
Esetem a SMURD-dal   

Amíg az emberfia nem találkozik a „rendszer‐
rel”, nem sokat tudhat a Rohammentő‐szolgálat
működéséről, legfennebb annyit, ami itt‐ott a
médiában elhangzik. Egészséges ember pedig,
hacsak nem munkaköri kötelessége, nem arra
figyel elsősorban. Nem állítom, hogy az általam
leírt eset jellemző lenne – az ellenkezőjét sem!
– a teljes mentőszolgálat működésére, messze‐
menő következtetéseket sem szeretnék levonni
belőle, hisz nem az én dolgom, csupán jelezni
szeretném, hogy ez is megesett. Talán sokan
okulnak belőle. Még az illetékesek is.

10. old. // SPORT

5. old. // INTERJÚ
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3. old. //   VÉLEMÉNYEM SZERINT

Jakab Andrea részt 
vett egy téli olimpián is,
de... kit érdekel?!

Jakab Andrea a
marosvásárhelyi
futókorcsolyázás
egyik legsikere‐
sebb képviselője,
ugyanis a sok or‐
szágos bajnoki
cím és nemzetközi
versenyeken elért
kiváló eredmé‐
nyek mellett, si‐
keresen részt vett az 1997‐es Sundsvall‐i
(Svédország) Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz‐
tiválon, majd a 2002‐es Salt Lake City‐i téli
olimpián is Romániát képviselve.

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XIII. évfolyam // 1. szám  // 2019. január 10–23. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A magyar nyelvi tömb 
határán lévő templomok 
Gyergyóditró Hargita megye északi részén,
Szárhegy és Salamás között, a magyar nyelvi
tömb határán fekszik. A község a Gyergyói‐
medence második legnagyobb települése. A
település városias jellegű, és valóban ez a me‐
dence egyetlen községe, amely csak egy ug‐
rásnyira van a kisvárosi címtől.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

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.

Évi hatszáz lejes prémiumot
adnának a gyerekeknek

Automatikusan megtakarítási számlát nyit az
állam a kiskorúak számára az idei évtől. A
Junior Centenar nevet viselő megtakarítási
számlák az államkincstár fiókjaiban nyílnak,
és évi minimum 1200 lejes letét esetén 600
lejes prémiumot utalna az állam.

3. old. // TÁRSADALOM

Vásárhelyi vásárlótípusok
a bevásárlóközpontokban 

Az akcióvadász. Egyáltalán nem számít neki,
hogy mi az illető akciós termék, gondolkodás
nélkül megvásárolja; A tanácstalan. Olyan el‐
veszettül bolyong a polcsorok között, mint
Győzike a könyvtárban; A telhetetlen. Púposra
rakja bevásárlókocsiját mindenféle...

8. old. // HUMOR

Interjúalanyunk Marosvásárhelyen 
született, de néhány éve 

Nagyernyén lakik családjával együtt. 
Őt elsősorban a Hahota Színtársulat 

tagjaként és bábszínészként ismerjük, 
azt kevesen tudják róla, hogy verseket, 

karcolatokat ír, profi fotós, 
és a gitárt is mesterien pengeti. 

Cseke Pétert pályája
alakulásáról, színészi munkája 

melletti egyéb elfoglaltságairól, 
hobbijáról kérdeztük. 

„Egy véletlennek 
köszönhetően

lettem színész”

Interjú Cseke Péter 
színész-bábszínésszel



KOS: Ezen a héten a bolygóállások erősítik és segítik
önt tehetségének kibontakozásában. Új tevékenysé‐
gekbe vághat bele ebben az időszakban. Kedvező idő‐
szak a szükséges változások, változtatások elindítá‐
sára.
BIKA: Ennek a hétnek a bolygóhatásai a barátságai‐

ban kiegyensúlyozottságot hoznak. Ön általában sze‐
reti a szoros kapcsolatokat, de most jobban is odafigyel
arra, hogy harmóniában legyen a környezetével. 
IKREK: Ezen a héten egyre fokozódik a népszerűsége

a környezetében. Ennek is köszönhető, hogy könnye‐
dén, egyre ügyesebben boldogul ebben az időszakban.
Amennyiben a napokban egészségi problémákkal küz‐
dött, kisebb bajok gyors gyógyulását ígérik a csilla‐
gok.
RÁK: Nem remélt lehetőségek tárulkoznak fel ön

előtt egy régebbi tervének kibontakoztatására. A hét
során diszkrétnek kell lennie minden helyzetben. A
barátaival, a környezetével a kapcsolata a szokottnál
most fontosabb lehet önnek. 
OROSZLÁN: Az eheti csillagállásoknak köszönhetően

harmonizálódik a viszonya a családtagjaival. Életük
békés, nyugodt mederbe kerül. Jó időszak az otthona
szépítésére, csinosítására. Önnek rendkívül fontos,
hogy otthona kényelmes, kellemes fészek legyen. 
SZŰZ: Ebben az időszakban úgy a szellemi, mint a fi‐

zika erőnléte a legfelső határokon van. A legkülönbö‐
zőbb tevékenységekbe is belekezdhet. Több mint biz‐
tos, hogy sikereket érne el. 
MÉRLEG: Amennyiben egy nagyobb utazást vagy

költözést tervezett az utóbbi időben, ami esetleg tartós
külföldi ottléttel járna, vagy iratok intézésével is jár,
ebben az időszakban aktualizálódni látszik. 
SKORPIÓ: Ebben az időszakban a személyes varázsa

ellenállhatatlanná teszi. Főképp akkor élvezheti ennek
a hatásnak a kedvező jeleit, ha épp párkapcsolatot
szeretne és elég volt az egyedüllétből. Ennek a boly‐
góhatásnak másképp is van előnye. 
NYILAS: Ebben az időszakban a karrierje és az eddig

eltervezett ambíciói kapnak főszerepet. Van egy hőn
áhított pozíció, munkakör, melyet régóta meg szeretne
kapni. Most kedvez az idő, hogy váltson, még akkor
is, ha ezzel egy rosszakarót szerez magának. 
BAK: A mostani bolygóhatások emlékeztetni fogják

önt egy régebbi álmára, melyet meg szeretett volna
valósítani. Azóta már meg is feledkezett róla. Most el‐
jött az idő, hogy kitárulkozzanak a lehetőségek annak
megvalósítására. 
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten jól mennek a dolgai, csak

nem minden épp úgy, ahogy ezt ön szerette volna.
Rengeteg apró dolgot besűrített magának erre a hétre.
Annyira, hogy semmi másra nem jut ideje. Ez bizony
kiválthat némi frusztráltságot önben.
HALAK: Ebben az időszakban sokkal dinamikusabb

az eddig megszokottól. Amennyiben a családi dolgok‐
ban eddig nem volt előrehaladás, ezekben a napokban
lényeges előrelépések történnek. Ha valamelyik ro‐
kona mostanság egészségi gondokkal küzd, ebben a
periódusban megerősödés, javulás várható nála.

ÉGJEN A LÁNG! 
Január 12‐én és 13‐án ti‐

zedszer szervezik meg az
Égjen a láng! ifjúsági ke‐
resztyén zenei fesztivált. A
rendezvénynek ez alkalom‐
mal is a marosvásárhelyi
Kultúrpalota ad otthont.

ESKÜVŐI VÁSÁR 
A Marosvásárhelyi Nem‐

zeti Színház előcsarnokában
január 19‐én 10 órakor kez‐
dődik az év első esküvői
vására. A kétnapos rendez‐
vény január 20‐án 19 óra‐
kor zárul. A vásáron bemu‐
tatják a jövő évi kínálatot,
az új trendeket: a helyisé‐
geket, az esküvői ruhákat,
jegygyűrűket, dekorációkat,
tortákat, a lehetséges nász‐
útajánlatokat és az esküvő
minden kellékét. 

PÓTSZILVESZTERI 
MULATSÁG 

Az Erdélyi Magyar Baloldal
január 11‐én, pénteken 18
órától pótszilveszteri mulat‐
ságot szervez. Az érdeklődők
legkésőbb január 9‐ig jelent‐
kezzenek a Dózsa György
utca 9. szám alatti irodaház‐
ban, az első emeleti székhe‐
lyen. Érdeklődni a 0744‐928‐
299‐es telefonszámon na‐
ponta 9–11 óra között.

SZÓRAKOZTATÓ ZENEI
FESZTIVÁL – RENDKÍVÜ-
LI ÚJÉVI HANGVERSENY

A harmadik alkalommal
megrendezésre kerülő szóra‐
koztató zenei fesztivál január
10‐én, csütörtökön 19 órakor
rendkívüli újévi hangverseny‐
nyel kezdődik a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Pablo
Boggiano argentin karmester,
műsoron J. Strauss‐művek. A
koncertre a 11‐es számú bér‐
letek érvényesek. Az újévi hang‐
versenyt január 11‐én, pénte‐
ken 19 órakor megismétlik. 

KICSI SVEJK 
HÁBORÚJA 

Január 16‐án, szerdán 19
órakor a Kicsi Svejk hábo‐
rúja című táncjáték tekint‐

hető meg a Maros Művész‐
együttes előadásában az
együttes kövesdombi szék‐
helyén. 17‐én, csütörtökön
délelőtt 10 órakor, 23‐án,
30‐án és 31‐én pedig 19
órakor újra látható az elő‐
adás. A 17‐ei és 31‐ei elő‐
adást táncház követi. Jegyek
elővételben a Maros Mű‐
vészegyüttes jegyirodájában
hétköznaponként 13–14 és
17–18 óra között kaphatók,
jegyfoglalás a 0746‐540‐
292‐ es telefonszámon.

UTÓSZILVESZTERI
HANGVERSENY

Január 16‐án, szerdán és
17‐én, csütörtökön 19 óra‐
kor rendkívüli utószilvesz‐
teri hangversenyre kerül
sor a Kultúrpalota nagyter‐
mében. Vezényel Shinya
Ozaki, énekel Larisa Ştefan
szoprán, fellép a Marosvá‐
sárhelyi Állami Filharmónia
vegyes kara és szimfonikus
zenekara. Műsoron: Stra‐
uss‐, Csajkovszkij‐, Mozart‐,
Offenbach‐, Verdi‐, Rossini‐
művek. A 17‐i, csütörtöki
hangversenyre a 12‐es szá‐
mú bérletek érvényesek.

FOTÓSOK 
TÉLI TÁRLATA 

Hagyománnyá vált, hogy
az év első fotókiállításán a
marosvásárhelyi Bernády
Ház emeleti galériájában a
Marx József Fotóklub tagjai
mutatják be az előző esz‐
tendőben készült legérde‐
kesebb felvételeiket. Idei
bemutatkozásuk minden
eddiginél népesebb részvé‐
tellel lepi meg a közönséget.
Harminc fotós, a klub jól
ismert képviselői mellett
számos fiatal állítja ki ké‐
peit. A kiállítás megnyitójára
január 10‐én, csütörtökön
18 órakor kerül sor. A kiál‐
lítókat és fotóikat Nagy Mik‐
lós Kund publicista ajánlja
az érdeklődők figyelmébe.

