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Tehetségeket támogat
a magyar kormány

Magyarország számára a tehet-
séggondozás nemzetstratégiai 

kérdés, ezért kulcsfontosságú, hogy 
legyen egy speciális intézményrend-
szer, amely felkészíti a jövő politikai, 
gazdasági, kulturális elitjét – mond-
ta az MTI szerint Orbán Balázs, a 
Mathias Corvinus Collegium (MCC) 
kuratóriumának elnöke tegnapi 
budapesti sajtótájékoztatóján. Olyan 
tehetséges fi atalokra van szükség, 
akik „elkötelezetten patrióták”, 
ugyanakkor jól ismerik a körülöttük 
lévő világot, és értik Magyarország 
helyzetét, beágyazódását a glo-
balizálódó világba, jelentette ki. 
A Miniszterelnökség parlamenti 
és stratégiai államtitkára közölte: 
az MCC az általános iskola felső 
tagozatán, a középiskolákban, a fel-
sőoktatásban tanuló tehetségeknek 
és a diplomás fi atal felnőtteknek 
is ad képzést. Elmondta, terveik 
szerint a 19 megyeszékhelyen és 
16 másik magyarlakta városban is 
jelen lesz a Kárpát-medencében az 
MCC. Hozzátette, céljuk az, hogy 
mintegy 10 ezer fi atallal tudjanak 
foglalkozni, ami a jelenlegi szám 
mintegy négyszerese. A legtehetsé-
gesebb magyar gyerekek ott vannak 
minden oktatási intézményben és 
nagyon sokféle képzési formában 
tanulnak – indokolta a hálózat 
kibővítését. Közölte, alapvetően 
támogatják a felsőoktatás átalakí-
tásával kapcsolatos kormányzati 
terveket, ugyanakkor meggyőző-
désük, hogy az egyetemi rend-
szer átalakítása, megújítása és 
modernizációja mellett szükség 
van egy tehetséggondozási intéz-
ményrendszerre, amely „gyorsító-
pályát” kínál a legtehetségesebb 
hallgatóknak. Szalai Zoltán, az 
MCC főigazgatója azt mondta, az 
övék talán az egyetlen intézmény 
az országban, amely általános 
iskolás kortól az egyetem végéig 
és az alumnirendszer révén utána 
is foglalkozik a diákjaival. Az MCC 
egyetemi programja is megújul, 
ennek egyik eleme a különböző 
oktatási intézményekből érkezők-
nek szóló, hasonló tudásszintre 
segítő képzés, amely után szako-
sodhatnak a fiatalok, később pedig 
vezetőképző akadémiához csatla-
kozhatnak. Az egyetemi képzésen 
egyebek mellett jogi, társadalom-
tudományi, közgazdasági, pszi-
chológiai és médiaiskola működik. 
Az MCC személyre szabott ingye-
nes képzést nyújt, és idéntől már 
ösztöndíjat is tudnak biztosítani, 
valamint nemzetközi karrierlehető-
séget és gyakornoki programokat.

KÓRHÁZBAN KEZELIK KOVÁCS GERGELYT, AKI MÁR AUGUSZTUS VÉGÉN NEM ÉREZTE JÓL MAGÁT

Koronavírusos a gyulafehérvári érsek

Kovács Gergely arra szólított, hogy vigyázzunk a magunk és mások egészségére

Megfertőződött a koronavírus-
sal Kovács Gergely gyulafehér-
vári érsek. Augusztus vége óta 
meghűlésre gyanakodtak, de 
mivel fokozatosan romlott a ka-
tolikus egyházi vezető állapota, 
elvégezték a koronavírustesztet, 
amely kedden pozitív lett. Az 
érsek imát kért híveitől.

 » KRÓNIKA

K oronavírussal diagnosztizálták 
a gyulafehérvári érseket – tájé-
koztatott tegnapi közleményé-

ben az érsekség. „A gyulafehérvári 
római katolikus érseki hivatal közli 
papjaival és a hívekkel, hogy kedden 
dr. Kovács Gergely érsek urat magas 
lázzal és rossz közérzettel kórházba 
szállították” – áll a hivatalos tájé-
koztatásban, ami szerint az érsek 
egészségi állapota csak romlott az 
augusztus 29-ei püspökszentelés óta, 
amikor Kerekes Lászlót, a gyulafe-
hérvári római katolikus főegyházme-
gye segédpüspökét szentelték fel.

