
Szűkösnek bizonyult közönsége számára a Maros Megyei Sürgősségi Kórház amfiteátruma, ahol az
idén 15. alkalommal megszervezett, nemzetközi részvétel mellett zajló Cardio NET nevet viselő
kardiológiai konferencia kapott helyet. A hivatalosan szerda reggel kezdődő eseményen zsúfolásig
telt a terem orvosokkal, diákokkal és a szakma iránt érdeklődőkkel, akik a dr. Benedek Imre és csa-
pata által megszervezett konferencia ünnepélyes megnyitójára voltak kíváncsiak. >>> 3. oldal

Interjú

„Én vagyok 
Magyar 
Rózsa, 
szívemből 
szól ez 
a nóta”  
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Sport

In memoriam Gáll Dezső
A labdarúgó 1. Ligában szereplő ASA volt balhátvédje,
Sepsi László volt az együttes fizikálisan legképzettebb
játékosa, a soron következő idényben pedig az argentin
Pablo Brandan is hasonló adottságokkal rendelkezik.
Mindkettő bombaerős lövéseiről, pontos, távoli sza-
badrúgásairól ismert, akárcsak az AS Armata egykori
kiváló balhátvédje, a néhai Gáll Dezső, akinek a minap
volt halála 17. évfordulója.

Társadalom

Victor Ponta: Törökországi levelek egy 
Édes népem! Először is sietek megnyugtatni mindenkit,
hogy a körülményekhez és egy (politikai) haldoklóhoz
képest jól vagyok, bár kissé elhúzódik a lábadozásom;
más feleennyi idő alatt egy bypass-műtétből vagy egy
májtranszplantációból is már felépült volna. A térd-
műtétem tökéletesen sikerült, az orvosom, Dr. Kebab
Türkylmaz szerint rendesen fogok tudni járni, futni,
kosarazni, sízni. Utóbbira baromi kíváncsi vagyok, hi-
szen eddig nem tudtam.

>>> 6. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Ellenfél nélkül   

A régi-új megyei alelnök kinevezésének „tá-
volba mutató” hatásairól talán fölösleges lenne
szót ejteni, ellenben akkor, amikor az előbb
felvázolt stratégiai lépéseket sorozatosan olyan
személyek felkarolásával társítják, akik szintén
a korábbi elvek mentén politizálnak, akiktől
továbbra sem számíthatunk másfajta hozzá-
állásra, akkor joggal merülhet fel a kérdés: mi-
ért kell egyeseknek újra és újra a politikai el-
lenfeleink érdekei szerint cselekedniük? Miért
kell mindig olyan politikusokat küldeniük a
frontvonalra, akiknek nincs saját, önálló gon-
dolatuk, akiket csak a többségiek „lelki érzé-
kenysége” foglalkoztatja, akik a tettek helyett
az elégtelen bizonyítványukat magyarázzák? 

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

A vásárhelyi „csernobili” 

Ha az Azomureşről hall, nincs az a vásárhelyi
lakos, akinek ne az általa okozott környezet-
szennyezés jutna először eszébe. A „szocialista
iparosítás” éveiben a város tövébe épített füst -
okádó kolosszus kettős célt szolgált: egyrészt
a vidék ipari fejlesztését, másrészt a munkaerő
betelepítése által a város etnikai összetételének
a megváltoztatását. 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  

> > > M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p < < <
w w w . k o z p o n t . r o

>>> 4. oldal

„Dr. Benedek Imre a 
konferencia szíve és lelke” 
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Nyáresti 
orgonahangversenyek

Július 9-én, csütörtökön este
7 órától a Vártemplomban kerül
sor hangversenyre, Molnár
Tünde Johann Prause és Klass-
meyer orgonáján Bach, Buxte-
hude és Csíky Boldizsár műveit
játssza.

Nyári iskola a múzeumban
A Maros Megyei Múzeum

természettudományi részlege
vakációs foglalkozásokat szervez
6-12 éves gyerekek számára. Jú-
liusban minden pénteken 10-
12 óra között a Horea utca 24.
szám alatti új épületben szak-
emberek és önkéntesek várják
a vakációzó kisdiákokat. Július
10-én, pénteken a Gyümölcs –
az egészség forrása című fog-
lalkozás keretében a gyerekek
megismerkedhetnek a gyümöl-
csökkel, és ezekből salátát ké-
szítenek. A tevékenységekre na-
ponta 9-13 óra között lehet
feliratkozni a fent említett cí-
men vagy a 0365/430-390,
0740-187- 873-as telefonszá-
mokon, illetve a
muzeustnms@yahoo.com e-mail
címen.

Anna-bál
A Magyar Dolgozók Egyesü-

lete és az Erdélyi Magyar Balol-
dal július 24-én 18 órától a Deus
Providebit Ház éttermében (ró-
mai katolikus plébánia udvara)
Anna-bált szervez. Élőzene lesz,
tombola és egyéb meglepeté-
sek. A szervezet Madách Imre
utca 12/A szám alatti székhelyén
vagy a 0744-928-299-es tele-
fonszámon lehet érdeklődni hét-
főtől péntekig 9-11 óra között.

Németh Ferenc vulkáni 
fotóművész kiállítása

Megnyílt Németh László vul-
káni fotóművész egyéni tárlata
a marosvásárhelyi Bolyai téri
unitárius templom tanácster-
mében.

Kenutúra a Maroson
Fiatal felnőtteknek, baráti

társaságoknak és céges munka-
közösségeknek tart háromnapos
vízitúrákat az Outward Bound
Romania. A Maros folyón zajló
kenutúra célja a vezetői készség,
a csapatmunka fejlesztése. A
Flowing LeaderShip tréningen
való részvétel növeli az önbizal-
mat, fejleszti a vezetői készséget
és segít abban, hogy pozitív vál-
tozás és újítás történjen a részt-
vevők életében. Érdeklődni és
jelentkezni a 0265/250-939-es
telefonszámon vagy az
info@outwardbound.ro címen
lehet.

Sz. Kovács Géza tárlata
Sz. Kovács Géza festő- és

grafikusművész alkotásaiból
nyílt egyéni kiállítás a segesvári
Gaudeamus Házban.

Avar harcosok Erdélyben
A marosvásárhelyi várban

lévő Történelmi és Régészeti
Múzeumban megtekinthető az
Avar harcosok Erdélyben című
kiállítás.

Romániai orchideák
Romániában élő orchidea-

fajtákat mutat be a marosvá-
sárhelyi Természettudományi
Múzeumban nyílt kiállítás.

Erdélyi csipkék
Marosvásárhelyen, a Nép-

rajzi és Népművészeti Múzeum
Rózsák tere 11. szám alatti szék-
helyén látogatható a sepsiszent-
györgyi Székely Nemzeti Múze-
ummal közösen szervezett
Erdélyi csipkék című kiállítás.

Marosvásárhely 
és a háború írásban 
és képben, 1914–1918

A Teleki-Bolyai Könyvtár és
a Teleki Téka Alapítvány Maros-
vásárhely és a háború írásban
és képben, 1914–1918: köny-
vek, dokumentumok, képek és
tárgyak városunk életéről és a
nagy háborúról című időszakos
kiállítása a marosvásárhelyi Te-
leki Tékában tekinthető meg
keddtől péntekig 10-18 óra kö-
zött, szombaton és vasárnap 10
órától 13 óráig.