SCRATCH – NAGY 
DALMA KIÁLLÍTÁSA

A marosvásárhelyi vár
Kisbástyájában megnyílt
Nagy Dalma Scratch – Toll‐
rajzok szépiatussal című ki‐
állítása. A festészetet és gra‐
fikát is rendszeresen mű‐
velő textilművésznő tollraj‐
zai január 31‐ig tekinthetők
meg.

| Központ hetilap | 2019 / 1. |  január 10–23. |

NÉVNAPOK |
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Január 11. Ágota, Vazul, Szalvia
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Január 22. Vince, Artúr, Cintia
Január 23. Zelma, Rajmund
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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 .
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A Junior Centenar szám‐
lákat a gyerek nevére nyitják
az államkincstárban, anél‐
kül, hogy a kiskorú valame‐
lyik szülőjének vagy gyám‐
jának kérvényeznie kellene
ezt.  A 2018/104‐es sür‐
gősségi kormányrendelet
december 4‐én jelent meg
a Hivatalos Közlönyben: en‐
nek értelmében a Junior
Centenar megtakarítási
számlára bármikor elhe‐
lyezhet összeget lejben a
tulajdonos törvényes kép‐
viselője vagy bárki más, át‐
utalással, postai utalvánnyal
vagy készpénzben valamely
kincstári pénztárnál.  

600 lej plusz 3% kamat

A Junior Centenar szám‐
lán lévő összeg nem lehet
tranzakció tárgya, nem ru‐
házható át és nem használ‐
ható garanciaként. A jog‐
szabály értelmében a kontó
tulajdonosai 18 éves koru‐
kig évente 600 lejt kapnak
az államtól, amennyiben ab‐
ban az évben legalább 1200
lejt helyeztek el a számlán.
Ha a letétbe helyezett ösz‐
szeg nem éri el az 1200 lejt,
az állami prémium elmarad,
de a számlán lévő összeg
kamatozik. Az évi kamat
ezen letétek esetében 3%.
Az erre a számlára elhelye‐

zett összeg nem haladhatja
meg a 100.000 eurónak
megfelelő lejt. Az összeget
a 18 éves kor betöltése után
lehet kivenni, egyetemi ta‐
nulmányok folytatására, il‐
letve nehéz anyagi körül‐
mények enyhítése céljából. 

Az állami gondozásban
lévő gyerekek számára a
munkaügyi és társadalmi
igazságosságért felelős mi‐
nisztérium költségvetéséből
biztosítják az évi 1200 lejes
letétet.  A Junior Centenar
megtakarítási számláról a
tulajdonos nagykorúságá‐
nak elérése előtt csak abban
az esetben vehető ki összeg,
amennyiben ezt a kiskorú
súlyos betegségének keze‐
lésére kell fordítani. 

Nem föltétlenül 
bizakodóak a szülők

B. R. háromgyerekes szü‐
lő elmondása szerint elmé‐
letben jónak tűnik a kez‐
deményezés, viszont a gya‐
korlat próbáját nem biztos,
hogy kiállja. „Bennem kér‐
déseket is vet fel ez, egy‐
részt, le lehet ezt mondani
abban az esetben, hogy az
államkasszát ne terhelje az
azon szülők gyerekeinek
szánt összeg, akik nem hi‐
szik, hogy hosszútávon
fenntartható ez a rendszer.

Illetve másik kérdés az is,
hogy a számlanyitási költ‐
séget később levonják‐e az
számlán lévő összegből” –
vélekedik.

N. Sándornak egy kiskorú
gyereke van, viszont egyál‐
talán nem hiszi azt, hogy
ez az ígéret valósággá válik.
Véleményét tapasztalatra
alapozza. „Négy éve nyitot‐
tam számlát, úgynevezett
lakáshitelért – „credit de lo‐
cuinta” ‐, amely magas ka‐
mattal kecsegtetett, azaz
évi ezer euró letét esetén
évi 25%‐os kamatot ígért
az állam – úgynevezett pri‐
ma de stat elnevezésű prog‐
ram részeként. Idén is tör‐
lesztettem az ezer eurót, vi‐
szont a 25%‐os beígért ka‐
matból egyetlen lej sem ér‐
kezett a számlámra, csupán
a bank által felajánlott pár
százalékos kamat. Kérdé‐
semre a bankban dolgozó
személyzet is – jogosan –
az állam felé hárított. Nem
beszélve arról, hogy a szám‐
lanyitási költség is engem
terhelt, ami nem elhanya‐
golható összeg. Gyakorlati‐
lag, ha nem utalja az állam
a 25%‐os kamatot, bukok
a megtakarításon” – foglalta
össze az állammal kapcso‐
latos tapasztalatait Sándor.

Pál Piroska

Amíg az emberfia nem ta‐
lálkozik a „rendszerrel”,
nem sokat tudhat a Ro‐
hammentő‐szolgálat
működéséről, legfen‐
nebb annyit, ami itt‐ott
a médiában elhangzik.
Egészséges ember pedig,
hacsak nem munkaköri kö‐
telessége, nem arra figyel
elsősorban. Nem állítom,
hogy az általam leírt eset jellemző lenne – az ellenkezőjét
sem! – a teljes mentőszolgálat működésére, messzemenő
következtetéseket sem szeretnék levonni belőle, hisz
nem az én dolgom, csupán jelezni szeretném, hogy ez
is megesett. Talán sokan okulnak belőle. Még az illeté‐
kesek is. 

No, de lássuk a konkrét esetet: múlt év december
20‐án a kilencven küszöbén álló apám rosszul lesz, s
miután véres vizeletet észlelünk nála, hívjuk a 112‐es
segélyszámot. A Rohammentő‐szolgálat alig néhány
perc elteltével kint van, a beteget déli 12‐re fel is viszik
a SMURD‐ra. Akkor veszi kezdetét kálváriánk. Mert
hát minek is nevezhető az a közel huszonnégy órás
tortúra, aminek végén másnap aztán végre célba, azaz
az urológiai klinika betegágyába kerül a beteg? A sür‐
gősségin végtelennek tűnő várakozás után, este 7‐kor
végre közlik velünk, hogy a beteget átszállítják az uro‐
lógiai klinikára, ha ott akarunk lenni, máris indulhatunk.
Hát mi meg is érkezünk, viszont a betegre 23 óráig
hiába várunk. Ekkor visszamegyünk a SMURD‐hoz,
hát apám változatlanul ott fekszik. Érdeklődésemre,
hogy mi a késés oka, azt felelik, hogy nincs kellő számú
mentőautó, egyébként is érkezési sorrendben küldik
tovább a betegeket. Megjegyzésemre, hogy azokat,
akiket velünk egyidőben hoztak be, már mind tovább
küldték, az a válasz, hogy ők nem tehetnek semmiről.
Ekkor elszakad a cérna, hangos szóváltás következik,
amely során közvetlen kapcsolatot vélek felfedezni a
felelőtlen bánásmód és a beteg előrehaladott életkora
között. Innen újra az urológiára megyünk, ahova
röviddel éjfél után megérkezik a mentőautó is. A gyors
vizsgálat után az a döntés születik, hogy műtétre van
szükség, amihez azonban további szakorvosi vizsgálatok
kellenek, amelyekhez azonban a megyei kórház appa‐
rátusa szükséges, ezért a beteget visszaküldik a sür‐
gősségire. Éjfél után vagyunk, könnyen kiszámítható,
hogy legalább tizenkét‐tizenhárom órával a roham‐
mentők riasztása után. Hangsúlyozom: sürgősségi
esetről beszélek. A SMURD‐nál folytatódik a kálváriánk,
hajnali 5‐kor érdeklődésünkre azt felelik, a kardiológusra
várnak, ezért azt tanácsolják, menjünk haza, fújjuk ki
magunkat, s reggel érdeklődjünk az urológián. Ezt
tesszük, hazaszaladunk, gyors zuhany, néhány falat és
kávé után, irány az urológiai klinika. Hét után néhány
perccel vagyunk, a beteg még sehol. Várunk. Közben
meg telefonálgatunk jobbra‐balra, de hitelt érdemlő
információhoz nem jutunk. Pattanásig feszült idegekkel
újra a SMURD felé vennénk utunkat, amikor tíz óra
körül begurul a mentőautó a klinika udvarára, benne a
beteggel. Itt alig félóra elteltével végre a helyére, azaz
a betegágyba kerül. 

Ennyi a sztori, amelynek lényege: közel huszonnégy
órára volt szükség ahhoz, hogy a SMURD egy beteget
eljuttasson oda, ahol megfelelő ellátást kaphat. Elszigetelt
esetről van szó, esetleg mással is előfordult már hasonló,
nem tudom. Esetünkben azonban így működött a „rend‐
szer”. 

Nincs ez így jól. Véleményem szerint.
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Szentgyörgyi László

Esetem a SMURD‐dal
Automatikusan megtakarítási számlát nyit az állam a kiskorúak számára egy
múlt év decemberében életbe lépett kormányrendelet értelmében. A Junior
Centenar nevet viselő megtakarítási számlák az államkincstár fiókjaiban nyílnak,
és évi minimum 1200 lejes letét esetén 600 lejes prémiumot utalna az állam. A
kontókat ez év január 1-jétől nyitják. Az általunk megkérdezett szülők nem föl-
tétlenül bizakodóak a rendelettel szemben.

Évi hatszáz lejes prémiumot 
adnának a gyerekeknek
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Járt utat a járatlanért el
ne hagyd! Ne kockáztass! –
Az emberi alaptermészet‐
hez hozzátartozik a bizton‐
ságra való törekvés, ám így
nehéz új eredményeket el‐
érni, előrébb lépni, és van‐
nak helyzetek, amikor a régi
módszerek nem működnek.
Ilyenkor érezzük, hogy mu‐
száj valamilyen kreatív meg‐
oldással előrukkolni. És mit
tesz ilyenkor az agy? Be‐
görcsöl, és a logikus gon‐
dolkodás, a jól megszokott
minták irányába terel. A
kreativitásra nem szabad
keveseknek megadatott ki‐
váltságként gondolni, hasz‐
nosabb úgy tekinteni rá,
mint egy fejleszthető ké‐
pességre, valamire, ami ben‐
nünk van, csak segítenünk
kell, hogy utat törjön ma‐
gának.

A kreativitást Joy Paul
Guilford kezdte kutatni az
1950‐es években, aki szerint
alkotóképességet jelent,
amely során a különféle ké‐
pességek szerveződése le‐
hetővé teszi az elszigetelt
tapasztalatok összekapcso‐
lását, új formában történő
megjelenését. Guilford sze‐
rint a kreativitás a széttartó
gondolkodásban nyilvánul
meg, az adott feladatot,
problémát több oldalról kell
megközelíteni. Ezzel szem‐
ben iskoláskorunktól kezd‐
ve azt sulykolják belénk,
hogy világos kategóriákban,

rendezett logika alapján
gondolkodjunk.

