
Magyarnak nuku!   Ha akarja, bárki bőven talál saját környezetébenis példát arra, hogy minden hivatalos és kevésbéhivatalos állítás ellenére, Romániában hátrányosmegkülönböztetés éri a magyar nemzetiségűmunkavállalókat. Azaz: a kettős mérce alkal-mazása a munkaerőpiacon is lépten-nyomontetten érhető. 

A Barcaság legjelentősebb
templomerődje      Prázsmár Brassótól szűk húsz kilométerre,északkeletre fekszik. Először egy 1235-bőlszármazó oklevél 1270-es másolatában Prasmarnéven említik. Német neve a Tatrang folyónémet nevéből való, magyar és román nevénekeredete bizonytalan.
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Kastélykörutakat 
szerveznek Erdélybe is      

Az Arché Egyesületet kilenc fiatal hölgy hoztalétre azzal a céllal, hogy felkutassa és közis-mertté tegye azt a kulturális örökséget, amely-hez ma az erdélyi értékek is tartoznak. Azegyesület megalakulása óta igen széleskörűés gazdag tevékenységet fejt ki, amelynek részea Castle Break elnevezésű túra is. Ezt idénmár hatodik alkalommal szervezik meg áprilisés november közt. 

Maros megyei hetilap
Új sorozat, XII. évfolyam // 14. szám  // április 5–11. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

sikeres atléta volt 
a MOGYE egy budapesti 
orvostanhallgatója          A Marosvásárhelyi Orvosi és GyógyszerészetiEgyetem fogorvosi szakán jelenleg harmadévesbudapesti Róth Luca többszörös magyar bajnokatléta egy kellemetlen sérülés miatt véglegbúcsút mondott az élsportnak. Interjú.
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A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OlVAsóK HűséGéRE sZáMíT.

Magyarországi 
választások – európai téttel     A héten célegyenesbe fordult a magyarországi vá-lasztási kampány, az egész „anyaország” választásilázban ég, ami nem is csoda, hiszen most valóbannem csupáncsak annyi a tét, hogy a Fidesz marad-e hatalmon, vagy az ellenzéki monster szivárvány-koalíció kaparintja kézbe a kormánykereket...

8. old. // HUMOR

Divatvilágmárkák 
versengenek 
a parajdi 
lányért

Nagy Evelyn, a csupán 16 éves modell olyan világmárkák ruháit viseli nemzetközi
kifutókon, mint a Dior, a Dolce and Gabbana vagy a Valentino. Koraszülöttként látta meg
a napvilágot, és az inkubátor mellett az édesanyja már megjósolta, hogy modell lesz
Evelynből. A parajdi lányt 14 évesen „fedezték fel”, és azóta a modellvilágban egyedül
állja meg a helyét. Jelenleg kétlaki életmódot folytat, hiszen számos munkája miatt egy
gyulai gimnáziumban tanul, így szülőfaluja és a magyarországi város között ingázik.
Mindeközben rengeteg felkérése és munkája van, több modellügynökséggel is együtt
dolgozik. Idén a párizsi, londoni és milánói divathéten is részt vett.

Divatvilágmárkák 
versengenek 
a parajdi 
lányért

fotó: www.vmmodel.hu
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KOs: Ezen a héten többször is meglepi önt asors, illetve a csillagok, és kellemes élményekbenlesz része. Az egyik az lesz, hogy könnyen való-sítja meg terveit, és szinte minden úgy alakul,ahogy azt ön szeretné.
BIKA: Vegye észre, hogy a sors elhúzza az orraelőtt a mézesmadzagot, és remek lehetőségeketkínál önnek. Ezen a héten bekopogtat ajtaján aszerencse, csak legyen elég szemfüles ahhoz,hogy ezt észre is vegye!
IKREK: A héten arra buzdítják a csillagok, hogyne lazsáljon, hanem legyen tevékeny! Használjaki a tavaszi megújuló energiákat, amelyek mosttámogatják önt abban, amiben csak szeretné. 
RáK: A héten végre olyan lehetőségeket kap,amelyekre régóta vágyott. Ezzel a lökettel éseséllyel nem csak magát a kitűzött célját érhetiel, de bizonyíthat magának és szeretteinek is. 
OROsZláN: Tevékeny, de fárasztó hete van. Rá-adásul bonyodalomból is jutni fog bőven, és min-denféle nehézségbe is ütközik majd. Olyan stresz-szes napokat élhet át, mikor már szinte mindenés mindenki bosszantani fogja.
sZűZ: A következő napokban akadályoztatnifogják a csillagok, így nem tud majd előrehaladniazokon a területeken, ahol szeretne. Emiatt per-sze rossz érzése támadhat, elbizonytalanodhat,de mikor már kétségbeesne, jönni fog a megol-dás, illetve a segítség, ami vagy, aki majd meg-erősíti a dolgában.
MéRlEG: Keresi az egyensúlyt vágyai és a va-lóság között, melyik az, amelyik elérhető, gyorsanmegvalósítható, és melyik az, amelyik inkábbcsak álom. Össze van egy kissé zavarodva, nem -igen tudja most, hogy mit akar.
sKORPIó: Nem ártana rendeznie érzelmi életét,a különböző kapcsolatait, mert változások előttáll, és ideje volna a jövőre és vágyai elérésérekoncentrálnia, de úgy nem fog tudni, ha a kap-csolatai miatt rossz a kedve és lehúzzák önt.
NYIlAs: A napokban bizony felszínre kerülhet-nek a régóta elnyomott érzelmei. Minden, amitidáig magába fojtott, a sértettsége, a bánata, egy-szer csak a felszínre tör, és megvan annak azesélye, hogy rossz időben és rossz helyen fogtörténni.
BAK: Kerülje a héten a fontos döntések meg-hozatalát. Lehetőleg ne írjon alá fontosabb szer-ződéseket, ne vásároljon drága vagy nagy értékűingóságot, és kerülje mindenféle kockázatos tervmegvalósítását.
VíZÖNTŐ: Rátör önre a szabadságvágy. Egyfelőlszeretne elmenekülni a mindennapok elől, pi-henni és kikapcsolódni vágyik, mert úgy érzi,nem bírja tovább azt a mókuskereket, amibenbenne van.
HAlAK: Legyen elővigyázatos, mert új ismerő-seik, bimbózó barátságaik között akadhatnakolyan személyek, akik szeretnék őket kihasználniés kapcsolati előnyt szereznének, egyesek pediganyagi hasznot húznának!
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265-250.994
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Miért nem marad 
reggelire? A Ray Cooney és GeneStone angol szerzőpárosnagy sikerű színpadi mű-véből készült Miért nemmarad reggelire? című elő-adást ismétli meg a Spect-rum Színház április 5-én,csütörtökön délután 5 óraikezdettel. . Rendező: KovácsLevente. Szereplők: TataiSándor, Márton Emőke-Ka-tinka, Mihály Alpár Szilárd.Jegyek a Spectrum Színházjegypénztárában (Rózsáktere 13. szám) hétközna-pokon 9 és 12 óra közöttkaphatók, telefonos hely-foglalás a 0744- 301-875-ös számon naponta 9 és 18óra között, illetve ahttps://www.biletmaster.ro/hun/PlaceInfo/2045/Te-atrulSpectrum oldalon. 
Jézus él! – húsvéti 
zenefesztivál Második alkalommalszervezi meg a Maros-Me-zőségi Református Egyház-megye a Jézus él! húsvétizenefesztivált. A Kultúrpa-lotában április 7-én, szom-baton 16 órakor kezdődőfesztiválon a kolozsvári re-formátus egyetemi lelkész-ség zenekara, a FIKE Band

szolgál. Igét hirdet LakóJenő lelkipásztor. A rendez-vényre a belépés ingyenes.Helyjegyek előzetesen azegyházmegye lelkészi hiva-talaiban és esperesi hiva-talában (Marosvásárhely,Bernády tér 3. szám) igé-nyelhetők.
Még látogatható 
Albert Olga tárlataMég látogatható AlbertOlga képzőművész egyénikiállítása a marosvásárhelyiDeus Providebit házban áp-rilis 9-ig, naponta 10–17óra között.
Operettgálaest Április 21-én, szombatoneste 8 órai kezdettel ope-rett-gálaestre kerül sor a

szászrégeni Eugen Nicoarăművelődési ház nagytermé-ben. Fellépnek a BudapestiOperettszínház előadói:Oszvald Marika, Bódi Bar-bara és Peller Károly. Jegy-eket elővételben a művelő-dési ház jegypénztáránállehet vásárolni, előzeteshelyfoglalás a 0741-024-882-es, 0757-109-450-estelefonszámokon.
Nagybánya 
örökében Április 18-ig még látogat-ható a Dersi János kiállítóte-remben (Bolyai tér 13. szám,Marosvásárhely) a Nagybá-nya örökében című kiállítás.Két szatmárnémeti alkotó,Kovács Emil Lajos festményeiés Kóter László szobrai lát-hatók a kiállításon.