2. oldal >> Naptár 2015. július 9–15.
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Lapunk előfizethető 
Maros megye összes

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

Telefon:  0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Július 9. Lukrécia, Vera, Eleonóra
Július 10. Amália, Ulrik, Bekény
Július 11. Nóra, Lili, Bence
Július 12. Izabella, Dalma, János
Július 13. Jenő, Ernő, Sára, Henrietta
Július 14. Örs, Stella, Ferenc
Július 15. Henrik, Roland, Lóránt

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Szakmai téren új kihívások kínálkoznak fel a hét
során, melyek a karrierje emelkedésében előfutárként
szolgálnak. Felerősödik önben a tettvágy, az éleslátás, a
céltudatosság, ami erős felhajtóerő az újabb elképzelései
kivitelezéséhez.
BIKA: A racionális gondolkodás most nagy segítség lehet.
Intelligenciakapacitása a csúcson van. Amit eddig merész
ötletnek gondolt, lassan realizálódhat. A hét során az át-
vonuló bolygók egy új ajánlatot ígérnek, ami egy jobb po-
zícióval kecsegtet az anyagi helyzetét illetően.
IKREK: A zseni a káoszban is jól kiigazodik. Erről meg-
győzheti a kollegáit is a hét során. Bent a munkahelyén a
feje tetején áll minden, amihez most ön nagyon kell, hogy
helyreálljon a rend.
RÁK: Ez a hét nagyon kedvez arra, hogy új lépéseket te-
gyen az előrejutásáért. A középpontba kerül egy új ötlete
gyanánt. A népszerűsége nő. Sok kérdésre megjön a válasz
ezekben a napokban úgy érzelmi téren, mint társadalmi
szinten.
OROSZLÁN: Most fokozottan kell figyelnie teste, szel-
leme, lelke jólétére. Szabadidejére tervezhet valamilyen
kellemes időtöltést szeretteivel. Az e heti bolygóátvonu-
lások arra figyelmeztetnek, hogy fokozottan figyeljen a
pénzügyi területére, ugyanis váratlan kiadások is merül-
hetnek fel.
SZŰZ: Az eddigi hetekhez képest sokkal gördülékenyeb-
ben mennek a dolgok minden fronton. A munkahelyen,
a környezetében élők szemében is a népszerűsége növek-
vőben van. Ennek a hétnek a bolygóhatásai sok örömöt
tartogatnak önnek úgy a magánéletében, mint az üzleti
életben egyaránt.
MÉRLEG: A hét során több esetben is előfordulhat, hogy
a munkái feltornyosulnak és túlóráznia kell. Amennyiben
vásárlásokat tervez, ez a hét nagyon kedvez az ésszerű
költekezésnek. Nem kell tartania attól, hogy haszontalan
portékákkal térne haza, ugyanis objektivitása most a te-
tőfokon van.
SKORPIÓ: Az e heti bolygókonstellációk azt sugallják,
hogy ezen a héten is többnyire a racionalitás dominál
szemléletére nézve és a döntései meghozatalában. Több
folyamatban levő ügyét sikeresen tudja vezetni a cél felé.
NYILAS: A hét tranzitjai felruházzák fokozott pozitív ki-
sugárzással, jó erőnléttel és optimizmussal. Ismeretlen
emberek folyamodnak önhöz tanácsért. Ezen a héten
olyan dologért adhat ki lényeges összeget, amit egy pár
hét múlva megbánna.
BAK: Egy kis plusz bevétel most nagy segítségére lesz a
ház körüli változtatások kivitelezésében. Fontos lenne egy
kirándulás a szabadban, ahol egy kicsit ki tudna kapcso-
lódni a mindennapokból
VÍZÖNTŐ: Legyen türelmes az öntől lassabban gondol-
kozókkal a hét során. Érzelmi élete fókuszpontban van a
hét közepén. Érdemes lenne mostanság több időt szakí-
taniuk párjával kettőjükre.
HALAK: A héten azt tapasztalhatja, hogy türelmetlenebb
a környezetében élőkkel. Figyeljen a forgalmi közlekedé-
sek során, mert a türelmetlenség balesetveszélyt okozhat.
Kellő türelemmel és körültekintéssel megelőzheti a bajt.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
továbbra is ingyenes jogi taná-
csadást biztosít minden érdeklő-
dők számára, ám a helyszín
változott. Az EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 10. Jogász: Novák
Venczel. Időpont egyeztetésért a
0754-061240-es telefonszá-
mot hívhatják.
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Ellenfél nélkül 

Biztos győztesként, el-
lenfél nélkül. Nagyjából így
érezhetik magukat azok a
vásárhelyi politikusok, akik
mindannyiszor képesek voltak összehangolni a román vá-
lasztói akaratot. De még azok is, akik nem. Nyugodtan vé-
gezhetik a mindennapos dolgaikat, építhetik karrierjüket,
hiszen, ha minden így marad, megint meg fogják szerezni
a polgármesteri széket. Egyelőre nem kell aggódniuk a ma-
gyar vetélytársaik miatt.

Félreértés ne essék. Figyelembe véve az eddig nyújtott
teljesítményüket, valamint a párton és az intézményen
belül megmutatkozó alázatos és önfeladó magatartásukat,
teljesen indokolt lenne bizonyos magyar, túlexponált poli-
tikusok esetében a visszavonulás, a visszavonultatás vagy a
háttérbe szorítás. Még akkor is, ha ezáltal olyan személyek-
től szabadulunk meg, akiket „fentről” futtattak, akikbe ren-
geteg pénzt, energiát és szavazati tőkét fektettek,
fektettünk. Alpolgármesterekbe, alelnökökbe, pártveze-
tőkbe. Ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Nem tudjuk,
hogy milyen lesz nélkülük, de a távozásuk miatt nem kell
könnyeket hullatnunk. A felvállalt szerepkörre alkalmatlan
személyek visszalépése pedig önmagában véve nem baj.

A régi-új megyei alelnök kinevezésének „távolba mutató”
hatásairól talán fölösleges lenne szót ejteni, ellenben akkor,
amikor az előbb felvázolt stratégiai lépéseket sorozatosan
olyan személyek felkarolásával társítják, akik szintén a ko-
rábbi elvek mentén politizálnak, akiktől továbbra sem szá-
míthatunk másfajta hozzáállásra, akkor joggal merülhet fel
a kérdés: miért kell egyeseknek újra és újra a politikai el-
lenfeleink érdekei szerint cselekedniük? Miért kell mindig
olyan politikusokat küldeniük a frontvonalra, akiknek nincs
saját, önálló gondolatuk, akiket csak a többségiek „lelki ér-
zékenysége” foglalkoztatja, akik a tettek helyett az elégtelen
bizonyítványukat magyarázzák? Akik nem képesek alkotni
és cselekedni, csak magyarázkodni. Vagy a közpénzt költeni,
költögetni. Például egy állami intézmény vezetésére, az út-
menti ásatásokra, vagy akár a „magyar ihaj-csuhajra”.

És valóban, milyen szép dolog a barátság. Közösen szer-
vezni, harmóniában élni, együtt dolgozni. Például a város-
vezetésben. Ott van az a sok megkezdett „projekt”. Jobbnál
jobb ötletek. Például a vár és környéke. Egyre kevesebb
fával, egyre több burkolatkővel. És a múzeumnak megígért
jelentős hatáskörrel. Kell támogatni ezeket a nagyszerű el-
képzeléseket! Ja, hogy a polgármester együtt dolgozik az
eddigi fő „kihívójával”, a múzeum igazgatójával? És ez a
maga rendjén szintén együtt dolgozik a magyar-magyar
megméretkezésen induló fő vetélytársával? Aki tényleg csak
„semleges” baráti viszonyt ápol „forgatagos” kollégájával?
Hát ezek a személyek lesznek majd a győzelemre esélyes je-
löltek? Akik kivágják a rezet, és megdöntik a Florea-rezsi-
met? Akik megszerezhetik számunkra a polgármesteri
széket? Hát megéri nekünk az az igazgatói állás, és az a né-
hány napos buli, hogy lekenyerezve érezzük magunkat, és
ne tudjunk egy igazán esélyes jelölttel előrukkolni?