A sokféleség győzelme

A tökéletes feltételek, a
mindenhez való hozzáférés,
a rendezettség nagyon von‐
zónak tűnhet, de ezek a ki‐
tűnő adottságok mégsem
segítik a kreatív energiák
áramlását, mert egyszerűen
hiányzik a kihívás. Amint
felmerül valamilyen nehéz‐
ség, szükség vagy hiány,
kénytelenek vagyunk eltérni
a megszokottól. És ez jó. A
cézársaláta ma már szinte
minden étterem étlapján
szerepel, de a különböző
feltétekkel felturbózott étel
már csak nyomokban em‐
lékeztet az eredeti receptre,
amit a kényszer szült. Cae‐
sar Cardini a mexikói Tiju‐
ánában üzemeltetett egy
vendéglátóhelyet, amit az
alkoholtilalom elől mene‐
külő amerikaiak előszere‐
tettel látogattak. 1924‐ben,
a Függetlenség napján egy
nagyobb társaság érkezett,
és nemcsak inni, hanem
enni is akartak. A raktárban
a római salátán és pár alap‐
élelmiszeren kívül nem sok
minden akadt, ebből kellett
az olasz séfnek megalkotnia
valamit, amivel lenyűgöz‐
heti a vendégeket. A salátát
a csodás öntettel együtt a
vendégek szeme láttára ké‐
szítette el, az egyszerű fogás

pedig hírnevet szerzett neki.
A kreativitás egészen hét‐

köznapi dolgokban is segít‐
ség lehet, ha a körülmények
miatt el kell térni a rutintól.
2014‐ben kétnapos sztráj‐
kot tartottak a londoni met‐
ró dolgozói, kétszázhetven
állomás közül százhetvenet
lezártak, így az utasok több‐
sége arra kényszerült, hogy
valamilyen felszíni közle‐
kedési eszközt használva
jusson el a munkahelyére.
Az elektronikus bérletkár‐
tyák adatai később kiele‐
mezték, hogy a sztrájkot
követően többen nem tértek
vissza a régi rutinhoz, ha‐
nem megmaradtak az új út‐
vonalnál, mert az valami‐
lyen szempontból előnyö‐
sebbnek bizonyult. Amikor
egy váratlan fordulat rá‐
kényszerít bennünket, hogy
kitérjünk a megszokott ke‐
rékvágásból, az ösztönök,
a küzdőszellem segít, hogy
felülkerekedjünk a káoszon,
és a megszokás egyhangú‐
ságát felváltja a változatos‐
ság varázsa.

Rend a lelke?

Milyen a kreatív energi‐
ákat segítő környezet, mun‐
kahely? Vidám, meleg szí‐
nekkel teli, kedves, kuckós,
hogy otthon érezzük ma‐
gunkat, vagy inkább sem‐
leges, hideg, hogy a feladatra
tudjunk koncentrálni? Az
íróasztalon legyen minden
a pontosan meghatározott
helyén, vagy összevissza,
ahogy jólesik, esetleg egyál‐
talán ne legyen semmi rajta,

minden kerüljön a fiókba?
Az iroda berendezése le‐
gyen erőt sugárzó, előkelő,
modern, amitől fontosnak
érezzük magunkat, vagy in‐
kább egyszerű, játékos, mint
egy ovis csoportszoba, hogy
kiengedhessünk? A felso‐
roltak mindegyikére voltak
próbálkozások, sok nagy‐
vállalat és kis cég beállt a
sorba egy‐egy trendet kö‐
vetve, és próbáltak a dol‐
gozókra ráerőltetni, vagy
éppen megszerettetni velük
a vezetőség által jóváhagyott
stílust, mondván, az inspi‐
ráló növeli a hatékonyságot,
vonzó képet mutat az ügyfe‐
leknek.  A legújabb kutatá‐
sok azonban egyértelművé
tették, hogy a kreatív kör‐
nyezet mindenkinek más,
a lényeg, hogy a magunk
kedvére alakíthassuk. Albert
Einstein és Roald Dahl hír‐
hedtek voltak a rendetlen
íróasztalukról, mégis mind‐
ketten remekül tudtak dol‐
gozni a kupi közepén. Ezzel
szemben sokan vannak,
akik csak akkor tudnak a
feladatukra koncentrálni,
amikor mindent pontosan
a helyére tettek. Van, akit a
zöld növények megnyugtat‐
nak, mások a családi ké‐
pekre és a vicces feliratú
bögrékre esküsznek, a lé‐
nyeg, hogy mindenkinek le‐
gyen egy kis zuga, amit a
magáénak mondhat, ahol
kedvére alakíthatja a deko‐
rációt, és nem feszeng.

A Massachusetts Műszaki
Egyetem 20‐as épületének
története minderre a leg‐
jobb példa. A húszezer

négyzetméteres csúf, zömök
tömböt 1943 tavaszán egy
délután alatt tervezték meg,
majd olcsó alapanyagokból
villámgyorsan fel is építet‐
ték, hogy a háború idején
otthont adjon a Sugárzás‐
kutató Laboratóriumnak. A
laboratóriumból kilenc No‐
bel‐díjas tudós került ki, és
csak 1998‐ban bontották le
a tömböt, amit sokan azóta
is gyászolnak. Az elnagyolt
épület folyosóinak, szobái‐
nak rendszerében nem volt
logika, az oda érkezők, sőt
az ott dolgozók is rendsze‐
resen eltévedtek, így mindig
összefutottak, beszédbe ele‐
gyedtek teljesen más terü‐
leten dolgozókkal, olyan la‐
borokba nyitottak be, ahová
saját szakmájuk révén nem
jutottak volna el. Itt alkották
meg az atomórát, az első
részecskegyorsítót, az első
visszhangmentes kamrát,
sok videojátékot, de ez volt
az első hekkernemzedék
második otthona. A 20‐as
épület nyáron meleg volt,
télen hideg, és mindig csúf,
az ott dolgozók viszont ké‐
nyelmesnek találták a zűr‐
zavart. Ha akarták, átfúrták
a falat egy kábel miatt, és
nem kellett fél évet várniuk
az engedélyre, bármikor át‐
rendezhették a laborokat,
falakat verhettek ki és húz‐
hattak fel. Szabadnak, ön‐
állónak érezték magukat,
és nem nyomasztotta őket
sem a drága dizájn, sem a
steril környezet tekintélyt
parancsoló tökéletessége.

Timár Tímea

Kreativitás mint életünk fűszere
A mindennapokban mintha egyre kevesebb ember értékelné egy kérdéskör
szokatlan megközelítését, a sémáktól való eltérést, vagy egy kínai fogást a
vasárnapi asztalon, mégis az egész világ azt harsogja: Légy kreatív! Lehetőleg az
élet minden területén: a munkában és otthon, a párkapcsolati és a gyereknevelési
kérdésekben, de legfőképpen a problémák kezelésében. 
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– Kérlek, beszélj arról, ho-
gyan indult a színészi karri-
ered? Mikor, miért választot-
tad ezt a pályát?

– Egy véletlennek köszön‐
hetően lettem színész. Egy
középiskolás osztálytársam
zenekart alapított, fel akar‐
tak lépni a líceum színpadán.
Az iskolaigazgató beleegye‐
zett, de csak úgy, ha előadnak
egy színdarabot is. Találtak
egy bohózatot, szét is osz‐
tották a szerepeket egy ki‐
vételével. Olyan hangosan
ajánlgatta az osztályban,
hogy elvállaltam, csak legyen
csend – hát, azóta nincs meg‐
állás. 

Már a középiskola alatt,
1991‐ben a Hahota Színtár‐
sulathoz kerültem, felvételi
vizsgával. A líceum elvégzése
után jött a katonaság, majd
különböző munkahelyek: la‐
katosműhely, asztalosmű‐
hely, fertőtlenítő, szerződés‐
kötő, rakodómunkás, eladó
és így tovább, ahol volt sze‐
rencsém érdekes embereket
megismerni. Közben a szín‐
játszást is folytattam, 1998‐
ban szerződtettek Gyergyó‐
ba, a Figura Stúdió Színház‐
hoz. 2001‐ig dolgoztam ott,
majd egy családi tragédia
miatt visszatértem Maros‐
vásárhelyre, felvételt nyer‐
tem az Ariel Ifjúsági és Gyer‐
mekszínházhoz, illetve visz‐
szavettek a Hahota Színtár‐
sulathoz is.

– Van különbség színész
és bábszínész közt?

– Van különbség színészet
és bábszínészet között, hi‐
szen mikor a bábszínházhoz
kerültem, már volt 10 évnyi
színjátszás a hátam mögött,
de ott mindent az alapoktól
kezdtem. Nehéz volt pár évig,
míg elkezdtem érezni a bá‐
bot.

– Egy színésznek van ked-
venc filmje? Neked van ked-
venc színészed, esetleg pél-
daképed, akire felnézel? 

– Szeretem a Steve
McQueen filmeket, talán
azért, mert egy kicsit emlé‐
keztet édesapámra. De
ahogy telik az idő, újabb és
újabb kedvenc színészeim
lesznek. Az örök kedvencek
azonban Al Pacino és Az asz‐
szony illata című film, Tom
Hanks és a Forrest Gump,
de a legtöbbször Bill Murray
Idétlen időkig című filmjét
néztem meg. Nagyon élve‐
zem Mel Brooks rendezéseit
és a Jackie Chan filmek pör‐
gését, koreográfiáját, össze‐
tettségét. 

„Megihlet egy emlék, 
egy utcai jelenet, vagy
egy jól csengő mondat”

– Verseket, rövidprózát
írsz, köteted is jelent meg.
Hol jelennek meg írásaid, és
mi adja az ihletet?

– Egy verseskötetem je‐
lent meg, a Marosszentgyör‐
gyi Polgármesteri Hivatal
segítségével, de kiadásra vár
egy rövidpróza kötetem is.
Ezen kívül jelentek meg írá‐
saim újságokban, írtam gye‐
rekszíndarabot is, a gyergyói
Figura Stúdió Színházban
játsztuk is. Dalokat is írtam,
amelyekből előadásokba ke‐
rült be néhány. Ihlet lehet

egy emlék, egy utcai jelenet,
vagy egy jól csengő mondat
is, akár a gyermekeim rím‐
játékai.

– Fotózással is foglalkozol.
Főleg mit fényképezel? 

– Távol áll tőlem, hogy
profi fotósnak érezzem ma‐
gam. Az igaz, hogy a kilenc‐
venes években elvégeztem
egy fotóművészet és ‐tech‐
nika képzést a Népi Egyete‐
men, de akkoriban még film‐
re, negatívra dolgoztunk, és
minden századik ember fo‐
tózott. Ma mindenki hozzájut
digitális fényképezőgéphez,
egy jó vágóprogramhoz a
számítógépén, azzal mehet
a fotózás. Volt két kiállításom.
Édesapám nagyon értett a
gombákhoz, a hobbiját any‐
nyiban átörököltem, hogy
szeretek gombákat fotózni,
díjat is nyertem gombafo‐
tóval, és jelent meg szak‐
könyvekben gombafotóm.

„Ha újrakezdhetném az
életet, ugyanúgy élném,
mint eddig”

– Nemrégen költöztetek
Nagyernyébe? Hogyan sike-
rült az ottani közösségbe be-
illeszkednetek? 

