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Ára 1 lej. A Bihari Napló vásárlói számára ingyenes

Diagnózistól a kvantum-
fizikáig – Interjú dr. Gyõrfi
András margittai 
belgyógyász 
fõorvossal 6-7.
Buszjegy helyett itt
a kártya –
Szeptembertõl kezdi
bevezetni a nagyváradi
Helyi Közszállítási
Vállalat az elektronikus
jegyeket 8.
Biharország legnagyobb
államférfia (1.) –
Szilágyi Aladár
összeállítása
Tisza Kálmán
pártvezérrõl, miniszter-
elnökrõl 10.

Annak idején, amikor a gépjármû-
vel való közlekedésben elõször részt
venni szándékoztam, figyelmeztet-
tek: soha ne feledjem el, a fék a leg-
fontosabb dolog a biztonságos közle-
kedésben. Ez az intelem nem új kele-
tû, gyermekkorom gazdaemberei õszi
betakarítások idején a lábnyomós fék
mellett biztonságból még egy csúsz-
tatós kerékalátéttel is segítettek, ne-
hogy a teherrel rakott szekér a lejtõn
irányíthatatlanná váljék. Csak úgy
szikrázott a vas a kavicsos úton…

Megtanultam egy életre, hogy a
fék nemcsak a közlekedésben, de az
élet minden területén elengedhetet-
len. A szülõnek ajánlatos féken tarta-

nia a rossz irányba tartó csemetéjét,
féket kell behúzni a túlhajszoltság el-
len, de az élvezetekbe való túlzott be-
lemerülés veszélyét is az idõbeni fé-
kezés gátolhatja. Tudni kell, mikor és
hol érdemes megállni, vagy mások-
nak megálljt parancsolni. Mert az a
bizonyos erkölcsi gát egy megállást
határol be, egy vonalat, amit átlépni
veszélyes lehet.

Mindez a nyakunkba szakadt bizal-
matlansági szavazás kapcsán jutott
az eszembe. Mikor kit kényszerítsek
megállásra a magam kis eszközeivel?
Ha az államelnök leváltását segítem
egy szavazatnyi fékezéssel, akkor va-
jon jobb irányt vesz-e majd az ország

szekere, vagy éppenséggel a felsejlõ
szakadékba zuhan? Nem könnyû a
döntés már csak azért sem, mert ha
a fékezés nem egyszerre, egyforma
intenzitással történik a jármû min-
den kerekén, akkor óhatatlanul is
irányvesztés következik be, könnyen
árokba borulhat a jármû.

Az idõtartamra sem árt odafigyel-
ni, mert a hosszan tartó folyamatos
pedálnyomás során besülhet a fék,
leblokkolnak a kerekek, és nem lehet
újraindulni. Erre jó lesz felkészülni
idejében, és ha kell, akkor sofõrt cse-
rélni, míg lehet, mert dombon fel in-
kább gázt adni kellene.

D. Mészáros Elek

A jó levegõn

Fékek és fékezõk

4.
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E-szemétgyûjtés
Folytatódik az egész megyére kiterjedõ begyûjtési

akció, amelynek során vidéki városokban és községek-
ben is leadhatják fölösleges, tönkrement háztartási gé-
peiket és elektronikus berendezéseiket. A Bihar Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség kezdeményezésé-
ben a nagyváradi Bene International és a kolozsvári
Ecotic cég mûködik közre. A Sebes-Körös völgyében,
aztán a megyeszékhely környékén állítják fel a gyûjtõ-
pontokat: július 27-én Vársonkolyoson, 28-án Barát-
kán, 30-án Biharon, 31-én Borson, augusztus 1-jén
Körösgyéresen, 2-án Biharszentandráson, 3-án
Nagyürögdön, 4-én Váradszentmártonban.

Kozmetikai tanács nyaralóknak
A nyaralás fõ szezonja a jú-

lius. A napozás elengedhetet-
len része ennek, így érdemes
felkészülni rá. A bõr védelme
nagyon fontos, hiszen ilyen-
kor nagyon erõs napsugárzás
éri azt. Hogy kinek milyen
faktorszámú napvédõ krém
ajánlott, arról Delia Marin-
caº kozmetikus tájékoztatta
lapunkat.

– Az 1. bõrtípusba tartoz-
nak a vörös vagy világosszõ-
ke hajú, fehér bõrû emberek,
akik szinte sohasem barnul-
nak le. A 2. típus elõször le-
ég, majd lebarnul, a 3. típus
már ehhez képest jól barnul.
A 4. típus szinte sohasem ég
le, míg az 5. típusba az észak-
afrikai, ázsiai és mediterrán
térségek lakói sorolhatók, a
6. típus a fekete bõrûeké. A
gyerekek, bõrszínüktõl füg-

getlenül és az 1. típusba tar-
tozók válasszanak minimum

40-es faktorszámú fényvédõt.
A 2. típusnak legalább 20-as,

a 3-asnak legalább 10-es
fényvédõ faktorra van szüksé-
ge, a 4-es és az afölötti bõrtí-
pusokba tartozók az alacso-
nyabb jelölésû készítménye-
ket is használhatják. Mivel az
UV-filternek (az ibolyántúli
sugárzást kiszûrõ réteg) leg-
alább 20 percre van szüksé-
ge, hogy a hatását tökélete-
sen kifejtse, jobb, ha már ott-
hon vagy az öltözõben be-
kenjük magunkat. Másfél
óránként ajánlott az újrakré-
mezés, és azt is jó tudni, hogy
a sós víz akár teljesen leold-
hatja a bõrt védõ filmréteget.
Nagyon fontos odafigyelni te-
hát, hogy a bõrünk mindig
védelem alatt legyen, rend-
szeresen használjuk a napvé-
dõ krémet, hiszen csak így
kerülhetjük el az egészségre
ártalmas leégést.

Jól megfér egymás mellett
a tanulás, a játék, a szórako-
zás, ezt igazolhatják mindazok
a gyerekek, akik részt vesznek
augusztus 27–31. között a

már hagyományosnak mond-
ható nyárbúcsúztató táboro-
záson a nagyszalontai Magyar
Házban. Az elmúlt évekhez
hasonlóan Nagy Evelin és Ba-

lázs Anita várja a kicsiket és
nagyokat a játékos angol-
nyelvórákra és kézimunka-
foglalkozásokra. Az alsó kor-
határ 4 év, a részvételi díj 25

lej. Jelentkezni lehet a Ma-
gyar Ház irodájában, illetve a
következõ telefonszámokon:
0724/980-416 (Anita ) ,
0724/782-070 (Evelin).

Tíznapos intenzív németnyelv-tanfolyamot szervez a
Nagyváradi Egyetem bölcsészkara rangos németországi elõ-
adókkal augusztus 20–31. között. A két beiratkozási tur-
nusból az elsõ szombaton, július 28-án zárul le, a második au-
gusztus 5–15. között lesz. Veronica Buciumant keressék a
vbuciuman@yahoo.com drótpostacímen vagy a 0770/137-
184-es telefonszámon; a részvételi díj 450 lej. Kezdõket és
középhaladókat egyaránt várnak; az elsõ napon, augusztus
20-án osztják be a jelentkezõket a tudásszint szerinti csoport-
ba. Lisa Otto, a Bielefeldi Egyetem és Sascha Stollhans, a
berlini Humboldt Egyetem mesterdiplomás fiatal nyelvtanára
tartja majd az interaktív, a mindennapi beszélt nyelv gyakor-
lására fókuszáló órákat hétköznapokon 9-tõl 13.30-ig.

Kézimunkás angoltábor Nagyszalontán

Németektõl németül
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Margittán visszaadták
a kölcsönt

Harmadik nekifutásra lett
alpolgármestere Margitta vá-
rosának. Az alakuló ülésen a
helyi tanácsnak nem sikerült
zöld ágra vergõdnie e tekin-
tetben, ezért a legközelebbi
alkalomra halasztották a
döntést, de akkor sem került
terítékre a téma. Végre har-
madjára, már-már a határ-
idõt súrolva napirendre
vették a személyi kérdést, és
aránylag könnyen, vitamen-
tesen döntés született.

A tisztségre két jelölés ér-
kezett: a Nemzeti Liberális
Párt (NLP) Claudiu Ciar-
nãu, a Szociáldemokrata
Párt (SZDP) pedig Ioan La-
zãr helyi tanácsost jelölte.
Az RMDSZ nem állított jelöl-
tet. Az önkormányzati kép-
viselõk titkos szavazással
döntöttek, melynek során
Lazãr 11, Ciarnãu pedig 6
voksot kapott. Ez azt jelenti,
hogy a liberális frakció tagjai
kivételével mindenki más a
szocdemek jelöltjét támogat-
ta. Az új alpolgármester el-
foglalhatta helyét a prezídi-
umban; az ülésvezetõ elnök,
Horváth Sándor tartalmas és
gyümölcsözõ munkát, vala-

mint jó együttmûködést kí-
vánt. Az NLP részérõl azon-
ban Gheorghe Cheregi
nemtetszését fejezte ki az
eredmény miatt, úgy vélte, a
poszt az õ párttársát illetné,
mivel az övék a második leg-
nagyobb frakció a tanács-
ban, és Ciarnãu polgármes-
terjelöltként is 3150 voksot
kapott a Lazãr 818 szavaza-
tával szemben. Bejelentette:
pártja ellenzékbe vonul, így
nehéz helyzetben lesz a je-
lenlegi koalíció a 2/3-ot
igénylõ döntéseknél, de
mindezek ellenére eredmé-
nyes, jó munkát kíván,
mondta kissé cinikus hang-
súllyal.