3. oldalTársadalom / Vélemény  <<2015. július 9–15.
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Dr. Benedek Imre a jelenlé-
vők köszöntése után kisfilmmel
mutatta be az általa vezetett
szívkórház tevékenységét,
amelyben kollégái mellett elis-
mert hazai, magyarországi,
osztrák és cseh orvosok méltat-
ták a vásárhelyi intézményét és
a kardiológusok munkáját. „Te-
vékenységünk célkitűzése, hogy
az erdélyi, romániai páciensnek
lehetőséget teremtsünk az
ugyanolyan minőségű ellátásra,
mint az Európai Unió bármelyik
országában” – foglalta össze
munkájuk krédóját Benedek
professzor.

A megnyitón Leonard Azam-
firei, az Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem rek-
tora elmondta, hogy nagy szük-
ség van erre a konferenciára,
amely az orvosok szakmai fejlő-
déséért, egymással való kapcso-
lattartásáért kiemelt szerepű. 

Jó kapcsolat a Petru Maior
Egyetemmel

Calin Enachescu informati-
kus, a Petru Maior Tudomány-
egyetem rektora beszédében
elmondta, hogy bár nem orvos,
szakmája közel áll a kardiológia
digitalizált részéhez, és szorgal-
mazza az általa vezetett egye-
tem jó munkakapcsolatát a
MOGYÉ-val, emiatt a Petru
Maior olyan mesterképzést is
indít, amely kapcsolódik a szá-
mítógépesített orvosláshoz.

„Benedek professzor már 15 éve
e rangos konferencia szíve és
lelke, valamint gratulálok neki
a rendezvény megszervezésé-
hez” – fejtette ki a rektor.

„Multikulturális egyetem
legyen a MOGYE!”

A meghívottak asztalánál
ült Dávid László, a Sapientia
EMTE rektora is, aki amellett,
hogy elismerő szavakkal illette
Benedek Imrét és a szervezőket
– hisz nemzetközi kapcsolati
hálózatot alakítottak ki, ame-
lyet e konferencia által ápolnak
és gyarapítanak –, az orvosi
egyetem magyar karának létre-
hozását sürgette. „Arra kérem
önt, Azamfirei rektor úr, és az ön
által képviselt közösséget, hogy
együtt gondolkozzunk, hisz
jogos és civilizált kérésünk az,
hogy a MOGYE multikulturális
tanintézmény legyen. Aggódva,
de reménnyel tekintek a ma-
gyar diákokra, akik remélem, a
jövőben megtalálják a helyüket
az egyetemen” – intézte szavait
elsősorban a MOGYE rektorához
Dávid László.

Dr. Dan Dobreanu, a kórház
professzora, a Román Kardioló-
gusok Társaságának alelnöke
pozitívan méltatta a konferen-
ciát, amelynek biztos a sikeré-
ben.

Florin Buicu Maros megyei
képviselő, a Képviselőház
Egészségügyi Bizottságának tit-

kára statisztikákra hivatkozott,
miszerint 2030-ra a világ igen
jelentős része kardiovaszkuláris
megbetegedések folytán veszti
életét, emiatt nagyon fontos
szakma a szívsebészet. „Egy volt
egészségügyi minisztert –
Hajdú Gábor – parafrazálok, aki
2006-ban épp ezen konferencia
megnyitóján nyilatkozta, hogy
Benedek Imre professzor nagy
energiát belefektetve és kitar-
tással védi az egészséget.
Ugyanezt teszi 2015-ben is,
emiatt pedig elismerés illeti” –
mondta el. 

„A fiatal orvosokat
itthon kell tartani!”

Peti András alpolgármester a
hazai egészségügyi intézmé-
nyekben dolgozó fiatalok ala-
csony számát emelte ki, és úgy
vélte, hogy olyan infrastruktúrát
és körülményeket szükséges ki-
alakítani, amely a frissen végzett
orvosokat számára vonzóvá teszi
az országban való boldogulást.

Van, aki továbbvigye 
a hagyatékot

Dr. Benedek Theodora pro-
fesszor, a konferencia koordiná-
tora az elmúlt 15 év szervezői
tapasztalatait elevenítette fel,
és az idei esemény kulissza mö-
götti részleteit emelte ki, emel-
lett arról biztosította Benedek
Imre professzort, hogy tovább-

viszi a tőle megtanult szakmát.

Bel- és külföldi professzorok

A CardioNet konferencia szer-
vezésében a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem,
a Román Kardiológusok Társa-
sága, a Magyar Kardiológusok
Társasága, a Marosvásárhelyi
Sürgősségi Klinikai Kórház, a
Kardiomed Egyesület, a parla-
ment képviselőházának egész-
ségügyi szakbizottsága
mű ködött együtt, az egyhetes
rendezvényen a szakemberek a
kardiovaszkuláris betegségek
leg újabb kezelési módjairól, kép-
alkotási eljárásokról, a szívelég-
telenségben alkalmazott
esz közös terápiákról lesz szó, a
konferencián – a gyakorlati kép-
zés keretében – több szimulációt
is bemutatnak.

A  rangos szakmai rendez-
vényre neves kardiológusok ér-
keznek bel- és külföldről, a
résztvevők között lesz dr. Dani-
ela Bartoş professzor, dr. Şerban
Bălănescu professzor, dr. Bene-
dek Theodora professzor, dr.
Gabriel Tatu Chiţoiu professzor,
a Román Kardiológusok Társa-
ságának elnöke, dr. Mircea Cin-
teză professzor, dr. Maria
Dorobanţu professzor, dr. Csa-
nádi Zoltán professzor, dr. Édes
István professzor, dr. Kiss Róbert
Gábor professzor, a Magyar Kar-
diológusok Társasága elnöke is. 

Pál Piroska

Szűkösnek bizonyult közönsége számára a Maros Megyei Sürgősségi Kórház amfiteátruma, ahol az idén 15.
alkalommal megszervezett, nemzetközi részvétel mellett zajló Cardio NET nevet viselő kardiológiai konfe-
rencia kapott helyet. A hivatalosan szerda reggel kezdődő eseményen zsúfolásig telt a terem orvosokkal,
diákokkal és a szakma iránt érdeklődőkkel, akik a dr. Benedek Imre és csapata által megszervezett konfe-
rencia ünnepélyes megnyitójára voltak kíváncsiak.

„Dr. Benedek Imre a 
konferencia szíve és lelke” 



4. oldal >>Társadalom 2015. július 9–15.

C M
Y B

C M
Y B

Magyar Rózsa már több alkalommal járt Marosvá-
sárhelyen, de fellépett például Gernyeszegen és Ma-
rosszentgyörgyön is. A hétvégén a székelykáli napok
vendége volt, ott sikerült találkoznunk vele és többet
megtudtunk életéről, eddigi zenei pályájáról. 

Ha az Azomureşről hall, nincs az a
vásárhelyi lakos, akinek ne az általa
okozott környezetszennyezés jutna
először eszébe. A „szocialista iparosí-
tás” éveiben a város tövébe épített
füst okádó kolosszus kettős célt szol-
gált: egyrészt a vidék ipari fejlesztését,
másrészt a munkaerő betelepítése
által a város etnikai összetételének a
megváltoztatását.  