– Véletlenül akadtunk egy
telekre Ernyében egy gyö‐
nyörű és csendes helyen,
még 2011‐ben. Barátok se‐
gítségével, szaktudásával

Cseke Péter Marosvásárhelyen született, de néhány éve Nagyernyén lakik
családjával együtt. Őt elsősorban a Hahota Színtársulat tagjaként és bábszínészként
ismerjük, azt kevesen tudják róla, hogy verseket, karcolatokat ír, profi fotós, és
a gitárt is mesterien pengeti. Cseke Pétert pályája alakulásáról, színészi munkája
melletti egyéb elfoglaltságairól, hobbijáról kérdeztük.

Mi az ideális korkülönbség
a párkapcsolatokban?
Gyakran felmerül a kérdés a párkeresők körében,
hogy mi az ideális korkülönbség? Vannak olyan sze-
mélyek, akik arra esküsznek, hogy csakis a hasonló
korosztályhoz tartozó emberek tudnak a leginkább
összehangolódni, viszont találkozhatunk olyan pá-
rokkal is, ahol lényeges korkülönbséget tapasztal-
hatunk, például 10-20-30 vagy akár több év eltérést,
akár a férfi, akár a nő javára. 

A kérdés nem új keletű, elég, ha a jeles zeneszerzőre,
Kodály Zoltánra gondolunk, akinek a második felesége,
Péczely Sarolta, 58 évvel volt fiatalabb nála. Ha a mai
sztárvilágra gondolunk, ott is sok példát találunk erre,
mint például Michael Douglas és Catherine Zeta‐Jones,
akik között 25 év a korkülönbség.

Mi készteti az embereket arra, hogy sokkal idősebb
vagy fiatalabb partnert válasszanak?

Egy nagyon fiatal nő különlegesebb odafigyelést és
védelmet remélhet egy jóval idősebb partnertől, mint
egy vele egykorútól. Az érett férfi élettapasztalata, a
hosszú évek során felépített egzisztenciája, kapcsolati
tőkéje és kifinomult stílusa kecsegtető lehet számára. Ha
kellő energiát szentel a férfi, hogy jól karbantartsa a fizi‐
kumát, a külső megjelenése is vonzó maradhat. Mindez
együtt romantikus érzelmeket ébreszthet a lányban. Fel‐
merülhet az apakomplexus lehetősége is a nő részéről,
azaz, olyan hiányt tölthet be az idősebb partner, amit
kislány korában az apa nem tudott teljesíteni, például a
sok munka és távollét miatt keveset foglalkozott vele,
esetleg korán elhunyt vagy elváltak a szülők, ezért kevés
időt tudtak érdemben együtt tölteni.

A korosodó férfi számára jutalomértékű, ha egy fiatal
nő megtiszteli a figyelmével és vonzalmával. Különösen,
ha már túl van egy‐két elhidegült párkapcsolaton vagy
házasságon, és erős benne a bizonyítási vágy, hogy
továbbra is jó és kívánatos partner. Ez lehet önigazolás,
vagy mások felé bizonyítás. Nem ritka, hogy a volt part‐
nernek szól a különös párválasztás, mintegy jelezve,
milyen értékes társról mondott/maradt le az ő szemé‐
lyében. Az idősebb férfinak kívánatos az ifjú hölgy
esztétikai megjelenése, feszes bőrének érintése, szexuális
vonzereje, termékenysége, esetleg az alakíthatósága és
rugalmassága, ami a még ki nem alakult szokásait illeti.

Kevesebb számban, de láthatunk olyan párokat is, ahol
a hölgypartner az idősebb. A fentiekben felsorolt, korosabb
férfiakra jellemző motiváló tényezők érvényesek lehetnek
az idősebb nőkre is, annyi különbséggel, hogy az anyáskodó
viselkedés dominál náluk. Az ifjú férfi üdesége, kicsattanó
energiája, felfokozott szexualitása imponáló lehet a nőnek,
visszaadva a saját fiatalságának az illúzióját. A fiatal férfi
pedig sok esetben erotikus tapasztalatokat, érzelmi vagy
anyagi támogatást, anyakomplexus esetén anyai gondos‐
kodó figyelmet remél a kapcsolattól.

Függetlenül a társak korától, a leglényegesebb, hogy a
társaknak legyen közös értékrendjük, hasonló világszem‐
léletük, és mély vonzalomra épüljön a kapcsolatuk. Így
az idő előrehaladtával is megmaradhat a szeretet, vonzódás
és tisztelet egymás iránt, amire folyamatosan építhetnek,
és ezáltal együtt fejlődhetnek.

Gál Erika Noémi

„Egy véletlennek 
köszönhetően 

lettem színész”
INTERJÚ CSEKE PÉTER 
SZÍNÉSZ-BÁBSZÍNÉSSZEL

építettük fel a házat. Azt
mondják, az első házat az
ellenségünknek, a másodikat
a barátunknak és csak a har‐
madikat építjük magunknak.
Én úgy érzem, az elsőt már
magamnak építettem. Úgy
vélem, Ernye befogadott,
már sok tősgyökeres lakost
megismertünk, sok barátunk
van, és a gyermekek is er‐
nyeinek érzik magukat.

– Hogy érzed, megtaláltad
a helyed az életben, a szak-

mában?
– Édesanyámtól a békére,

nyugalomra vágyást, míg
édesapámtól a lázadást, az
„utolsó szó jogát” örököltem,
ez a kombináció viszonylag
helyes használata lökött ál‐
landóan előre, léptetve át
gondokon és szerintem en‐
nek a kombinációnak kö‐
szönhetően, ha újra kezd‐
hetném az életet, ugyanígy
élném, mint eddig. 

Kérdezett: 
Nemes Gyula

NÉVJEGY: CSEKE PÉTER 1974.  június 6-án született Ma-
rosvásárhelyen. Érettségi után 1991-93 között két éves
színi tanfolyamon vett részt a Marosvásárhelyi Népfőiskolán.
1991- től a Hahota Társulat tagja. 1998–2001 közt a gyer-
gyószentmiklósi Figura Stúdió Színház tagja volt. 2001-
től a Marosvásárhelyi Ariel Színház tagja. Színészi, báb-
színészi munkája mellett gyermekelőadásokat ír és rendez.
Mint rendező a szászrégeni Kemény János Népszínháznál
is tevékenykedett. Verseit, karcolatait több sajtókiadvány
is publikálta. Díjnyertes fotóival több kiállításon vett részt.
Gombafotóit szakkönyvekben publikálták.

fotó: Jakab István
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Ditró, másként Gyergyóditró Hargita megye északi
részén, Szárhegy és Salamás között, a magyar nyelvi
tömb határán fekszik. Gyergyószentmiklóstól szűk
tizenöt kilométerre északnyugatra a Maros, a Ditró-
és a Martonka-patak törmelékkúpjain a Gyergyói-
medence északi részén fekszik. A község az említett
medence második legnagyobb települése Gyergyó-
szentmiklós után. A település városias jellegű, és va-
lóban ez a medence egyetlen községe, amely csak egy
ugrásnyira van a kisvárosi címtől. Éghajlata megegyezik
a medence többi helységének éghajlatával. A tréfás
megállapítás, miszerint Gyergyóban kilenc hónapig
hideg van és három hónapig nincs meleg, jórészt
megállja a helyét. Két lényeges tényező hordozza az
időjárás sajátosságát. Az egyik a tengerszint feletti
magasság – nyolcszáz méter –, a másik a hegyek közé
zárt medence-jelleg.
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Akik a falu 
alapítóinak 
tekinthetők

Ditró Szárhegy kirajzá‐
sából keletkezett a XV. szá‐
zadban. A hagyomány úgy
tartja, hogy a falu alapítása
a később igen népesre duz‐
zadt Csibi család – máskép‐
pen Csiby, Csibay stb. – ne‐
véhez fűződik, ily módon
tehát ők tekinthetők a falu
alapítóinak.

Feljegyzések vannak arról
is, hogy a mai ditrói Szent
Katalin‐templom helye is e
család birtoka volt, majd a
római katolikus egyháznak
adományozták azt, temp‐
lomépítés céljából. 

Az 1567‐es regestrum‐
ban Gyitro néven huszonhat
kapuval van bejegyezve.
Bethlen Gábor fejedelem
megbízottai 1614‐ben öt‐
venkét családot találtak itt. 

Az 1716‐1717‐ben pusz‐
tító pestisnek az akkor más‐
félezernyi lakost számláló
Ditróban majdnem hétszá‐
zan estek áldozatul. 

Azonban egy 1773‐ban
keletkezett határőri kimu‐
tatás már háromszázötven‐
hat családfőt és nyolcszáz‐
negyven fiúgyermeket tün‐
tetett fel, ami 2.400 lelkes
települést jelentett. 

Népességgyarapodás 
és a világháborúk 
áldozatai

A népességgyarapodás fo‐
lyamatosan tartott, és az
1900‐as népszámlálás 6.151,
míg az 1930‐as 6.785 főt írt
össze. Lélekszámban már a
XIX. században utolérte Szár‐
hegyet, míg napjainkra a más‐
félszeresére haladt. 

1829‐ben a királytól már
egy Bécsben kelt oklevél
nyomán két országos soka‐
dalmat és keddnapi hetivá‐
sár jogot szerzett. 

Már 1868‐ban a ditróiak
folyamodványban kérték,
hogy a rendezett tanáccsal
ellátott városok sorába ke‐
rülhessen a település. 

Ebben az időben Ditró a
környék komoly gazdasági

tényezőjévé vált. 
Az 1848‐49‐es szabad‐

ságharcban tizenkilenc dit‐
rói résztvevőről van feljegy‐
zés Bem József erdélyi had‐
seregében. 

Az I. világháború kétszáz‐
harmincöt, a II. világháború
százhét áldozatot követelt
a település lakói közül. 

Gyergyóditró 
katolikus 
templomai

Barokk római katolikus
Szent Katalin‐temploma egy
korábbi, feltehetően Szár‐
hegyhez tartozó kis kápolna
helyére épült feltehetően a
XVI. században. 

1653‐ban emelt tornyát
1712‐ben megmagasították,
1746 és 1757 között a
templomot újjáépítették,
egykor erődített fal vette
körül, ebből mára jóformán
csak a kapu maradt. 

A Szent Katalin‐templom
mellett áll a hetvenöt méter
magas 1908‐1913 között
épült neogótikus nagytemp‐

lom, amely Románia ötödik
legmagasabb temploma,
egyben az ország legmaga‐
sabb kéttornyú temploma. 

A templom 5 ezer fő be‐
fogadására képes.

A Szent Katalin
-templom

Gyergyóditrót először az
1567‐es regestrumban em‐
lítették. 1576‐ban Ditró,
1602‐ben Gitro néven sze‐
repelt. Benkő Károly szerint
az egyházközségnek már
1500 előtt is volt plébániája.
Ezt igazolja a község első
templomának tornyán meg‐
őrzött nagy csúcsíves ablak. 

A reformáció után egy
ideig Gyergyószárhegy fili‐
ája volt, 1711‐től ismét
anyaegyház lett. 

Amint azt már röviden
említettük, a gyergyóditrói
római katolikus Szent Ka‐
talin‐templom valószínűleg
a XVI. században épülhetett. 

A templom tornyát 1658‐
ban, 1712‐ben és 1756‐
1757‐ben újították fel. 

