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Hirtelen rosszullét miatt a 
csíkszeredai kórházba szállí-
tották tegnap Kovács Gergely 
gyulafehérvári római katolikus 
érseket. A tavaly súlyos korona-
vírus-fertőzésen átesett főpásztor 
egy kászonaltízi temetésen lett 
rosszul, nem tudni, mi okozta a 
gyengélkedést, állapota stabil.

 » PAP MELINDA

R osszul lett tegnap egy Harg-
ita megyei temetésen Kovács 
Gergely gyulafehérvári római 

katolikus érsek, akit a történtek nyo-
mán mentővel kórházba szállítottak. 
Kovács Szabolcs érseki titkár érdek-
lődésünkre megerősítette a Krónika 
információját, és közölte: Kovács 
Gergely a Hargita Megyei Kórház-
ban van, de lapzártánkig nem tudott 
részleteket elárulni a rosszullét oká-
ról. Mint lapunknak elmondta, még 
zajlik az orvosi kivizsgálás. Hozzátet-
te, még nem tudni, hogy mi okozta a 
rosszullétet, de az érsek már jobban 
érezte magát az egészségügyi intéz-
ményben. „Már jobban van, jó ke-
zekben van” – fogalmazott a Króni-
kának az érseki titkár.

A római katolikus érsek egyéb-
ként Balázs György címzetes esperes, 
nyugalmazott plébános kászonaltízi 
temetésén vett részt tegnap délelőtt. 
Balázs György életének 81., papságá-
nak 54. évében, február 11-én hunyt 
el. A főpásztor gyászmisét mutatott be 
a kászonaltízi plébániatemplomban a 
temetésen, amikor az áldozást köve-
tően szédülni kezdett. Hurgoi János 
érseki irodaigazgató a Romkat.ro ka-
tolikus portálnak elmondta, azonnal 
mentőt hívtak a helyszínre, ahol már 
stabilizálódott az érsek állapota, de 
úgy döntöttek, hogy a rosszullét oka-

inak feltárása és további kivizsgálás 
céljából a főpásztort Csíkszeredába, a 
megyei kórházba szállítják. Hurgoi Já-
nos irodaigazgató arra kérte a híveket, 
hogy imáikkal segítsék a főpásztor 
mielőbbi gyógyulását. A csíkszeredai 
egészségügyi intézmény illetékesei 
a Krónika megkeresésére közölték, a 
gyulafehérvári katolikus érsek álla-
pota stabil, a kórház sürgősségi bete-
gellátó egységében kivizsgálás alatt 
áll. A főpásztort a délután folyamán 
kiengedték a kórházból. Hurgoi János 
irodaigazgató közölte, a főpásztornak 

jelenleg pihenésre van szüksége, az 
elvégzett vizsgálatok a rosszullét ki-
váltó okát nem tárták fel.

Kovács Gergely érsek szeptember-
ben esett át a koronavírus-fertőzésen, 
betegsége alatt kórházi kezelésre szo-
rult, a gyulafehérvári kórházban ápol-
ták. A főpásztor egészségi állapotának 
javulása érdekében akkor közös rózsa-
füzér-imádkozásra hívták a papokat 
és híveket. Az érsek betegsége kap-
csán az egyházmegye a járványügyi 
óvintézkedések egyházi eseményeken 
való betartására is fi gyelmeztetett.

 » R. SZ.

A határon túli magyarok ellen 
hergeli az anyaországi adófi zető 

polgárokat a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom egyik parlamenti képvi-
selője, párhuzamot vonva az egyik 
magyarországi kórházban uralkodó 
állapotok, valamint a székelyföldi 
műjégpálya hétvégi felavatása között. 
Stummer János (képünkön) közös-
ségi oldalán posztolt bejegyzésében 
fejezte ki rosszallását amiatt, hogy a 
magyar kormány anyagilag támogatta 
a Marosszentgyörgyön felépült létesít-
ményt. „Mi a közös a Baleseti Intézet-
ben és a székelyföldi műjégpályában? 
Mind a két helyen kabátban kell lenni, 
és mind a kettőt Ön fi zeti” – olvasható 
a budapesti Országgyűlés nemzetbiz-
tonsági bizottságának elnöki tisztsé-
gét betöltő honatya posztjában.