Az eredménnyel kapcso-
latban Pocsaly Zoltán pol-
gármester és Árkosi Antal
városi RMDSZ-elnök, taná-
csi frakcióvezetõ véleményét
firtattuk. Arra a kérdésre,
hogy miért húzódott el így az
alpolgármester megválasztá-
sa egybehangzóan azt vála-
szolták, hogy az egyezkedé-
sek miatt, melyek helyi és
megyei szinten egyaránt
folytak. A cél az volt, hogy
olyan alpolgármestert talál-
janak, akivel a polgármester
jól együtt tud dolgozni, és
megvan a kölcsönös biza-
lom.

Arra a kérdésre, hogy mi-
ért az SZDP képviselõjét tá-
mogatta az RMDSZ, Pocsaly
Zoltán azt válaszolta, hogy
az elõzõ mandátumban jól
együtt tudtak mûködni a
párttal, és kialakult a kölcsö-
nös bizalom. Ugyanez nem
mondható el a liberálisokról,
akik négy évvel ezelõtt fel-
rúgták a megkötött megálla-
podást. „Ha a két román

szövetséges párt megegye-
zett volna, nekünk nem kel-
lett volna beleszólnunk,
dönthettek volna nélkülünk,
de nem tudtak egyezségre
jutni“ – mondta a polgár-
mester. Már le is osztotta új

helyettesének a feladatkörö-
ket, szám szerint 26-ot, ez
tízzel több, mint amennyit õ
kapott alpolgármesterként.
„Meg kell adni a lehetõséget
a bizonyításra” – tette hozzá.

Árkosi Antal elmondta,
hogy az RMDSZ nem bocsá-
totta meg az NLP jelöltjének
azt, hogy a magyar iskola
egyik legádázabb ellenzõje
volt. Sem a tanácsosok, sem
a választmány nem akarta,
hogy a Szövetség õt támo-
gassa az alpolgármesteri
poszt megszerzésében, ezt
az álláspontot a megyei ve-
zetõség is osztotta.

Arra a kérdésre, hogy mi
lesz a 2/3-os döntésekkel,
azt válaszolták, kevés a való-
színûsége annak, hogy az
egész város fejlõdését és a
lakosok érdekeit szolgáló ha-
tározatokat megvétózza az
ellenzék. „Ebben az esetben
megszegik tanácsosi esküjü-
ket, és a média segítségével
ezt az egész város tudtára
adjuk” – szögezte le Árkosi.
Hozzátette, hogy a megala-
kult öt állandó szakbizottság-
ból négyben RMDSZ-es el-
nök van, és az SZDP-sekkel
együtt mindegyikben több-
ségben vannak.

Szõke FerencIoan Lazãr az alpolgármester

Harmadik nekifutásra választottak a margittai tanácsosok

Árkosi Antal szerint a magyar
iskola ellenzõje nem várhatott
tõlük támogatást

Pocsaly Zoltán régrõl ismeri a he-
lyettesét
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A jó levegõn ropták a táncot

Július 16–23. között tar-
tották meg a Gyöngyvetõk
immár hagyományos nép-
tánctáborát, ezúttal a Pro
Folk Egyesület szervezésé-
ben, a magyar iskola segítsé-
gével. A résztvevõ gyerekek-
nek nem hiányzott sem a
számítógép, sem az okos te-
lefon. Ezek helyett az oko-
san és rendszerrel megterve-
zett munka és szórakoztató
programok kötötték le a fi-
gyelmüket. Mindennapra ju-
tott tánctanulás a fedett tera-
szon a megszokott oktatók-
kal, a szegedi Tõtõs Horten-
ziával és Proszner Richárd-
dal. Munkájukat a tábor öt-
letgazdája és fõszervezõje,
Deák Andrea tanítónõ-nép-
táncoktató, valamint Juhos
Márta és Tímár Angéla taní-
tónõk segítették.

A hétéves múltra visszate-
kintõ foglalkozáson ezúttal is
minden gördülékenyen ha-
ladt. A tábor állandó szaká-
csa, Bundik Sándor az idén
segítséget kapott a magyar is-
kolától egy szakácsnõ szemé-

lyében. A jó levegõ, a tánco-
lás kellemes fáradtsága, a tú-
rázások meghozták a diákok
étvágyát, de erre a szervezõk
számítottak. Vetélkedõkkel,
versenyekkel, focimeccsel,
karaokéval tették még válto-
zatosabbá, emlékezetesebbé
a táborozást. A résztvevõk
abban is vetélkedtek, hogy
kik tartanak nagyobb rendet
szobájukban. Ezt a versenyt a
nagycsoportos fiúk nyerték.

Szinte mindegyik prog-
ram magában foglalta a csa-
patépítést és a közös mun-
kára nevelést. Példaértékû
az a fegyelem és kölcsönös
tisztelet, ami a táborban ta-
pasztalható volt. Bizonyítot-
ták: lehet a mai fiatalokat is
fegyelmezni, elérhetõ, hogy
ne kényszerbõl tiszteljék ok-
tatóikat, csak olyan progra-
mokat kell szervezni, ame-
lyek lekötik õket.

A táncoktatásra 30 fiatal
jelentkezett, hozzájuk csatla-
kozott 12 természetjáró, aki-
ket Balla Sándor biológiata-
nár irányított. Õk a tánco-

soktól független programo-
kat szerveztek, de idõnként
közösen járták a természetet.
Az õ feladatuk volt a tûzifa
gyûjtése és a tûz megrakása
is. Elõre meghatározott terv
szerint túráztak, rengeteg
gyógynövényt gyûjtöttek, és
teát is kizárólag ezekbõl fõz-
tek. Ha kellett, hajnalban kel-
tek, hogy megcsodálhassák a
gyönyörû hegyvidéki napfel-
keltét.

A záróünnepségre az idén
is eljöttek a szülõk és az évek
óta „visszajáró” vendégek:
Petõ Csilla parlamenti képvi-
selõ, a rendezvény fõvédnö-
ke, Pocsaly Zoltán polgár-
mester, Bradács Alíz, az
RMDSZ Margitta körzeti, il-
letve Árkosi Antal, a városi
szervezet elnöke, valamint a
kulturális civil szervezetek

képviselõi. Elsõként a fõszer-
vezõ, Deák Andrea köszön-
tötte az egybegyûlteket, s kö-
szönetet mondott többek kö-
zött a támogatóknak. A be-
szédek után jutalmazták a
legjobbakat: a természetjá-
rók közül Bódis Boglárkát és
Molnár Bálintot; a néptánc-
tábor legényes táncverseny-
ének gyõztesét, Schmidt Ar-
noldot; a legtöbbet fejlõdõ
táncost, Kiss Imrét; a Bordás
Anita–Forgács Péter alkotta
kettõst, és különdíjat kapott
a Puskás Bíborka–Tomuþa
Renato páros. A táncosok be
is mutatták a tanultakat,
majd mindenkit táncra csábí-
tottak. A záróünnepség fi-
nom vacsorával és éjszakába
nyúló kötetlen beszélgetéssel
végzõdött.

Szõke Ferenc

A város zaja helyett madárcsicsergésre ébredtek
a margittai Gyöngyvetõk néptánccsoport idei
vakációs táborának résztvevõi Sólyomkõváron.
A friss levegõn, a hamisítatlan természet
közelségében eltöltött egy hét alatt jobban ment
a tánctanulás is.

Szervezõk és támogatók a fõvédnök köszöntõjét hallgatják

Emléklappal jutalmazták a legjobbakatTáncosok, oktatók és természetjárók együtt
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Táboroztak a cserkészek

A cserkésztáborban 21
kiscserkész, illetve tíz kis-
cserkészjelölt vett részt. Tá-
borépítés után Egyed Csa-
ba cserkészparancsnok is-
mertette a tábori rendet,
valamint a napi programo-
kat. A táborozás alkalmával
a megszokott cserkészprog-
ramok mellett a kikapcsoló-
dásból és a szórakozásból is
kivehették részüket a jelen-
lévõk. Fürödtek a patak-
ban, játszottak, sport-,
ügyességi és elméleti vetél-

kedõkön mérhették össze
tudásukat.

Utolsó este bátorságpró-
bán is részt vettek: parancs-
nokuk nélkül 23 órakor egy
másfél órás éjjeli portyára in-
dultak. A próbát a korábbi
foglalkozásokon tanultakat
felhasználva, ügyesen és bát-
ran kiállták, amit Egyed Csa-
ba parancsnok egy hatalmas
tábortûzzel jutalmazott,
melynek fényénél jelenete-
ket adtak elõ, illetve népda-
lokat énekeltek hajnalig.

Táborbontáskor a pa-
rancsnok megköszönte min-
denkinek a részvételt, külön

a szülõknek az önzetlen,
mind anyagi, mind szerve-
zésbeli segítséget.

Ezt látnod kell! – ezzel a
mottóval tartották meg az
idén a már hagyományos va-
kációs bibliahetet a Nagysza-
lontai Református Egyház-
község a Peter Iskolában. A
rendezvény alapgondolata

az volt, hogy mindenkinek
látnia kell Isten gondoskodá-
sát, észrevennie törõdését a
mindennapokban.

Az idei bibliahét immár a
20. volt, bõvelkedett a színes
programokban, a kreatív fel-

adatokban, az érdekes játé-
kokban, a gyerekek észre-
vétlenül sajátították el az új
ismereteket, és gazdagodtak
lelki táplálékkal. A több mint
150 résztvevõ az isteni
gondviselés mibenlétét ó- és
újszövetségi történeteken
keresztül ismerték meg. A
rendezvény mind az öt nap-
ján egy-egy téma köré cso-
portosultak a tevékenysé-

gek, a gyerekek három cso-
portban, vallástanárok, illet-
ve tanítók, óvónõk és az Ifjú-
sági Keresztyén Egyesület
lelkes fiataljainak az irányítá-
sával tanultak. Természete-
sen jutott idõ kézimunkára,
aranymondásokra, közös
imára, énektanulásra és já-
tékra is. A tanultakról pedig
a gyerekek a bibliahét zárá-
saként a vasárnapi istentisz-
teletet követõen tettek bi-
zonyságot a református
templomban.

