a grundunkért, de most először
találkozunk
–
a
koronavírus-járvány miatt – azzal a
helyzettel, hogy mi magunk vagyunk a legnagyobb ellenfél, melyet le kell küzdenünk, s csak
rajtunk múlik, hogy le tudjuk-e
győzni saját gátjainkat. E mostaniakhoz hasonló pillanatokban, amikor alkalom nyílik arra, hogy
összegezzük a mögöttünk hagyott
éveket, örömmel mondhatom: a
Kolozsvári Magyar Napok az elmúlt 12 év alatt meg tudta őrizni
lelkét, s ez az, ami különlegessé,
mássá és egyedivé teszi a nyári rendezvénysorozatok kavalkádjában.”
A Magyar Napok főszervezője rámutatott: a tavaly az életünk minden területére döntően kiható
koronavírus-járvány azt is kérdésessé tette, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílik-e megszervezni a
Magyar Napokat. „Akkor úgy döntöttünk, hogy ami tőlünk telik, és
amit az adott helyzet megenged, azt
meg kell tennünk, mert a legnagyobb baj közepette is szükségünk
van a találkozásra, a feltöltődésre és
a Magyar Napokra, mely mindanynyiunk életében kitüntetett helyen
szerepel. S hogy ez így van, azt mi
sem jelzi jobban, mint hogy soha
annyi kolozsvári önkéntes fiatal
nem csatlakozott hozzánk, mint az
idei évben. Az ő dolguk talán a legnehezebb, hiszen ők azok, akik először találkoznak a – tőlünk
független, hatósági – korlátozások
miatt az elégedetlenebb hangokkal.
Ők azok, akik éjt nappallá téve dolgoznak azért, hogy a Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális
seregszemléje ismét sikeres legyen.
Köszönet és taps illeti őket – partnerszervezeteinkkel, a rendezvény
támogatóival és a népes szervezőcsapattal egyetemben” – mondta
Gergely Balázs. „Velük együtt
igyekszünk e rendezvénysorozattal
a kolozsváriak és a hozzánk ellátogatók napjait szebbé tenni, s

Elkezdődött a 12. Kolozsvári Magyar Napok

amennyire lehet, elfeledtetni ezen
időszak nehézségeit. Ha csak egymást követő programpontok tömegeként
tekintenénk
rendezvényünkre, mindez nem sikerülne.
A Magyar Napok programfüzetében helyet kap a könnyűzene és a
szórakozás, de a lélek eledele, a
kultúra, a közösségi együttlét élménye, a hitélet és az ima, a családosoknak és a legkisebbeknek szóló
programok – egyszóval: a múlt és
jelen időnk, vagyis az életünk. A
Kolozsvári Magyar Napokra is ekként tekintünk: közös és közösségi
életünk tükreként” – jelentette ki a
Magyar Napok főszervezője, majd
beszéde végén felhívta a jelenlévők
figyelmét az idei jótékonysági gyűjtésre. „A Szent Mihály-templom
neogótikus kerítését a száz éve elhunyt Pákey Lajos, Kolozsvár
neves főépítésze tervezte. A Szent
Mihály-templom lassan a régi fényében tündököl. Úgy gondoltuk,
méltó lenne a Kolozsvári Magyar
Napok szellemiségéhez, ha idei jótékonysági gyűjtésünket a templomot körülölelő kerítés felújítására
szentelnénk. Legyen ez a kerítés a
Fő tér olyan dísze, mely nem szétválaszt, hanem összeköt, mely múltunk és kultúránk szimbóluma, de
megújulásával közösségünk élni
akarásáról és jövőjéről is tanúbizonyságot tesz” – mondta Gergely
Balázs.
„Lantom, kardom, tied, oh szabadság – írta Burián Pál emlékkönyvébe 1849 februárjában Petőfi
Sándor itt, Kolozsváron. Kétségtelen, hogy mi mindannyian szeretjük
a szabadságot, s ez azt is jelenti,
hogy soha senki nem korlátozhatja
jogainkat, és senki nem mondhatja
meg nekünk, hogyan alakítsuk életünket” – kezdte beszédét Potápi
Árpád János. Az államtitkár hozzátette: a Magyar Napok szervezői
fontosnak tartják, hogy a többségi
nemzet számára is megmutassák
kultúránkat, s azt, hogy a magyarság mindig is hozzátartozott a kincses város történelméhez. „Ha
kimondjuk Kolozsvár nevét, mely
az idők során egybeforrt a magyar
kultúrával, egy megkerülhetetlen
városról szólunk, mely – a Magyar
Napoknak is köszönhetően – viszszakapta régi arcát és szerepét. A