1714‐ben a műemlék‐
épületet tűzvész pusztította. 

1757‐ben a templom ha‐
jóját újjáépítették és kibő‐
vítették, erre utal az alábbi
felirat: 

„Ecclesia haec aedificate
ab anno 1756 ad an. 1757.” 

A falu első 
templomát 
Alexandriai Szent 
Katalin tiszteletére
szentelték fel

Mivel a régi templom egy
idő után kicsinek bizonyult,
mindössze hatszáz hívő be‐
fogadására volt alkalmas,
ezért 1911‐ben felépítették
az új kéttornyú templomot. 

Az Alexandriai Szent Ka‐
talin tiszteletére szentelt
templom máig megőrizte a
régi gótikus épület néhány
építészeti elemét, amelyek
beépítve napjainkban is
fennmaradtak. 

Az 1756‐1757‐es felújítás
során a templomhajót ki‐
bővítették és teljesen újjá‐
építették, ugyanakkor a tor‐

A magyar nyelvi tömb határán lévő templomok

Szent Katalin-templom



| Központ hetilap | 2019 / 1. |  január 10–23.

| ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK | / 7. /

nyot három öllel magasí‐
tották. 

A templom belseje ba‐
rokk díszítésű, főbejáratá‐
nak ajtókerete régi faragott
kövekből van összerakva. 

Az egykor oltárképként
használt 1600‐as évszám‐
mal ellátott Mária képen az
alábbi csonka felirat olvas‐
ható: 

„Gens Hungara, quid tre‐
pidas...” 

A műemléképület 
eredetileg 
vártemplom volt

A főoltáron Alexandriai
Szent Katalinnak, a temp‐
lom védőszentjének oltár‐
képe található. A templom
tornya harmincöt méter ma‐
gas, amelyen befalazva egy
nagy csúcsíves ablak nyomai
látszanak. 

A műemléképület erede‐
tileg vártemplom volt, egyes
védelmi falrészei még nap‐
jainkban is láthatók. 

2015‐től egymanuálos,
hat regiszteres, pedálos or‐
gonája is van, melyet Pap
Zoltán székelyudvarhelyi
orgonaépítő műhelyében
készítettek Baróti László‐
Sándor plébános szolgálata
idején. 

Az orgonát a ditrói szü‐
letésű Ft. Siklódi Sándor, a
clevelandi Szent Imre plé‐
bánia plébánosának hagya‐
tékából vásárolták. 

Az ország 
legmagasabb 
kéttornyú temploma

Az új gyergyóditrói római
katolikus templom, vagyis
a Jézus Szent Szíve templom
1908‐1911 között épült. 

A Gyergyói‐medence leg‐
nagyobb méretű kéttornyú
templomát Kiss István egye‐
temi tanár tervezte 1895‐
ben. Az építkezés kivitele‐
zője Kladek István szabad‐

kai vállalkozó volt. 
A sajátos térhatású temp‐

lom az 1900‐as évekre jel‐
lemző neogótikus és eklek‐
tikus stílusban készült. A
tornyok magassága hetve‐
nöt méter, az ott elhelyezett
működő toronyóra a régi
templomból származik. 

A templomhajó hossza
ötvenhat méter, szélessége
huszonhárom méter. 

A templom mennyezete
boltíves, amelyet hatalmas
pillérek tartanak, az ívbor‐
dák egyben díszítő elemek
is. Az ablaküvegeken a gó‐
tika jegyei ismerhetők fel. 

A színes 
ablakok a tizenkét 
apostolt ábrázolják

A keleti motívumokkal
díszített szentély Paulai Erik
olasz festőművész munkája.
A szószéket, a főoltár fa ré‐
szeit és a padokat Thék End‐
re budapesti műasztalos ké‐
szítette. 

A templom főoltárát car‐
rarai márványból készült
szobrok díszítik. A Szent
István, Szent László és Jézus
Szent Szíve márványszob‐
rok Siklódi Lőrinc szobrász‐
művész alkotásai. 

A műemléktemplom or‐
gonáját a Rieger‐cég, négy
harangját a Walser‐cég ké‐
szítette. Róth Miksa festette
a színes ablakokat, amelyek
a 12 apostolt ábrázolják. 

A templom 
felszentelése

A nagyméretű Krisztus‐
corpus Szántó László te‐
mesvári szobrászművész al‐
kotása. A főbejárati belső
ajtókat Lukács József mű‐
asztalos készítette. 

A nagytemplomot 1913
nyarán szentelte fel gróf
Majláth Gusztáv Károly er‐
délyi római katolikus püs‐
pök Jézus Szent Szíve tisz‐

teletére. 
A Jézus Szent Szíve nagy‐

templomot a centenáriumi
ünnepségek előtt  – 2007‐
2013 – kívül‐belül restau‐
rálták Köllő Miklós műépí‐
tész tervei alapján. 

A szentélyt Cimbalmas
Attila, a hajót Győri Lajos
budapesti festő‐restaurátor
javította ki. 

Ugyancsak ebből az al‐
kalomból kicserélték az elé‐
vült villanyhálózatot, res‐
taurálták a huszonhat re‐
giszteres, két manuálos or‐
gonát, melyet 1913‐ban ké‐
szített Riegel Ottó budapesti
orgonaépítő. 

2016-ban pótolják az el-
vitt eredeti nagyharangot

A templom előtti térre
Takó János szobrát állították
fel, aki a nagytemplom épít‐
tető‐plébánosa volt. A szob‐
rot Kolozsi Tibor szobrász‐
művész készítette. A nagy‐
templom harangjait 1917‐
ben rekvirálták. Az északi
toronyba 1926‐ban újraön‐
tették az 1 800 kilogram‐
mos Szeplőtelen fogantatás
és a kb. nyolcszáz kilogram‐
mos Szent László harango‐
kat, valamint 1962‐ben egy
száz kilogrammos Szent
Imre harangot is elhelyez‐
tek. 

2016‐ban pótolták a déli
toronyból elvitt Walser mű‐
helyében készült eredeti Jé‐
zus Szíve nagyharangot, a
Székelyudvarhelyen, Lázár
Imre műhelyében készült
huszonkét mázsás Jézus Szí‐
ve nagyharanggal, mely Szé‐
kelyföld legnagyobb harang‐
ja lett. 

A Jézus Szent Szíve nagy‐
templom Ditró büszkesége,
Székelyföld messze földön
híres temploma. 

Tanúja a Ditróban is vi‐
haros XX. századnak, világ‐
háborúknak, szenvedésnek,
de oltalma az Istenbe ka‐
paszkodó léleknek, otthona
az imádságnak és az Isten‐
nel való megbékélésnek, sok
egyházi és közéleti ese‐
ménynek.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László mű-
emlékvédő építész a saját
munkájából és gyűjteményé-
ből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe. További képek:
Csedő Attila fotográfus

Ditró fekvése
Orbán Balázs 
tudósítása 
alapján:

„… nagy hosszú falu
5000 lelket meghaladó
lakossal, mely csaknem
az egész tér szélességét
átfogja, úgy, hogy a tér
túlfelén fekvő Remetétől
csak a Maros választja
el. Csinos, több bolttal
szegélyezett piacza vá-
rosias színezetet ad
neki; sokadalmai, heti-
vásárai nagyon látoga-
tottak, különben is Dit-
róban mindenütt a jólét
és csinosság nyomait
látja az utas. És bizony-
nyal Ditró és Szárhegy
a Királyhágón inneni ré-
szek leggazdagabb két
faluja; ezt pedig nem
valami gyáripar vagy
kereskedésnek, hanem
főként a két falu közös
havasán felfakadó bor-
széki forrásnak köszön-
hetik, melyből és terje-
delmes havasaik lege-
lőiből közel 50.000 fo-
rint jövedelme van e két
községnek. Mindkét falu
fő adóját ezen jövede-
lemforrás fedezi, a fenn-
maradó részből iskolá-
kat, csinos faluházakat
építenek, a terhelő adó-
tól mentesült nép pedig
jólétben élvezi szorgal-
mának más által el nem
kaparintott gyümölcsét.
... ott a borszéki borvíz
(savanyúvíz), melyet
ezer meg ezer hordanak
szét az ország minden
zugába, elannyira, hogy
bármerre is menjen az
ember, mindenütt látja
azon egyszerű, primitív,
nyikorgó szekereket me-
lyek alacsony gyékény
ernyője alatt összezsu-
gorodva ül szerényen a
martialis székely, félor-
szágot bebarangol, ha-
zulról feltarisznyált sza-
lonnával elődve, fürge
kis lovait a kopár ava-
ron táplálva, addig me-
gyen tűrve, nélkülözve,
míg áruczikkének, a
nagyrabecsült székely
nektárnak vevőjére
akad; ekkor gabonát ve-
szen árából, mit haza
szállítva, még kap időt
arra is, hogy földjét
megművelje…”.

Jézus Szent Szíve templom
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2019

2019 többek között a ké‐
miai elemek periódusos
rendszerének éve, annak tisz‐
teletére, hogy Mengyelejev
bátyó pontosan százötven
évvel ezelőtt állította össze.
Továbbá, ő találta fel a klasz‐
szikus orosz vodkát is, köz‐
vetlenül az elemtáblázat
megalkotása után; ha a vod‐
kával kezdi, mai napig nem
lenne periódusos rendsze‐
rünk, hányódnának a kémiai
elemek szerteszét, példás
összevisszaságban. (Ez va‐
lójában csak urban legend:
a vodka receptje már ötven
évvel korábban ismert volt,
az viszont tény, hogy Mengyi
bácsi az alkohol‐víz elegyek‐
ről írta doktori disszertáci‐
óját. Tizenöt évig.) További
érdekesség, hogy az idei csak
a Gergely‐naptár szerint a
kétezertizenkilencedik év: a
berber naptár szerint ez a
2969‐ik, a buddhista naptár
szerint a 2563‐ik, az iszlám
szerint pedig ez még csak
az 1440. év, mivel ők még
ezt is Mohamed prófétához
igazítják. A fenti számokat
nem árt bemagolni, mert le‐
het egyszer kérdezni fogják
a nemrég újraindult Legyen
ön is milliomos!‐ban, amely‐
be Erdélyből is lehet jelent‐

kezni.
Még csak január eleje van

ugyan, de máris történtek
fontos dolgok a nagyvilágban,
például VV Vivi kiesett a Való
Világból, Katar kilépett az
OPEC‐ből (Kőolaj‐exportáló
Országok Szervezete), és
Ausztriában legalizálták a
melegházasságot; érdeke‐
sebb lett volna, ha utóbbi
kettő fordítva történik. És
most lássuk 2019 fontosabb
dátumait:
lMárcius 29. ‐ az Egyesült

Királyság a sok taknyoló‐
dás után végre ténylegesen
kiszambázik az Európai
Unióból, hacsak meg nem
gondolkozzák magukat ad‐
dig Terikéék, mert elvileg
megtehetnék

lÁprilis 30. ‐ a 85 éves, meg‐
romlott egészségi állapotú
Akihito japán császár le
fog mondani, ami azért ér‐
dekes, mert ilyesmire két‐
száz év alatt még nem volt
példa a távol‐keleti sziget‐
országban. Már ha megéri

lÁprilis‐május – választások
Indiában; nem vicc: annyi‐
an vannak, hogy ott nem
két napos a választás, mint
nálunk a melegreferen‐
dum, hanem két hónapos

lMájus 14‐18. ‐ csilivili ze‐

nés‐táncos összeurópai
LMBTQ‐banzáj, azaz Eu‐
rovíziós Dalfesztivál – Tel‐
Avivban!

lMájus 23‐26. ‐ EP‐válasz‐
tások

l Július 2. ‐ teljes napfogyat‐
kozás Dél‐Amerika „fölött”;
ha az előbbin a migráns‐
párti libsik győznek, akkor
Európa fölött is

lOktóber 25. ‐ az utolsó nap,
amikor megmászhatod az
Uluru‐sziklát, mivel az
Ausztráliában található, és
a kontinensország egyik
legismertebb jelképének
számító hatalmas, vörös
homokkőből álló szikla‐
tömbre október huszon‐
hatodikától már tilos lesz
felhágni. Az Északi Terü‐
leten magasodó monolit‐
nak ugyanis spirituális je‐
lentősége van az őslakosok
számára (mint a székelyek

számára az Isten széké‐
nek), és a tilalom azért
2019. október 26‐án lép
életbe, mert pontfix 34 év‐
vel az illető dátum előtt
került vissza Uluru az ős‐
honos lakosság birtokába.
Az Isten székére momen‐
tán még bárki fellátogat‐
hat...