KÁR KIHAGYNI 



Ha akarja, bárki bőventalál saját környezetébenis példát arra, hogy min-den hivatalos és kevésbéhivatalos állítás ellenére,Romániában hátrányosmegkülönböztetés éri amagyar nemzetiségű mun-kavállalókat. Azaz: a kettősmérce alkalmazása amunkaerőpiacon is lép-ten-nyomon tetten érhető. E sorok írója még ahhoz a generációhoz tartozik,amelynek tagjai gyakran találkoztak azzal a szülői,tanári, oktatói figyelmeztetéssel, hogy aszongya: dol-gozzatok bármely területen, ha érvényesülni akartok,akkor nektek román vetélytársaitoknál legalább kétszerannyit kell tudnotok, mert másként esélyetek sincs. Ahelyzet – legalábbis eddigi élettapasztalataim szerint –többnyire ez volt. A „szerencsés” kivételek pedig csak aszabályt erősítették. Ezen, minden ilyen irányú reménykedésünk dacára,a rendszerváltás sem változtatott. Maradt minden a ré-giben – a munkaerőpiacon is. Magyarán: egyesek egyen-lők, mások egyenlőbbek. Vegyük csak a legutóbbi példát:egy románságával kérkedő vásárhelyi cég olyan disz-kriminatív álláshirdetést tett közzé, melyben nemátallotta kijelenteni, az általa meghirdetett takarítói ál-lásokra nem jelentkezhetnek magyarok és romák. A történet nem elszigetelt. Bő másfél-két évtizeddelezelőtt egy román ismerősöm, aki a helyi gázszolgálta-tónál dolgozott, húgának esetét mesélte, akinek felvételikérelmét indoklás nélkül utasították el. Amikor szemé-lyesen érdeklődött a górénál az elutasítás okáról, azszemrebbenés nélkül jelentette ki: magyarokat nemvesznek fel, s jobban tenné ő is, ha jobban megválogatnábarátait. Hiába érvelt azzal, hogy a húgáról van szó,akinek házastársa okán „csak” a vezetékneve magyar... A frissebb történetnek személyes tanúja lehettem: akét-három idegen nyelvet beszélő turisztikai szakemberhasztalan próbálkozott közel három éven át azzal, hogykomolyabb, végzettségének megfelelő munkát találjon,hiába küldözgette életrajzait ide-oda, egyetlen helyrőlsem kapott visszajelzést, még egy interjúra sem tartottákérdemesnek... Mígnem az apja – pusztán próbából –mindenüvé, ahol a gyereke próbálkozott, el nem küldtemaga egy fiktív román hangzású néven az ugyanazokataz adatokat tartalmazó CV-jét. Láss csodát: már elsőpróbára megkapta az interjúra szóló meghívást, agyereke még egy elutasító választ sem.   Az első esetre visszakanyarodva: a magyar és cigánymunkavállalók számára tiltott területnek számító vá-sárhelyi takarító cég rövid idő alatt kétes értékű hírnévretett szert. Tegyük hozzá: annak ellenére, hogy időközbentörölték az ominózus álláshirdetés diszkriminatív részeit.Az etnikai jogsértésekkel foglalkozó Civil ElkötelezettségMozgalom a bejegyzést közzétevő hölgy Facebook-oldalán azonnal jelezte, hogy a DiszkriminációellenesTanácshoz fordul. Hogyan reagált a politikum a történetre? A PNLMaros megyei elnöke, Cristian Chirteș szenátor közle-ményében az IRES közvélemény-kutató intézet felmérésétidézte, amely szerint Marosvásárhely lakóinak 70 szá-zaléka úgy tartja, hogy a városban problémamentesekaz etnikumközi kapcsolatok, és a helyiek 80 százalékaúgy érzi, hogy nincsen hátrányosan megkülönböztetve. Arról nincs tudomásom, hogy az eset az RMDSZ-nélelérte volna az érdekküszöböt.
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Szentgyörgyi László

Magyarnak nuku!Kastélykörutakat szerveznek Erdélybe is
Az Arché Egyesületet kilenc fiatal hölgy hozta létre azzal a céllal, hogy felkutassa
és közismertté tegye azt a kulturális örökséget, amelyhez ma az erdélyi értékek
is tartoznak. Az egyesület megalakulása óta igen széleskörű és gazdag tevékenységet
fejt ki, amelynek része a Castle Break elnevezésű túra is. Ezt idén már hatodik
alkalommal szervezik meg április és november közt. 

Erdély, Székelyföld óriásikulturális, építészeti, néprajziörökséggel rendelkezik, amitörvendetes módon egyretöbben észrevesznek. Az ittmegtalálható várak, kasté-lyok, udvarházak, templo-mok, régi, hagyományos por-ták látványa több ezer kül-földi turistát vonz szinte avilág minden tájáról, de el-sősorban Európából. Ugyan-akkor a táj, a rendezvények,a hagyományápolás is vonzólehet a látogatók számára.De Erdélyt, Székelyföldetegyre több moldovai és ha-vaselvi látogató is „felfedezi”,és igyekszik megismerni kö-zelebbről. Ez köszönhetőtöbbek közt annak a fiatalépítészekből, művészettör-ténészekből álló csoportnakis, akik az Arché Egyesületbetömörültek, és céljaik köztszerepel a kulturális örökségfeltérképezése, dokumentá-lása, rögzítése és közkinccsététele is.Az egyesület tagjai máramár több mint 1000 kas-télyt és udvarházat leltá-roztak fel és dokumentáltakRománia-szerte, és az in-formációk egy részét meg-osztották a honlapjukon.2015-ben és 2016-ban Nyá-ri iskolákat szerveztek olyanfiataloknak, akiket a kasté-lyok revitalizációja érdekel.2013-tól 30 túrát szerve-zetek a Castle Break projekt

keretén belül, amelyen többmint 1000 érdeklődő vettrészt. 
székely hagyományok,
Erdély bástyái és 
a Maros gyöngyszemeiA Castle Break túrákraonline lehet jelentkezni awww.castlebreak.ro honla-pon, ahol azt is megtudhatjaaz érdeklődő, hogy milyenútvonalak közül választhat.A lehetőségek közt olyanokis szerepelnek mint: Erdélybástyái, Székely kastélyokés hagyományok, Az ünne-pies Erdély, A többnyelvűErdély vagy A Marosgyöngyszemei. De a szer-vezők több moldvai és ha-vaselvi célpontot is megje-löltek. Sőt még egy dobrud-zsai is helyet kapott ezekközt. Az 1-3 napos túrákmindenike Bukarestből in-dul és oda tér vissza olyancélpontokat érintve, ame-lyek kevésbé ismertek anagyközönség előtt. A székely kastélyok éshagyományok iránt érdek-lődők meglátogathatják atúra során a miklósvári Kál-noky-kastélyt és múzeumot,az olaszteleki és a vargyasiDániel-kastélyt, a zabolaiMikes-kastélyt, de Tusnád-fürdő és Székelykeresztúrlátványosságait is. A Marosfolyó mentének gyöngysze-

meire kíváncsiak előszörSegesvár azon részét néz-hetik meg, amely ma azUNESCO világörökség része,majd a görgényszentimreiRákóczi-Bornemissza-kas-télyt csodálhatják meg. In-nen Gernyeszegre vezet azút, ahol a Teleki-kastély tör-ténetét ismerhetik meg, éstalálkozhatnak azokkal a fi-atal szakemberekkel ésegyetemistákkal, akik azépület revitalizációján fá-radoznak. Az idei turné az„Emberek az örökségvéde-lemért” elnevezést kapta ésennek keretében a túrázóktalálkozhatnak olyan építé-szekkel és vállalkozókkal is,akik az épített örökség új-jáélesztésén munkálkodnak.Innen a túrázók Szászré-genbe utaznak, ahol egyhangszerkészítő műhelyéttekinthetik meg, mielőttnyugovóra térnének. Más-nap a marosvécsi Kemény-kastélyt láthatják, majd azujlai gyümölcsösben pikni-kezhetnek. Az egyesület honlapjánközzétett információk sze-rint a szervezők célja, azontúlmenően, hogy felhívjáka figyelmet a kulturális örök-ség megismerésének szük-ségességére és védelmére,hogy odairányítják vagy ka-lauzolják a turistákat.
Nemes Gyula