Balázs Anita

Bibliahét a gondviselés jegyében

A Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetség
keretében mûködõ köröstárkányi 6. számú
Verbõczy Kálmán Cserkészcsapat július
5. és 8. között tábort szervezett a Codru Moma-
hegységben, a Kistárkány-patak völgyében.
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Örök önképzõként isme-
rik, aki szeret napirenden len-
ni az új kutatási eredmények-
kel, módszerekkel. Szakképe-
sítését ultrahang-diagnoszti-
kával is bõvítette. A betegek
szélesebb  körû ellátása érde-
kében magánrendelõt nyitott,
melyet felszerelt egy modern
ultrahangkészülékkel, Dopp-
ler-vizsgálatot is végez. Ebben
a rendelõben hetente kétszer
fogadja a pácienseket.

– Mondhatjuk úgy, hogy
a diagnosztizálás új dimen-
zióba lépett?

–Véleményem szerint in-
kább sokat fejlõdött, és kiegé-
szült a modern orvosi mûsze-
rek adta lehetõségekkel. Je-
lentõs a változás, de az ala-
pok megmaradtak. Ezek pe-
dig a kórtörténet és a fizikális
vizsgálat. Természetesen a
modern mûszerek új pers-
pektívákat adtak, olyan új le-
hetõségeket nyitottak meg a
diagnózis felállításában, ame-
lyeket azelõtt elképzelni is ne-
héz lett volna. Az új eljárások
ésszerû alkalmazásával jelen-
tõsen növelhetjük a diagnosz-
tikai és terápiás eljárások ha-
tásosságát.

– Volt orvos a felmenõi
között, vagy lesz az utódok
között?

– A felmenõk között nem
volt, de az utódok között már
van, mivel a lányunk, Orsolya
szintén Marosvásárhelyen vé-
gezte az orvosit, és jelenleg
ott neurológus rezidens. A fi-
unk, Tamás viszont a mate-
matika–fizika világát válasz-
totta, melyek nekem is ked-
venc tudományágaim. Õ in-
formatikus mérnök Kolozsvá-
ron. De van még orvos a csa-
ládban, mivel a feleségem,
Cecília is ezt a pályát válasz-
totta, és jelenleg a város
egyik legnagyobb háziorvosi
rendelõjét vezeti.

– Önök, orvosok, szinte
mindennap megtapasztal-
ják a fájdalmak, szenvedé-
sek csökkentésének kegyes
érzését, az emberi élet meg-
mentésének csodáját. Ez va-
lószínûleg új energiát ad a
munkához, de mi van ak-
kor, amikor már nem tud-
nak segíteni? Erre felkészí-
tik Önöket az egyetemen,
vagy saját módszert kell ki-
dolgozniuk a trauma keze-
lésére?

– Az orvosi hivatás gyakor-
lása – a népszerû filmsoroza-
tok által sugalltak ellenére –
nem sikertörténetek diadal-
menete. Sajnos az egyete-
men nem készítenek fel a
rosszul végzõdõ esetek feldol-
gozására, talán nincs is rá
mód. A szakma és az élet
azonban megtanít bennünket
ezen problémák kezelésére.
Emberséggel, megértéssel
kell átsegítenünk a hozzátar-
tozókat a megrendítõ valósá-
gon, nekünk pedig meg kell
tanulnunk és elfogadnunk azt
a tényt, hogy egyszer minden
életnek vége szakad. Energi-
ánkat azokra a páciensekre
kell fordítani, akiken még tu-
dunk segíteni. Ha tudjuk,
hogy minden lehetségest
megtettünk a kezelés érdeké-
ben, akkor tiszta marad a lel-
kiismeretünk, és megmarad a
lelki békénk. Ez persze nem
zárja ki azt, hogy sokáig em-
lékezzünk, és újra – sokszor
kimondatlanul – felidézzünk
egy-egy nehezebb estet, ami-
kor már nem tudtunk segíte-
ni. Ezek fájó emlékek, de tisz-
ta lelkiismerettel feldolgozha-
tók.

– Ön civil szervezetben is
tevékenykedik. Ott milyen
irányú tevékenységet foly-
tat?

– Alapító tagja vagyok a
margittai Rotary Klubnak. A
nehéz sorsú, helyzetû embe-
reken, gyerekeken próbálunk
segíteni. Ezen kívül próbá-
lunk új színfoltot bevinni a vá-
ros életébe, komolyzenei
koncertek vagy tudományos
elõadások szervezésével. Egy
idõben Civitas címmel egy
újságot is kiadtunk, melyben
én is sok cikket közöltem. Kí-
sérleti jelleggel fenntartunk a

város központjának közelé-
ben egy „állandó tisztaságú
zónát” remélve, hogy példa-
képpen szolgál, és a járóke-
lõk jobban vigyáznak majd
környezetünkre.

– Van még ideje a munka
mellett kikapcsolódásra? Mi
a hobbija?

– A kvantumfizika és a húr-
elmélet. Ismeretterjesztõ
könyveket írok és jelentetek
meg. 2010-ben a Kalandos
fizika címû könyvemet a
Pallas Akadémia adta ki, majd
az idén a Kossuth Kiadó gon-
dozásában jelent meg a Rejté-
lyes fizika címû könyvem. Az
elsõ a relativitáselméletek
alapjaival, a kvantumfizika
standard modelljével, a húrel-
mélettel és ezek kozmológiai
következményeivel foglalko-
zik úgy, mintha egy történel-
mi kalandregényt tartanánk a
kezünkben, mely 1054-ben
játszódik le. Egy Európát át-
szelõ viking hadjárat króniká-
jában próbáltam feltárni azo-
kat az eljárásokat, amelyekkel
a Természet – sokszor fricskát
mutatva a szemmel látható
dolgok mûködéséhez szokott
elménknek – megva-
lósítja az általunk ta-
pasztalt jelenségeket:

Diagnózistól a kvantumfizikáig
Interjú dr. Gyõrfi András belgyógyász fõorvossal

Bukarestben született 1960-ban, az ottani
Ady Endre Líceumban érettségizett, majd sikeresen
felvételizett a Marosvásárhelyi Orvostudományi
és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatára.
A kötelezõ sorkatonai szolgálat letöltése után
biokibernetika szakon diplomázott 1986-ban.
Fiatal körorvosként a Bihar megyei
Asszonyvásárán kezdte el hivatása gyakorlását,
majd évfolyamtársából lett felesége szülõvárosába,
a Margittára került mentõorvosnak. A kommunista
rezsim bukását követõen jelentkezett a hosszú idõ
után meghirdetett belgyógyászképzésre,
Temesváron szerezte meg a szakképesítést, majd
a sikeres vizsga után, 1991 óta a margittai kórház
belgyógyászaként dolgozik mind a mai napig.
Közben letette a fõorvosi vizsgát.
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a tömegvonzást, az
idõdilatációt vagy a vi-
lágegyetem tágulását.

A második könyvem már túl-
mutat ezeken a bevezetõ jelle-
gû összefüggéseken, és a mo-
dern fizikának a valóság felfo-
gására gyakorolt hatása filo-
zófiai kérdéseit is taglalja.
Érinti és magyarázza ennek
kapcsán a teleportációt és a
kvantumos összefonódást,
amiket a XX. század legjelen-
tõsebb tudományos felismeré-
seként tartanak számon. Pe-
dig, megjegyzem, ugyancsak
a múlt században ismerték fel
a maghasadást, tárták fel az
emberi genomot, és lépett
elõször ember egy másik égi-
testre. Hogy a modern fizika
megértését elõsegítsem, a
kvantumos furcsaságokat is-
meretterjesztõ, szórakoztató,
humoros történetben próbá-
lom megismertetni a széles
közönséggel. Tulajdonképpen
egy új mûfajt szeretnék meg-
honosítani: a tudományos ka-
landregényt. Könyveim mar-
gittai bemutatóját a Horváth
János Társaság szervezésé-
ben a közeljövõre tervezem.
Idõnként kutatással is foglal-
kozom: van egy bejelentett és
levédett találmányom, amely
egy mesterséges intelligenci-
án alapuló eljárást alkalmaz az
orvosi diagnosztikában. Az
Állami Találmányi és Védjegy-
hivatal honlapjáról immár le-
tölthetõ ez az eljárás, mely je-
lenleg orvosi használatra van
kidolgozva, de más folyama-

tokban is alkalmazható, ahol
információszegény környe-
zetben kell nagy fontosságú
döntéseket hozni. Akár az ûr-
kutatásban vagy ipari folya-
matokban is alkalmazható
lenne. Ezenkívül modellezni
képes azokat a döntéshozási
mechanizmusokat, amelyek a
problémamegoldási folyama-
tokat megvalósítják, ilyen-
képp a vezetõképzésben, or-
vosképzésben, stb. jelentõs al-
kalmazási területek nyílhatnak
meg az eljárás elõtt. A mód-
szer lényege, hogy az észlelt
adatokat összehasonlítja egy
meglevõ, elõzõleg betáplált
adatbázissal, a megszerzett in-
formációk súlyát és összefüg-
géseit elemezve javasol egy
megoldást, melyet az orvos
vagy mérnök értékel, és fel-
használhat munkája során. A
modul „tanul” is, mivel az em-
beri felhasználó döntését fi-
gyelembe véve javítani képes
önmagát. Ez a tulajdonsága a
hibrid logikán és a neurális
hálózatok elvén alapul.

– Mikor van ideje köny-
veket írni vagy találmányá-
val foglalkozni?