„Kezdetben a hűlés tünetei mutat-
koztak nála, ezért azonnal kapcsolat-
ba lépett háziorvosával, és segítségét 
kérte. Az érsek úr elkülönülve volt a 
szobájában, követték egészségi ál-
lapotát, és hogy ne veszélyeztesse 
a környezetében élők és dolgozók 
egészségét. A hűlésre alkalmazott 
kezelés nem hozta meg a várt ered-
ményt, maradt a magas láz, száraz 
köhögés, fejfájás és a rossz közérzet” 
– áll a Romkat.ro portál által idézett 

közleményben, amelyből kiderül, a 
keddi nap folyamán elvégzett Covid–
19-teszt eredménye pozitív lett. „Az 
érsek úr imát kér tőlünk, és felszólít 
arra, hogy vigyázzunk a magunk és 
mások egészségére” – üzente közle-
ményében a gyulafehérvári érsekség.

Kovács Gergely 1968. július 21-én 
született Kézdivásárhelyen. 1987-ben 
kezdte meg teológiai tanulmányait 
Gyulafehérváron, majd 1990-ben Ró-
mában, a Collegium Germanicum et 
Hungaricum növendékeként folytat-
ta a Gregoriana és a Lateráni Pápai 
Egyetemeken. 1993. július 3-án szen-
telték pappá. Római tanulmányait 
egyházjogi doktorátussal 1996-ban 
fejezte be. Ezt követően egy évig Ma-
rosvásárhelyen volt segédlelkész, 

majd 1997 augusztusában vissza-
tért Rómába. Munkatársa a Kul-
túra Pápai Tanácsának, a klérus-
kongregációnak és a Rota Romana 
bíróságnak. 2000 júliusától pápai 
káplán. 2012 februárjától Márton 
Áron szenttéavatási ügyének posz-
tulátora. 2019. december 24-én 
Ferenc pápa kinevezte gyulafehér-
vári érsekké. 2020. február 22-én 
szentelték püspökké, és iktatták be 
hivatalába. Múlt szerdán a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia 
közölte, Ferenc pápa elfogadta Ja-
kubinyi György nyugalmazott gyu-
lafehérvári érsek lemondását az 
örmény apostoli kormányzóságról, 
és kinevezte a tisztségre Kovács Ger-
gely gyulafehérvári érseket.

 » Kedden 
Kovács Gergely 
érseket magas 
lázzal és 
rossz közérzettel 
kórházba szál-
lították, egész-
ségi állapota az 
augusztus 29-ei 
püspökszentelés 
óta csak romlott.
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 » B. E.

A romániai kórházak 80 százaléká-
nak nem megfelelő a menedzs-

mentje – jelentette ki kedd este Nelu 
Tătaru egészségügyi miniszter, aki 
szerint a koronavírus-világjárvány 
megmutatta a valóságot: az egész-
ségügyi rendszer „teljes egészében 
beteg”. „Ismertük, de nem ismertük 
el” az egészségügy valós helyzetét 
– idézi Tătarunak egy, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) által szervezett, 
egészségügyi témájú vitán elhangzott 
szavait az Agerpres hírügynökség. 
Mint fogalmazott: „a járvány min-

denki szemét kinyitotta”. „Alább-
hagyott az orvosi területen tapasz-
talható büszkeségünk, kénytelenek 
voltunk menet közben alkalmazkod-
ni a tényálláshoz. Remélem, hogy az 
előttünk álló pokoli hónapban képe-
sek leszünk arra, hogy kezelni tud-
juk a kialakult állapotot” – tette hozzá 
Tătaru, aki szerint a pandémiának, a 
nehéz pillanatoknak meg kellene vál-
toztatniuk azt, „ahogyan a dolgokat 
látjuk”. „Remélem, hogy nyolc-tíz hó-
nap múlva be tudjuk terjeszteni a par-
lament elé az egészségügyi reformról 
szóló törvényt. Láthatták, hogy bármi-
lyen törvényt próbáltunk meg benyúj-

tani a parlament elé, a másik oldalon 
teljesen más formában jött ki” – mond-
ta a miniszter, aki szerint egy „korrekt 
törvénnyel” meg lehetne valósítani 
a „valódi egészségügyi reformot”. A 
tárcavezető beszélt ugyanakkor arról 
is, hogy „új alapokra kell helyezni” 
a háziorvosi rendszert. Új alapokra 
kell helyeznünk az együttműködést, 
hogy ne mondjak barátságot, a páci-
ens és a háziorvos között” – vallja az 
egészségügyi miniszter. Nelu Tătaru 
különben úgy véli, a kialakult hely-
zethez az vezetett, hogy a megyei 
egészségügyi igazgatóságok „alul-
motiváltak”.

Tătaru: ismertük, de nem ismertük el a valós helyzetet

 » Nelu Tătaru 
egészségügyi 
miniszter szerint 
a koronaví-
rus-világjárvány 
megmutatta a 
valóságot: az 
egészségügyi 
rendszer „tel-
jes egészében 
beteg”.