A görgényi vár
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A Carit san 
Medical 
Járóbeteg-rendelő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: contact@caritsanmed.ro
laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK
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• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
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• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT HETIlAP OlVAsóI
10% -Os KEDVEZMéNYBEN RésZEsÜlNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Mozgó bordélyok, „lövészárok lotyók”, meztelen katonák
„farokparádéja” a kötelező és rendszeres orvosi vizs-
gálatokon, örömlányok a háború poklában, mindez
ma már mulatságos, pikáns mozzanatnak tűnik az első
világháború mindennapjaiból. Korántsem volt az!Bár a háború és a prosti-túció úgyszólván egyidős azemberiséggel, az első, nemvéletlenül Nagynak nevezettháború új fejezetet nyitott atesti örömök élvezeténekmódjában is. Elsőként vezet-ték be a központilag szabá-lyozott szexuális szolgálta-tásokat, alapvetően a katonákharckészségnek megőrzéseérdekében, majd egészség-ügyi célzattal, hogy gátat ves-senek az akkoriban burjánzónemi betegségeknek.Ez a háború ugyanis sokmindenben különbözött azelőzőektől. 1914-ben a had-viselő felek, köztük az Oszt-rák-Magyar Monarchia is,milliós tömegeket sorozottbe, és már az elején kiderült,hogy a kezdeti mozgóháborúhosszan elhúzódik, és álló-háborúvá alakult át. Ami azzaljárt, hogy a katonák ritkánhagyhatták el a lövészárkokat,emiatt pedig egyre nehezeb-ben viselték el a női közelséghiányát. Fiatal, erős férfiakróllévén szó, természetes volta vágyakozás a testi örömök-re, ezért telepítettek bordé-lyokat a hadszíntérre, elér-hető közelségben a harcolóalakulatok állásaihoz. Ne gon-doljon senki a nagyvárosiörömtanyák feslett erkölcse-ire, erotikus pajzánkodásaira,itt a szexet is úgy adagolták,akár az orvosságot. Bakáknaktizenöt perc jutott, főtisztek-nek két óra. Mégis, azoknak,akik sosem tudhatták, hogymegérik-e a másnapot, ezmaga volt a gyönyörök pa-radicsoma.
A lövészárok lotyóiDe kik voltak azok a nők,akik megédesítették a kato-nák – sokaknak talán életükutolsó – pillanatait? Róluknem maradt feljegyzés, szá-mukat is csak megbecsülnilehet. Feltehetően a nagyvá-rosi nyomorból vagy falusinincstelenségből menekülteka tábori bordélyokba. Önkéntjelentkeztek frontszolgálatra,de csak azokat választottákki közülük, akik megfelelteka szigorú előírásoknak. Be-tegek, tizennyolc éven aluliak,szüzek, házasok, terhesekvagy gyenge testalkatúaknem jöhettek szóba. A töb-

bieket osztályozták: a leg-mutatósabbakat a tiszti bor-délyokba osztották be, a töb-biek az I. és II. osztályú le-génységet szolgálták ki. Át-járás csak lefelé volt, a tisztiprostituáltak is egy idő utánalacsonyabb beosztásba ke-rültek, végül lesüllyedtek amásodosztályú kategóriába,ahol gyakran naponta százkatona jutott egy örömtelen-nek mondható örömlányra.Őket nevezték a katonák alövészárok lotyóinak. Ekkoraigénybevétel természetesennem maradt következményeknélkül. Hamar elhasználód-tak, szépségük elhervadt,nemcsak fizikailag omlottakössze, hanem pszichésen is.Sokan az alkoholba mene-kültek, gyakran végeztékmunkatáborban, amikor mársemmire voltak alkalmasak.Ebben a szexuális taposó-malomban kiégtek, érzelmi-leg eltompultak, szertefosz-lottak a reményeik, hogy va-laha is találjanak egy férfit,akit szívből szerethetnek, ésaki viszontszereti őket. Akára katonák, ők is áldozatul es-tek a háborúnak, a tisztes-séges emberek éppúgy meg-vetették őket, mint a hivatá-sos kurtizánokat. Legrosszab-bul azok jártak, akik mindenóvintézkedés ellenére meg-fertőződtek a kor nemi be-tegségeinek valamelyikével.„Beállok rózsám, katoná-nak…” – dalolták vidáman ahadba vonuló bakák, és azthitték, mire a levelek lehull-nak, hazatérhetnek. Ebbenreménykedett a monarchiahadvezetése is, ezért nemfoglalkozott különösebben anemi betegségekkel, a meg-szállt területek zugbordélya-ival, ahol sorra fertőződtekmeg a katonák. Amikor márhétszázezerre emelkedett aszámuk, első helyre lépettelő a rohamosan terjedő nemiúton terjedő fertőzések gyó-gyítása és megelőzése. A mo-narchiában megfigyelő- ésszűrőállomásokat hoztak lét-re a betegek kezelésére.A fronton felvilágosító fü-zeteket osztogattak, támo-gatták, illetve a bordélyokbankötelezővé tették az óvszerhasználatát. Piros lámpávaljelezték a fertőtlenítő helyi-séget, ezt is kötelező volt fel-

keresni a bordély elhagyásaelőtt. Folyamatosan ellen-őrizték nemcsak a lányokat,hanem a kuncsaftokat is, akatonák ezt hívták „farokpa-rádénak” maguk között. Eb-ben az időben öltött különö-sen ijesztő méreteket a nemritkán halálos kimenetelű szi-filisz. Sokan megpróbáltákhamisítani a tüneteket – pa-raffint fecskendeztek a bőrükalá -, a bátrabbak még egykis tripper beszerzésétől semriadtak vissza, hogy vissza-küldjék őket kezeltetésre ahátországba, ami esélyt ad-hatott a túlélésre. A korabelivicclapokban megjelent ka-rikatúrák is megcélozták apikáns témát: az egyiken ci-linderes nő könyököl az ab-lakban, előtte tábla, a követ-kező felirattal: „Itt betegsza-badság. Gyere lőni! Bei mirKrankenurlaub.”
Harminckettes 
baka vagyok én……recece, gyalog masírozokén” – ez is egyike az első vi-lágháborús katonanótáknak.Azok a déli, zömmel falusiparasztlegények dalolták,akik a magyar Golgotának isnevezett doberdói harctérenadták vérüket, vagy a capo-rettói áttörésnél arattak fé-nyes győzelmet az olasz csa-patok ellen. Ebben a véresütközetben harcolt ErnestHemingway is, erről olvas-hatunk Búcsú a fegyverektőlcímű regényében. Ma márazt is tudjuk, hogy a NagyHáborúban sok más mellettodaveszett a monarchiávalegyütt az édes szép békeidőkillúziója, és a vérontás csakkezdete volt a következőnek,a még borzalmasabb máso-dik világháborúnak.

Timár Tímea

A Nagy Háború „ágycsatái”
Prostitúció iparág fellendülése a frontvonalban
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Nagy Evelin, a csupán 16 éves modell olyan világmárkák
ruháit viseli nemzetközi kifutókon, mint a Dior, a Dolce
and Gabbana vagy a Valentino. Koraszülöttként látta meg
a napvilágot, és az inkubátor mellett az édesanyja már
megjósolta, hogy modell lesz Evelynből. A parajdi lányt
14 évesen „fedezték fel”, és azóta a modellvilágban egyedül
állja meg a helyét. Jelenleg kétlaki életmódot folytat,
hiszen számos munkája miatt egy gyulai gimnáziumban
tanul, így szülőfaluja és a magyarországi város között in-
gázik. Mindeközben rengeteg felkérése és munkája van,
több modellügynökséggel is együtt dolgozik. Idén a
párizsi, londoni és milánói divathéten is részt vett.  

Divatvilágmárkák versengenek a parajdi lányért 

gyunk mások irányába” –mondja. Hozzáteszi, szeren-csére a szülei a kezdetektőlfogva támogatták és ma istámogatják a céljai eléré-sében, amiért nagyon hálás.„Próbálnak mindenben se-gíteni, hiszen tudják, hogynem könnyű 16 évesen atanulás mellett a modell-kedésben is eredményeketelérni” – mondja. 
Iskola és munka 
párhuzamosanEvelyn jelenleg Magyar-országon, a gyulai Erkel Fe-renc Gimnáziumban tanul,és bentlakásban él. Mintmondja, áldozatok áránugyan, de eddig sikerült pó-tolnia a tananyagot utazásaiután. Ha ezt nem tartja majdkivitelezhetőnek, magánta-nulóként tervezi folytatni atanulmányait. A fiatal modell az idénelőször vett részt Európalegnevesebb divathetein: apárizsi, londoni és milánóieseményen is jelen volt.„Összesen 21 divatbemuta-tót sikerült megkapnom ja-nuár, február, márciusban.Ezek között volt Dior-, Va-lentino-, Dolce & Gabbana-,Miu Miu-, Mulberry-, Gi-venchy-, Salvatore Ferraga-mo-show is” – sorolta a vi-lágmárkákat. Azt is meg-tudtuk, hogy a divathét idő-szaka minden modell szá-mára borzasztóan kimerítő.„Naponta több castingra já-runk, amelyek a város kü-lönböző pontjain vannak.Ha kiválasztanak egy mun-kára, akkor ezeket ruhapró-bák előzik meg. A show előtt4-5 órával a helyszínen kelllenni, hogy elkészüljön ahaj, smink, körmök, és pró-báljuk a koreográfiát a ki-futón. Vannak napok, ami-kor válogatásokra, ruhapró-bákra is menni kell, és méga kifutón is jelen vagyunk.Ezek a legfárasztóbb napok”