Kolozsvári Magyar Napok hallatán
nem csak Kolozsvár, hanem az
egész magyar nemzet szíve egyszerre dobban, s így természetes,
hogy Magyarország kormánya is
minden segítséget megad a rendezvény sikeres lebonyolításához” –
mondta Potápi Árpád János. A politikus rámutatott: a rendezvénysorozat példát mutatott más erdélyi
városoknak is, ahol az elmúlt években már szintén megszervezik a
helyi Magyar Napokat, s megköszönve a szervezők munkáját, refejezte
ki
azzal
ményét
kapcsolatban, hogy az emberiség
előbb-utóbb a Kárpát-medence és a
világ minden területén úrrá lesz a
koronavírus-járványon.
„Egy közösség állapotáról az élet
két igazságpillanatában bizonyosodhatunk meg leginkább: a bajban
és az ünnepek során. Ezekben az
igazságpillanatokban láthatjuk magunkat legtisztábban tükröződni,
ilyenkor mutatja meg magát leginkább a kollektív tartás és jellem. Ha
egy közösség a történelmi idők
során összeforrt, tagjai a legnagyobb bajban is képesek összekaképesek
segíteni
paszkodni,
egymást, mi több, képesek átsegíteni egymást a legnagyobb nehézségeken is. A mögöttünk álló közel
másfél évet joggal nevezhetjük egy
ilyen nehéz, embert és közösséget
próbáló időszaknak. A járvány
mindannyiunk életét gyökerestül
felforgatta, falakat emelt közénk,
becsempészte mindennapjainkba a
félelmet, s egy bő fél évszázad óta
ismeretlen, új helyzetben kell most
újratanulnunk az életet. Noha a tavalyi évben, a világméretű járvány
miatt nem találkozhattunk itt és
ilyen formában a Kolozsvári Magyar Napok ünnepi nyitógáláján,
bánkódni mégsem volt okunk.
Akkor, amikor a legtöbb nagyszabású rendezvényt elhalasztották,
amikor ezer és ezer szabálynak kellett megfelelnünk, a Magyar Napok
szervezői mégis vállalták – miként
idén is teszik azt –, hogy megszervezik a Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális seregszemléjét.
Köszönet és elismerés jár ezért
nekik” – kezdte köszöntőbeszédét
Toró T. Tibor. Az EMNT alapító
ügyvezető elnöke rámutatott:

mindez egyetlen dologról szól,
mégpedig arról, hogy közösségünk
életképes és élni akar. „A Magyar
Napok reményt adott más közösségeknek a nehéz időkben ahhoz,
hogy higgyenek benne: a legnagyobb zűrzavarban is létezhet
rend, a félelem közepette is létezik
nyugalom, s a legnagyobb és legfájóbb veszteségeket elszenvedve
is látható, hogy az élet él és élni
akar. A járvány még nem csengett
le, de a korlátok már lazábbak, így
ezeknek megfelelve természetes,
hogy újra itt vagyunk, és ismét
magunk és a világ elé tárjuk kulturális kincseinket. Nem kétséges,
hogy a Kolozsvári Magyar Napok
mára mindannyiunk ünnepévé
vált” – mondta Toró T. Tibor. A politikus beszéde végén hozzátette: a
Magyar Napok tizenkét éve alatt
bebizonyosodott, hogy ami az
EMNT kreatív műhelyében tizenkét
évvel ezelőtt megszületett, annak
nem csak létjogosultsága van,
hanem egy valós, Erdély-szintű tömegigényt elégít ki.
Horváth Anna beszédében köszönetét fejezte ki a Magyar Napok
szervezőinek a rendezvénysorozat
életre hívásáért és ismételt megszervezéséért, majd hangsúlyozta: a
Magyar Napoknak köszönhetően
sokaknak vált Kolozsvár nemcsak
lakóhelyévé, hanem otthonává is.
„Örömmel – és nem kevés anyai
büszkeséggel – tölt el, hogy azok a
gyerekek, akik az első Magyar
Napok idején még csak 5-6 évesek
voltak, ma már önkéntesekként tevékenykednek. Bizonyára már
gyermekekként is érezték, hogy valami rendkívüli és katartikus történik körülöttük, s ez mindmáig
hatással van rájuk. Megnyugodhatunk: ők biztosan nem lesznek egy
elveszett generáció” – mondta Horváth Anna.
Kelemen Hunor felolvasott köszöntője elején sajnálatát fejezte ki
azzal kapcsolatban, hogy nem vehetett részt a Magyar Napok nyitógáláján, majd rámutatott: másfél
esztendeje árnyékolja be az életünket a szűnni nem akaró járvány,
amiről sokszor éreztük úgy, hogy
sosem lesz vége, ám most mégis
fellélegezhetünk egy kicsit. „Kész
csoda, hogy itt vagyunk, mondhat-

