Közlemény Molnár V. József állapotáról

Molnár V. József egészségi állapota ebben az évben (2021) jelentősen megromlott, jóformán
ágyban fekvő lett. Alig evett, kedélye és mentális állapota nagyon ingadozott. Tüdőgyulladást kapott,
melyet antibiotikummal sikerült ugyan kikezelni ám háziorvosa a szövődmények megelőzésére
kórházi kezelést írt elő. Ezt elkerülendő, a látogatási tilalom és a folyamatos ágyban fekvés helyett,
valamint tartva az újabb (könnyen végzetes kimenetelű) fertőzésektől-betegségektől, más
megoldást kerestünk. Mivel háziorvosa szerint a kezelésre, rehabilitációra szükség volt ezért ideális
megoldásként sikerült a máriaremetei XXIII. János Katolikus Szeretetotthonba felvételt nyerni,
ahol folyamatos orvosi felügyelet mellett lelkiismeretes ápolók, nővérek gondoskodnak azóta is
Jóska bácsi egészségéről. Az ő áldozatos és szakszerű munkájuknak köszönhetően nemcsak a
tüdőgyulladás káros hatásait sikerült kezelni, hanem Jóska bácsi általános egészségi állapota (testi
ereje és mentális frissessége is) javulásnak indult, a korábban szinte folyamatos kéz-, és lábfájdalmai megszűntek, már fájdalomcsillapítóra sincs szüksége. Szobáját könyvei, fényképek,
festménye és személyes tárgyai teszik otthonossá, az állandó társaság pedig az otthoni környezethez
képest még nagyobb mértékben karban tartja őt szellemileg és testileg egyaránt. Nagy szeretettel
bánnak vele az ápolók, beszélgetnek a könyveiről, énekelnek vele, a közösségi teremben pedig már
társasági programokon is részt tud venni. Ablakából rálátni a máriaremetei kegytemplomra és a
búcsújáró helyre, a délelőtti szentmisét együtt hallgatja a többi lakóval.
Az elmúlt hetekben többen személyesen felkeresték őt, s az egyik látogatást követően
elmarasztaló beszámoló készült, melyet az egyik nagy közösségi oldalon közzétettek egy, a
látogatáskor készült fénykép kíséretében. A leírás olyan színben tünteti fel a helyzetet, mintha
Molnár V. József akarata ellenére tartózkodna ott, sőt, mintha további segítségre éppen az őt ápoló,
ellátó és erősítő intézménnyel és dolgozóival szemben volna szüksége – azt a látszatot keltve,
mintha a levél szerzője maga Molnár V. József volna. Az idézett közlemény nemcsak az intézmény
jó hírét sérti, hanem Molnár V. József közvetlen környezetére nézve is súlyos vádakat, rágalmakat
fogalmaz meg (beleértve legközelebbi hozzátartózóit is). A „felhívást” azóta sokan anélkül, hogy a
benne foglaltaknak utána jártak volna tovább népszerűsítették különböző internetes felületeken, a
valótlanságokra alapozva pedig egyre komolyabb vádak fogalmazódtak meg. Sőt, időközben
ismeretlenek – megszegve nemcsak az intézményi, de az általános állami előírásokat is –
személyazonosságuk igazolásának megtagadásával és a járványügyi rendelkezések megsértésével –
botrányosan viselkedve – önhatalmúlag megkísérelték Molnár V. Józsefet a szeretetotthonból
elvinni. Több ilyen eset is történt, köszönhetően a meggondolatlan levélnek. Jóllehet a világhálón
terjedő közlésben leírtak azóta személyes találkozással megerősített, fényképes beszámoló
keretében
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olvasható:
https://www.kethollos.hu/hirdetotabla, folyamatosan frissítve) azonban a valótlanságokat
továbbra is többen terjesztik. Ezekkel kapcsolatban az érintett intézmény a szükséges jogi lépések
megtételéről külön tájékoztatást fog kiadni.
Arra kérjük mindazokat, akik szeretik Molnár V. Józsefet és tenni szeretnének a valóban méltó
körülmények között töltendő öregkoráért, hogy támogassák őt gyógyulásában imáikkal,
gondoljanak rá szeretettel!
A látogatással kapcsolatban, illetve Molnár V. József aktuális állapotáról – tehermentesítve az
intézményt – továbbra is felvilágosítást kaphatnak Molnár Zoltántól az alábbi telefonon: +36204488699.
Kérjük megértésüket és bizalmukat az iránt, hogy leánya és közvetlen barátai, akik immár negyedik
éve viselik Jóska bácsi gondját, a lehető legjobbat kívánják tenni ezután is Jóska bácsi érdekében.
Köszönettel és szeretettel: a család
Kelt Budapesten, 2021 november 30.-án.
(ez a közlemény szabadon terjeszthető, megosztható)