– meséli, mi van a kulisszákmögött. Azt is elmondta,hogy az első Dior-show-járanagy boldogsággal emlék-szik vissza, hiszen ez volt aszezonja első bemutatója,emellett csodálatos ruhátviselhetett. 
Karakteres 
arc és személyiségArra a kérdésünkre, hogymilyen tulajdonságai teszikőt alkalmassá, sőt, sikeresséa modellszakmában, Evelynazt válaszolta, hogy azügynökei a karakteres arcátés egyéniségét emlegették.Mint mondja, a személyiségmeghatározó egy modellkarrierjére nézve. Evelyn is,számos modellhez hason-lóan, úgy véli, a szépség re-latív, és akkor lát valakitszépnek, ha ez belülről isfakad. A fiatal modell számára

jelenleg a legnagyobb kihí-vás, hogy párhuzamosan aziskolában és a választottszakmájában is eredménye-ket érjen el. Ami pedig ahosszú távú terveit illeti,úgy véli, tíz év múlva boldoganyuka lesz. 
Pál Piroska

KÖZlEMéNY Marosvásárhely Polgár-mesteri Hivatala általánostavaszi nagytakarítást szervez, amely során elszállítjáka háztartásoknál felhalmozott hulladékot. Az április
10-14. közötti időszak utcabeosztása:

április 10. Csukás, Csalhó, Citromfű, C. DobrogeanuGherea, Széchenyi István, Keskeny utcák
április 11. Kövesdomb, Kakukk, Vöröstoronyi, Slatina,Dévai, Cseresznyés, Malomkő, Kaptatós utcák
április 12. az 1848 út mindkét irányban
április 13. a Dózsa György út Maros Mall és vasút-állomás közötti szakasza mindkét irányban, Állomástér, Laposnya, Lugas, Liviu Rebreanu, Nagyenyedi,Fogaras utcák
április 14. Borzeşti, Kelemen-havasok, Fenyő, Vulkán,Papiu Ilarian utcákKérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonositársulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, va-lamint az ezekhez tartozó területeket és zöldöveze-teket.Továbbá kérjük, hogy a hulladékot helyezzék ki ajárdák szélére (kupacokban, kivéve az építkezési/bon-tási munkálatokból származó hulladékot), a szállí-tóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre,a meghirdetett dátum előtti napon. A fakorona-ala-kítási munkálatokból származó ágakat külön kelltárolni, ellenkező esetben ezeket nem szállítják el.A hulladékot a meghirdetett program szerinti naponszállítják el minden utcából.A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékotcsak előzetes megrendelés alapján szállítják el aköztisztasági vállalat (a Salubriserv Rt.) munkatársai,a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják.Kivételes esetekben (időjárási viszonyok, objektívokok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.)a program változhat.

Moldovan Florian                                     
a Közterületfelügyelő hatóság igazgatója

Evelyn tizennégy évesenelküldte e-mailben néhányképét a budapesti VM mo-dellügynökségnek, akik mégaznap válaszoltak neki, hogyszeretnének személyesentalálkozni vele.  „Kiutaztunka szüleimmel Budapestre,aztán kis idővel a találkozásután megtörtént a szerző-déskötés. Így lett a VM azanyaügynökségem, közve-títésével pedig milánói, lon-doni, párizsi és new yorkiügynökségek is szerződéstkötöttek velem. A külföldimunkáim során ők felelnekértem” – avat be a pályájakezdeteibe.  

„Akaratlanul is 
kicsit felnőtté válunk”Mivel a fiatal modell 14éves korában került be a„felnőttek világába”, adódika kérdés, hogy miként álljameg a helyét tinédzserkéntebben a közel sem mindigbarátságos közegben. Szá-mára ez természetesen jött,hiszen úgy véli, modellkéntérvényesülni együtt jár az-zal, hogy akaratlanul is fel-nőtté válik. „Önállóan utaz -gatunk, közlekedünk anagyvárosokban, idegennyelven kommunikálunk éstoleránsak, nyitottak va-

fotó: www.vmmodel.hu

fotó: www.vmmodel.hu



A templomerődPrázsmár evangélikustemploma a Barcaság leg-jelentősebb templomerődje.Az első templomot talán1218-ban kezdték építeni,majd az 1240-es évekbena kerci apátság folytatta azépítkezést, jellegzetes cisz-terci stílusban. A XV. században a meg-közelítőleg egyenlő szárúkereszt alaprajzú templomfölé tornyot, a szentély észa-ki és déli falához egy-egykápolnát emeltek. Az oltár háta mögöttdombormívű sírkő találha-tó, rajta szakállas angyalok.1480-ban készített Szent

Kereszt-szárnyasoltára azegyik legrégebbi Erdélyben.Egyik harangját 1471-benöntötték. A templom köré hármasvédőfalrendszert építettek.A külső védőfal a várostvette körül, a toronybólszétnézve még ma is fölis-merhetőek az egykori városhatárai, amelyen belül a tel-kek és a házak is kisebbekvoltak. A külső falgyűrűből sem-mi sem maradt, a középső-nek azonban még állnakrészletei és a templom kö-zelében két egykori védő-tornya.A belsőváron belül, atemplomudvar és az előud-var falában alakították kiazt a kétszázhetvenöt úgy-nevezett szalonnakamrát –családonként egyet –, ame-lyek ostrom idején mene-déket adtak a lakóknak, bé-keidőben pedig húskészít-ményeiket tárolták bennük.A több szinten egymás föléépített kamrákat fa állvány-zaton lehet megközelíteni. A két udvart alagút kötiössze, amelyet a védők öthelyen tudtak elzárni ka-pukkal és ráccsal. A barbakánban működötta városháza. A belsőváratvizesárok vette körül,amelybe a környező forrá-sok vizét vezették. Az osz-lopsoros bejárati szárnyata XIX. század elején építet-ték, helyén korábban felvo-nóhíd működött. Délnyugati oldalán, a bar-bakán és a belső falgyűrűközé a XVIII. században épí-tettek alacsonyabb védőfa-lat. E mögött működött asütöde, ahol a várban őrzöttlisztből sütöttek kenyeret.
Az eltűnt felvonóhídA XIII. századi eredetű,többszörösen átépített, gó-tikus, keletelt templom kö-zepét a négyzet alakú vie-rung foglalja el. 

Ennek mindegyik szög-letén egy-egy hatalmas pil-lér tartja a négyszögletűtornyot. A templom főbe-járata a nyugati oldalon,míg mellékkapuja az északikereszthajó záródásánakközépső részén található. A templomot megköze-lítően kör alaprajzú kettősvédőfal övezi. Külső védő-fala nagyrészt megsemmi-sült, és csak az alapfalainakegy része maradt meg. Bejárata a déli oldalonvan, melyet egy sokszögű,kiugró tornyos, és egy vé-dőpártázattal ellátott elő-védőmű erősített. Ehhez csak az övező mélyés széles vizesárkon átve-zető cölöphídon lehetett el-jutni, melynek végén felvo-nóhíd volt. A vizesárokba a környezőforrások vizeit vezették. Afelvonóhíd az árkokkalegyütt már eltűnt, helyét aXIX. században épített osz-lopcsarnokos folyosó fog-lalja el.A ma is meglévő nagy-méretű kapubástya alattmegvan az alagútrendszerfolyosója, melynek közepetáján a leereszthető védő-rács eredeti helyén látható. 
A kamrák ma is teljes 
épségükben állnakA templomerődön belülaz elő- és a belső vár védő-falához két-három emeletmagasságban összesen két-százhetvenöt kamra épült,az ezek előtt végigfutó, fábólkészült nyílt folyosókkal, ahozzájuk felvezető karfáslépcsőkkel. Ezekben a kamrákbannemcsak tulajdonosaik ta-láltak menedéket, hanemitt helyezték el értékeiketés élelmiszereiket is. A kamrák ma is teljes ép-ségükben állnak. Magát atelepülést is fal vette körül,melynek öt kapuja volt. 