– Amikor ügyeletben va-
gyok, a „holtidõben” ezzel
foglalom le magam. Nem
szeretek elbóbiskolni, elalud-
ni, ugyanis nem mindegy,
milyen állapotban fogadjuk a
beteget. Ha nem álomitta-
san, borzasan botorkálunk le
egy éjszakai riasztáskor, ha-
nem éppen egy nyitott köny-
vet félretéve, frissen fogadjuk
a sürgõsségi pácienst, érté-
kes perceket nyerhetünk,
mely akár életmentõ lehet.

– Van-e valami „polgá-
ribb” idõtöltése is?

– Talán ide sorolnám a ku-
tyatartást és -idomítást. A
süldõ németjuhászomat taní-
tom „magyarul”. Szívesen
sétálgatok vele, csak az a baj,
hogy nagy a kullancsveszély.
Használom ugyan a kullancs-
ellenes nyakörvet, de valószí-
nûleg nem mindegyik olvassa
vagy nézi a reklámot, mert e
mûveletlen rovarok a nyak-
örv ellenére beleragadnak a
kispajtásba.

– Milyen tervek foglal-
koztatják orvosként, illetve
magánemberként?

– Természetesen folyta-
tom az elkezdett munkát a
kórházban és a magánrende-
lõmben egyaránt. Szakmai
szinten igyekszem képezni
magam, lépést tartani az ál-
landó információáradattal.
Nekem csak akkor nyugodt a
lelkiismeretem, ha ezen a té-

ren minden lehetségest meg-
teszek. Nem venném a lel-
kemre, ha információhiány
miatt valamelyik páciensem
szenvedne, vagy esetleg még
rosszabb dolog történne. Mi-
vel gyakran vagyok ügyele-
tes, jelenleg a harmadik
könyvem nyomdai elõkészí-
tésével is foglalkozom; ez a
gondolkodás geometriájáról
fog szólni. „Az idõ lassításá-
nak kézikönyve” alcímet vi-
seli, és azokat az alapvetõ
öszszefüggéseket tárja majd
fel, amelyek az entrópiacsök-
kentõ folyamatokat az idõ
múlásával kapcsolják össze.
Mint kiderül, ezek révén
nemcsak az ember, hanem
az állatok, a növények és a
baktériumok is képesek mó-
dosítani környezetüket egy
olyan folyamat során, mely-
nek emberi megfelelõje a
gondolkodás. „Civilként” fe-
leségemmel szépítgetjük a
családi házat és a kertet,
igyekszünk a családi fészek-
bõl kirepült gyerekeinket itt-
hon, a szülõföldön tartani.
Szerencsésnek tartom e te-
kintetben magunkat – és fõ-
leg õket –, mert a középkor
Erdélyének tanult fiataljaihoz
hasonlóan diákéveik végén
nekik is lehetõségük nyílt a
nagyvilágot bejárni, idegen
kultúrákat, munkamódszere-
ket megismerni, de végül itt-
hon, szülõföldjükön érvénye-
sülnek és haladnak a pályáju-
kon.

Szõke Ferenc

Mellszobor a kórházalapítónak
Cseke Attila szenátor javaslatára,

melyet teljes mértékben támogatott a
margittai Dr. Pop Mircea Városi Kór-
ház vezetõsége, rövidesen bronz mell-
szobrot állítanak az intézmény parkjá-
ban az alapító és névadó igazgatónak,
a néhai Mircea Popnak. Bradács Alíz

kórházmenedzser elmondta, hogy a
szükséges összeget pályázattal biztosít-
ják, most az engedélyeket szerzik be.
Az alkotó Deák Árpád szobrászmûvész
lesz; a park elülsõ részén találtak helyet
a szobornak.

szefi

Vizsgálat közben
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Buszjegy helyett itt a kártya

Az új elektronikus kü-
tyükkel könnyebben barátko-
zó diákok és egyetemisták
lesznek az elsõk, akiknek a
kedvezményes bérleteit szep-
temberben már kártya for-
májában adja ki a HKV. A
hozzájutás módjáról, a hasz-
nálatáról, az ellenõrzésrõl, a
nyilvántartásról és egyéb
részletekrõl Csuzi István ve-
zérigazgató, Carmen Tocuþ
szóvivõ, a kereskedelmi osz-
tályt irányító Vasile Loboncz
és a projektért felelõs Horea
Negruþ tájékoztatta a sajtót
elméletben és gyakorlatban
egyaránt. Az európai uniós fi-
nanszírozást elnyert projekt
során 322 ezer eurót költöt-
tek a rendszer mûködtetésé-
hez szükséges programra és
elektronikus berendezésekre,
és további 120 ezer euróba
került az adattároló szerver
(áfa nélkül). A vállalatvezetõ

szerint az úgynevezett e-
ticketing segít a megyeszék-
hely tömegközlekedésének
optimálissá tételében, mivel
segítségével mérhetõ az
egyes járatok kihasználtsága,
az utasforgalom.

A HKV minden jegyárusí-
tó bódéját felszerelték a kár-
tya kiadásához szükséges ter-
minállal, de a tulajdonos sze-
mélyi adatait (név, születési
dátum, esetleg fénykép) is
tartalmazó kártyát csak a vál-
lalat székhelyén tudnak
nyomtatni, ezért azt 48 óra
múltán veheti fel a bérletes
annál a kioszknál, amelyiknél
akarja, addig papírbérlettel
járhat. A kedvezményes árú
bérleteken (pl. nyugdíjas-
bérlet) ott kell lennie a tulaj-
donos fotójának, hogy ki-
küszöböljék a jogosulatlan fel-
használást. A legelsõ utazási
kártyát ingyen adja az utasok-
nak a HKV, kivéve a nem
névre szóló bérletet (pl. cég
veheti, alkalmazottai felváltva
használják), amiért 5 lejt kell
fizetni. Ennyibe kerül majd az
új kártya is, ha a régi lejár
vagy elvész, az adatátvitelért
pedig további 5 lejt kell majd
fizetni.

Az utazási kártya jegy-
tömbként is funkcionál – a te-
lefonkártyához hasonlóan fel-
tölthetõ tetszõleges utazás
árával (most 2 lej egy jegy),
ennek használatához nem
kell semmilyen személyi azo-
nosító. Viszont a névre szóló
és a személyes adatokat tar-
talmazó bérletkártyát is fel le-
het tölteni jegyek árával, így a
családból más is használhatja

azt, ha jegyet érvényesít a bu-
szon, villamoson.

A HKV jármûveire az el-
múlt hónapokban már felsze-
relték a narancssárga, tojás
alakú leolvasó-kezelõ auto-
matákat. Ezeknek a használa-
ta csak elsõ látásra bonyolult.
A bérletkártya kezelése a leg-
egyszerûbb: oda kell pászítani
a szerkezet alsó részén, a
képernyõ alatt levõ leolvasó
érzékelõ apró nyílása elé.
Egy-két másodperc múlva a
képernyõn megjelenõ nagy
zöld pipa jelzi, érvényesítet-
tük (validat) az utazási kártyát,

minden rendben. A masina
egyébként több nyelven „be-
szél”, a képernyõ alján látha-
tó román, angol, német vagy
magyar zászlót megérintve
választhatunk. Feltöltõs kár-
tya esetében az érintõképer-
nyõ bal felsõ sarkában lévõ +
gomb megnyomásával kell
kezdeni a „jegylyukasztást”,
ez után tegyük a kártyát a le-
olvasó „szeme” elé. A gép ki
is írja, amit csinál, ezért ha
véletlenül a kelleténél több-
ször nyomtuk meg a
+-t, érvényesítés
elõtt még elvehetjük

Szeptembertõl kezdi el bevezetni a nagyváradi
Helyi Közszállítási Vállalat (HKV) az elektronikus
kártyákat, amelyek fokozatosan felváltják majd
a most használatos papír busz- és villamosjegyeket
meg bérleteket.

Az ellenõröknél mobil leolvasó is lesz

A leolvasó érintõképernyõs, az
alatt lévõ félgömbhöz kell tartani
a kártyát

A megállókban lévõ bódékban azonnal beszerezhetõ lesz a jegyek árá-
val feltöltött, sima utazási kártya
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Mindent felperzsel az aszály
A hosszan tartó csapadék-

hiányt és a rendkívüli meleget
nemcsak a kalászosok sínylet-
ték meg, a kukoricaföldek
szerte a Partiumban megég-
tek, már nemcsak „fütyül” a
tengeri, hanem a száraz leve-
lei csörögnek. Az Érmellék
egyik legnagyobb mezõgaz-
dasági társulásának, a Szala-
cson mûködõ, magyar érde-
keltségû Bocskainak az igaz-
gatója, Szûcs Sándor el-
mondta, hogy 2004-es fenn-
állásuk óta ilyen rossz képet
még nem mutatott a határ.

A közel 1300 hektáros
megmûvelt területbõl az idén
400 hektáron vetettek kuko-
ricát, ebbõl hatvanhektárnyit
már biztosan bezúznak, száz
százalékos a kiesés. Ha a na-
pokban megérkezne egy ki-
adós esõ, akkor a fennma-
radt területen hatvanszázalé-
kos termésátlag még elérhe-
tõ lenne. Általában a még
csövezni nem kezdõ, késõb-
bi vetések jobban viselik a
szárazságot, a vetõmag fajta-
paraméterei viszont már
semmit sem vetnek a latba,

egyformán kiég minden. Az
északi fekvésû területekre el-
vetett növények, mivel keve-
sebbet éri õket a napsugár,
még bírják valameddig, de
napról napra tovább nõ a
százalékos veszteség.

A Bocskai társulás 200
hektáros szójavetése alig 40
százalékos hozamot ígér.