A Disznó éve

„Lepergett már 21 század,
Fejedre nőtt a parazita állat,
Harcolnod kell, sose lesz vége,
Hát jól vigyázz, mert ez a
disznó éve!”

(A.M.D: A disznó éve)

A kínai asztrólógia szerint
2019 a békeszerető Disznó
éve lesz, amely csendben
emelkedik trónra 2019. feb‐
ruár 5‐én, meg se röffen. En‐
nek leginkább a romániai

disznók örülnek, mivel a ta‐
valyi nem igazán volt az ő
évük: több tízezret küldtek
át az örök moslékmezőkre
az állategészségügyis fehér
nindzsák, az állítólagos ser‐
téspestis‐járvány miatt.

Különösen kedvező évnek
ígérkezik az idei olyan szem‐
pontból, hogy levonjuk a kö‐
vetkeztetéseket: azokat, akik
csak visszatartanak, lehúz‐
nak minket, végleg ki kell
törölnünk az életünkből
(vagy legalább a fészbukról),
de békét kell kötnünk azok‐
kal, akik hiányoznak nekünk.
Ezenkívül ez az év egy új
szenvedély éve (csak egyé?),
az ötletek és tervek megva‐
lósításának esztendeje, és a
kínai asztromókusok szerint
úgy általában sok jó fog tör‐
ténni velünk. Csak győzzük
kivárni!

Molnár Tibor

AZ AKCIÓVADÁSZ. Egyál‐
talán nem számít neki, hogy
mi az illető akciós termék,
gondolkodás nélkül megvá‐
sárolja; képes megvenni
nyolc másfél literes zsírsze‐
gény tejet, ha adnak mellé
kettőt „ingyen”, még akkor
is, ha az egész család lak‐
tózérzékeny; négy plusz egy
doboz húszdekás ikrát, ha
az ötödiket „ajándékba” kap‐
ja, de azt már nem nézi meg,
hogy másnap lejár a garan‐
ciaideje; két "bax" 6+2‐es
bort (csak hatot fizetsz ki,
két palack „grátisz”), pedig
azok jobbára olyan savanyú‐
ak, hogy a káposztalé mel‐
lettük cukrozott méz, továb‐
bá bármilyen féle‐fajta‐mé‐
retű „leszállított árú” teflon‐
serpenyőt, amiből már több
van neki otthon, mint egy
közepes méretű háztartási
boltban, a raktárt is bele‐
számolva
A tanácstalan. Olyan elve‐

szettül bolyong a polcsorok
között, mint Győzike a
könyvtárban; mintha élet‐
ében először járna szuper‐
marketben, és a többi vá‐
sárlótól próbál tanácsot kér‐
ni, hogy ezt vagy azt meg‐
vegye‐e vagy se. Ha nem rá‐
zod le villámgyorsan, egé‐
szen a kasszáig fog nyaggatni
a marhaságaival

A TELHETETLEN. Púposra
rakja bevásárlókocsiját min‐
denféle, többnyire ehetet‐
len‐ihatatlan egzotikus hü‐
lyeséggel, amiknek mini‐
mum fele nem a vécében,
hanem a kukában fogja vé‐
gezni (strucc‐miccshús, ken‐
gurumáj‐májpástétom, po‐
liptakonyban érlelt törpe‐
tintahal, biodió‐likőrben áz‐
tatott francia csurdécsiga‐
csáp satöbbi), de aztán a
kasszasorba beállva mégis
úgy érzi, hogy alulvásárolta
magát, ezért még behajít a

rácsos kaufszekerébe jópár,
a pénztárgép mellé direkt a
magafajta kreténeknek ki‐
pakolt haszontalanságot:
sárgadinnyeízű kotont, sem‐
mibe se találó elemeket, szél‐
energia‐italokat meg néhány
egyszerhasználatos nap‐
szemüveget

A TROLL. Aki valójában nem
is vásárolni megy, hanem
hobbigeciskedni: odasuny‐
nyog melléd, és amikor nem
figyelsz, kicsi méregdrága
piákat és konzerveket csem‐
pész a bevásárlókocsidba,
lehetetlen dolgokat kér a ki‐
szolgálóktól ( bölénysajtot,
sündisznózsírt, zacskós visz‐
kit), és a talponálló kajáldá‐
ban odakönyököl valakihez
az asztalra, aki épp eszik, és
húsz centiről bámul a pofá‐
jába, vigyorogva

A POTYÁS. Ő se bevásárolni
megy, hanem zabálni: vé‐

gigkóstol harmincféle sza‐
lámit, húszféle sajtot, tízféle
virslit, ötféle maszlinát, aztán
teli bendővel vesz egy het‐
venbanis veknit, jóllakottan
felül az ingyenes maxitaxira,
és indulás után már épp el‐
kezdené majszolni a sarkát,

hogy nyomtassa le a sok zsí‐
ros cuccot, amikor a rázkó‐
dástól még jobban összeke‐
veredik a gyomrában min‐
den, hirtelen felpattan, és
egy nonfiguratív ábrát fosik
a hátsó ablakra, nadrágon
keresztül

Némi könnyed fejszámolás után megállapítható, hogy
az idei év a harmadik évezred és egyben a huszonegyedik
század tizenkilencedik éve, valamint jelenlegi évtizedünk
tízedik és utolsó éve. A prímszám-évek általában nagyon
szerencsétlenek, de most mákunk van, mert a 2019
ránézésre is osztható legalább hárommal.

VÁSÁRHELYI VÁSÁRLÓTÍPUSOK A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKBAN



Sokak mellett jómagam
is arra számítottam, hogy a
magyar politika kettészaka‐
dása, a most már jól látható
stílusbéli lezüllése az ön‐
kormányzati választásokra
alakul ki. Tévedtem. Az egyik
oldalon egy erős, céltudatos
(nem hibák nélküli) kor‐
mányzás, a másikon pedig
mindenki más: Gyurcsánytól
a szocikon át a Jobbikig. És
egy hangos, színes‐szagos,
erőszakos, teljesen értel‐
mezhetetlen kisebbség. Egy
vezető nélküli, felsorolha‐
tatlan számú slepp. Amely‐

nek tagjainak gőze sincs ar‐
ról, valamilyen fura felelős‐
séget és hatalmat megsze‐
rezve sem, hogy mit akarnak
(akarnának) az országgal
kezdeni. Az egész „elmeba‐
jos ellenzék” már most egy
tömböt alkot. A DK, az MSZP,
az LMP, a Liberálisok, a Mo‐
mentum, a Jobbik, és min‐
denféle önjelölt, Soros‐pénz‐
ből vígan megélő „civilek”.

Habár azon lehet vitázni,
hogy az utóbbi és az előbbi
mennyire fedi le egymást,
azaz a politikai slepp és a
„professzionalista” pártpo‐

litika mennyire ér össze, de
tény, hogy Magyarország ma
„kettőtömbű politikai rend‐
szerré” vált, és az is, hogy
egy (nem több!) komoly po‐
litikai törésvonal körvona‐
lazódik. A többi, az eddig
jellemző incifinci ellenzéki
törésvonalak kezdenek el‐
mosódni.

A szellemtudományok a
második világháború óta
vizsgálják egy‐egy ország
politikai, ideológiai, vallási
és más egyéb világképekből
kialakult társadalmi törés‐
vonalait. Ezek általában és
a leglátványosabban a kul‐
túra és a politika dimenzi‐
ójában artikulálódnak. A
rendszerváltoztatás környé‐
kén azt láttuk, hogy egy sok‐
rétű, plurális demokratikus
rendszer van kialakulóban,
mára viszont egyre inkább
egy „kétosztatú rendszer”
jött létre. A probléma nem
is ez lenne, hisz az Egyesült
Államok – és sokáig Anglia,
Németország és tucatnyi eu‐
rópai ország – is ezen az
úton járt. A valódi dilemma
az, hogy miféle az a két po‐
litikai tömb, amely most a
szemünk láttára alakul.

A kormányzó oldal rend‐
be tette a gazdaságot, valódi
társadalompolitikát hirde‐
tett (családtámogatások ki‐
terjedt rendszere), az ellen‐
zék pedig, amely az elmúlt
években jobban utálta egy‐
mást, mint a Fidesz–KNDP‐
t, most egybekelt. Történel‐
mi frigy ez, amely kétség‐
beesésben, gyűlöletben és
bizonyos külföldi érdekeket
is felvállalva köttetett. Mert
mit is láttunk az elmúlt he‐
tekben? A szokásos válasz‐
tási vereségből fakadó fel‐
indultság mentén megszü‐
letett az „egységes ellenzék”.
Egy zavaros ideológiájú, az

érzelmei által vezérelt „va‐
lami”, amely nem átallja a
parlamenti demokrácia
alapszabályait is felrúgni.
Néha nevetséges, néha pol‐
gárpukkasztó módon. De
mindig jó hangosan és most
már egyre ijesztőbb módon.

De lelkük rajta! Szeren‐
csére egy olyan globális po‐
litikai mozgástérben törté‐
nik mindez, ahol esélyük
sem lesz így. Hiába az erő‐
szakos fellépés, hiába a fé‐
lelemkeltés, hiába minden
olyan politikai akció, amely‐
nek sem értelme, sem jövője
nincs – legfeljebb a (nem‐
zetközi) médiába lehet vele
bekerülni. Tévészékházat
dobálni, a parlamenti ülést
vezető elnököt nem engedni
a helyére, rendőröket pro‐
vokálni? Ki lesz erre „vevő”?
Ki fog támogatni egy olyan
„új politikai tömböt”, amely‐
nek semmi, de tényleg sem‐
mi más célja nincs, mint a
zavarkeltés? Amelynek „pro‐
minens” vezetője, Tóth Ber‐
talan arról kiabált a hétvégi

tüntetésen, hogy MSZP–DK–
Jobbik–Momentum–LMP
közös lista lesz a májusi EP‐
választáson. És amelynek
nincs semmi más víziója,
csak a kormánybuktatás. Ez
tényleg politikai elmebaj.