\ 6. \ |  éPíTETT ÖRÖKséGÜNK |

| Központ hetilap | 2018 / 14. | április 5–11. |

A Barcaság 
legjelentősebb
templomerődje
Prázsmár Brassótól szűk húsz kilométerre, északke-
letre fekszik. Először egy 1235-ből származó oklevél
1270-es másolatában Prasmar néven, 1240-ben Tar-
tilleri néven, majd 1329-ben németül, Torthlewként
említik. Német neve a Tatrang folyó német nevéből
való, magyar és román nevének eredete bizonytalan.
szász lakossággal települt a Barcaság szélére. 1441-
ben elfoglalták a törökök, de Hunyadi János kiűzte
őket. A század végén a bodolai Béldiek házasság
révén megszerezték a Teel család gerébházát. 1508-
ban Béldi Péter határjárás közben a piacon kijelentette,
hogy odáig terjed az ő birodalma, mire egy prázsmári
kerékgyártó mester fejszével lefejezte. Az erdélyi
vajda vizsgálatot folytatott le az ügyben, majd pénz-
bírságot rótt ki a városra. 1515-ben itt táborozott
szapolyai János és megerősítette védőművét. 1612-
ben itt verték szét a székelyek a brassóiak Géczi
András vezette zsoldosseregét. 1661-ben Ali pasa
nyolcvan prázsmárit hurcolt el. 1678-ban Ahmed
pasa, majd 1690-ben Thököly Imre táborozott benne,
és innen szólította fel csatlakozásra a székelyeket.
1704-ben a kurucok bevették, és hatvan lakosát el-
hurcolták. Nemsokára a császáriak fosztották ki az
erődtemplomot. 1767-ben pusztította történetének
legnagyobb tűzvésze, melyben kétszáz ház égett le.
1848. december ötödikén a háromszékiek harc nélkül
foglalták el, majd december tizenharmadikán, a fel-
sőrákosi csata után ide hívták össze a megszállt szász
falvak küldötteit és jószomszédsági szerződést kö-
töttek velük. 
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Prázsmár 1454-ben 
lesz mezővárosAhogyan azt a felveze-tőnkben röviden már emlí-tettük, a település szászneve Tartlan. Helyét 1211-ben és 1222-ben így hatá-rozták meg: ubi Tartelowecadit in Alt.Kiss Gábor az Erdélyi vá-rak, várkastélyok címűkönyvében ír arról, hogy I.Lajos király 1377-ben keltoklevelében még Tortalen,Zsigmond 1395-i adomá-nyában már Prázsmár né-ven szerepel. Első ismert birtokosaPrázsmári Theel fia Ditricus,akinek IV. Béla adományoztaa települést 1235-ben, aszomszédos falvakkal együtt. Pázsmár 1454-ben lettmezőváros, így szerepel Má-tyás király 1471. márciustizedikén kelt adományle-velében is. 
A templomot 
védőfallal veszik körülÍrott dokumentumokbólderül ki az, hogy a templo-mot a török terjeszkedésé-nek hatására a XV. század-ban vették körül védőfallal,

és erősítették meg bástyák-kal.A „Tevarikh-i-al-i-Osz-man” (Az Oszmán ház tör-ténete) című krónika szerintII. Murád szultán „Sehábed-din pasa beglerbéget küldteel, aki Oláhországon keresz-tül beütött Magyarországba.De a piszkos Jankó – Hu-nyadi János, akit a szerbekneveztek el Szibinyanin Jan-kónak, és e nevet a törökökis átvették – megrohanta, sígy a muszulmánok vere-séget szenvedtek. A hidsre846. évében történt (1441.május 12. - 1442. május11.)”.
A várat a
lakosság védi megA megrongált templome-rődöt 1515-ben SzapolyaiJános, ekkor még mint Er-dély vajdája javíttatta ki. Szintén Kiss Gábor tudarról, hogy 1529-ben Istvánvajda, majd Rareș Pétermoldvai vajda vette ostromalá, és gyújtotta fel a vá-rost.1552-ben: „…a moldvaiIllés, annak a Péternek a fia(Rareș Péter), akit orszá-gából elűztek, de János ki-

rály segítségével visszake-rült a trónjára – írja Ist-vánffy –, nagy hálátlanság-gal, az Ojtozi-szoroson át,mely Moldva és a Székely-föld között fekszik, hatalmascsapataival és török csapa-tokkal Erdélybe tört… Her-mány és Prázsmár szász vá-rosok, miután betörésük al-kalmával tüzet vetettek rá-juk, kigyulladtak és leég-tek…”.Ekkor az erődben levőnémet őrség Brassóba vo-nult, és a várat a lakosságvédte meg. 
A vajda katonái 
felégetik a várostMihály vajda 1599. ok-tóber tizenhetedikén vonultbe Erdélybe, és második tá-borhelye Prázsmáron volt.Ide hívatta Brassó elöljáróit,hogy a várost meghódol-tassa. A szászok élelmiszereketés egyéb ajándékokat hoz-tak a vajdának, azonban ka-tonái mégis felégették a vá-rost, és tovább vonultak. 1600. május ötödikénUngrád Dávid császári ta-nácsos azt írta I. Rudolf ki-rálynek, hogy: „…Mihály vaj-

da felkerekedett Brassóbóls egy jó napi marssal Prázs-márig ment seregével. A ha-dat magát Székely Mózes,a dandárt Barcsai Andrásvezeti, a vajd és fia gehenservirt hátráb…”.
1848-ban a háromszéki
székelyek foglalják el a
várostA vajda legyőzése után avárost 1602-ben Basta ha-dai dúlták fel, 1612-ben ittverték szét a székelyek abrassóiak Giczi András általvezetett zsoldos seregét,1661-ben Ali pasa, 1678-ban pedig az Apafi támo-gatására bejött Ahmed pasatáborozott itt. 1678-ban Apafi a BéldiPáltól elvett birtokot hatszáztallérért a brassói HermannMihálynak adta el. 1690-ben Thököly Imreex castris ad Praázsmár kel-tezi levelét alsó-torjai AporIstvánnak, melyben a gyu-lafehérvári országgyűlésrehívta meg.1704-ben a kurucokpusztították el a templome-rődöt, és hatvan lakost ma-gukkal hurcoltak. Az 1767. évi tűzvészben a

város kétszáz háza égett le. 1848. december ötödikéna császári csapatok általmegszállt Prázsmárt a há-romszéki székelyek foglal-ták el harc nélkül, mert kö-zeledtükre az osztrákok el-menekültek. 
BefejezésA Világörökség részét ké-pező, szinte bevehetetlen-nek épített vártemplom atörténelem viharos száza-daiban a környék lakosainakvédelméül szolgált. Napja-inkban teljesen helyreállítva,nyitott kapuval várja a lá-togatók hadát.A műemlék jelenlegi ál-lapotáról a fényképeink ta-núskodnak.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bocsá-

tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; az illusztrációkat, a
régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész a
saját munkájából és gyűjtemé-
nyéből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe. 



A héten célegyenesbe for-
dult a magyarországi vá-
lasztási kampány, az egész
„anyaország” választási
lázban ég, ami nem is cso-
da, hiszen most valóban
nem csupáncsak annyi a
tét, hogy a Fidesz marad-
e hatalmon, vagy az ellen-
zéki monster szivárvány-
koalíció kaparintja kézbe
a kormánykereket az el-
következő négy évre, ha-
nem bátran kijelenthető:a vasárnapi magyarországiválasztások kimeneteleegész Nyugat-Európa sorsátmeghatározhatja évekre, deakár évtizedekre előre is.Sőt: ha a migránspárti pár-tok kerekednek felül, azhosszútávon úgy átrajzol-hatja Varga Miklós büszkenőjének demográfiai-vallásiportréját, hogy legfeljebbAllah tudná majd kiradírozniés újraskiccelni, de ő alighafogja. Mert akár tetszik ez,keveseknek, akár nem, sok-aknak, mégiscsak ez a kis,a brüsszeli degeneráltak ál-tal renitensnek és idegen-gyűlölőnek bélyegzett or-szágocska parancsolt meg-álljt az Európába özönlőmigránsáradatnak 2015őszén, a déli biztonsági ha-tárzár megépítésével a ma-gyar-szerb, illetve a magyar-horvát határszakaszokon.Emlékeztetőül: a határlevarrása előtti hetekbenmár naponta tíz-tizenkéte-zer(!) migráns migrált be

Magyarország területére anyugat-balkáni „útvonalon”,Szerbia felől, trappolt végigaz országon, és menetelttovább, ellenőrizetlenül ésmegállíthatatlanul a konti-nens belseje felé, elsősorbanNémetországba, Hollandi-ába, Belgiumba, Franciaor-szágba, Dániába és a skan-dináv országokba, főlegSvédországba. Mivel a tem-pó magától nemhogy nemlassult, hanem alkalmasinttovább fokozódott volna,hiszen Törökországban mainapig is „menekültek” mil-liói készülnek hozzánk per-manens vizitába, és beszo-rozva a napi tízezret har-minccal, valamint az azótaeltelt két és fél évvel, vagyisharminc hónappal, fejbenis könnyűszerrel kimate-kezhető: a határzár nélkül

mostanra kábé kilenc-tízmillióval(!) több migránsboldogítaná Európa népeit.A nyolcvankét milliós Né-metország még a másfélmillió „friss” jövevénnyel isalig bír. Ha a német gazda-ság momentán még nem is,ellenben a szociális ellátórendszerük már az össze-omlás szakadékának szélénballanszírozik, például azechte német nyugdíjasokés munkanélküliek nyugdí-ját, illetve árbájtnélküli se-gélyét alaposan megnyír-bálták három évvel ezelőtt,hogy legyen miből etetni-itatni-laktatni-ingyentömeg-közlekedtetni az „ajándé-kokat”, ahogyan Ferenc pápanevezte a migránsokat ta-valy húsvétkor – miközbena talpukat csókolgatta azegész világ szeme láttára
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Magyarországi választások – európai téttel