nánk, ha nem tudnánk, hogy a tudomány precíz eszközeivel vívott
harc, vagyis az emberiség eredménye ez! Az ember gyakran pusztít,
a történelem gyakorta hívja fel a figyelmünket arra, hogy ilyen vagy
olyan vágytól vezérelve milyen
nagy szörnyűségre vagyunk képesek. A történelem azonban arról is
tanúskodik, hogy az emberiségnek
még ennél is gyakrabban sikerül felülkerekedni gyarlóságán, önzőségén, butaságán, hogy megoldja a
saját vagy a szűkebb-tágabb közösségének a problémáit. Ilyen embert
próbáló időket élünk most, amelyben remélhetőleg a törődő ember
fog nyerni. A koronavírus okozta
járvány jelentős károkat okozott –
emberi életek, családi sorsok, vállalkozások mentek tönkre –, ám
gondoljunk bele abba, hogy tartana-e itt ma a mi közösségünk egy
sokezres nagyrendezvény elején,
ha a koronavírus-járvány borzasztó
első hónapjaiban elmaradt volna a
segítségnyújtás intézményi szinten,
vagy a hétköznapi ember szintjén”
– üzente az RMDSZ elnöke.
„Ahhoz, hogy együtt és magyar napokat ünnepelhessünk, kellett a közösségi szolidaritás, de kellett az is,
hogy Gergely Balázs és csapata határtalan erőfeszítéseket vállaljon
azért, hogy ezen a nehezített pályán
is mindannyian megtapasztalhassuk, hogy nem lettünk cserben
hagyva. Ezért én most a
legnagyobb tiszteletemet szeretném kifejezni Balázséknak, munkatársainak és az önkénteseknek.
Külön köszönöm a rugalmas hozzáállást és elkötelezettséget, amely
nélkül egy ekkora rendezvénysorozatot összehozni lehetetlen! Mikor,
ha nem ilyen időben érezzük azt,
hogy az élet a mi oldalunkon áll?!
És mikor, ha nem most, egy ilyen
pusztító járvány idején kell a leginkább éreznünk, hogy csak az egymás iránti felelősségvállalás révén
térhet vissza az életünk a rendes
medrébe” – hangsúlyozta a politikus.
A 12. Kolozsvári Magyar Napok
nyitógálája a Monarchia Operett
Sissi, a magyar királyné című előadásával zárult.
A Kincses Kolozsvár
Egyesület sajtóirodája
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén
vagy a 0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65857-I)

A Szerelmünk, Kalotaszeg című előadást két alkalommal is láthatja a közönség
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház színpadán. Augusztus 27-én, pénteken 15,
majd 19 órától várják a néptánc szerelmeseit az előadásokra.