Az ellenzéki politikus – aki egyéb-
ként a román–magyar határ menti 
Békés megyében található a választó-
kerülete – ezzel egyrészt a Népszava 
című magyarországi ellenzéki napi-
lap szombaton közzétett cikkére utalt. 
Ebben az áll, hogy kabátban és sálban 
dolgoznak az orvosok és a nővérek a 

budapesti Baleseti Intézetben, mert 
az extrém hidegben kifűthetetlenné 
vált az épület. A cikkből egyébként 
nem derül ki, hogy ki az egészségügyi 
intézmény fenntartója, kinek kellene 
fi nanszíroznia a nyílászárók cseréjét, 
hogy ne csökkenjen drasztikusan a 
hőmérséklet az épületben. Stummer 
János másrészt azt sugallja, hogy 
ilyen körülmények között a magyar 
kormánynak nem kellett volna pénzt 
adnia a Marosvásárhely szomszédsá-
gában létesült sátortetős műjégpályá-
ra. Mint arról beszámoltunk, a vasár-
nap Marosszentgyörgyön felavatott 

létesítményt a Mens Sana Alapítvány 
építette a magyar kormány 264 mil-
lió forintos támogatásával. Az új fe-
dett jégpályán román, magyar, roma 
és szász gyermekek sportolhatnak 
együtt, és tanulhatnak egymástól.

A Jobbik képviselője egyébként nem 
először bírálja a budapesti kormányt 
a határon túli magyarság támogatá-
sa miatt. A Gyurcsány Ferenc vezette 
Demokratikus Koalíció és a Párbeszéd 
szószólóihoz hasonlóan tavaly tavasz-
szal élesen bírálta az Orbán-kabinetet, 
amiért védőfelszereléseket – elsősor-
ban védőmaszkokat – juttatott a kül-
honi közösségeknek, így Erdélybe is. 
„Nem örülök annak, hogy a járvány el-
leni védekezéshez szükséges eszközö-
ket juttatott a kormány határon túlra” 
– idézte Stummer János tavaly áprilisi 
országgyűlési felszólalását az Origo 
portál. Az ellenzéki politikus akkor 
úgy fogalmazott: Magyarország nem 
osztozik a külgazdasági és külügymi-
niszter (Szijjártó Péter – szerk. megj.) 
örömében, hogy a járvány elleni véde-
kezéshez szükséges eszközöket jutta-
tott külföldre a kormány. „Az emberek 
idehaza tartanák ezeket a készleteket” 
– jelentette ki Stummer.
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GYÁSZMISE KÖZBEN KEZDETT GYENGÉLKEDNI KOVÁCS GERGELY, KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK

Rosszul lett a katolikus érsek
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Az érsek elhagyhatta a kórházat, de a rosszullétét kiváltó okot nem tárták fel

 » RÖVIDEN

Elindult a külhoni magyarságot segítő közösségi startup
Segítség.ma címen elindult a határon túli magyarságot 
segítő közösségi startup honlapja: az anyanyelvű egész-
ségügyi ellátás nehézségeire megoldást kínáló platformra 
külhoni magyar szakemberek és betegek regisztrációját 
várják – közölték a szervezők tegnap online sajtótájékoz-
tatón. Veres Márton, a platform létrehozását kezdemé-
nyező Magyar Ifj úsági Konferencia elnöke azt mondta, a 
határon túli területeken a magyar nyelvű egészségügyi, 
mentálhigiénés és gyógypedagógiai ellátásnak nincs 
egységes, kereshető online adatbázisa, amely különösen 
fontos lenne a más nyelvű környezetben élők számára. 
Az adatbázisban regisztrált szakemberekre lehet keres-
ni, fel lehet venni velük a kapcsolatot, a szakemberek 
egymással is tarthatnak kapcsolatot, valamint egy adott 
szakterület hallgatói szakmai gyakorlati helyet is keres-
hetnek a szülőföldjükön. Gulyás Tibor, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes 
államtitkára társadalmi innovációnak nevezte a kezde-
ményezést, amely online piacteret hozott létre, egyúttal 
fontos problémára is választ adott.

