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Bálint Eszter                       
Nyugdíjba vonul Jakubinyi György gyulafehér-
vári érsek, novemberben nevezik ki az utódját

Várhatóan november közepén nevezi ki
Ferenc pápaagyulafehérvárirómaikatoli-
kusérsekségújvezetőjét,miutánJakubinyi 
Györgyérsekanyugdíjazásátkérte.Nyug-
díjba vonul a Csíkszeredában szolgáló 
Tamás József segédpüspök is.Potyó Fe-
rencpápaiprelátus,általánoshelynökhét-
főn megerősítette a Krónika értesülését,

miszerint nyugdíjazását kérte Jakubinyi
György, a Gyulafehérvári Főegyházme-
gyeérseke.Mintrészletezte,bárafőpász-
tor75éveskoráig,tehátmégegyévigirá-
nyíthatná a főegyházmegyét, betegségre
hivatkozva kérte a nyugdíjazását, és Fe-
renc pápa várhatóan november közepén
nevezikiutódját.JakubinyiGyörgyaddig
ellátjaafőpásztoriteendőket.AKrónika
értesülései szerint többen is esélyesek 
azérsekitisztségbetöltésére.Úgytudjuk,
Böcskei László nagyváradimegyéspüs-
pök,Schönberger Jenőszatmáripüspök,
Kovács Gergely okleveles posztulátor, 
Szénégető István-Barnabás plébános,  

a főegyházmegyei családpasztorációs
iroda vezetője, valamint Kerekes László 
szentszéki tanácsos neve is felmerült
Jakubinyi György lehetséges utódjaként.
PotyóFerencnemkívántasemmegerősí-
teni, semcáfolni értesüléseinket.Az álta-
lánoshelynökmindösszeannyitmondott,
soknévfelmerült,apápaidöntéselőttin-

formációkatgyűjtenekatisztség
potenciális várományosairól,
széles körű konzultáció zajlik,
tehát„nemderültégbőlvillám-
csapásként születik a döntés”.
Potyó Ferenctől ugyanakkor
megtudtuk azt is, hogy aCsík-
szeredában szolgáló Tamás
József segédpüspök is kérte 
a nyugdíjazását, ő idén nov-
emberben betölti 75. életévét. 
„Az ő utódját viszont nem ne-
vezikiapápa”–mondtakérdé-
sünkre a pápai prelátus, hanem

a leendő érseknek előbb meg kell majd
indokolnia,hogymiértvanszükségsegéd-
püspökre a gyulafehérvári főegyházme-
gyében.AmúgyTamásJózsefnyugdíjazott
püspökkéntszámosfőpásztorifeladatot is
elláthat, például bérmáltathat – mutatott
ráPotyóFerenc,akiegyúttalarraiskitért,
hogyőmagaisnyugdíjas,detovábbdol-
gozik.„Papvagymindörökké”–jegyezte
megazérsekihelynök.

Jakubinyi György Miklós gyulafehér-
vári érsek, a romániai örmény katolikus
ordináriátus apostoli kormányzója 1946.
február13-ánszületettMáramarosszigeten,

1969. április 13-án szentelte pappáMár-
ton Áron püspök Gyulafehérváron, ahol
1963–1969. között a tanulmányait vé-
gezte. 1970–1972. között a Gregoriana
PápaiEgyetemen tanult,1972–1974.kö-
zött a Pápai Biblikus Intézet (Pontificio
Istituto Biblico) elnevezésű pápai felső-
fokú oktatási intézetben tanult tovább,
majd1978-banBudapestendoktorált.

Tamás József segédpüspök 1944. nov-
ember 12-én született a Hargita megyei

Felavatták Czetz János 1848-as
honvédparancsnok lovasszobrát Óbudán

Katonai tiszteletadásmellettfelavattákCzetz Jánosnak,az1848–49-esforradalomés
szabadságharchonvédtábornokánaklovasszobrátpéntekenBudapestIII.kerületében,
ezzelátadtákaLékaibíborostéri1948–49-esemlékparkot.

Madéfalván. 1968. április 21-én, Gyu-
lafehérváron szentelték pappá, miután
a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben
(SeminariumIncarnataeSapientiae–SIS)
elvégezte teológiai tanulmányait. Szol-
gálatihelyeacsíkszeredaiSegédpüspöki
Hivatal.

(Ezt a cikket a Krónikáról másolták: 
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/
nyugdijba-megy-jakubinyi-gyorgy-ersek-
novemberben-nevezik-ki-az-utodjat)

2019. október 07.
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Varga Mihály pénzügyminiszter, a II-
III. kerületfideszesországgyűlési képvi-
selője beszédet mond Czetz János hon-
védtábornok lovasszobránakfelavatásán
Békásmegyeren, a Lékai bíboros téren
2019.október4-én
Fotó:MTI/Koszticsák Szilárd

Bús Balázs (Fidesz-KDNP) kerületi
polgármester aztmondta, a hősiesség és 
a szabadságvágy az, amivel pontosan ír-
ható le a 19. századimagyar történelem
véráztattapillanataiban ishelytállókato-
náink viselkedése.Az 1848–49-es forra-
dalom erdélyi csapatainak parancsnoka,
afiatalCzetzJánoshonvédtábornoksem
kivételezalól-közölte.
Hozzátette,ugyanakkornemahányat-

tatásokraésazüldözöttségreemlékezünk,
hanem arra a harcos hazaszeretetre, amely 
újabb és újabb célok felé, újabb katonai
feladatok elvégzésére sarkallta Czetz
Jánost.
Azegykorihonvédparancsnokugyanis

