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Református volt az új érsek
Utolsó gimnazista évében tért át a katolikus hitre Kovács Gergely
• Reformátusnak
keresztelték, de hitet-
lenként élte le gyer-
mekéveit, majd fizi-
katanárnak készült a
Gyulafehérvári Római
Katolikus Főegyház-
megye érsekévé kine-
vezett Kovács Gergely,
aki a Romkat.ro por-
tálnak adott interjúban
elmondta: a személyes
papi életek, a hiteles
tanúságtételek szólí-
tották meg 16-17 éves
korában. Püspöki
jelmondata az „Őálta-
la, ővele és őbenne”
lesz, a címerével pedig
Márton Áron püspök
emlékének és nagysá-
gának kíván adózni.

V I N C Z E  G Y U L A

E redetileg reformátusnak ke-
resztelték, és még konfi rmált 
is a Gyulafehérvári Római 

Katolikus Főegyházmegye érsekévé 
kinevezett, februári beiktatására ké-

szülő Kovács Gergely. A kinevezett 
egyházi vezető a Romkat.ro portál-
nak adott interjúban beszélt erről. 
Kovács Gergely elmondta: vegyes 
felekezetű családban született Kéz-
divásárhelyen 1968-ban, és refor-
mátus édesapja után reformátusnak 
keresztelték. Egy évig járt kátéórák-
ra, és konfi rmált is, de valójában 
hitetlenként élte le gyermekéveit. 
Kereszt apja révén ismerkedett meg 
olyan katolikus papokkal, akik 
nagy hatást gyakoroltak rá. 

Kovács Gergely elmondta: kará-
csonyi kinevezése óta készül a fő-
egyházmegye vezetésére, de egyre 

inkább nyilvánvalóvá válik számá-
ra, hogy a feladatra nem lehet telje-
sen felkészülni. Elmondta: február 
22-én tartják a beiktatását a gyula-
fehérvári székesegyházban. Gianf-
ranco Ravasi bíboros lesz a főszente-
lő, aki a Kultúra Pápai Tanácsának
elnökeként több mint 12 évig volt a
főnöke, mellette Jakubinyi György
leköszönő érsek és Miguel Maury
Buendía romániai pápai nuncius
lesznek a társszentelők. Püspöki jel-
mondata az „Őáltala, ővele és őben-
ne” lesz, a címerével pedig Márt on
Áron püspök emlékének és nagysá-
gának kíván adózni.

„Márton Áron már szent”

A kinevezett érsek felidézte: római 
egyházjogi tanulmányai és felszen-
telése után 23 évig dolgozott a Kul-
túra Pápai Tanácsának a hivatal-
nokaként, és 2012-től Márton Áron 
püspök szentté avatási ügyének a 
képviseletét is elvállalta. „Amikor 
kezdtem olvasni az írásait, megy-
győződésemmé vált, hogy Áron 
püspök már szent. Erről még nin-
csen papírunk, de szent! Ha sokan 
hittel imádkozunk ezért és meg is 
érdemeljük, akkor lesz ez nyilvános 
tény” – fogalmazott. A kinevezett 

érsek elmondta: a Szentszéknél 
megtapasztalta, hogy miként épül 
fel, működik a rendszer, és ezt a 
tapasztalatot, valamint a jó nyelv-
ismeretét és személyes kapcsolatait, 
barátságait is kamatoztatni szeretné 
a főegyházmegye javára. Megje-
gyezte: dolgozik csapata megszer-
vezésén, és mielőbb kérni szeretné 
a Szentszéktől, hogy nevezzenek ki 
segédpüspököt a főegyházmegyébe.

Előzmények

Mint ismeretes, Ferenc pápa de-
cember 24-én fogadta el Jakubinyi 
György érsek és Tamás József segéd-
püspök korhatár miatt benyújtott 
lemondását, és ezen a napon 
nevezte meg a gyulafehér-
vári érsek utódját is. Kovács 
Gergely szülővárosában, 
Kézdivásárhelyen érettségi-
zett. Teológiai tanulmányait 
1987-ben Gyulafehérváron 
kezdte, majd 1990-ben Ró-
mában a Collegium Germani-
cum et Hungaricum növendékeként 
folytatta a Gregoriana és a Lateráni 
Pápai Egyetemen. Bálint Lajos ér-
sek szentelte pappá szülővárosában 
1993. július 3-án. Római tanulmá-
nyait egyházjogi doktorátussal fe-
jezte be 1996-ban.

Kihívások. Kovács Gergely szerint nem 

lehet teljesen felkészülni a 
főegyházmegye vezetésére
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M inden hónapban egy színész
lesz a fókuszban, róla lehet 

majd több információt megtudni 
a gyergyószentmiklósi színház 

előterében elhelyezett szí-
nészfalról. Ezen gyermek-
kori fényképek, hobbival 
kapcsolatos fotók, sok-sok 
érdekesség lesz majd lát-
ható. Ugyanitt kap majd 
helyet az üzenőfal is, ame-

lyen egész hónapban lehet 
üzenni a színésznek, akik ráadásul 
meglepetésszerűen egy új munka-
körben, civil szakmában is kipró-
bálhatják magukat, amit előre nem 

árulnak el a művésznek – mesélte 
sajtótájékoztató keretében Tálas 
Eszter, a színház PR-felelőse. Feb-
ruárban Bartha Boróka lesz a Szí-
nész házon kívül szereplője, és ő 
kíváncsian várja mindazt az újdon-
sághalmazt, ami rá vár. 

A nyílt programban igyekeznek 
megszólítani minden korosztályt, 
kezdve a legkisebbektől az időseb-
bekig. Első mozzanatként február 
14-én, a szerelmesek napján Figu-
Randit szerveznek. Tamás Boglár
egyéni előadása, a Persze 19 órától
kezdődik majd, az ezt követő prog-
ramon a színészek leülnek egymás
mellé, velük szemben helyezked-
nek el az érdeklődők, és minden-
kinek 2 perce lesz, hogy kérdéseket
tegyen fel a művésznek, akivel pár-

ba kerül. Csengő jelzi majd a vál-
tást, ekkor majd egy székkel arrébb 
ül a közönség, és így folytatódik a 
villámrandi.

A Színész házon kívül prog-
ram keretében márciusban Kolozsi 
Borsos Gáborral, áprilisban Máthé 
Annamáriával, májusban Mosu 
Norbert-Lászlóval, júniusban pe-
dig Fodor Alain Leonarddal ismer-
kedhet meg a közönség. Folyatódik 
a Szabadjegy akció is, amelyet a 
színház tavaly decemberben indí-
tott útjára. Célja, hogy olyanok is 
eljuthassanak egy-egy előadásra, 
akik nem engedhetik meg maguk-
nak, hogy megvásárolják a szín-
házjegyet. 

A felajánlók 15 lejes jegyet vált-
hatnak a jegypénztárban, majd ezt 
felcsíptethetik az előtérben elhe-
lyezett „fára”. Innen bárki leveheti 
a belépőt arra az előadásra, amire 
kíváncsi. A Gyulafehérvári Caritas 
és az Őszi Rózsák Idősek Klubja 
partnerséget vállalt, ők közvetíte-
nek, hogy a jegyek eljuthassanak 
olyan személyekhez, akik nem tud-
ják megvásárolni a belépőt.

Nem hétköznapi programok a Figura Stúdió Színháznál
• A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház új prog-
ramot hirdetett meg annak érdekében, hogy a közönség
jobban megismerhesse a színészeiket. A Színész házon
kívül nevű programban minden hónapban egy színész
kerül középpontba, aki ráadásul egy új szakmában is
kipróbálhatja magát.