Fentrõl napszúrás égette a
kultúrát, alulról felsültek a le-
velek, a növényenkénti het-
ven szójacsõ helyett csak
20-25 csövet látni. Szûcs
prognosztizálása szerint még
jó lesz, ha a piaci ár esetle-
ges növekedése a terméski-
esés egyötödét fedezni tudja.

D. Mészáros Elek

a szenzor elõl a kár-
tyát. Egy kártyával
egyszerre csak 5 je-

gyet lehet érvényesíteni.
A kezelõ automata tájé-

koztat is a nálunk levõ utazá-
si kártya adatairól, ehhez a
képernyõ jobb felsõ sarkában

lévõ i gombot kell elõbb meg-
nyomni, majd megmutatni a
szenzornak a kártyát. A kép-
ernyõn látni fogjuk (bár elég
apró betûkkel) a dátum, óra
és a járat azonosítása mellett,
hogy a kártya érvényes-e az
adott utazásra, illetve hogy

mennyi „jegy” van még a tar-
solyában. Ezeket vizsgálják
majd a jegyellenõrök is, akik
a jármûre felszállva azonnal
blokkolják a jegykezelõ auto-
matákat. Ezután az utasok
kártyáit egyenként a szer-
kentyûhöz tartva ellenõrzik,

érvényesítették-e azokat. Az
ellenõröknek hordozható le-
olvasójuk is van, ezt is „be-
vetik”. Egy érvényesítés
egyébként 60 percre szól
egy jármûvön. Átszálláskor
újra kell érvényesíttetni az
utazási kártyát.

Csuzi István hangsúlyozta,
hogy gondot fordítanak az
adatvédelemre: külön tárolják
a kártya azonosító számát és
a bejárt útvonalra vonatkozó
információt, illetve azt, hogy
melyik kártya kié. Az e-jegy-
rendszer bevezetésének sza-
bályzatát még a helyi tanács-
nak is jóvá kell hagynia. A
HKV dolgozói augusztusban
már a gyakorlatban is teszte-
lik a kártyákat.

Máté Zsófia
A személyi adatokat feltüntetõ, fényképes kártyákat
a HKV székhelyén nyomtatják

Csuzi István szerint legalább decemberig, de akár
még egy évig is párhuzamosan mûködik majd
az elektronikus és a hagyományos jegyrendszer
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A Tiszák szerepét a XVII.
század közepétõl említik króni-
káink, fõleg amióta 1658-ban
Borosjenõ várát a török elfog-
lalta, és a család elhagyni
kényszerült õsi fészkét. Fõ bir-
tokaik Bihar vármegyében fe-
küdtek, s az egyes családtagok
jelentõs vármegyei tisztségeket
viseltek. Tisza Kálmán 1830.
december 16-án született bo-
rosjenõi Tisza Lajos (1798–
1856) császári és királyi kama-
rás, Bihar vármegye alispánja,
majd fõispáni helytartója és
széki gróf Teleki Júlia
(1805–1863) negyedik gyer-
mekeként. Bár több helyütt
Nagyvárad szülötteként emle-
getik, a legtöbb forrás szerint
családjuk geszti birtokán látta
meg a napvilágot. Testvérei
között tudhatta a valóban Vá-
radon született Tisza Lajost, bi-
hari fõispánt, aki késõbb a ki-
rály személye körüli miniszteri
tisztet töltötte be 1891 és
1894 között, valamint Tisza
Domokos költõt, aki 19 éve-
sen hunyt el. Továbbá testvére
volt Tisza László, a móri csata
hõse (1848), akinek Ilona ne-
vû lányát Tisza Kálmán fia, Ist-
ván vette feleségül.

Az apa királyhû, konzerva-
tív politikus volt, Széchenyi
követõje. Meg volt gyõzõdve
arról, hogy a haza csak a
nemzet és a király egyetértése
mellett virágozhat fel. 1848
forgatagában lemondott ad-

minisztátori tisztségérõl, mi-
közben fiai a szabadságharc
szolgálatába álltak.

Kálmán még be sem töltöt-
te 18. életévét, amikor már a
Batthyány-kormány Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztériu-
mában alkalmazták mint se-
gédfogalmazót, õ pedig ké-
sõbb Debrecenbe is követte a
szabadságharc vezetõit. A csá-
száriak gyõzelme után bátyjá-
val egy idõre külföldre emig-
rált, és csak másfél esztendõ
elteltével tért haza.

Ígéretes pályakezdés

Mivel apjuk sokat beteges-
kedett, a család, a birtokok
gondját anyjuk, Teleki Júlia
vállalta fel. Júliának hét fia kö-
zül négy nõtt fel: László, Kál-
mán, Lajos és Domokos. A
grófnõ a legjobb nevelõkkel
neveltette gyermekeit. A na-
gyobbakkal a kor jeles peda-
gógusa, Szõnyi Pál foglalko-
zott. A legifjabb a költõi tehet-
ségû Domokos volt. Tizen-
négy éves korára már megis-
merkedett a magyar, a német,
a francia, majd az angol költé-
szettel. Az anya Arany Jánost
nyerte meg tanítójának.
Arany 1851 májusában jött át
Gesztre tanítani, késõbb a tra-
gikusan korán elhalálozott ifjú
több versét leközölte a Pesti
Naplóban.

Apjuk halála (1856) után a
második fiúra, Kálmánra szál-
lott a geszti kastély s a Geszt
körüli családi birtokok na-
gyobb része. Ettõl az idõtõl
kezdve országos jelentõségre
tett szert a geszti otthon.
Ugyanis Tisza Kálmán az öt-
venes évek végétõl újra be-
avatkozott a politikába. Hatá-
rozottan fellépett az 1859.
szeptember 1-jei pátens pro-
testáns autonómiát veszélyez-
tetõ intézkedései, majd a ma-
gyar törvényhozást a birodal-
mi tanácsnak alárendelõ októ-
beri diploma ellen is, és ezzel
mint az alkotmányosság vé-
delmezõje nagy népszerûség-
re tett szert. 1860-ban vissza-
utasította Bihar vármegye fõ-
ispáni tisztségét, a következõ
évben viszont már a képviselõ-
ház alelnöke lett.

Az ellenzék vezére

1861-ben csatlakozott a
Teleki László féle Határozati
Párthoz, nagybátyja öngyil-
kossága után pedig át is vette
annak irányítását, ám végül
alulmaradt a Felirati Párttal
szemben. A késõbbi években
is a ’48-as elvek mentén poli-
tizált, így 1865-tõl – Ghyczy
Kálmán mellett – a balközép

egyik vezéralakja lett, ellenezte
a deáki kiegyezést, ahelyett
pedig Magyarország gazdasá-
gi függetlensége és az önálló
hadsereg mellett tört lándzsát.
1868. április 2-án tette közzé
a fenti követeléseket tömörítõ
„bihari pontokat”, melyeket a
Tisza Kálmán által Nagyvárad-
ra 1868. március 17-ére egy-
behívott értekezlet dolgozott
ki, abból a célból, hogy helyre-
állítsa a baloldali párt egysé-
gét. Az értekezletet Miskolczy
Lajos szállásán tartották. Miu-
tán több román képviselõ is
felszólalt, és csatlakozott a
programhoz, Gyalokay Lajos
indítványára bizottságot alakí-
tottak a párt politikai vezéresz-
méinek összefoglalására. Ab-
ból indultak ki – mint a párt el-
sõ alakulásakor –, hogy „Ma-
gyarország semmi más nem-
zetnek vagy országnak alá
nem vetett, szabad és függet-
len ország”; s ezen az alapon
kimondták: „a párt mindenek-
elõtti feladatának azt tekinti,
hogy minden alkotmányos
eszközzel oda hasson, hogy
mindazon törvények, melyek
a haza függetlenségével ellen-
tétben állanak, megszüntettes-
senek”.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár 

összeállítása

Az emberek vagy szerették, vagy gyûlölték,
de közönyt nem tudott kiváltani. Pályafutása
a segédfogalmazóságtól a kormányfõségig
ellentmondásokban gazdag karrier volt. 45 évesen
került az ország élére. Õ volt Magyarország
legtovább tevékenykedõ miniszterelnöke.

A hajdani Tisza kúria Várad-Olasziban. II. József türelmi rendelete után
itt tartották 1784. január 1-jén az elsõ református istentiszteletet

Biharország
legnagyobb államférfia (1.)
Tisza Kálmán pártvezér, miniszterelnök
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Vasvári, aki összeköt…
Magyarországi látogatók az érköbölkúti emlékmûnél

Minden évben ezekben a
napokban a Vasvári Pál em-
lékét ápoló hagyományõrzõ
egyesületek rendszeresen a
kegyelet koszorúit helyezik
el azokon kalotaszegi helye-
ken, ahol a szabadcsapat
megfordult.

Okos Márton újságíró a
közelmúltban könyvet jelen-
tetett meg Vasvári Pál emlé-
ke Kalotaszegen címmel.
Az idei megemlékezéseket
követõen számos könyvbe-
mutatót tartott Kalotaszegen
és a Székelyföld jelentõsebb
városaiban. Érköbölkúton is
bemutatta könyvét, majd kö-
szönetet mondott a Rákóczi
családnak, amiért õrzi Vas-
vári emlékét, és 2011-ben
szobrot állíttatott a forradal-
márnak.

A könyv, amely a Rákóczi
szabadcsapat szervezõdésé-
nek és elvesztének is hû do-
kumentuma, érdekes adalé-
kokkal szolgál a csapat itteni
állapotáról. Okos közöl né-
hány levelet, amit Vasvári
Köbölkútról irt Kossuth La-
josnak, és amiben tájékoztat-
ja a csapat szervezési gond-
jairól, továbbá érdekes ada-
tokat ad tudtára a helység-
rõl.