A „halk többség” most
megdöbbenéssel szemléli,
hogy egy volt „szkinhedve‐
zér” kéz a kézben együtt
tüntet a posztkommunis‐
tákkal és a Soros‐szerveze‐
tek által pénzelt erőszakte‐
vőkkel. Ám – ne felejtsük
el, és ezért érdemes most
egy kicsit jobban odafigyelni
erre a randalírozásra – vol‐
tak olyan korszakok törté‐
nelmünk során, amikor saj‐
nos működött ez a fajta erő‐
szakos, társadalmi fellépés.
Amikor egy „nagyszájú” ki‐
sebbség nemzetközi támo‐
gatással maga mögött képes
volt mindent felforgatni,
minden lehetőséget tönk‐
retenni. Figyeljünk és em‐
lékezzünk!

Nagy Ervin
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Medical 
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• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

AZ ELMEBAJ TÖMBJE
AZ ELLENZÉK, AMELY AZ ELMÚLT ÉVEKBEN JOBBAN UTÁLTA EGYMÁST, MINT A FI-
DESZ–KDNP-T, EGYBEKELT. TÖRTÉNELMI FRIGY EZ, AMELY KÉTSÉGBEESÉSBEN,
GYŰLÖLETBEN ÉS BIZONYOS KÜLFÖLDI ÉRDEKEKET IS FELVÁLLALVA KÖTTETETT
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Édesapja, majd 
Coroș László 
voltak az első edzői

– Már 5 évesen tudtam
korcsolyázni édesapámnak
köszönhetően, hiszen a téli
időszakokban gyakran vitt
a hajdani korcsolyapályára.
Miután 6 évesen nem fo‐
gadtak be a Mureșul kor‐
csolya‐szakosztályához, mi‐
vel túl kicsinek véltek, 7
évesen Coroș László bevett
a korosztályos csapatába,
ahol jól megtanultam kor‐
csolyázni. 

– Mikor érte el az első
eredményeket hazai szin-
ten?

– Még abban az évben ki‐
jutottam az országos gyors‐
korcsolya‐bajnokságra, ahol
a korosztályomban az első
öt között végeztem. A kö‐
vetkező év nyarán az or‐
szágos görkorcsolya‐baj‐
nokságon 3. lettem, azon
év telén pedig megszerez‐
tem a korosztályos országos
bajnoki címet. 

– A 2002-es téli olimpiáig
hosszú és göröngyös volt az
út. De addig hazai szinten
milyen eredményeket ért
még el?

– Sok országos bajnoki
címet szereztem és hazai
rekordot döntöttem meg az
évek során. A gyorskorcso‐
lyában négy női táv van,
amelyből az 1000, 1500 és
3000 méteren országos re‐
kordot állítottam fel. 

A 2002-es 
Salt Lake City-i 
téli olimpia után 
hagyta abba. Miért?

– Sikereinek és főleg a sok
munkának köszönhetően ju-
tott ki a 2002-es Salt Lake
City-i téli olimpiára, amely
sportpályafutásának legki-
emelkedőbb sikere volt mind-
amellett, hogy 1997-ben Ro-
mániát képviselve sikeresen
részt vett a Sundsvall-i (Svéd-
ország) Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon is. Mi-
lyen volt azon időszak?

– Amikor kijutottam a
2002‐es Salt Lake City‐i Téli
Olimpiai Játékokra, nagyon
fel voltam bőszülve az ak‐
kori rendszerre, édesapám
próbált is meggyőzni, hogy

ne menjek ki Amerikába a
világversenyre, inkább
hagyjam abba a sportolást.
Az olimpia után teljesen
szakítottam a versenysport‐
tal... 

– Miért? Nem volt meg a
tisztelet ön, vagy az akkori
sportolók iránt?

– Inkább anyagi problé‐
mák merültek fel: ígértek
valami anyagiakat és fel‐
szereléseket, de a felsőbb
vezetők nem tartották be a
szavukat. Ettől nagyon meg
tudtam csömörölni! 

– A tartozásokat idővel
kifizették?

– Igen. Lejárt a szezon
márciusban, de csak októ‐
berben egyenlítették tarto‐
zásukat, miután az egész
nyár lejárt és nem edztem
semmit. Akkor határoztam
el, hogy nincs értelme újra‐
kezdeni a gyorskorcsolyá‐
zást – sőt még a görkorcso‐
lya‐bajnokságban sem vet‐
tem részt azon nyáron –, hi‐
szen beláttam, hogy a szak‐
szövetségnek, a vezetőknek
csak ,,ennyire” voltam fon‐
tos. Ha őket nem érdekelte,
sajnos már engem sem ér‐
dekelt a korcsolyázás, habár
feláldoztam a gyermekko‐
rom és az ifikorom, hogy si‐
keres sportoló legyek! De
nem bántam meg, hiszen
bejártam a világot, sok szép
helyen megfordultam, sike‐
reket értem el... 

– Keserű szájíze van ezek
után. Mindezek a problémák
az eredmények rovására is
mentek?

– Azt nem mondhatnám,
de amikor éreztem, hogy a
felmerülő problémák miatt
lanyhul az ambícióm, abba
is hagytam a gyorskorcso‐
lyát, nem kínoztam tovább
magam. Ha valakinek em‐
lítem, hogy részt vettem egy
olimpián, azt kérdezi, hogy
hányadik lettem? Ez az első
kérdése, az már nem is any‐
nyira fontos, hogy mik is
álltak a sikerek mögött. Egy
idő után belejöttem ebbe a
rutinba, hogy senkit nem
érdekelnek az eredménye‐
im. Ez egy picit bosszant,
bár ez a része volt az élet‐
emnek.

Jelenleg csak alkalom -
adtán korcsolyázik

– A 2002-es Salt Lake City-
i téli olimpián és a 1997-es
Sundsvall-i (Svédország) Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválon milyen helyezéseket
ért el?

– Salt Lake City‐ben há‐
rom versenyszámban álltam
a starthoz, miután Romá‐
niában mind a három távon
országos rekordot állítottam
fel 2002‐ben, amikor 21
éves voltam: az 1000 mé‐
teren 34., az 1500 méteren
31., míg a 3000 méteren a
24. helyen végeztem, míg
1997‐ben Romániát képvi‐
selve a Sundsvall‐i (Svéd‐
ország) Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon az
1000 méteren 3., míg az
500 méteren 7. helyezést
értem el. 

– Jelenleg milyen kötődése
van a sporthoz és ugyanak-
kor mivel foglalkozik?

– Irodai munkát végzek
az E‐ON‐nál Marosvásárhe‐
lyen. Csak hobbiszinten ma‐
radt meg a sport az élet‐
emben, ugyanis alkalomad‐
tán még felhúzom a lába‐
imra a korcsolyákat és le‐
korcsolyázok néhány kilo‐
métert. 

Jakab szívesen 
edzősködne, de...

– Nem gondolt arra, hogy
idővel edzősködjön? 

– Épp nemrég beszéltem
Coroș Lászlóval, aki meg‐
említette, hogy idővel sze‐
retne egy kiskorú korcso‐
lyázó csapatot elindítani a
Mureșul SK keretén belül,
ami örvendetes dolog lenne.
Én felajánlottam segítsé‐
gem, hogy megtanítsam
korcsolyázni a gyerekeket,
viszont a technikai dolgokat
ő végezné el. 

– Mint ismeretes, siralmas
helyzetben van a hazai, azon
belül a vásárhelyi korcsolya
a körülményeknek köszön-
hetően. Mindezek dacára
még lenne motivációja Jakab
Andreának, hogy gyerekeket
tanítson korcsolyázni?

– Igen, főleg ha látnám,
hogy van elszántságuk a
sportág iránt. Az én kislá‐

nyommal próbálkoztam, de
nem szereti a korcsolyázást,
ám szívesen vízilabdázik.
Rájöttem, hogy azt kell tá‐
mogatni a gyerekekben,
amit szeretnek és hajlamuk
van rá. 

– Sokszor eszébe jutnak
a hajdani versenyek, az egy-
kori sikerek?

– Igen. Visszaemlékszem,
hogy a rendszerváltás után,
azaz 1990‐ben én még ele‐
mi osztályos voltam, de azon
időszakban sokan abba‐
hagyták a korcsolyázást vá‐
rosunkban: a klubon belül
a több tíz gyerekből alig
maradtunk mindössze 10‐
en, 15‐en. Sajnos jelen pil‐
lanatban is siralmasak a fel‐
tételek, hiszen köztudott,
hogy nincs a téli sportok
űzésére alkalmas jég Ma‐
rosvásárhelyen, nincs fel‐
szerelés, szinte semmi, és
mégis vannak eredmények.
Arra is sokszor visszaem‐
lékszem, hogyan végeztem
a száraz edzéseket, vagyis
a fizikai edzéseket jég hiá‐
nyában, aztán október–már‐

cius közötti időszakban Né‐
metországban készültem
fel, emellett matematika‐
informatika szakon egyete‐
mista is voltam, amit aztán
idővel sikeresen elvégeztem.
Hihetetlen még most is szá‐
momra, hogy nagyon el‐
szántan harcoltam a jó ered‐
ményeim érdekében, de saj‐
nos huzamosabb ideig
mindkettőt párhuzamosan
nem tudtam volna sikeresen
végezni. 

– Mi lett volna, ha más,
nyugati ország színeiben ver-
senyzett volna?

– Talán, ha más ország‐
ban éltem volna, vagy idővel
máshová kerültem volna ki,
mint például Antal Emese
(Ausztria‐szerk. megj.) –
ahol jégcsarnok van szinte
minden negyedben, az ed‐
zések és a lehetőségek is
másabbak –, akkor köny‐
nyebb lett volna a felkészü‐
lés, aminek köszönhetően
az eredmények is pozití‐
vabbak lettek volna... 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Jakab Andrea részt vett egy téli olimpián is, de... kit érdekel?!
Jakab Andrea a marosvásárhelyi futókorcsolyázás egyik legsikeresebb képviselője,
ugyanis a sok országos bajnoki cím és nemzetközi versenyeken elért kiváló
eredmények mellett, sikeresen részt vett az 1997-es Sundsvall-i (Svédország)
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, majd a 2002-es Salt Lake City-i téli olimpián
is Romániát képviselve. Andreát tavaly novemberben a Marosvásárhelyi Kultúr-
palotában megtartott Közösség értékei elnevezésű rendezvényen ismertem meg,
majd elbeszélgettünk a sportpályafutásáról. 

Kik képviselték Maros megyét a téli olimpiákon?

A Téli Olimpiák 95 éves története során (1924‐
ben a franciaországi Chamonix‐ben került sor az el‐
sőre) mindössze 7 Maros megyei sportoló képviselte
Romániát a rendezvényeken.