A kombinát az erőszakos román
terjeszkedés jelképeként vonult be az
erdélyi magyar köztudatba. Emlék-
szem, gyermekkorom idején, a hatva-
nas években a hatalom által
elkényeztetett, a „bennszülöttekkel”
szemben minden téren indokolatlan
előnyben részesített idegen
szinonimá jaként használtuk a „kom-

binátos” jelzőt.  
A kommunista diktatúra alatt

végig környezetvédelmi engedély nél-
kül működő vegyi üzem évtizedeken
keresztül szennyezte a környezetet. Ci-
vilizáltabb országokban a települések-
től legalább 30 kilométernyi
távolságra építették a hasonló létesít-
ményeket. A közel másfél száz hektá-
ron elterülő Azomureş esetében az
ország akkori urai ezt nem tartották
szükségesnek. 

A lakosság, illetve a környezet-
szennyezés valós mértékével, súlyos-
ságával tisztában levő kevesek sokáig
abban reménykedtek, hogy a környe-
zetvédelem írott és íratlan szabályait
rendre és komolyabb következmények
nélkül megszegő ipari szörnyeteget a

piacgazdaság kérlelhetetlen törvényei
kényszerítik majd arra, hogy beszün-
tesse környezetromboló és egészség-

károsító tevékenységét. Mindhiába.
A használaton kívüli, tehát a priva-

tizációból kimaradt, gyakorlatilag gaz-
dátlan zagytározója, amelyből a
mérgező nitrátok és nitritek jelentő-
sebb esőzések után a Marosba juthat-
nak, ezáltal nagyobb pusztítást
végezhetnek a folyó élővilágában,
mint annak idején a Tisza teljes szaka-
szán végigvonuló ciánszennyezés.  

Ahányszor felvetődik a kombinát

bezárásának lehetősége, az illetékesek
mindig a lépés okozta szociális követ-
kezményekkel takaróznak. Érdekes,
amikor a város más, korábban neves-
nek számító gyárait számolták fel fu-
tószalagon, senki sem aggódott a
munka nélkül maradottak sorsa felett. 

Egyes vélemények szerint ameddig
fut az Azomureș szekere, addig füs-
tölni is fog. A termelés esetleges leál-
lításának, az üzem majdani
felszámolásának kizárólag pénzügyi-
gazdasági okai lesznek majd. A határ-
értékeket rendszeresen meghaladó
ammóniakibocsátás miatti pénzbírsá-
gokat a vállalat rendre mellényzseb-
ből kifizeti, merthogy így sokkal
olcsóbb, mint a szükséges szűrőberen-
dezések felszerelése, a kombinát mű-

szaki fejlesztése. Magyarán: a környe-
zetvédelmi kutya ugat, a karaván,
azaz a kombinát halad tovább a kom-
munista rezsim által kijelölt úton.    

Most azonban kialakulni látszik
egy civil összefogás az ügyben. A kör-
nyezetvédő aktivisták petícióban kérik
az EU illetékesétől – az aláírók száma
már meghaladta az ezret – a kombi-
nát tevékenységének környezetvé-
delmi és jogi szempontból történő
átvizsgálását. Épp ideje lenne a radi-
kálisabb fellépésnek, hisz egyes véle-
mények szerint a kombinát
környezetszennyező hatását tekintve
– egy kis költői túlzással – lassan ve-
tekszik Csernobillal.  

Szentgyörgyi László 

A vásárhelyi „csernobili”

Mondom 
a magunkét

„Én vagyok Magyar Rózsa,
szívemből szól ez a nóta”

– Mikor és hogyan kezdődött
zenei pályafutása? Mi késztette
arra, hogy közönség elé lépjen?

– A magyar zene iránti sze-
retetem még gyermekkoromból
származik, hiszen vidéken, a
Pest megyei Pécelen születtem
és nőttem fel, vakációim pedig
Ikladon, a nagyszülőknél töltöt-
tem. Ott szinte mindennaposak
voltak a családi, baráti találko-
zások, összejövetelek, amelye-
ken a szájhagyomány útján ter-
jedő magyar dalok, énekek
biztosították a társaság számára
a jókedvet, a jó hangulatot. Tu-
lajdonképpen már akkor, gyer-
mekkoromban elhatároztam
magamban, hogyha egyszer le-
hetőségem lesz színpadra állni,
ezeket a dalokat fogom éne-
kelni. Ebben a szüleim is támo-
gattak – bár sokszor mondták,
hogy jó lenne valami rendes
szakmát megtanulni –, hiszen
az általános iskolát zenetago-
zaton végeztem, és zongorata-
nulmányaim mellett énekkórus-
ban szerepeltem. Végül aztán
2009 szeptemberében valósult
meg gyermekkori álmom, ami-
kor Kazincbarcikán először lép-
tem a nagyszínpadra, és azóta
hála Istennek a közönség elfo-
gadta és megszerette a dalai-
mat. 

„A magyarságot képvise-
lem, a magyar dalokban ér-
zem otthon magam”

– Hány nagylemeze jelent
meg eddig, mikor és mi a címük?

– Első, bemutatkozó nagyle-
mezem 2010 áprilisában jelent
meg Édesanyám címmel, majd
2012 októberében második
nagylemezem került a közönség
elé Tiszta szívvel címmel. A har-
madik most van készülőben,
megjelenését 2015 augusztu-
sára tervezzük. 

– Gyönyörű szép, magyaros
motívumokkal díszített ruhákban
lép fel. Ezek már hozzátartoznak
az egyéniségéhez. Honnan szár-
maznak a ruhái?

– Én a magyarságot képvi-
selem, a magyar dalokban ér-
zem otthon magam és ezt igyek-
szem is mindenféle módon
megmutatni, a színpadon és a
mindennapi életben egyaránt.
Ruháim én magam tervezem,
mindig van egyfajta elképzelé-
sem, elkészítésüket pedig a ve-
resegyházi Kati Szalon vállalja.
A mai divattal nem vagyok ki-
békülve, főleg ami a cipőket il-
leti. De ha nem találok az ízlé-
semnek megfelelőt, akkor azt is
készíttetek. Például a piros csiz-

mám még 2009-ben csináltat-
tam, de ma már van ugyanilyen
fehérben és zöldben is. 

– Több saját szerzeményét –
Édesanyám, Én vagyok a Magyar
Rózsa, Szülőfalum – beleszövi re-
pertoárjába, de melyek a kedvenc
dalai, amiket énekel? Milyen zene
áll legközelebb önhöz?

– Igazából az, amit én éne-
kelek átmenet a mulatós és a
nóta között, ez az, amit szeretek,
de szívesen éneklek operettet is.
Kedvenc dalaim pedig, amiket
gyakran énekelek: János legyen,
Hétre ma várom a nemzetinél,
Túl a Tiszán, A füredi Anna bálon. 

„Több alkalommal felléptem
Marosvásárhelyen is”

– Gyakran jár Erdélybe?
– Erdélyben nagyon sok fel-

lépésem volt, nem is tudom
megmondani, hogy hány. Főleg
a határ menti településekre hív-
nak, de gyakran megfordultam
a Székelyföldön is például Ko-
vászna megyében is. Több alka-
lommal voltam Marosvásárhe-
lyen, városnapon, újévi
előadáson, vagy szüreti feszti-
válon. De jártam Gernyeszegen
és Marosszentgyörgyön is. Utol-
jára 2014 áprilisában léptem a

közönség elé a Marosszentgyör-
gyi Napok alkalmával. Akkor már
áldott állapotban, hisz hat hó-
napos terhes voltam, kislányunk,
Petra 2014. július 19-én született
meg. Most meg egy év kimara-
dás után Székelykálba hívtak
meg. De az évek során baráti
kapcsolatok is kialakultak, tehát
nagyon szeretünk Erdélybe jönni
magánemberként is. Két éve is
a húsvéti ünnepeket Maros-
szentgyörgyön töltöttük a plé-
bános úr meghívására. Legkö-

zelebbi erdélyi fellépésem szep-
temberben, Nagyszalontán lesz. 