a világosi fegyverletétel után hosszú,
évekbenmérhetőutattettmeg,mígvégül
egymásikkontinensenújotthonratalált.
Spanyolfeleségével1860-banArgentíná-
bantelepedettle,deottsemmaradttétlen.
Komoly érdemeket szerzett az ottani ka-
tonai akadémia megalapításában és mű-
ködtetésében–idéztefelapolgármester,
megjegyezve: „mi, a kései utódok pedig
ugyancsak hosszú időt töltöttünk  azzal,
hogy méltó emlékhelyet készíthessünk
számáraaIII.kerületben”.
BúsBalázselmondta,aszobornakhelyet

adó 1848–49-es emlékpark létrehozása, 
aLékai bíborostérmegújításaközösségiter-
vezésseltörtént.Azargentinnagykövetség-
gel2016-bannemzetköziszoborpályázatot
írtakkiCzetzJánosszobránakelkészítésére.
A meghívásos pályázaton Vivianne Duchini 

argentinszobrászművésztervéreesettabí-
rálóbizottságválasztása.
Mint megjegyezte, a tér megújítását 

a kormány mintegy 470 millió forintos
támogatásatettelehetővé.
„Az elmúlt évek munkája, köztük ez

a park is igazolta, hogy milyen komoly
fejlődésre nyílik lehetőség Óbudán, ha
a városvezetésben az együttműködési
készség szorgalommal, és az érdekeltek
meghallgatásával párosul”– fogalmazott
a polgármester.
Varga Mihály pénzügyminiszter, a II.

és a III. kerület fideszes országgyűlési
képviselője azt hangsúlyozta, a közelgő
október 6-ai, az aradi vértanúkra emlé-
kezőgyásznapelőtt is tisztelegvekikell
mondanunk: a mi feladatunk úgy emlé-
kezni 1848–1849hőseire, hogy „azőket
megilletőméltóhelyrekerüljenekanem-
zeti emlékezetben”. Méltón emlékezni
azonbancsakakkor lehet,ha tetteinkben
valóban megjelennek a szabadságharc
értékei–mondta.
Aminiszterúgyfogalmazott:„biztonál-

líthatom,hogyazapolitika,amelyetanem-
zetikormánykövet,megfelelaz1848–49-es
örökségnek.Azelmúltéveksoránmegmu-
tattuk, hogy a magyarság, a magyar embe-
rekérdekeinekaképviseletehazánkelőrelé-
pésénekegyetlenlehetségesmódja”.
„Nehéz helyzetekben jó döntést csak

tisztaértékekalapján,igazunkbiztostuda-
tában és az egész nemzet javát szolgálva 
lehet hozni. 1848 forradalma azonban
olyanerkölcsialapotadnekünk,amelyre
ama döntéseit is bártan építhetjük”– je-
lentettekiVargaMihály.
Szóltarrólis,hogyCzetzJánosahadi

sérülései miatt a végső csatározásokban
nem vehetett részt, de a szabadságharc
alatti cselekményei miatt később mene-
külni kényszerült. Előre láthatta sorsát,

amelyhazájábanvártvolnará:őlettvolna
az„araditizennegyedik”–mondtaami-
niszter.
Varga Mihály kitért arra, mostanában

sokszorolyanvalótlanállítások jelennek
meg cikkekben Magyarországról, ame-
lyeknek élénken ellentmond a történel-
münkis.
„Czetztábornokéleteispéldájaannak,

hogymilyenfontosvoltittamagyaroknak
mindigisaszabadság,anemzet,azembe-
rek és az egyén szabadságvágya – fogal-
mazott,hozzátéve:amagyarésazargentin
népetösszekötiaszabadságfelemelőgon-
dolata,talánezvoltalegfontosabbcéljuk
atörténelmükfolyamán,ésmaisaz,hogy
szabadoklegyenek.

Maximiliano Gregorio-Cernadas argen-
tinnagykövetelmondta:CzetzJános(Juan 
Fernando Czetz) Argentínában komoly 
katonakarriertépített,akatonaiakadémia
egyik alapítója és egyik első igazgatója
volt.Őa legkiválóbbpélda akétország
közöttikapcsolatra, arra,mennyire jólle-
hetegyüttműködni.
Anagykövetúgyfogalmazott:„aszob-

rot tekinthetjük Czetz tábornok élete
olyan metaforájának, amelyen keresztül 

egyértelművéválikaz,hogymi,argenti-
nokésmagyaroknemcsakegyütttudunk
dolgozni, hanemmégnagyszerű és érté-
kesdolgokatistudunklétrehozni”.
A beszédeket követően Kónya Attila 

plébánosmegáldottaabronzlovasszobrot
ésaparkot,majdaszobornál-másokmel-
lett–koszorúthelyezettelVargaMihály,
Bús Balázs, Szeneczey Balázs főpolgár-
mester-helyettes, a honvédelmi minisz-
ter képviseletében Szabó István honvé-
delmi államtitkár, valamintMaximiliano
Gregorio-CernadasésVivianneDuchini.

(Szerkesztői megjegyzés:AzArgentin
Nagykövetség meghívására az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
elnökeés tagtársai–köztükCzetzJános
tábornok egyenes-ági leszármazottja:
Sasi-Nagy Pál László és házastársa, volt 
örmény nemzetiségi képviselő – az ün-
nepség részvevőiként büszkénhallgattuk
valamennyi ünnepi szónok beszédében
kiemelveCzetzJánostábornokörmény–
székelyszármazását,magyarhazájairánti
szeretetét.Az Egyesület koszorút helye-
zett el a Czetz János emlékére állított
lovas-szobornál.)

Október 23-án
koszorúz az emlékmúnél a Budavári 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselőcsoportja
Jobbról Várady Mária elnök, Sasvári-

Merza Krisztina és kislánya Alíz, 
valamint Dr. Issekutz Ákos

  