és elképedésére –, úgyhogyelképzelni is nehéz, mihezkezdtek volna még pluszöt-hat millió Angéla-ked-venccel, amennyiben Ma-gyarország nem állítja meginváziót. (Apropó, Ferencpápóca: olyan ütemben épüllefele mentálisan Isten földihelytartója, hogy az már amindenféle marhákkalszemben elnéző és toleránskatolikus egyháznak is kí-nos; legutóbb azt találtamondani a kisöreg, egészpontosan a kereszténységlegnagyobb ünnepe, húsvételőtt két nappal, hogy nemlétezik pokol, aztán két nap-ra rá a vatikáni bíborcsávókkülön közleményben he-lyesbítettek, hogy de még-is.)Arról már nem is beszél-ve, hogy milyen állapotokuralkodnának most a kon-tinensfoglalók által szinténpreferált, egyenként ötmil-liós lélekszámú Dániában,Finnországban és Norvégi-ában, ha a már meglévő in-gyenélőik mellé még meg-kapták volna a fent kiszá-molt migránsmennyiségmaradékát, fejenként, azazországonként úgy egymil-liót. Összehasonlításképpen:arányosan ez kábé olyan,mintha a száznegyvenezresMarosvásárhelyre hirtelenbeköltöztetnének 25-30ezer jövevényt... Ilyenremondjuk már volt példa vá-rosunk újabb-kori történel-mében, de azok legalábbnem egyszerre jöttek, job-bára nem voltak analfabéták(mint a migránsok kábé95%-a, csak erről nem píszibeszélni a nyugati méj-nsztrím libsi médiában),nem vágták el a torkunkatbirkaherélő késsel, ha a„Hristos a inviat!”-ra nemtudtuk eleinte az adekvátudvarias választ, nem be-

csületgyilkolták meg a lá-nyukat, ha egy más vallásúőslakossal készüt frigyrelépni, és utána családegye-sítés címén nem hozták ideaz egész nyámurájukat aKárpátokon túlról. S ami alegfontosabb: a muszlim be-vándoroltatottakkal ellen-tétben képesek voltak in-tegrálódni, ami ugyan nemzökkenőmentesen, de kváziautomatikusan ment, mégha lassan is: amikor láttuk,hogy erőszakkal nem tudjukőket integrálni, valamint őkis látták, hogy ők se minket,akkor mi is meg ők is hagy-tuk, hagyták a francba azegészet. Ami jó ötletnek bi-zonyult, így utólag nézve:ahogy teltek az évek, évti-zedek, szép lassan össze-csiszolódtunk, egymáshozintegrálódtunk. Persze, voltolyan, amikor husángokkalés padlécekkel próbáltukkideriválni az integrálódástegymásból, de azok az időkszerencsére és véglek el-múltak.
Visszatérve a választá-

sokhoz, végezetül lássuk,
hogy milyen kampányszö-
vegekkel találkoznánk
egy TIPIKUs NŐI JElÖlT
választási plakátjain:- Akkor ne szavazz rám, na!- Máskor indulj te!- Együtt megcsináljuk! (va-lójában egyedül csinálokmegint mindent)- Menj, szavazz a másikra,ha az jobb!- Hogy mi a bajom ezzel azországgal? Á, semmi, hagy-juk!- Mire gondolsz most, hogykövérít ez a kosztüm?- A lelkemet kiteszem, denektek semmi se jó!- Na tudod mit? Szavazzanyádra!

Molnár Tibor



A politikai ellenzék ígé-
rethalmaza: „leváltjuk, le-
bontjuk, elűzzük, bebör-
tönözzük, elkobozzuk,
szétosztjuk… örök élet,
ingyensör, szabad tanár-
választás, háromnapos
munkahét, európai bérek
(persze nem román, ha-
nem német színvonalon),
demokrácia, haverok,
buli, sör…”Ebből a halmazból min-den ellenzéki erő a neki tet-sző részleteket ragadja ki.Fenyegetésben, maffiaüldö-zésben, padlássöprésben ésfosztogatásban a Jobbik azelső. Az LMP inkább a be-börtönzés, bosszúállás, el-kobzás, pénzosztás vonalánszaladna a boldog végkifej-let felé. A szocialistáknálerős a szociális érzékenység:a sikkasztó bűnözőket mintTáncsicsot hoznák ki a bör-tönből. Plusz a kis nyugdí-jakat megemelnék. A DK ahatáron túli magyarok ki-rekesztésének ügyét vállaltamagára, és persze a bosszút,mert ahhoz értenek, és ál-talában véve a fosztogatást,egy kis lövöldözéssel egy-bekötve, mert abban is na-gyon jók. Bosszú, bosszú ésbosszú. Továbbá európaibérek, európai nyugdíjak ésEurópai Egyesült Államok,hogy ne legyen félreértés.Ha annyi agyam volna,mint egy gilisztának, akkorén a Kétfarkú Kutya Pártraszavaznék, mert ők az „örökélet, ingyensör és adócsök-kentés” harcosai, akik pla-kátokon kérik a véleménye-met, hogy mit ígérjenekmég, továbbá tájékoztatnakarról, hogy „93% a valószí-nűsége annak, hogy nemfogunk lopni”, illetve vállal-ják, hogy „ne kelljen dol-gozni, de legyen pénz” (eza szocialisták programjában„alapjövedelem” címszóalatt szerepel), és általábanvéve is mindent megígér-nek. Ez a legizgalmasabbtársadalmi formáció, ugyan-

is a rájuk szavazó gilisztaa-gyúak száma nagy pontos-sággal jelzi majd a társada-lom elmeállapot-minimu-mának szintjét. Ne legyenekillúzióink: március 15-én ami Békemenetünk után aző ellenbékemenetük moz-gósította a legtöbb embert.És mit ígérnek a kor-mánypártok? Nem könnyűerre válaszolni. Ha beüti azember az internetes kere-sőbe, hogy „Fidesz” és„program”, akkor nem találsemmit. Így maga kénytelenkövetkeztetni: folytatjuk,amit elkezdtünk. Nem jön-nek a migránsok. Eddig semjöttek, a kerítésnek hála. Azeddigi mérsékeltnek látszó,de vitathatatlan gyarapodásfolytatódik. Remélhetőleg,bár erről így konkrétan nemesik szó. Szakértők azonbanelmondták, a magyar élet-színvonal tíz év alatt elérhetiaz uniós átlagot, húsz évalatt az osztrák átlagot. Ez

azért nem rossz, és az idő-távlat is reálisnak látszik.Összegezve? Ami az el-lenzéket illeti, az eszelős fe-nekedés láttán az emberazt érzi, az ő hatalomra ke-rülésük nagyobb veszély azország biztonságára nézve,mint a láthatatlan migrán-sok. Azok közül néhány oly-kor robbantgat Európában,de Gyurcsány rendőrei so-rozatban lőtték itthon a véd-telen embereket. Ezt tennékezután is, például a betele-pítendő migránsok ellen til-takozókkal…Valahogy mozgósítanikellene, az eddiginél is job-ban a jó szándékú, hazájukatszerető embereket. Mertnemcsak az a kérdés, amirőlbőven hallunk, hogy mit ve-szíthetünk, ha amazok ke-rekednek fölül, hanem azis, hogy mit nyerhetünk, haálljuk a sarat. Miképpenemeljük föl és meddig ha-zánkat? Hogyan leszünkúrrá hibáinkon, és kikneknyújtunk kezet a szebb ésjobb folytatás reményében?2010-ben azt mondta Or-bán Viktor: „Gyurcsányéknem tudják ezt az országotúgy tönkretenni, hogy mine építenénk újjá.” Most ta-lán azt kellene mondani:Gyurcsányéknak nem en-gedjük tönkretenni az or-szágot, és még szebbé, mégjobbá tesszük… Tetszik? Ak-kor gyere velünk!
Bencsik András
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A közönség 
figyelmébe,Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a Mircea Birău
Fedett Uszóda órarendje, 2018.04.05 – 2018.04.09közötti időszakban a következőképpen változik:- csütörtök: 14:00 órátol zárva- péntek: 2018.04.06 zárva- szombat : 2018.04.07 zárva- vasárnap: 2018.04.08 zárva- hétfőn:  2018.04.09 zárva 

Boldog húsvéti ünnepeket!

„Maradjatok azoknak, akik-nek a Jóisten megteremtettbenneteket. Maradjatokmeg nemzetbéli, nembéliés hitbéli mivoltotokban.Tartsátok meg a templo-mot, az iskolát, tartsátokmeg magatokat a keresz-ténységben, és a keresz-ténység is megtartbenneteket” – ezt éppen féléve üzente Orbán ViktorKolozsvárról, a reformációkezdetének 500. évforduló-jára szervezett jubileumi éverdélyi gyűléséről a ma-gyarságnak és Európának.A mostani nagypéntekenpedig a Kossuth rádióbanazt mondta: a keresztényEurópa kulturális értelem-ben olyasmi, mint a levegőtermészetes módon veszbennünket körül, ezt ne-vezzük otthonosságnak,„ezért érezzük magunkatotthon a keresztény Euró-pában és a keresztény Ma-gyarországon”. Akeresztény Európa kérdéseelsőrendű politikai kér-déssé vált, mert egyre töb-ben felismerik, hogy atömeges bevándorlás anemzetekre és keresztényéletelvekre épülő Európamegszüntetéséhez vezet.Ezért szerinte az a fő tétjeaz április 8-i választásnak,hogy az általunk megszo-kott és szeretett életmódotsikerül-e megőrizni, vagyazt külső hatásra megvál-toztatják. Közhely, hogy parlamen-táris demokráciában min-den választás „sorsdöntő”.Most tényleg az, mert nemcsak az a tét, hogy ilyenvagy olyan ideológiájú, imá-zsú, szándékú és képességűpolitikai párt (vagy koalíció)kapja meg a szavazók több-ségének bizalmából a fel-hatalmazást az ország kor-mányzására. Most nem ki-zárólag azt kell mérlegelniüka választópolgároknak, hogya következő négy évben me-lyik politikai párttól kap-hatnak több segítséget, tá-mogatást egyéni, családi,közösségi vágyaik, terveikmegvalósításához, életükjobbításához. Persze ez isfontos – sokaknál ez a döntő– szempont, és amikor va-sárnap behúzzák az x-et va-lamelyik pártlista és egyénijelölt neve mellé, akkor ajózan többség remélhetőleg

nemcsak a különféle szép(köztük hamis, hiteltelen)ígéreteket, hanem a pártoktetteit, az elmúlt huszon-nyolc év kormányainak po-litikai, gazdasági és szociálisteljesítményét is értékeli.Ahogy Georg Krauss nagy-szebeni polgár tette – az ál-tala nem különösebben ked-velt – Bethlen Gábor tizen-hat évi uralkodása után:„teljes virágzásban hagytaErdélyt és jobban felépítve,mint ahogy találta”. S a NeueZürcher Zeitung elemzőjeis elismerte múlt heti cik-kében az általa kritizált ma-gyar kormányfőről: „Két-ségtelenül jobb helyzetbenvan az ország, mint Orbánhatalomátvétele előtt”, ezértszerinte nagyon valószínűa Fidesz győzelme április8-án. Igen, jobban élünk ma,mint négy, pláne mint nyolcéve (amikor a Fidesz–KDNPegy tönkretett országot vettát a szocialista-liberális kor-mányoktól), de nem jobban,mint négy év múlva. Ha anemzeti, patrióta erők foly-tathatják a kormányzást,akkor folytatódik a dinami-kus gazdasági növekedés,négy éven belül elérjük ateljes foglalkoztatottságot,minden évben tovább emel-kednek a keresetek és anyugdíjak, és csökkennekaz adóterhek – ígéri OrbánViktor, akinek szavait az el-múlt nyolc év kormányzatitettei és eredményei hite-lesítik. De újra és újra hoz-záteszi, mindez csak akkorlehetséges, ha meg akarjukés tudjuk védeni az őseink-től örökölt országot a másföldrészekről érkező, másnyelvű, kultúrájú, életfor-májú idegenektől, és a be-vándorlást – valójában aziszlám inváziót – támogató,szervező nemzetközi háló-zatoktól, fizetett ügynöke-iktől és itthoni csatlósaiktól.Vagyis ha Magyarország sza-bad, független és magyarország marad. Ezért öt nap múlva nemegyszerűen parlamentet éskormányt választunk a kö-vetkező négy évre, hanemhosszú távú jövőnkről, ha-zánkról, nemzetként valómegmaradásunkról is dön-tünk. Gondoljátok meg, ma-gyarok!
Faggyas sándor

Ki mit ígér?
Öt nap múlva nem egyszerűen parlamentet és kor-
mányt választunk a következő négy évre, hanem
hosszú távú jövőnkről, hazánkról, nemzetként való
megmaradásunkról is döntünk

A tét
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Marosvásárhelyre kerü-lése után a 24 éves Lucaamatőr szinten tovább hó-dol hobbijának, az atlétiká-nak: hetente több alkalom-mal jár a Bolyai sportpá-lyára, ahol önszántából edz,így fitten tartja magát. Egybolyais edzés után találkoz-tunk és beszélgettünk sport-karrierjéről, a marosvásár-helyi egyetemi évekről,ugyanakkor a jövőjéről is. 
élsportoló, többszörös
országos magyar bajnok 

– Megismerkedésünkkor
hideg, szeles, esős időben te
elszántan edztél a Bolyai pá-
lyán, akár hajdanán, amikor
élsportoló voltál. Honnan van
ez az elszántság? – Az élsportnak köszön-hetően, hiszen az atlétikarésze volt az eddigi életem-nek. Előbb a sport, a futásiránti szeretet hajtott, azegykori atléta apukámnyomdokában haladtam, demár az óvodában, testneve-lési órákon is mindegyre di-

adalmaskodtam. Idővel aszülőktől kapott támogatás,a csapaton belüli összetartás,csapatszellem, ugyanakkoraz eredmények is hajtottak. 
– Mikor kezdtél el ver-

senyszerűen sportolni?– Ami azt illeti, nem esettmessze az alma a fájától,hiszen miután a balettel ésaz úszással is kacérkodtam,2004-ben, azaz 10 éves ko-romban édesapám, Róth Fe-renc sportújságíró levitt abudapesti BEAC-pályáraegykori sporttársaihoz, is-merőseihez, ahol hajdanánő is versenyzett, aztán ottragadtam. Hozzá hasonlóan,nekem is az ugrószámok ésa rövidtávú futószámok vál-tak a kedvenceimmé. 
– Milyen eredményeket

értél el?– A legelső versenyementávolugrásban és rövidtávúfutószámokban diadalmas-kodtam. 2011-ben, amikorifi másodévesként verse-nyeztem, voltak a legjobb

eredményeim, hiszen a bu-dapesti Fedettpályás Orszá-gos Bajnokságon sikerülthárom aranyérmet (4X200-as váltó, a 60-méteres sík-futás és hármasugrás) ésegy bronzérmet (távolug-rás) nyernem. Én összesen3 arany és 3 bronzérmetszereztem az országos baj-nokságokon egyéni kategó-riákban, de több dobogóshelyezésem van a 4X100 és4X200 méteres távokban is. 
– Nemzetközi szinten is

értél el eredményeket?– Igen. Legelőször 2007-ben, Dortmundban voltam

a legelőkelőbb nemzetköziversenyen, majd azt továb-biak követték: többek közta Négy Ország viadalán iskétszer a magyar válogatottcsapat tagja voltam. Arra isbüszke vagyok, hogy az or-szágos bajnoki címek után,2011-ben a Lille-ben tartottvb-re elértem a B-szintet,de a túlzott akarásom és abizonyításvágyam miatt na-gyon be voltam görcsölve,ezért nem jött össze az A-szint, így nem jutottam kiaz ifi vb-re. Amúgy, az énegyéni rekordom 5,74 mé-ter távolugrásban, ami nemrossz eredmény. 

Pécsre készült, 
de a MOGYE fogorvosi
szakára került

– Az élsport számtalan
emléket idéz elő egy spor-
tolóban, ugyanakkor számos
lemondást követel. Ezt te is
tapasztaltad?– A sportolással párhu-zamosan jó tanuló is voltam,példa erre, hogy kerüle-tünkben, ahol lakunk, há-rom éven keresztül sikerültmegpályáznom az ösztön-díjat. Sokszor kellett lemon-danom az osztálytáborokról,vagy osztálykirándulások-ról, de büszke vagyok arra,

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
fogorvosi szakán jelenleg harmadéves budapesti Róth
luca többszörös magyar bajnok atléta – gyerek-, majd
ifjúkorában és juniorként is remekelt – egy kellemetlen
sérülés miatt végleg búcsút mondott az élsportnak. 

sikeres atléta volt a MOGYE egy budapesti orvostanhallgatója
Róth Luca, jobbról. Start utáni pillanatok. / 2011
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hogy élsportoló lehettemBudapesten, amit nem bán-tam meg, hiszen az ered-mények és az élményekmindent kompenzálnak. 
– Miért kellett abbahagy-

nod az atlétikát mint élspor-
tot?– Az atlétikát addig űz-tem, amíg a MOGYE-re be-jutottam. A 2011-es bizo-nyult a legsikeresebb évem-nek, utána több sérülésemis volt, egy porckorong-sé-rülés miatt kellett az élspor-tot végleg abbahagynom.Azóta az atlétika hobbikéntmaradt meg az életemben.