– Hogyan látja a színpadról,
Erdélyben ismerik önt, a dalait?

– Ez nagyon érdekes, mert
énekeltem a Nóta Tv-n, majd
Sláger Fesztivál Magyar Rózsával
címmel műsorom volt az Echo
Tv-n, és 2012 decemberében de-
bütáltam a Kívánságpercek
című, új zenés műsorommal a
Muzsika Tv-n. Az emberek, az
erdélyiek is már innen ismertek

és dalaimat is. Ha Erdélybe jövök,
a közönség nagy része velem
együtt énekli a nótákat. 

– Megfogalmazna, kérem egy
üzenetet, kívánságot rajongói
számára?

– Azt kívánom, tartsák meg
őszinte szeretetük és tiszteletük
egymás iránt, valamint erőt,
egészséget. Ha ez így mind
együtt van, akkor nem lehet baj
a jövőben. 

Nemes Gyula

– Interjú Magyar Rózsa magyarországi énekesnővel –
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1728-ban lerakják a 
két  tornyú templom alap-
kövét

Ahogyan azt már említet-
tük, 1719-ben templomozás és
rendház céljára megvásárolták
Nagy Szabó Ferenc emeletes sa-
rokházát, majd 1728-ban lerak-
ták a kéttornyú templomuk
alapkövét. Ezt a templomot Ke-
resztelő Szent János tiszteletére
1750-ben már felszentelték
ugyan, de teljes befejezése
1764-ben történt.

A templom a jezsuiták által
kialakított formában és a ked-
velt barokk stílusban épült
Scherzer Bálint jezsuita terve
szerint, Hammer Konrád kolozs-
vári építész kivitelezésében. 

Mária mennybemenetele
és a Háromkirályok

Keresztes Gyula szakvéle-
ményezése szerint a zártsorú,
egyhajós templom hajójának és
szentélyének szélessége azonos
dongaboltozattal van lefedve. A
dongaboltozaton lévő festett
képek tárgya Mária mennybe-
menetele és a Háromkirályok. A
képeket Szirmai Béla festette. 

A keletelt tájolású templom
főhomlokzatát erőteljes lizénák
tagolják. A főpárkány fölé
emelkedő két torony főpárká-
nya – az óra számlapjánál –
részben íves, és a torony hom-
lokzatait két-két széles lizéna
díszíti. 

A barokk 
templomok hangulata

A két nagy torony sisakja ti-
pikusan barokk kiképzésű, és a
harmadik – a szentély fölött a
tetőzet gerincén ülő – kis to-
rony is hasonló formájú. 

A két toronytest közötti íves
oromfal, ugyancsak voluta vo-
nalával a barokk templomokra
jellemző. A különböző nagy-
ságú és formájú ablakok íves
záródásúak, keretezései, vala-
mint szemöldökpárkányai íves
vonalúak. 

A templom főbejárata kőki-
képzésével és íves szemöldök-
párkányával kihangsúlyozza a

főhomlokzat középső rizalitját.
Az ajtó felett egyházi jelvényt
helyeztek el kőbe faragva. 

Az attól jobbra és balra lévő
mellékajtó-nyílások feletti fél-
köríves falfülkében egy-egy
szobor áll. A baloldali ajtó a
szélfogóba vezet, a jobboldalit
a szimmetria kedvéért készítet-
ték, mert a befalazott nyílás
mögé az orgonakarzatra felve-
zető lépcső került. 

A jobboldali nyílásba behe-
lyezett ajtólapon „DOM. EXT-
RUCTA A. RESTAURATA A,
1933-35” felirat olvasható.

Az oldalhomlokzatok ha-
sonló modorban készültek. Az
északi oldalon lévő sekrestye-
ajtó előtti portikus 1933-1935-
ben készült, műkőből való
kiképzése zavarja a finom, ba-
rokk vonalú építményt.

A gazdagon 
díszített templomrészek

Ugyancsak a már említett
szerző, Keresztes Gyula, a Ma-
rosvásárhely régi épületei című
könyvében ír arról, hogy a
templom belső kialakításánál
az alkotó művészetek vala-
mennyi ágát igénybe vették,
gazdagon díszítették a falakat,
a fő- és mellékoltár-fülkéket,
boltíveket. 

A nagy belmagasságú hajó
oldalfalait lizénákkal kialakított
erős falpillérek tagolják, és a
pillérközök fülkéiben mellékol-
tárokat helyeztek el és azok
fölé, az emelet magasságában
oratóriumot – karzatot – készí-
tettek. 

Az orgonakarzat a főbejárati
rész fölött van. Orgonáját
Monus Tamás marosvásárhelyi
lakos adományozta 1762-ben. 

A főoltár adományozója
gróf Haller János

A főoltár négy korinthosi
oszlopos felépítménye a bolto-
zatig emelkedik, és impozánsan
foglalja keretbe a kilenc négy-
zetméter nagyságú oltárképet,
Apelles Wienensis alkotását. 

A főoltárt gróf Haller János
adományozta 1754-ben. A mel-
lékoltárok kialakítása a barokk

stílus változatosságát mutatja,
az oltárképeket szép barokk
rámák foglalják keretbe. A don-
gaboltozaton lévő hatalmas
mennyezeti kép – al-secco – a
megnyílt égboltozat és a felhő-
kön lebegő alakok, a templom-
belső térhatását bővíti.

Gróf Bethlen Miklós 
adománya

A szószék Schuchbauer
Antal művész szép alkotása,
melyen a művész kifejező plasz-
tikai ereje és gazdag fantáziája
érvényesül. Schuchbauer alko-
tását a barokk művészet az el-
ismert remekművei közé
sorolja. 

A szószék mellvédje előtt ülő
négy apostol szobra gróf Beth-
len Miklós adományából 1763-
ban készült. 

A színes ólomberakásos fes-
tett ablakok későbbi alkotások
– Paul Troger munkái –, melye-
ken a művész a magyar szentek
életéből vett történeteket jele-
nített meg. 

A barokk stílus 
elismert műemléke

A templom alatt befalazott
kripta van. Az északi bejárattól
balra, a sekrestye lábazati falá-
ban található egy 75x44 centi-
méteres beépített faragott kő,
mely három római harcost áb-
rázol. Eredete ismeretlen, de
keresztes Gyula állítása szerint
az az egykori Szent Miklós-
templom anyagából került oda.

A kéttornyú római katolikus
templom építészeti és díszítő-
művészeti kiképzésével a ba-
rokk stílus szép és elismert
műemléke.

A nemzet királyai, szentjei
és Nepomuki János

A barokk művészet idején a
szép főúri és egyházi – avagy
püspöki – paloták homlokza-
tait, a főpárkány fölötti attika
falakat nagyméretű szobrokkal
díszítették.

A paloták előtti tereken
magas talapzatra vagy szaba-
don álló kis pavilonszerű tetőzet

alá helyezték el a szobrokat,
melyek a nemzet királyait,
szentjeit – István, László, Mária,
Patrona Hungariae, Erzsébet –
és a bibliai szenteket – Krisztus,
Mária, Magdolna, Ferenc, Péter
és Pál, József, János stb.) örökí-
tettek meg. A felsoroltak közül
sok a templomok belsőit, oltá-
rait is díszítette.