Megtudhatjuk, hogy a csa-
patot négy évre szervezték
úgy, hogy egy év múlva ki-
léphettek volna belõle, akik
tovább nem óhajtottak szol-
gálni. A csapat négy század-

ból állt. Egy másik innen kelt
levélben (1849. február 25-
ei keltezésû) Vasvári a csapat
ellátási gondjairól értesíti
Kossuthot. Köpönyeget kér
Kossuthtól Debrecenbõl,
mert a váradi készlet kiürült.
A csapat egyebekben nem
szenvedett hiányt.

Azt is megtudhatjuk a
könyvbõl, hogy azért kapta a
csapat a Rákóczi nevet, mert
a szabadságharcos fejedelem
sokszor megfordult az Érmel-
léken, és Vasvári úgy érezte,
hogy II. Rákóczi Ferencet
méltatlanul elfeledték ezen a
tájon. „Rákóczi nevét min-
den igaz magyar tiszteli, s
példáját követni minden sza-
badságkövetõ honfinak szent
kötelessége” – írja Vasvári.

Az is kiderül a kötetbõl,
hogy a Köbölkútra érkezen-
dõ fegyverek és szuronyok
gyártásával Horog Lajos
debreceni lakatosmestert
bízták meg. A csapat útját is
a történész pontosságával
követi a könyv. Megtudhat-
juk, hogy Köbölkútról Pok-
lostelekre, majd Hegyközko-
vácsi érintésével Nagyvárad-
ra érkeztek, és innen indul-
tak Bánfihunyadra, ahonnan
bevetésre vezényelték õket.

A magyarországi újság-
írók megtekintették az érkö-
bölkúti emlékmûvet, és az
volt az egyöntetû vélemé-
nyük, hogy erre vésték fel a
legszebb Vasvári-idézetet: „A
lelkiismeret teszi mennyor-
szággá vagy pokollá az éle-
tet”. Olyan megszívlelendõ
gondolat ez, ami a mai na-
pig nem veszítette el aktuali-
tását. Vendégek és vendéglá-
tók megállapodtak abban,
hogy a továbbiakban szoro-
sabbra fûzik a kapcsolatot a
Vasvári emlékét õrzõ telepü-
lések Érköbölkúttal, és a jö-

võre tervezett Vasvári-em-
léktúráknak Köbölkút is ré-
sze lesz.

Vasvárinak Körösfõn állí-
tottak emlékmûvet 1995-
ben, utána több kalotaszegi
település is hasonló módon
tisztelgett Vasvári Pál emléke
elõtt. Magyarvalkón 2004-
ben avatták fel az emlékmû-
vet, majd ezt követte a pest-
szentimrei kopjafa avatása
2009-ben, de a forradalmár-
nak szobra van a magyaror-
szági Tiszavasváriban és
Nyírvasváriban is. A pestiek
küldöttsége a második olyan
csoport, amely Vasvári kegy-
helye miatt keresi fel Köböl-
kutat. Tavaly nagykárolyi di-
ákok egy csoportja tett láto-
gatást az emlékmûnél.

A találkozó végén Rákóczi
Lajos helybeli magyartanár
elmondta, örül annak, hogy
munkájával hozzájárulhat
ahhoz, hogy Köbölkút mél-
tatlanul elfeledett történetét
megismertetheti, és a tele-
pülés jó hírét ismertté teheti
tágabb pátriánkban is. Be-
szélt a további terveirõl, töb-
bek között arról, hogy egy
emlékhelyet akar létesíteni
annak tiszteletére, hogy a
magyar Szent Korona itt is
megfordult.

Raþiu Rozália

Budapesti újságírók egy csoportja látogatott el
az elmúlt napokban az érköbölkúti Vasvári-
emlékmûhöz. A dolognak az adott idõszerûséget,
hogy a legendás ’48-as hõs július 6-án lelte halálát
Havasnagyfalu határában a túlerõvel vívott
küzdelemben. A csatában a szabadségharc
támogatására egykor Érköbölkúton szervezõdött
szabadcsapat nagy része is hõsi halált halt.

Vascári Pálnak több helyen állítottak emléket   Fotó: Okos Márton

A „márciusi ifjak” egyikének,
a szabadcsapatot szervezõ
Vasvári Pálnak az alakját idézi fel
a dokumentumkötet
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Monaco egy szalontai szemével

– Mit kell tudni az ország-
ról?

– Tavasszal jártam ott, ami-
kor már gyönyörû meleg, na-
pos idõ volt a mediterrán ég-
hajlatnak köszönhetõen. Mo-
naco a második legkisebb füg-
getlen állam a Vatikán után.
Az állam négy nagyobb részre
van osztva: Fontvieille,
Monaco-Ville (óváros), Con-
damine (kikötõnegyed) és
Monte-Carlo (üzleti és szóra-
kozónegyed), keleten az olasz,
nyugaton a francia Riviéra
öleli át. Az egyik oldalon he-
gyek, a másikon pedig az ég-
színkék tenger.

– Mire készüljön fel az
odalátogató turista?

– Mindenképpen érdemes
elõre szállást foglalni, ugyanis
a magas árak ellenére is nép-
szerû idegenforgalmi célpont.
A legolcsóbb szállodák is reg-
geli nélkül 60 eurónál kezdõd-
nek, ezért megéri a közeli vá-
rosokban szállást keresni, ke-
vesebbért, mert könnyen el le-
het jutni Monacóba. A köny-
nyebb boldogulás érdekében
érdemes beszélni valamilyen
idegen nyelvet. Bár a herceg-
ség hivatalos nyelve a francia,
de olaszul, angolul, akár né-
metül is megértethetjük ma-
gunkat.

– Milyen különlegességek,
érdekességek jellemzik Mo-
nacót például az ételek, ita-
lok tekintetében?

– A tenger gyümölcseitõl az
egyszerû pizzáig nagyon válto-
zatos ételeket kínáló vendéglá-
tó helyeket lehet találni. A
pénztárcájához mérten min-
denki kedvére válogathat az
egyszerû, olcsó, kis hangula-
tos tengerparti éttermektõl a
nagyon drága luxushelyekig.
Szerintem mindenképpen ér-
demes kipróbálni a tenger
gyümölcseit és a kagylót,
amelyet sokféleképpen készí-
tenek, de a legnépszerûbb a
tejszínes fehérboros vagy pa-
radicsomos bazsalikomos,
amit sült burgonyával vagy
francia zsemlével tálalnak. Én
ott kóstoltam meg elõször, és
nagyon megízlett, azóta szere-
tem a kagylót.

– Milyenek a monacói szó-
rakozóhelyek?

– Vannak nagyon hangula-
tos és híres kávézók, például a
Café de Paris, ahová különbö-
zõ hírességek is járnak. Akik-
nek nincsenek anyagi korlá-
taik, azok kipróbálhatják sze-
rencséjüket a kaszinókban,
ami azért éri meg, mert Mon-
te-Carlóban, illetve egész Mo-
nacóban adómentes a szeren-
csejátékon szerzett jövedelem,
míg máshol általában 50 szá-
zalékos a nyereményadó.
Egyébként rengeteg bár és
szórakozóhely van Monacó-
ban, lehet válogatni a fino-
mabbnál finomabb koktélok,
borok és pezsgõk közül.

– Milyen látnivalókat ér-
demes felkeresni?

– Már megérkezéskor ma-
gával ragadó látvány fogadja
az embert, csodaszépen ren-
dezett környék és csodás épí-
tészeti remekmûvek. Én részt
vettem egy városnézõ buszos
túrán, melynek során megmu-

tatták a legfõbb nevezetessé-
geket. Monaco nagyon híres
Forma–1-es versenyhelyszín.
Mivel az utcákon jelölték ki a
pályát, már hat héttel a futam
kezdete elõtt lezárják a kör-
nyéket, szinte az egész álla-
mot, hogy fel tudjanak készül-
ni, és miután lezajlott, még két
hétbe telik, hogy helyreálljon a
rend. Érdemes kipróbálni a
búvárkodást, és saját szemmel
gyönyörködni a tükörtiszta
Földközi-tenger élõvilágában,
vagy megnézni a hercegi palo-
tát, amelynek egyik része mú-
zeumként nyitva áll a látoga-
tók elõtt, és óránként indul
idegenvezetés. Az Oceanog-
ráfiai Múzeumban több mint
4000 féle tengeri állatot lehet
megcsodálni, de megnézhet-
jük a herceg autómúzeumát
vagy a panoptikumot, és még
sorolhatnám az érdekessége-
ket.

– Monaco tehát egy olyan
hely, amit egyszer minden-
képpen látni kell?

– Nem is csak egyszer, én
biztosan visszamegyek még
oda, mert nagyon tetszett, az
ottani emberek is nagyon ked-
vesek, segítõkészek és lazák,
látszik, hogy nem egyik napról
a másikra élnek, hanem nyu-
godtak és kiegyensúlyozottak.
Monaco egy varázslatos világ.

Balázs Anita

A miniállam a Földközi-tenger és Franciaország
között helyezkedik el a francia Riviérán.
Ezt a különleges helyet fedezte fel az idén KOVÁCS
MÓNIKA, aki a napokban osztotta meg olvasóinkkal
az örök tavasz hercegségében szerzett élményeit.
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Nem lesz könnyû dolguk
az olimpián a román póló-
soknak, hiszen kemény ellen-
felek várnak rájuk. Kovács
István együttese a címvédõ
Magyarország mellett Szerbi-
ával, Montenegróval, az
Amerikai Egyesült Államok-
kal és a házigazda Nagy-Bri-
tanniával mérkõzik majd meg
a B csoportban, s reményke-
dik abban, hogy bekerült a
legjobb nyolc közé. Az A cso-
portban kapott helyet a világ-
bajnok Olaszország, Görög-
ország, Spanyolország, Ka-
zahsztán, Ausztrália és a kon-
tinensbajnok Horvátország.

A válogatott alapemberei-
nek számítanak a VSK-Digi
tagjai: Kádár Kálmán, Nico-
lae Diaconu, Alexandru Ghi-
ban, Mihnea Chioveanu és

Andrei Buºilã, valamint a
csapat két volt játékosa, Ra-
miro Georgescu és Negreán
Tibor, akik az elmúlt idény-
ben Szolnokon vízilabdáztak
és jutottak el egészen a LEN-
kupa elõdöntõjéig. A csapat
további tagjai: Dragoº Stoe-
nescu, Mihai Drãguºin (kapu-
sok), Cosmin Radu (csapat-
kapitány), Andrei Iosep, Alex
Matei, Dimitri Goanþã és
Radu Gospodinov. A váloga-
tott másodedzõje szintén
váradi, Ciprian Câmpianu.

A csoportmérkõzések július
29-én, vasárnap kezdõdnek.

A román és a magyar
csapat mérkõzései:

1. forduló (július 29., va-
sárnap): Magyarország–
Szerbia, Románia–Nagy-Bri-
tannia

2. forduló (július 31.,
kedd): Magyarország–Mon-
tenegró, Egyesült Államok–
Románia

3. forduló (augusztus 2.,
csütörtök): Románia–Ma-
gyarország

4. forduló (augusztus 4.,
szombat): Montenegró–Ro-
mánia, Magyarország–Nagy-
Britannia

5. forduló (augusztus 6.,
hétfõ): Románia–Szerbia,
Magyarország–Egyesült Álla-
mok

Hajdu Attila

Július elsõ hetében Nagyszalonta vá-
rosa adott otthont a romániai repülõmo-

dellezõ országos bajnokságnak. A hely-
beli Metalul Sportegyesület versenyzõi
három kategóriában (F1A – szabadon
repülõ, F1B – gumimotoros, illetve F1C
– belsõ égésû motoros) képviseltették
magukat, és mindhárom versenyszám-
ban országos bajnoki címet nyertek.

F1A kategóriában, egyéniben Szíjjár-
tó Szilárd hódította el a bajnoki címet,
csapatban pedig Surányi Béla és
Mitrache Alin oldalán a harmadik he-
lyen zárta a megmérettetést. F1B kate-
góriában Vincze Sándor szerezte meg

az országos bajnoki címet, míg csapat-
ban Surányi Bélával és Balizs Csabával
kiegészülve lett országos bajnok. F1C
kategóriában Balizs Csaba utasította
maga mögé minden versenytársát.

A fenti eredmények tükrében három
szalontai versenyzõ – Surányi, Vincze és
Szíjjártó – meghívást kapott a román vá-
logatottba, hogy az augusztus 4–12. kö-
zött Olaszországban megrendezendõ
Európa-bajnokságon sporttársaikkal kö-
zösen képviseljék az országot.

Balázs Anita

Bajnokok lettek a szalontai repülõmodellezõk

Londonban küzdenek
a váradi póló hírnevéért
Pár nappal a XXX. Nyári Olimpiai Játékok kezdete
elõtt hivatalosan is bemutatták a román csapat
tagjait, köztük a vízilabda-válogatottat, amely
egyedüliként képviseli csapatsportágban
országunkat a brit fõvárosban. Az 14 fõs keretben
a bajnok Nagyváradi VSK-Digi öt tagja és két volt
váradi játékos kapott helyet.

A román válogatott tagjaira nehéz feladat vár az olimpián

Az olimpia torna részt-
vevõi: Nagy-Britannia
(rendezõként), Olaszor-
szág (a világbajnok), Szer-
bia (a Világliga 2011. évi
gyõztese), Horvátország
(a 2011-es VB bronzér-
mese és a 2012-es Eb-
gyõztese), Magyarország
(a 2011-es VB negyedik
helyezettje), USA (a
2011-es Pánamerikai Já-
tékok gyõztese), Ausztrá-
lia (Óceánia képviseleté-
ben), Kazahsztán (az
Ázsia-bajnokság gyõzte-
se), Montenegró, Romá-
nia, Görögország, Spa-
nyolország (az edmontoni
olimpiai kvalifikációs tor-
na négy legjobbja).
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Antoine de Saint-Exupéry (1900–
1944) francia író hivatásos pilóta
volt. Fenti mûvébõl vett idézet talál-
ható a rejtvényben a vízsz. 1. és
függ. 39. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Fitzgerald ameri-
kai dzsesszénekesnõ személyneve. 14.
Drágakövek súlyegysége. 15. Borítja.
16. Jövõre … ugyanitt – Bernard
Slade vígjátéka. 18. Kossuth-díjas író
(Péter). 20. Kuckó. 21. Adam társa.
22. Hazai író, költõ, mûfordító, tanár
(Ádám). 24. Zsemledarab! 26. Szemé-
lyed. 27. Én. 28. Számrendszerünk
alapja. 29. A nikkel vegyjele. 30. Eu-
rópai fõváros. 32. Orosz hadvezér Na-
póleon idején. 34. Beszédünk egysé-
ge. 36. Szép szál férfi. 38. Tanítá.
39. Szülõföld. 41. Pápai korona. 43.
Ókori kaukázusi lovas nomád. 44.
Alakját változtató, vízben élõ egysejtû
állat. 46. Chateaubriand kisregénye.

48. Fûszer – névelõvel. 49. Déligyü-
mölcs. 51. Ada-… – kis sziget volt az
Al-Dunán. 53. Klasszikus kötõszó.
54. Gyermek. 56. Mázol. 57. Centi-
méter. 59. Kossuth-díjas színházi ren-
dezõ (Ferenc, 1931–1995). 60. No-
bel-díjas francia író, filozófus (Albert,
1913–1960). 62. Tasakban van! 63.
… Kobo – japán író. 65. Elnyûtt. 67.
Elsuhan. 69. Evangélista. 71. Irányí-
tott táplálkozás. 73. Japán húros
hangszer.

FÜGGÕLEGES: 1. Kacagás. 2. Már
elõre. 3. … Pugacsova – orosz énekes-
nõ. 4. ZAE. 5. Sok a. 6. Dal – régen.
7. A Duna jobb oldali mellékfolyója
(több országban). 8. Ilyen rigó is van.
9. Becézett Etelka. 10. Tova. 11.
Csodás történet. 12. Becézett szülõ.
17. Térfogatában növekszik. 19. Tü-
zet élesztõ. 23. Biztat. 25. Nõstény
kutya. 27. Kiejtett betû. 28. Tupoljev

gépe. 29. … kapitány – Fráter Lorán-
dot nevezték így. 30. Mesterkélt,
nagyképû személy. 31. Másképpen
(lat.). 32. Vuk nevelõje. 33. A Szilágy-
ság központja. 35. Kellemes íz és illat.
37. Részben fiatal! 40. Jósika Miklós
regénye. 42. Formájú. 45. Leánynév.
47. Jean … – Forma–1-es francia pi-
lóta. 50. A réz vegyjele. 52. Kiejtett
mássalhangzó. 55. Egyfajta vágóesz-
köz. 57. Összecsapás. 58. Massenet
operája. 59. Balkezes. 60. Mocsári
halfaj. 61. Örökzöld cserje, szárított le-
velébõl teát fõznek. 62. Naumov ren-
dezõtársa. 64. Szórakozóhely. 66.
CDÜ. 68. Páratlan lakoma! 70. Kötõ-
szó. 72. Az ezüst vegyjele.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti rejtvényünk (Woody
Allen véleménye) helyes megfejté-
se: „Foglalkoztat a jövõm, mivel hát-
ralevõ napjaimat ott szeretném eltöl-
teni.”

Ezt hallotta?…
A laktanyában ordít az õrmester:
– Akinek van felesége, az álljon

jobbra, akinek nincs, az balra!
– És aki homokos, az hova áll-

jon? – kérdi valaki.
– Szorosan mögém!

☺

Így szól a százados az egyik ba-
kához:

– Ha nem inna annyit, már ré-
gen altiszt lehetne.

– Lehet – feleli a baka –, de ha
egyszer bepiáltam, akkor tábor-
noknak érzem magam.

☺

Sorozáson:
– Van valami baja?
– Még hogy van-e? A gyomorfe-

kélyem naponta bevérzik, a tüdõm
egy rossz szivacs, a lábam fordítva
van beakasztva, és félvak vagyok.

– Alkalmas! Magának megváltás
lesz a hõsi halál!

A kis herceg
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Királyi rokonsággal
büszkélkedõ, régi skót ne-
mesi családban látta meg
a napvilágot, édesapja
Strathmore és Kinghorne
earlje volt. 23 évesen
ment férjhez Albert
György yorki herceghez,
aki elõször még csak má-
sodik volt a trónöröklési
sorrendben, ám bátyjá-
nak, VIII. Eduárdnak a
trónról való lemondása
után VI. György néven õt

koronázták Anglia
uralkodójává. Így
Erzsébetbõl király-
né lett, idõsebbik
leányukból pedig a
trón várományosa. A
leendõ II. Erzsébet brit ki-
rálynõ 1926-ban szüle-
tett, húga, Margit herceg-
nõ 1930-ban.

Erzsébet királyné rend-
kívül népszerû volt népe
körében megnyerõ sze-
mélyisége és együttérzõ

természete miatt.
A második világ-
háború alatt Lon-
donban maradt a

bombázások idején
is. Férje 1952-ben vá-

ratlanul elhunyt tüdõrák-
ban, a csapás rendkívül
megviselte a királynét.
Lánya 1953-ban lépett
trónra, ezután az özvegy
Erzsébetbõl anyakirályné
lett. 2002-ben, 102 éves
korában halt meg.