Jegyvásárlás interneten a biletmaster.ro oldalon, illetve személyesen a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház jegypénztáránál.
A színházban működő jegypénztár nyitvatartási programja (augusztus 16-tól):
Hétfő-péntek: 9.00-19.00

Érdeklődni a 0365-806-865-ös telefonszámon lehet.
ADÁSVÉTEL

ELADÓK 100 kg-os disznók, 10 lej/kg.
Tel. 0742-491-626. (12825)

MINDENFÉLE

CÉG vállal garanciával háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből,
bármilyen tetőjavítást stb. Tel. 0756825-935, Csaba. (12791-I)

FESTÉST,
vakolást,
csempézést,
gipszkartonszerelést,
parkettázást
vállalok. Tel. 0771-393-848, 0749-564921. (12787)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből
és cserépből, bármilyen ácsmunkát,
csatornák, lefolyók javítását, készítését,
bármilyen tetőjavítást és tetőfestést,
tetőszigetelést, faházak és manzárd
készítését fából, vakolást. Saját anyaggal
vagy a kliens anyagával is dolgozunk. Tel.
0757-728-705. (12757)
TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, tetőkészítést cserépből, lemezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel.
0742-734-062,
Krisztián.
(12799-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0771-605-189. (12744-I)

VÁLLALOK
ácsmunkát,
bádogosmunkát, tetőfedést Lindab lemezzel,
cseréppel, csatornaszerelést, lefolyó,
hófogókészítést,
sürgős
javítást,
szigetelést,
kerítésfestést,
építést,
tetőfestést stb. Tel. 0759-570-885.
(12828)
HÁZTETŐT készítünk, cserélünk, javítunk, cserépforgatást, cseréptisztítást, építkezési munkát végzünk 15%
kedvezménnyel. Tel. 0770-621-920.
(12835-I)
FŰNYÍRÁST, kerttakarítást, favágást
vállalok. Tel. 0747-634-747. (12835-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk augusztus 19-én id.
OLÁH LÁSZLÓRA halálának 20.
évfordulóján. Emlékét örökre
megőrizzük. Felesége, fia, menye
és két unokája. Nyugodjon békében! (12793-I)

Köszönjük, hogy éltél és szerettél
minket, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben él emléked örökre, ha látni akarunk,
felnézünk az égre. Csillagok közt
utazol tovább, ott várj ránk, ha az
időnk lejár…
Fájó szívvel emlékezünk NÁM
FERENC ISTVÁNRA augusztus
19-én, halálának 15. évfordulóján.
Sok szeretettel gondolunk rád,
nagyon hiányzol. Bánatos édesanyja és testvére, Huni. (-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető feleség, drága édesanya, nagymama, dédnagymama,
anyós, testvér, rokon és jó barát,
BODOR MÁRIA
szül. Brandner
életének 84., házasságának 61.
évében, augusztus 16-án, türelemmel viselt betegség után
csendesen megpihent.
Temetése 2021. augusztus 19-én
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben, katolikus
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (12820)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932
- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Emma vendéglő,

- 0740-083-077

• Prefektúra

- 0265/266-801

hidegtálak készítése

• RDS–RCS

- 0365/400-401

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Rendőrség

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet
• Marmed

- 0265/200-928
- 0800/800 928

- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

- központ

- 0265/208-800

- közönségszolgálat

- 0265/208-888

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

koszorúk

- 0751-114-307

- 0729-024-380

e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro

Dr. Jeremiás István

- 0265/929

- 0265/250-344

- 0265/263-351

Labor

• Radiológia, echográfia

- 0800-801-929

- 0265/263 351

- 0756-468-658

• Dora Medicals

- 0365/400-404

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

járóbeteg-rendelő:

• Dora Optics

- 0365/404-664

- 0733-553-976

koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

és halottszállítás

- 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-269
- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szerető édesanya, keresztanya,
testvér, nagynéni, unokatestvér,
sógornő, ismerős,
özv. CSÁTHI ALBERTNÉ
szül. JÁNOSY GYÖNGYVIRÁG
(Gyöngyi)
2021. március 31-én váratlanul
elhunyt Sopronban.
Hamvait csütörtökön, augusztus
19-én 12 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
református temetőben.
Emlékét szívünkben megőrizzük.
A gyászoló család. (12802-I)

Várjuk jelentkezését

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, nagytatától, sógortól, testvértől, rokontól,
KAFFAI JÓZSEFTŐL
aki 76 éves korában, augusztus
18-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése augusztus 20án, pénteken 13 órakor lesz a
meggyesfalvi református temetőben.
A gyászoló család. (12837)
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