Mindezen művészeti alkotá-
sok különösképpen az ellenre-
formáció idején bírtak nagy
jelentőséggel, melyek a papság
tanításának könnyebb megér-
tését szolgálták a hívek sokasá-
gában. 

Prágában a tizenhatodik-ti-
zenhetedik században a Moldva
folyón átvezető úgynevezett
Károly-híd korlátfalát hasonló
szobrokkal díszítették, közöttük
a Nepomuki Szent János szobra
is látható.

Nepomuki János a hidak
védőszentje és a gyónta-
tási titkok vértanúja

A marosvásárhelyi Nepo-
muki Szent János szobráról és
kápolnájáról lévén szó, enged-
tessék meg, hogy néhány sor-
ban ismertessük az említett
szent jelentőségét.

Nepomuki Szent János Cseh-
ország védőszentje, de tisztelik a
hidak szentjeként, továbbá a
gyóntatási titkok vértanújaként is.

Keresztes Gyula, a fent már
említett könyvében leírja, hogy
az említett védőszent 1340
körül a csehországi Nepomuk-
ban született, Prágában és Pa-
dovában tanult. Érseki titkár, a
prágai kanonok érseki helyet-
tese volt.

A Moldvába dobott szent

Vencel király őt választotta
felesége gyóntatójává. Egy
ízben a király meg akarta tudni
felesége gyónásának tartalmát,

de Nepomuki János – gyónta-
tási titoktartással – megta-
gadta a kérését.

Ezért a király középkori
módszerrel sanyargatta és a
Moldvába dobatta. 1393. május
tizenhatodikán Nepomuki
János itt lelte halálát. Továbbá
tudomásunk van még arról,
hogy Nepomukit 1729-ben
avatták szentté.

A több mint százezer 
embert ragad el a döghalál

A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból még az
is kiderül, hogy Marosvásárhely
és környéke lakóit sokszor súj-
totta pestisjárvány, és több ezer
ember pusztult el e rettenetes
betegségben. 1719-ben a Szé-
kelyföldön és a Barcaságon
száz ezernél több embert raga-
dott el a döghalál. Az 1719. évi
pestis megszűnte után Maros-
vásárhely lakossága hálából,
1730-ban egy kápolnát emelt
Nepomuki Szent János tisztele-
tére, és Pünkösd másodnapján
búcsút tartottak vásár nélkül. 

A ma már nem létező 
vásárhelyi Nepomuki 
Szánt János-kápolna

A kis kápolna az egykori Ma-
lomárkon – a mai Műcsatornán
– átvezető híd közelében, a haj-
dani Híd utca sarkán állt.

A Híd utca a Malomároktól a
Maros hídjáig tartott. A Híd ut-
cából északi irányba vezetett a
Kápolna és a Nepomuki utca,
ahol a kápolna állt. 

Mindkét utcát Dr. Bernády
György városrendezésének ide-
jén megszüntették, s a Műcsa-
torna, a Kossuth Lajos utca és a
vasútvonal belső íve által elha-
tárolt területet részben ipari lé-
tesítménnyel foglalták el. Ma
ott a mezőgazdasági középis-
kola áll.

A hallgatás figyelmeztetése

A kis barokk stílusú kápolna
boltíves mennyezetét négy pil-
lér tartotta, és boltíves nyílásait
kerítés zárta be. Bejárni a két-
szárnyas vasrácsos kapun át le-
hetett. A hátsó boltíves nyílást
később téglával falazták be. A
felfelé sudarasan vastagodó pil-
lérek külső falsávjait késő ba-
rokk – virág – díszítéssel látták
el, a pillérek külső sarkai élsze-
dettek – vagyis lekerekítettek –
voltak. 

A boltíves mennyezet alatt
állt Nepomuki Szent János
szobra, minden bizonnyal papi
ornátusban, papi süveggel és
jobb kezének egyik ujját szájá-
hoz téve, jelképesen a hallga-
tásra figyelmeztetve. A kis
kápolnát alacsony léckerítéssel
védték a kóborló állatoktól. 

A Domus Historiae nem
tesz említést sem a kápol-
náról, sem a szoborról

1930-ban még teljes épség-
ben állt a kápolna és a szobor.
Erről tanúskodik egy amatőr
fényképész, név szerint Salak
Kálmánné Vásárhelyi Mária
fényképfelvétele.

Minden bizonnyal 1940-
1941-ben, a gazdasági iskola
építésekor tüntették el a ká-
polna maradványait. Az elzáró
vasrácsos kerítés elemeiből né-
hányat 1994 nyaráig a plébánia
udvarán őriztek. 

Sajnos a Domus Historiae a
kápolnáról nem beszél, és Szent
János szobrának sorsáról nem
tesz említést.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila
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A kéttornyú templom alatt befalazott kripta van. Az északi bejárattól balra,
a sekrestye lábazati falában található egy beépített faragott kő, mely három
római harcost ábrázol. Bizonyos állítások szerint ez az egykori Szent Miklós-
templom anyagából került oda. A templom főoltárát 1754-ben gróf Haller
János adományozza. A szószék mellvédje előtt ülő négy apostol szobra gróf
Bethlen Miklósnak köszönhető – 1763-ban készült…
1719-ben a Székelyföldön és a Barcaságon százezernél több embert ragadott
el a döghalál. Az 1719. évi pestis megszűnte után Marosvásárhely lakossága
hálából, 1730-ban egy kápolnát emelt Nepomuki Szent János tiszteletére, és
Pünkösd másodnapján búcsút tartottak vásár nélkül… 

A római katolikus egyház épületei Marosvásárhelyen (2. rész)

(befejező rész)
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Victor Ponta: Törökországi levelek egy 
Édes népem! Először is sietek

megnyugtatni mindenkit, hogy
a körülményekhez és egy (poli-
tikai) haldoklóhoz képest jól va-
gyok, bár kissé elhúzódik a lá-
badozásom; más feleennyi idő
alatt egy bypass-műtétből vagy
egy májtranszplantációból is
már felépült volna. A térdműté-
tem tökéletesen sikerült, az or-
vosom, Dr. Kebab Türkylmaz sze-
rint rendesen fogok tudni járni,
futni, kosarazni, sízni. Utóbbira
baromi kíváncsi vagyok, hiszen
eddig nem tudtam. 

Továbbá cáfolom ama, az
otthoni médiában felröppent
hírt, amely szerint, „megrögzött
hazudozó” lévén, azt mondtam
volna a sebésznek a műtőaszta-

lon, hogy a másik lábam fáj, így
az egészséges patámat műtöt-
ték meg. Úgy be voltam tojva,
hogy a nevemet se tudtam, rá-
adásul pillanatok alatt el is al-
tattak. Szörnyű álmom volt: egy
Madrid melletti ültetvényen
szedtem az epret éhesen, koszo-
san, négykézláb, több diaszpórás
román vendégmunkással
együtt, s közben azt láttam a
lelki szemeim előtt, hogy az ott-
honmaradt és elkurvult felesé-
gemet Ioan Rus egyengeti, az
eltrógeresedett fiaim pedig Da-
cia Golanokat lopnak.