DVD-ajánló

Csempészek

Chris Farrady régen felhagyott a
bûnözõ életmóddal, de miután só-
gora, Andy elszúrja könyörtelen
fõnöke egyik drogügyletét, Chris
visszakényszerül abba, amit a leg-
jobban csinál – a csempészésbe.
Összehoz egy csapatot legjobb ba-
rátja, Sebastian segítségével egy
utolsó menetre Panamába, annak
reményében, hogy több milliónyi
hamis pénzzel térnek haza. Ám a
valóság nem követi a tervet, s
Chrisnek be kell vetnie rég hasz-
nált fogásait, hogy lavírozni tudjon
a drogbárók, a zsaruk és a bérgyil-
kosok hálójában, mielõtt a felesé-
ge és a fia célponttá válik.

Idõjárás
Kellemes, napsütéses,

néhol enyhén borongós
hétnek nézhetünk elébe.
A nappali hõmérséklet
26-30 Celsius-fok körül fog alakul-
ni, és éjszaka sem csökken 14-18
Celsius-fok alá. Az e heti kellemes
idõjárásnak a hét végén, szomba-
ton érkezõ csapadékos légtömeg
vet majd véget, de ez is inkább
csak záport-zivatart, nem pedig le-
hûlést hoz. Borongós,
esõs napok követik a
napsütést augusztus elsõ
napjaiban.

Biharország – közéleti hetilap. Kiadja a Várad kulturális folyóirat, Nagyvárad. Szerkesztõség és kiadó: Nagyvárad, December 1. tér 12., I. em.
Postacím: 410068 Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12, et. I. Telefon: 0259/447-060, 0735/154-456, 0735/154-460. Lapterjesztés:
0259/418-933. E-mail: biharmegye@gmail.com. Interneten: www.biharmegye.ro.
Fõszerkesztõ: Máté Zsófia. Munkatársak: Balázs Anita, D. Mészáros Elek, Mészáros Zsuzsanna, Domján Levente, Fleisz Brigitta, Kinde Annamária,
Petri Csilla, Szilágyi Aladár, Szõke Ferenc. Felelõs kiadó: Szûcs László. 
Elõfizetési díjak: 1 évre 50 lej, hat hónapra 30 lej, negyedévre 15 lej. Készült az Inform Média Kft. debreceni nyomdájában. ISSN 2066-4166

Július 29., vasárnap
Márta – arameus eredetû bibliai név.
Jelentése: úrnõ.
Flóra – latin eredetû mitológiai név, a
virágok és a tavasz római istennõje. Je-
lentése: virág.

Július 30., hétfõ
Judit – héber eredetû, jelentése: Júde-
ából származó nõ.
Xénia – görög eredetû, jelentése: ven-
dég, vendégszeretõ. Az ókorban xenia
volt a vendégnek nyújtott ajándék neve.

Július 31., kedd
Oszkár – a germán Ansgar névbõl
származó angol és skandináv névbõl
ered. Elemeinek jelentése: isten(ség),
dárda.
Augusztus 1., szerda
Boglárka – újabb keletû magyar név-
alkotás az azonos virágnévbõl, de jelent
fémveretes, ékköves, gyöngyös, zo-
máncos, gomb alakú díszt is.

Augusztus 2., 
csütörtök
Lehel – a régi magyar Lél
személynév késõbbi alak-
változata, Árpád fejedelem dédunoká-
jának a neve. Jelentése valószínûleg:
lélek.

Augusztus 3., péntek
Hermina – német eredetû, a Herman
férfinév nõi párja, a germán Ermin
vagy Irmin isten nevével függhet össze.
Jelentése: hadi nõ.

Augusztus 4., szombat
Domonkos – a latin Dominicus név-
bõl származik. Jelentése: az Úrhoz tar-
tozó, Istennek szentelt. Eredetileg a va-
sárnap született gyermekek kaphatták,
mivel a vasárnap az „Úr napja”, latinul
dies dominica volt.
Dominika – latin eredetû , a Domini-
cus (Domonkos, Domokos) férfinév nõi
párja.

Névnapok és jelentések

Évforduló
1900. augusztus 4-én Skóciában megszületett
Erzsébet brit anyakirályné
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Hozzávalók 4 sze-
mélyre: 40 dkg spaget-
ti, 30 dkg darált marha-
hús, 1 közepes fej hagy-
ma, 1 gerezd zúzott fok-
hagyma, 15 dkg gomba,
20 dkg spenótlevél, 20
dkg túró, 3 tojás, 2 szál
újhagyma, 1 dl olaj, 5
dkg vaj, só, frissen õrölt
bors.

Elkészítés: A spaget-
tit sós vízben kifõzzük,
majd leszûrjük. Egy köze-
pes serpenyõben az ola-
jon megpirítjuk az apróra
vágott hagymát, hozzá-
adjuk a darált húst és a
fokhagymát. 6-7 percig

pirítjuk, majd hozzáke-
verjük az apróra vágott
gombát és újhagymát.
Sózzuk, és frissen õrölt
borsot szórunk rá. A spe-
nótlevelet egy kisebb ser-
penyõben pár perc alatt
egy pici vízzel megfony-
nyasztjuk, kihûtjük, és
összekeverjük a túróval,
illetve a tojással. Ezek
után a leszûrt tésztát is a
spenótos túróhoz kever-
jük. Egy kivajazott tûzálló
tálba rétegezzük a spa-
gettit és a darált húsos,
gombás keveréket úgy,
hogy az alsó sor spagetti
legyen. Fólia alatt 40

percig sütjük 180°C-os
sütõben, majd az utolsó
5 percben levesszük a fó-
liát, hogy a teteje is meg-
piruljon.

A pillangós virágúak családjába
tartozik, szántók, legelõk,
parlagok évelõ növénye. Karó-
gyökerét használják gyógyászati
célokra, amelynek gyûjtési ideje
októbertõl áprilisig tart.

A gyökér triterpén-szaponinokat,
flavonoidokat, kumarinokat, szterolo-
kat és cukrokat tartalmaz. Köhögés, fe-

kélyek, ízületi gyulladás, herpesz, fertõ-
zés, májgyulladás és -zsugor, légzõszer-
vi megbetegedések, hólyag- és vesebaj-
ok meg gyomorfekély esetén hatásos.
Teájából naponta max. 2 csészényi
ajánlott. Nyálkaoldó, emésztést serken-
tõ, vizelethajtó, vértisztító, gyulladás-
csökkentõ. Sebfertõzések megelõzésé-
re porított édesgyökeret használha-
tunk. Teakeverékekben és gyógysze-
rekben ízjavítóként alkalmazzák, de a
medvecukor, különbözõ likõrök ízesítõ-
anyaga is az édesgyökérben található
glicirrhizin.

Vérnyomásemelõ és vízvisszatartó
hatása miatt terhes és szoptató nõk-
nek, cukorbetegeknek, zöldhályogos
(glaukómás) és szívbetegeknek, magas
vérnyomásúaknak nem ajánlott.

Jövõ héten az édesköményt mutat-
juk be.

KOS: Ha egészségügyi problémával
küzd már egy ideje, akkor külföldön

találja meg a gyógyírt a bajaira. Még ha sok-
ba kerül, akkor is menjen, partnere támo-
gatja majd.

BIKA: Ha dolgoznia kell, akkor ezt
szívesen teszi, mert olyan lehetõség

adódik, amikor fõnöke számára bebizonyo-
sodik, hogy ön nélkülözhetetlen a cégben.

IKREK: Ha szingli, akkor a szerelem
terén az állatövben ezen a héten ön a

nyerõ. Kifoghatja az aranyhalat, bár nem lesz
felhõtlen a találkozás.

RÁK: Rájön, hogy vannak olyan em-
berek, akik segítenek úgy is, hogy az

ön boldogulását tartják szem elõtt. Legyen
hálás érte, valamilyen formában mutassa
ezt ki.

OROSZLÁN: Óriási meglepetés-
ként éri, hogy egy külföldi ismerõs

most jelentkezik, és felajánlja, hogy töltse
nála a nyarat. Használja ki a lehetõséget,
még ha másra is kell a pénz.

SZÛZ: Élvezi, hogy az, akit igazán ki
nem állhatott, és akivel jól kibabrált,

most szinte térden csúszik ön elõtt, mert ön
adja számára a lehetõséget. De azért legyen
óvatos.

MÉRLEG: A héten kinyílik a szeme,
és rájön, hogy milyen sok minden

van, amit nem ismert vagy félreismert. Új
távlatok nyílnak ön elõtt, és talán külföldre
utazik.

SKORPIÓ: Ha nem akarja hallani,
hogy mik is történtek valójában a háta

mögött, akkor nagy baklövést követ el. Mert a
jól informáltság ezen a héten igen fontos.

NYILAS: Össze kell kapnia magát a
héten, mert rengeteg munka vár önre.

Korábbi kikapcsolódásának energiáiból
most bírni fogja az õrült munkahelyi tempót.

BAK: Rávezetik, hogy valaki fülig
szerelmes önbe. Ennek köszönhetõ-

en ön is rájön, hogy mennyire jó vele. A hé-
ten kiderül, valójában mi az, amibõl meg
akar majd élni.

VÍZÖNTÕ: Belekezd egy új hobbiba,
amely szinte rabul ejti, és sem pénzt,

sem idõt nem fog kímélni, ha errõl van szó,
mert új oldalát ismerheti meg általa.

HALAK: Mi oka is lehetne a panasz-
kodásra, amikor a munkahelyén vá-

ratlanul olyan jó lehetõségek adódnak, hogy
már nem lesz gond a törlesztés vagy a rezsi
kifizetése.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (34.)
Az édesgyökér (Glycyrrhiza)

Ínyenceknek 

Spenótos rakott
spagetti
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