Külhoniak ellen hergel a jobbikos honatya

Romló statisztikák,
romló kilátások

Azon már senki nem csodálkozik, amit a statisztikák 
is aláhúznak: egyre kevesebb gyerek születik, ennek 
pedig megannyi kézenfekvő oka van. Egyrészt általá-
nos a tendencia, tekintve, hogy a 21. század elején 
fogyó népesség jellemzi Európa legtöbb országát 
azért is, mert az elöregedő kontinens jóléti társa-
dalmaiban a karrierépítés és a családépítés nem 
nagyon fér össze egymással, a nők egyre ritkábban 
és későbben vállalnak gyereket. Romániában a friss 
adatok szerint az elmúlt száz év leforgása alatt nem 
született még olyan kevés gyerek, mint a tavaly. Re-
zignáltan vesszük tudomásul, ugyanis nem is annyi-
ra meglepő, mint inkább elszomorító, az okok pedig 
amennyire nyilvánvalóak, annyira összetettek.

Az egy éve tartó pandémia értelemszerűen negatí-
van befolyásolhatja a demográfi ai adatokat: a súlyos 
gazdasági és egészségügyi válság közepette persze 
hogy csökken a gyermekvállalási kedv. De azon sem 
lehet csodálkozni – már a járvány előtt is egyre nyil-
vánvalóbbá vált –, hogy a külföldi munkavállalás 
léptékének növekedése sem kedvez a születések 
számának. Az a hazai fi atal, aki a jobb anyagiak és 
életszínvonal reményében Nyugat-Európában pró-
bál szerencsét, természetesen nem gyereket nevel-
ni megy oda, hanem dolgozni. És nem biztos, hogy 
okolható, amiért a járványhelyzet idején is külföldön 
szeretne pénzt szerezni, boldogulni.

De vajon tett-e és tesz-e Románia érdemben azért, 
hogy a családalapítás előtt álló nemzedékek számá-
ra bár valamelyest vonzóbbá tegye az itthoni létet? 
Nehezen lehet ez az ország kecsegtető a fi atalok 
számára, akik azt tapasztalják: a közállapotok siral-
masak. Az egészségügyi rendszer kiszámíthatatlan, 
mostoha, ezer sebből vérzik, a Teremtő mentsen 
meg mindenkit, hogy rászoruljon. Lépten-nyomon 
tapasztalható, hogy a korrupció milliónyi polipkarja 
át- meg átszövi a társadalmat, becsületes munkából 
alig lehet megélni. Az oktatási rendszer harminc éve 
nem változott érdemben, továbbra is egy helyben 
toporog, miközben botcsinálta szakértők követik 
egymást a szaktárcák élén, halmozzák egyre-más-
ra az észszerűtlen és életszerűtlen intézkedéseket. 
Nem csoda, ha elmenekül az épeszű fi atal ebből az 
országból, ahol gödrösek az utak, ahol az ígéretek el-
lenére elenyészően kevés autópálya készült el, ahol 
szétlopják az erdőket, szeméthegyek tornyosulnak 
úton-útfélen. Persze, hogy el akarnak menni sokan 
innen, ahol a súlyos kihágásokat elkövetők sok eset-
ben szépen megússzák, ahol a rendszer romlott, kor-
rupt és kapzsi, ahol alig akad élhető település.

Hosszasan lehetne sorolni, mi minden miatt logi-
kus, hogy nem itthon tervezik a közeli vagy távolab-
bi jövőjüket az ifjú nemzedékek. Ilyen körülmények 
között az lenne a csoda, ha legalább feleennyi, nem 
a hajánál fogva előrángatott okot lehetne felsorolni, 
amiért valóban érdemes itthon maradni és javítani 
az egyre romló statisztikákon. 
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