Senki ne gondolja, hogy a
DNA elől futamodtam meg! Eme
operáció már korábban be volt
tervezve, becsület pionír sza-

vamra és a doktori címemre es-
küszöm. Apropó: hallom, hogy
a helyettesem, Gabriel Oprea el-
len is vizsgálatot indítottak plá-
giumgyanú miatt. Ez még hagy-
ján, de a volt minisztereim miatt
kissé már tényleg ég a pofám,
lassan olyanok, mint a harlemi
négerek: többen vannak rács
mögött, mint szabadlábon.

Itt, ebben a magánkórház-
ban jól bánnak velem. Mert nem
ismernek. Ebédre általában
miccset kapok; egy magyar
ápoló szokta behozni, akit elne-
veztem mic-es Kelemennek. A
desszert mindig rahát, biztos
azért, hogy ne felejtsem el, mi-
ben hagytam az országot. A
miccs mellé nem kenyeret, ha-

nem pitát adnak, ami nem rossz,
de nekem jobban ízlik az ott-
honi, házi sütésű, az anyám pi-
tája. 

A kórteremben egyedül va-
gyok (ahogy lassan a PSD-ben
is), amit nem is bánok, legalább
nyugodtan telerotyoghatom,
mert otthon Daciana már egy
kis hangtompítós suttyompurc
miatt is kiveri a díszhisztit. Egyet-
len bánatom, hogy a tévén nem
jön be az Antena3, így kénytelen
vagyok minden este kisántikálni
a közeli tengerpartra, ahol be-
guggolok a sekély vízbe, és Mi-
hai Gadea és csapata helyett a
hullámok fényesre nyalják az
ülepemet. De nem az igazi, elég
sekély e kéj. 

Tegnapi sétám során össze-
futottam egy otthoni turistacso-
porttal; többen is a hőgutáéhoz
hasonló tüneteket produkáltak,
amikor megláttak: fejfájás, szé-
dülés, hányinger, hányás. Egy-
szerűen nem akarták elhinni,
hogy már nyaraláskor is az én
mutrámat kell nézzék. Azt
mondták, vállalják a reszkírt, és
legközelebb inkább Tunéziába

mennek. 
Közben azt találtam ki nagy

unalmamban, hogy mi is épí-
tünk egy betonkerítést a román-
magyar határra, mint Orbánék
a szerb-magyarra. Utána majd
ledöntjük, és kész is az észak-
erdélyi autópálya.

Na, a legközelebbig günáj-
den és genclerbirligi! 

Molnár Tibor

(Hagyományos postán, 
megkésve érkezett).



7. oldalSport  <<2015. július 9–15.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

A labdarúgó 1. Ligában szereplő ASA volt balhátvédje, Sepsi László volt az együttes fizikálisan legképzettebb
játékosa, a soron következő idényben pedig az argentin Pablo Brandan is hasonló adottságokkal rendel-
kezik. Mindkettő bombaerős lövéseiről, pontos, távoli szabadrúgásairól ismert, akárcsak az AS Armata
egykori kiváló balhátvédje, a néhai Gáll Dezső, akinek a minap volt halála 17. évfordulója.  Őt a marosvá-
sárhelyi labdarúgás egyik legszeretettebb és legerősebb fizikumú játékosaként tartják számon, aki úgy
maradt meg csapattársai, edzői, szurkolói emlékezetében, mint egy derék, jóravaló ember, akit mindenki
szeretett – az ellenfél hálóőrein kívül, akiknek „gyilkos” bal lába sok gondot okozott.  Dezsőke, ahogyan
egykori csapattársai becézték korán, 40 évesen távozott az élők sorából. Egykori jó barátai, Muntyán
László és Villa Miklós minden év decemberében a korszerű ákosfalvi sportteremben, korcsoportos gye-
rekcsapatok részvételével, Gáll Dezső-emlékversenyt szerveznek.  A következőkben a bivalyerős Gáll Dezső
pályafutásának legérdekesebb mozzanatait elevenítjük fel.

In memoriam Gáll Dezső Viharfelhők az ASA felett? 

Nehéz helyzetbe került a Marosvásárhelyi ASA labdarú-
gócsapata a bajnoki rajt előtt, mivel az Országos Korrup-
cióellenes Igazgatóság (DNA) zárolta a futballcsapat
számláit, amely így fizetésképtelenné vált.

Az együttes vezetősége ezúttal tájékoztatta a játékosokat és
a technikai csapatot, hogy a klub székhelyén a 2014–2015-ös
időszakban tartott ellenőrzések eredményeként időlegesen zá-
rolták az egyesület számláit. Az intézkedést bíróságon fellebbez-
ték, s ezután kerül sor a klub kérelmének elbírálására. Ilyen
körülmények között, az egyesület vezetősége újragondolja az
egész csapat jövőbeni stratégiáját, de elsőbbséget élvez a labda-
rúgókkal és a szerződéses személyzettel szembeni elmaradások
kifizetése. Ugyanakkor az ASA vezetősége teljes átláthatóságot
és együttműködést kezdeményez az eset mielőbbi tisztázása ér-
dekében. Mivel azonban a jogi eljárások folyamatban vannak,
jelen pillanatban semmiféle adattal vagy információval nem szol-
gálhatnak.

Ugyanakkor a klub vezetősége biztosít mindenkit afelől, hogy
teljes mértékben együttműködik az ügy mihamarabbi tisztázása
végett. 

A kialakult helyzet az együttes nemrég létrehozott új játékos-
keretét is komolyan érinti. Egyes információk szerint néhány lab-
darúgó elégedetlen volt az új feltételekkel (havonta a fizetésük
30 százalékát kapnák meg, a többit a bajnokság végén fizetnék
ki) felbontotta szerződését és távozott a klubtól (Vasile Maftei, az
újonc Voluntari-al írt alá, Nicolița, Brandan, M. Constantin, David
Torres, Claudiu Voiculeț is elhagyni készül az ASA-t). Bogdan Mara,
az ASA elnöke a prosport.ro-nak úgy nyilatkozott, hogy majdnem
mindenki megértette a jelenlegi nehéz helyzetet, elmondása sze-
rint a keret 90 százaléka megmarad. 

Amennyiben a bíróság nem a vásárhelyi klub javára dönt, nagy
változásokra lehet számítani a csapatnál, ráadásul Dan Petrescu
vezetőedző is egy kínai első ligás együtteshez szerződne a Szu-
perkupa-mérkőzés után (az élvonalbeli 6. helyezett Jiangsu Gu-
oxin Sainty csapathoz) ahol tízszeresét keresné meg, mint az
ASA-nál. Helyébe Miriuța és Falub a legesélyesebb. 

A fejleményekre következő lapszámunkban visszatérünk.

– Ki is volt Gáll Dezső a maros-
vásárhelyi labdarúgásban?

– 1958. augusztus 10-én szü-
letett Ákosfalván, és már gyerek-
korában Jenő bátyjával együtt a
labdarúgás vonzáskörébe került,
hiszen a településnek akkoriban
a falusi bajnokságban szerepelt a
csapata. 14 évesen fedezte fel őt
a Lemnarul együttesében edzős-
ködő Kóbori János, aki felvette a
kisifjúsági csapatba, majd Dezső
16 évesen felkerült a felnőttcsa-
patba. Innen nagyon gyorsan ívelt
felfelé a pályája. Tehetségének kö-
szönhetően az élcsapatnak szá-
mító ASA ifijeihez került, itt azon-
ban keveset játszott. 17 évesen az
AS Armata felnőttcsapatában mu-
tatkozhatott be, amelynek mezé-
ben 362 A osztályos mérőzést ját-
szott, emellett több mint 40
alkalommal volt ifi válogatott. 

– Mikor került fel az első csa-
patba?