– Hogyan kerültél a vá-
sárhelyi egyetemre?– Pécsre felvételiztem azottani orvosi egyetem fog-orvosi szakára, de nem si-került bejutnom. Az akkorifelkészítő tanáromnak többdiákja került Marosvásár-helyre, így ő is a MOGYEfogorvosi karát ajánlottanekem, így ezt választottam.Időközben sikerült a papí-rokat beszereznem, kellő-képpen felkészülnöm, majd2015-ben sikeresen felvé-teliznem, amit időközbennem bántam meg. 

– Milyenek voltak az első
hónapok? Hogyan találtad
fel magad Marosvásárhe-
lyen?– Amikor bejutottam, na-gyon örültem, de az első fé-lév, az első hónapok nehe-zek voltak számomra, hi-szen soha nem voltam hu-zamosabb ideig ennyire tá-

vol otthonomtól. Amikor ki-hirdették a felvételi ered-ményeit Marosvásárhelyen,egy sepsiszentgyörgyi lánytkértem meg, hogy lefordítsanekem románról magyarraaz eredményeket. Ő utánafelajánlotta, hogy másod-magával együtt lakjunk,aminek a mai napig is örü-lök, és főleg annak, hogy azitteni emberek nagyon nyi-tottak, kedvesek. Idekerü-lésem után sokáig aztmondtam, hogy én Magyar-országon lakom, de itt járokegyetemre, viszont az utób-bi időszakban azt hangoz-tatom, hogy én itt élek, dehazajárok Magyarországra. 
A Bolyai pályán 
edz Baczó lászló 
felügyelete alatt

– Hogyan kerültél újra
kapcsolatba az atlétikával,
a Bolyai pályával, ahol he-
tente több alkalommal gya-
korolsz?– A felvételi után az elsőgondolatom az volt, hogylesz-e lehetőség számomrahobbiszinten atletizálni. Egykorábban, a MOGYE-n vég-zett, gimnáziumbeli barát-nőm segítségével sikerültfelvennem a kapcsolatotBaczó László atlétikaedző-vel. 

– Nem zavar, hogy most
éppen feljavítási munkálatok
alatt van a pálya?– Nem, hiszen kiskorom-ban versenyeztem hasonló,vagy rosszabb minőségűpályákon is, de ami furcsa

volt számomra, hogy nemvolt gumifelülettel bevonva.Én elfogadtam a lehetősé-geket, és nézem a lehető-ségek pozitív oldalát, ugyan-akkor kikérem Baczó Lászlóvéleményét is, de saját ma-gamnak írom ki az edzés-tervet, ezt 14 év élsportután megtehetem.
– Hiányzik a versenysport?– Igen, de az életem egyújabb szakaszába jutott, ígyelfogadom a lehetőségeket.Amúgy hiányoznak a ver-senyek is, de Szabó Barna-básnak, a MOGYE testnevelőtanárának köszönhetően azegyetemek közötti verse-nyeken részt veszek. Utol-jára Pitești-en diadalmas-kodtam. 
– Visszatérve az egyetem-

re, hogyan boldogulsz a vizs-
gákon, a gyakorlatok alkal-
mával?– Nem tudtam, hogy itt,a magyar szakon románnyelven folynak a gyakor-latok, de időközben angolulboldogulok.  
szereti Marosvásárhelyt,
de a Magyarországon
vagy Németországban
képzeli el jövőjét

– Vásárhelyt sikerült fel-
fedezned, megismerned?– Igen.  Szeretem a Főte-ret, de a Víkendtelepet, aSomostetőt, az Állatkertet,a Teleki Tékát is megláto-gattam, sőt időközben a vá-rost is megismertem. Mostmár az a furcsa nekem, ha

hazamegyek Budapestre, ésott nagy a zsúfoltság...
– Mivel foglalkozol, ami-

kor nem jársz egyetemre és
nem sportolsz?– Barátokkal járok enni,kávézni és moziba.

– Mik a jövőbeni terveid
a hivatásoddal kapcsolato-
san?– Sportolni biztosan fo-gok a munka mellett is, ígyaz atlétikát nem fogom ab-bahagyni. Mindenképpen

Magyarországon fogok sza-kosodni a szájsebészet terén– a testvérem, Dr. ZáhonyiBalázs is szájsebészkéntdolgozik az anyaországban–, de a német nyelvterületetsem zárom ki. Amúgy azédesapám álma volt, hogyén sportösztöndíjjal kike-rüljek Amerikába, de 12éves korom óta, amióta atestvéremet felvették a pécsifogorvosi egyetemre, én isfogorvos szeretnék lenni... 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Baczó László és Róth Luca

Bemelegítés/ 2011



átlátszó hátizsákok vise-
lésére köteleznék a diá-
kokat a parklandi iskolá-
ban, ahol februárban a 19
éves Nikolaus Cruz tizen-
hét embert agyonlőtt és
többeket megsebesített.A biztonságra hivatkozó"óvintézkedést" a tavasziszünet után, a jövő hét ele-jétől vezetnék be a floridaiintézményben, ahol az át-látszó műanyag hátizsákokataz iskola már ki is osztottaa diákoknak. A tanulók egyrésze azonban máris fel-emelte szavát a tervezett in-tézkedés ellen.Az orlandói Sun-Sentinelcímű lap tudósítása szerinta diákok megosztottak a biz-tonsági intézkedés megíté-

lésében. A lap idézi példáulaz egyik diáklányt , aki úgyvélte, hogy az átlátszó háti-zsák "megéri" a biztonságoséletért cserében. A Sun-Sen-tinel ugyanakkor beszámolarról is, hogy sok diák a mű-anyag táskára már ráírta avéleményét: nem ez segítaz iskolákban elharapódzófegyveres erőszak visszafo-gásában, hanem a megfelelőtörvények. "Ez nevetséges,sőt, még sértő is" - írta azegyik tanuló.Jaclyn Corin, aki az egyikfőszervezője volt az áprilisnagyszabású tiltakozó fel-vonulásnak, Twitter-bejegy-zésében azt írta: szégyen,hogy az iskola erre költ, ésnem a hiányzó felszerelések

előteremtésére, majd hoz-zátette, hogy megpróbálja"a legtöbbet kihozni a hely-zetből és jól kidíszíti majd"a műanyag táskáját.Egy másik diáklány iro-nikusan úgy fogalmazott,hogy a műanyag hátizsák

legalább annyira átlátszó,mint a Nemzeti Fegyverszö-vetség (NRA) politikája.  Afeliratokat a fiatalok nagypapírlapokra írják, és jól lát-ható helyre beteszik a mű-anyag táskába.Ty Thompson, az iskola

igazgatója Twitter-bejegy-zésben reagált a hallgatókmegjegyzéseire. Közölte,hogy az intézkedést beve-zetik, de még gondolkodnakazon, hogyan és mit lehetnemódosítani rajta.
forrás: MTI
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Az ismerkedésben egyre
kisebb szerep jut a sza -
vaknak.A népszerű randialkal-mazások, mint például aTinder használói jellemzőenegy-két kép alapján döntikel, látnak-e fantáziát egy-egy potenciális partnerben.Tanya Vacharkulksemsuk,a kaliforniai Berkeleyi Egye-tem szociálpszichológusaés kollégái szerint pedig tu-datosan megválasztott test-

tartással javíthatjuk pár-szerzési kilátásainkat.A nyitott testtartás – ki-tárt karok, enyhe terpesz –általában egyszerre jeleztársas fölényt és nyíltságot,így fokozza a vonzerőt.A kutatócsoport előbb144 rapid randi felvételételemezve igazolta, hogy azilyen testtartású félnek na-gyobb az esélye egy máso-dik találkára.Hogy kiderüljön, valóban

a pozitúra befolyásolja-e avonzerőt, és nem fordítva,a következő kísérletben ran-dialkalmazásokhoz fordul-tak.Kimutatták, hogy 27 szá-zalékkal nagyobb sikert ér-nek el azok a manipuláltprofilok, amelyeken a társ-kereső nyílt, mint azok,amelyeken zárt testtartás-ban (például összefont ka-rokkal) látható.
forrás: hvg.hu

Egy jó testtartás és meglódulnak a társkeresési esélyei

átlátszó hátizsákokkal 
előznék meg 
a lövöldözéseket 
egy amerikai 
iskolában