Íme a sorrend:
1. Biró Antal jégkorong, 1964 Innsbruck
2. Coroș László gyorskorcsolya, 1980 Lake Placid 
3. Hodos László bob, 1992 Albertville 
4. Antal Emese gyorskorcsolya, 1994 Lillehammer és
1998 Nagano (Ausztriát képviselve)
5. Madarász Csaba gyorskorcsolya, 1992 Albertville
(Magyarországot képviselve)
6. Jakab Andrea gyorskorcsolya, 1992 Salt Lake City

7. Daniela Oltean gyorskorcsolya, 2006 Torino
Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválokon (FOTE)

Romániát marosvásárhelyiként Jakab Andrea (1997
Sundsvall‐Svédország) mellett Soós Levente atlétázó
(1993 Valkensvaard‐Hollandia), Andreea Târşoagă
és Monica Bărăbaş kézilabdázók (2017 Győr) képvi‐
selték, viszont a szintén vásárhelyi Mădălina Florea
atlétázó 2010‐ben részt vett a szingapúri I. Nyári If‐
júsági Olimpiai Játékokon. 

Jakab Andrea / fotó: Facebook
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Angyalságok c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Tavaly Emily vitte a fát, idén majd Emi, jövőre Emma, csak aztán következik Emil! 

Madarász Csaba is versenyzett téli olimpián
Jakab Andrea és Dörfler-
Antal Emese mellett a ma-
rosvásárhelyi Madarász
Csaba is kijutott téli olim-
piára mint gyorskorcso-
lyázó: ő 1992-ben Albert-
ville-ben Magyarországot
képviselve az  500 méte-
ren a 37., 1000 méteren
41. és az 1500 méteres
távon 42. lett. Csaba – aki
ifjú Gál Károly vásárhelyi
gyorskorcsolya-edző ke-
zei között formálódott –
, a következőképpen em-
lékezett vissza a Maros-
vásárhelyen eltöltött idő-
szakra:

Madarász 
sokat köszönhet 
edzőinek

– Egykori osztálytársa‐
imnak köszönhetően kezd‐
tem el gyorskorcsolyázni,
akik aztán abbahagyták a
sportolást a nehéz nyári,
fizikai felkészülés idején,
én meg elszántan folytat‐
tam tovább. Gyorskorcso‐
lya országos bajnokságon
többnyire 3. és 4. helye‐
zéseket értem el, görkor‐
csolya‐bajnokságon egy‐
szer lettem országos har‐
madik, viszont a sportkar‐

rierem jobb eredményeit
már Budapesten értem el.
Szerencsém volt, hogy Ma‐
rosvásárhelyen kiváló ed‐
zőm volt, hiszen ifjú Gál
Károlynak köszönhetően
tanultam meg korcsolyáz‐
ni, ő segített és támogatott
a sportkarrierem során –
mondta el Madarász, majd
a magyar színekben elért
eredményeiről is beszélt:

– A rendszerváltás után
az MTK‐ban folytattam a
gyorskorcsolyázást. Nehéz
volt a beilleszkedés, nem
vártak oda tárt karokkal,
viszont az ottani edzőm –
akit én korábban két, ál‐
talam Budapesten meg‐
nyert versenyen ismertem
meg –, a néhai Merényi
József felkarolt és támo‐
gatott céljaim elérésében.
Magyarország színeiben
négyszer nyertem orszá‐
gos bajnoki címet 1991–
1994 között, emellett rá‐
dolgoztam, hogy az 1992‐
ben Albertville‐ben meg‐
rendezett téli olimpiára is
kijussak – mondta el Ma‐
darász, aki az akkori ma‐
gyarországi és a nyugati
körülményeket is felele‐
venítette: 

Más körülmények 
között edzett

– Marosvásárhelyhez Bu‐
dapest volt a legközelebb,
ahol volt minőségi nagy jég‐
pálya, viszont nehéz volt a
versenyekre kijutni a rend‐
szerváltás előtt. Az igazi
minőségi, nem vastag jég‐
felületű nagypályák – me‐
lyeknek szabályozni tudták
a jégfelület‐hőmérsékletét
a nézők jelenlététől függően
–, többek közt Németor‐
szágban, Hollandiában, a
kanadai Calgaryban voltak
annak idején, ahová minden
szempontból nehéz volt el‐
jutni. Ha például Németor‐
szágban egy ilyen jégpályára
felálltunk, kicsúszott a kor‐
csolya a lábunk alól, hiszen
a jó minőségű jéghez nem
voltunk hozzászokva, sőt a
kanyarokat az elején alig
tudtuk bevenni. 

Felkészülés szempontjá‐
ból a rendszerváltás után
jobb körülmények voltak
Magyarországon, mint Ro‐
mániában, nyugatról köny‐
nyebben juthattunk felsze‐
relésekhez is, sőt a felké‐
szülés is hasznosabb volt.
Emlékszem, hogy egy hol‐
land edző is tanított tech‐

nikai elemeket nekünk, sőt
gumikötéllel is rendszere‐
sen edztünk, ami kiválóan
erősítette az izmainkat –
emlékezett vissza Mada‐
rász, aki jelenleg egy gyógy‐
szergyárban dolgozik, vi‐
szont gyakran jár szaladni,
de alkalomadtán még kor‐
csolyázik is. 

Albertville? 
Szenzációs élmények!

Végül az 1992‐es téli
olimpiával kapcsolatosan
Madarász megjegyezte:

– Albertville‐ben meg‐
hatódtam és meglepődtem
a sok újságírótól, fényké‐
pésztől, a rengeteg kame‐
rástól, a több ezer nézőtől,
amihez mi, kelet‐európai
versenyzők nem voltunk
hozzászokva, mindamellett,

hogy én erre fel voltam ké‐
szülve. Ezt meg kellett szok‐
ni, át kellett élni, de szen‐
zációs élményekkel lettem
gazdagabb!

1996‐ban még megpró‐
báltam kijutni a naganói
téli olimpiára, de akkor a
számos verseny miatt túl
kimerült voltam, így sajnos
nem tudtam megfutni a
szintidőt. Idővel munkahe‐
lyet is változtattam, kissé
kiöregedtem a ver‐
senysportból is, időm sem
volt versenyezni, így abba‐
hagytam a gyorskorcsolyá‐
zást – fejezte be gondolatát
a marosvásárhelyi születé‐
sű, 51 éves Madarász Csaba,
aki időnként szívesen láto‐
gat szülővárosába, amely
mindig visszahúzza a gyö‐
kerekhez. C.F.A.



Vakációs meglepetés a
kicsik számára! A 12 év
alatti gyermekeknek van
egy második korcsolya‐
pályájuk is, ami csak az
övék! A Ligetben található
pálya mellett a kicsik im‐
már a Diamant/Gyémánt
parkban is élvezhetik a
jeget, naponta 9 óra és
21.30 között. Az első tur‐
nus (menet) 9 órakor kez‐
dődik és másfél órát tart,
a további turnusok idő‐
pontja: 11 órától 12.30‐
ig, 13.30‐tól 15 óráig, 16
órától 17.30‐ig, 18 órától
19.30‐ig, 20 órától 21.30‐
ig. A Diamant/Gyémánt
lakótelepi jégpályára a
belépő 8 lejbe kerül és
nem lehet korcsolyát bé‐
relni.

A marosvásárhelyiek
igencsak kihasználják a
téli szezont, a Ligetben
található korcsolyapályát
12.158‐an vették igénybe
a megnyitástól mostanáig,
és további 100 személy
váltott bérletet. A jégre
lépők közül több mint
8000‐en gyerekek voltak.
A rekordot a január 2‐ai
részvétel jelentette, ami‐
kor 1500‐an látogattak
ki a jégpályára.

A bel- és 
külkapcsolati osztály
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Marosvásárhely, a két korcsolyapályá-
val rendelkező város! Rekordszámú
korcsolyázó január 2-án

A nagyszerű kötetet
szüleik, tanáraik, iskola‐
társaik és a kiadványban
megszólaltatott szemé‐
lyiségek jelenlétében ben‐
sőséges hangulatú bemu‐
tatón vehették át decem‐
ber 19‐én a Bernády Ház‐
ban a szerzők és az il‐
lusztrátorok. A tizennégy
dolgozat szerzője – Bakó
Eszter, Benő Ákos, Be‐
reczki Alpár‐Előd, Borka‐
Balás Réka, Csorja Ráhel,
Czimbalmos Szabolcs,
Dull Bence, Fülöp Dorottya, Kántor Zsolt, Marton Szabolcs,
Nagy Ágota Gabriella, Nagy Attila, Szitai Eszter és Walter
Zsolt – különböző műfajú írásaikban tökéletesítették a
témát. 

Simon György magyartanár, kuratóriumi tag, a kötet
szerkesztője a könyvbemutatón megjegyezte, hogy „olyan
kreatív, egyéni kutatómunkát és képzelőerőt megmozgató
írásokat vártunk, amelyek nemcsak Bernády életének
kevésbé ismert mozzanatait mutatják be (például egyházi
főgondnok, iskolapolitikus stb.) hanem a kortársait, a
korabeli várost, annak mindennapjait is. (...) Úgy gondoltuk,
ha „tanárosan” avatkozunk be, akkor nem éreznénk a
diák tollforgatók stílusának frissességét, egyéni voltát.
Mondhatjuk bátran, hogy figyelemre méltó egyének, egye‐
sek már egyéniségek, bár különböző szinten állnak, füg‐
getlenül iskolától, hatástól, születési évszámtól. Figyeljük
csak meg azt a kritikai hangvételt, amely némely írásban
a mai városvezetésnek szól a Bernády Györggyel való
öszszehasonlítás során!” 

A Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum három lelkes
tanára – Gyarmathy János, Kolumbán‐Kántor Zita és Nagy
Annamária – segített kiválasztani az illusztrációs anyagokat,
így Baráth Noémi, Deák Éva Csenge, Dodó Nikita, Fazekas
Emese, Ferenczi Beáta, Ferenczi Éva Melinda, Gólya Zsom‐
bor, Hegedüs Erzsébet, Hincs Anita, Iere Anett, Ilyés
Ingrid, Kiss Anna Andrea, Kiss Norbert, Korodi Helga,
Máthé Katalin, Miholcsa Dávid, Moldovan Denisa, Nagy‐
Kaiser Anita, Osváth Bernadett, Petra Júlia, Ravasz Antónia,
Román Krisztina, Szabó Orsolya, Szántó Izabella tehetsége
és fiatalos ötletessége mérvadó volt a 27 színes munkában
(festmény, grafika, plakett).

A Bernády‐kiadvány technikai szerkesztése András
Gabriella és Bálint Hajnal nevéhez fűződik. 

Czimbalmos Ferenc-Attila

Bernády városa diákszemmel
Érdekes kötetet jelentetett meg a Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány, melyben hangsúlyos a fia-
talok tisztelgése Marosvásárhely legendás polgármes-
terének emléke előtt. A pályázatokat az alapítvány
kezdeményezte, a vetélkedőkbe bekapcsolódtak a hely-
beli középiskolás diákok, melyek dolgozataiból kere-
kedett ki egy sajátosan fiatalos városkép, amelyet a
Művészeti Líceum tanulóinak festményei, grafikái, pla-
kettjei tesznek színesebbé, teljesebbé a kiadványban.