– Az 1976-1977-es bajnoki
évad elején Boné Tibor és Brassay
István edzősége alatt mutatkozott
be az élvonalban, ugyanazon év-
ben nem kevesebb mint tíz alka-
lommal hívták be az ifjúsági vá-
logatottba. 

– Ki ellen mutatkozott be az ifi
válogatottban?

– 1976. november 28-án de-
bütált Giurgiuban Bulgária ellen
(2-1), 1977. január 1–3. között Tel-
Avivban (kétszer) és Ashedodban
Svédország (2-1), Dánia (1-2) és
Görögország (3-0) hasonló korúival
is megmérkőzhetett. Január 30-
án és február 1-én Aydinben két-
szer ,,ütközött” Törökországgal (1-
4 és 0-2), február 13-án Plovdivban
játszott Bulgáriával (2-4), március
27-én Temesváron és április 10-én
Kikindán Jugoszláviával (4-2 és 0-
2), végül április 23-án Leinefelde-
ben az NDK-val (0-0). 

– Mikor játszott először UEFA-
mérkőzésen?

– 1977. szeptember 14-én
mutatkozott be Marosvásárhelyen
a híres athéni AEK ellen. Az akkori
győzelem a mai napig az egyetlen
UEFA-kupabeli sikere az ASA-nak.
A visszavágón az Égei-tenger part-
ján 3-0-ás vereséget szenvedett
az együttes, viszont Gáll Dezső
kezdőként szerepelt a mérkőzés
végéig. 

– Melyek voltak Gáll legjelen-

tősebb bombatalálatai?
– Hajdani megsárgult újságok

információja szerint, a néhai ákos-
falvi illetőségű labdarúgó első ta-
lálatát az 1978-1979-es bajnoki
évad tavaszi idényében szerezte,
amikor 1979. június 24-én az ASA
3-1 arányban hazai pályán le-
győzte a Bákói SK-t. Akkor az ASA
másik két gólját Hajnal szerezte. 

Időközben az Ákosfalváról Ma-
rosvásárhelyre került ballábas lab-
darúgó remekül bebetonozta ma-
gát a hátvédsor baloldalán és
további remek gólokat is szerzett:
az 1980-1981-es idényben Temes-
váron, 1982-ben hazai pályán a
Sportul Studențesc ellen, majd
1983-ban itthon a Râmnicu Vâl-
cea, a Steaua és a FC Argeși ellen
is távoli lövésből szerzett gólt. Ki-
válóan játszott az 1983. április 6-
én sorra került, Steaua ellen 4-0-
ra megnyert hazai találkozón is,
amikor két bombagólt szerzett Fa-
nici és Biró I. Imre találatai mel-
lett.

– Mikor játszott az Avântulnál
és az Elektrónál?

– Az 1985-ös évad első felé-
ben a Szászrégeni Avântult erősí-
tette, majd visszatért anyaegye-
sületéhez, ahonnan egy évre az
akkori B-osztályos Elektromaros-
hoz került. A Elektrónál 5 gólt szer-
zett (kettőt a Sportul, kettőt a
brassói Tractorul, egyet pedig a Tg-
Jiu-i Pandurii ellen), majd ott fe-
jezte be labdarúgó-karrierét 36
évesen.

– Erős volt, mint a bivaly...
– Ördögh Attila, az ASA egy-

kori edzője, Szucher Ervin Volt egy-
szer egy nagy csapat...című köny-
vében a következőket nyilatkozta
róla: 

,,...Emlékszem, a szovátai ed-
zőtáborok erdei futásánál képes volt
pillanatok alatt 20-30 méter magas
gyertyánfák tetejére felkapasz-
kodni, majd a földig hajló koronáról
leszállni. Volt benne egy egészséges
paraszti erő, ahogy mondani szo-
kás, amin még Hajnal Gyuszi sem
tett túl, pedig ő aztán igazán erős
fickó volt...”

Ugyanabban a könyvben Só-
lyom Csaba, az ASA volt kapusa

így emlékezett vissza rá:
,,…Amikor a csapathoz láto-

gatott egy-egy magas rangú buka-
resti tiszt, Dezsőkét mindig arra biz-
tattuk, szorítsa meg becsületesen a
kezét. Azt kellett volna látni, milyen
pofákat vágtak a Gállal kezetnyújtó
elvtársak, miközben a fájdalomtól
lábujjhegyre emelkedtek!”

– ...de bohém életet élt.
– Czakó János, Gál hajdani ed-

zője a következő élményt eleve-
nítette fel az említett könyvben:

,,...Az ASA Szovátán edzőtábo-
rozott, délután 3-tól 7-ig elenged-
tem a fiúkat, kapcsolódjon ki min-
denki úgy, ahogy óhajt. Este
találkoztunk a vacsoránál, mire be-
fejezzük, a hallban cseng a telefon,
engem keres az ákosfalvi rendőr:
„Baj van, Czakó úr! Az egyik játé-
kosa, Gáll Dezső szétverte a fél falut
és megtépázta a kollegámat is.”
Mondom, valami tévedés lehet,
mert Gáll itt van velünk Szovátán.
Ahhoz, hogy Dezső valahogy csak
beismerje, hogy autóstoppal haza-
lépett Ákosfalvára, ahol éppen bál
volt, a bálban bunyó, a bunyóban
meg a bátyja. Ketten „pontra tet-
tek” mindenkit, a mulató néptől a
sarki rendőrig...”

– Róla elnevezett emlékverseny,
de kinek?

– Gáll Dezső sajnos, túl korán,
1998. július 6-án távozott az élők
sorából, szívbetegség következté-
ben alig 40 évesen. Az is sajnála-
tos, hogy volt csapattársai szinte
teljesen megfeledkeztek e rend-
kívül tehetséges labdarúgóról a
halála óta eltelt 17 év során. A róla
elnevezett emlékversenyen job-
bára a csapatokban játszó gyere-
kek szülei és a falustársak vannak
jelen, a régi csapattársak általában
távol maradtak, annak bizonysá-
gaként, hogy ezekben az időkben
a feledés gyorsan dolgozik...saj-
nos!

Sajnálatos, hogy az aranyge-
nerációból már néhányan nincse-
nek közöttünk, akik játékukkal
mindörökké a szurkolók lelkébe
vésték magukat, és akiknek a ma-
rosvásárhelyi labdarúgás sokat kö-
szönhet:

Bóné Tibor (1929-1983), az
együttes vezetőedzője volt az első,
aki távozott az élők sorából, őt a
rendszerváltás után Ioan Mureșan
(1944-1991) követte. Néhány év-
vel később Nagy Miki (1942-
1996), majd Gáll Dezső (1958-
1998), aztán Fanici András
(1955-2008) is elhunyt akárcsak
hajdanán korábban Tóth Feri, Lu-
kács Ede vagy Laurentiu Bozeșan
is.

AS Armata 1978-1979
Felső sor, balról jobbra: Dumitru Unchiaș, Florea Ispir, Ioan Vunvulea, Biró II. Levente, Sólyom Csaba, Körtési
Béla és Bölöni László. Középső sor, balról jobbra: Both György, Karda Márton, Biró I. Imre, Gál Dezső, Laurențiu
Bozeșan, Sipos Árpád és Fazakas Árpád. Alsó sor, balról jobbra: Boné Tibor vezetőedző, Vasile Pîslaru, Petru
Varodi, Hajnal Gyula, Onuțan Károly, Fanici András és Ördögh Attila másodedző. 
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2015. július 9–15.

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Újra hatos ikrek! Könyörüljenek már, kérem, én is csak madár szeretnék lenni, akár az emberek...

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetés

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON


