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Nyomtatott és online sajtó 
 

A moldvai csángók nem tarthatták meg a június végi bákói magyar miséjüket 
2020. június 30. – MTI, Mandiner, PestiSrácok, Demokrata, Erdély.ma, Webrádió 

Nem tarthatták meg a június végi bákói magyar miséjüket a moldvai csángók - írta kedd 

délután a Maszol.ro portál. A misére annak ellenére nem kerülhetett sor, hogy a koronavírus-

járvány miatt bevezetett korlátozásokat már részben feloldották, és a hatóságok május 15-től 

szabad térben, június 16-tól pedig a templomokban is engedélyezték a szertartásokat. A 

templomi miséknél a résztvevőknek kétméteres távolságot kell tartaniuk egymástól, és 

szájmaszkot kell viselniük. A vasárnapi magyar misét ennek ellenére a koronavírus-járványra 

hivatkozva mondták le. Mariut Felix, a magyar miséken szolgálatot teljesítő forrófalvi római 

katolikus plébános a Maszol.ro portálnak elmondta: a jászvásári püspökség döntött arról, 

hogy elmarad a júniusi mise, mert kicsi az erre kijelölt bákói templom, és nem biztosíthatók 

benne a megfelelő feltételek. A pap szerint járványügyi szempontból az is veszélyt jelent, hogy 

a magyar misére több faluból érkeznek hívek, és így nagyobb területen terjedhet a betegség. A 

pap meggyőződéssel állította, hogy újraindulhatnak a bákói magyar misék, ha a 

járványhelyzet ezt lehetővé teszi. 

 

Így értékelték a szlovákiai magyar pártok és politikusok a kormány első 100 
napját 
2020. június 30. – bumm.sk 

A szlovákiai magyar pártok és politikusok is értékelték Igor Matovič kormányának első száz 

napját. Az új kormány a koronavírus miatt kialakult járványhelyzetben vette át a hatalmat. 

Híd: A regionális különbségek enyhítése nélkül nem közelíthetjük meg a fejlett gazdaságokat. 

„A koalíció, az ellenzék és a média is értékeli a kormány első 100 napját, amelyre a 

koronavírus volt a legnagyobb hatással. A világjárvány hatásai még néhány száz napig 

biztosan fogják nyomni a vállunk. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az európai 

alapokból milliárdok állnak rendelkezésünkre, amelyek, ha jó stratégiát választunk, jelentős 

segítséget jelenthetnek elmaradottabb régióinknak.” Farkas Iván: Az egészségügy 

konszolidálása a legfontosabb. Az MKP Ügyvezető Elnökségének tagja a párt weboldalán 

közzétett írásában értékelte a kormány első száz napját. Farkas szerint a járványellenes 

intézkedések kapcsán a kormányfő ott folytatta, ahol elődje elkezdte az idejekorán bevezetett 

és feltűnően szigorú intézkedésekkel – egyesre vizsgázott, hiszen az 1664 Covid-fertőzött és a 

28 elhalálozott személy mélyen európai rekordnak tekinthető. Szerinte a számok önmagukért 

beszélnek. Mindazonáltal úgy véli, a kormánynak meg kell találnia a forrásokat, hogy sokkal 

rugalmasabban, időben, ne elkésve reagáljon a gazdaság alakulására. 
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https://mandiner.hu/cikk/20200630_nem_tarthattak_meg_magyar_misejuket_a_moldvai_csangok_bakoban
https://www.bumm.sk/belfold/2020/06/30/igy-ertekeltek-a-szlovakiai-magyar-partok-es-politikusok-a-kormany-elso-100-napjat
https://www.bumm.sk/belfold/2020/06/30/igy-ertekeltek-a-szlovakiai-magyar-partok-es-politikusok-a-kormany-elso-100-napjat
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Asztalos Csaba a diszkriminációellenes testületben marad, Dan Tanasát 
„eltanácsolták” 
2020. június 30. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Asztalos Csaba, a testület jelenlegi elnöke továbbra is az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácsban tevékenykedhet a parlament keddi szavazása szerint, míg a bizottságba pályázó 

Dan Tanasă nem kapott bizalmat. Eközben megszavazták Románia új nemzetvédelmi 

stratégiáját is, amelyben már erőforrásként tekintenek a kisebbségekre. 

 

Új főesperes kerül a kolozsvári Szent Mihály-plébánia élére 
2020. június 30. – Krónika, szekelyhon.ro 

Teljesen kicseréli a kolozsvári Szent Mihály-plébánia papságát Kovács Gergely, a 

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke. A főpásztor ezévi VIII. számú 

körlevelében, melyben közzétette a gyulafehérvári főegyházmegyében augusztus 1-től 

elrendelt újabb személyi változásokat, Kémenes Lóránt Zoltánt, a kolozsvári Szent Mihály-

plébánia plébánosát és a Kolozs-Dobokai kerület főesperesét felmentette eddigi beosztásából 

és nagyernyei plébánosnak nevezte ki.  

 

Felmérés: népszerűbb a PNL és az USR, kiesne a parlamentből az RMDSZ 
2020. június 30. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Enyhén nőtt júniusban a kisebbségben kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

támogatottsága, míg az ellenzék fő erejének Számító Szociáldemokrata Párt (PSD) 

népszerűsége csökkent – derül ki az Imas közvélemény-kutató által készített, kedden 

nyilvánosságra hozott felmérésből. Az Europa FM rádió megrendelésére készült felmérés 

szerint a PNL támogatottsága a májusban mért 32,6 százalékról minimális mértékben, 33 

százalékosra nőtt. Ez az első alkalom idén, hogy a párt támogatottsága egyik hónapról a 

másikra nő. A liberálisok januárban még 47 százalékon álltak. A PSD viszont a májusi 23 

százalékhoz képest 21,9 százalékon áll, miközben februárban még 25,8 százalékos volt a 

népszerűsége. 

 

Átalakul az Országos Emberjogi Intézet  
2020. június 30. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Átalakul az Országos Emberjogi Intézet (IRDO) a szenátus mai döntésének értelmében. 

Döntő házként fogadta el a szenátus azt a tervezetet, amely a nemzetközi emberjogi 

szervezetek által előírt hatáskörökkel ruházza fel az intézetet. A tervezet kezdeményezője, 

Derzsi Ákos RMDSZ-es szenátor elmondta: egy láthatóbb, jobban működő intézményre van 

szükség, ezért módosításra szorult a szervezet működését szabályozó hatályos törvény – 

olvasható a szövetség közleményében. A felsőház emberjogi bizottságának elnöke hozzátette: 

az intézménynek létre kell hoznia egy emberjogi dokumentációs központot, közvélemény-

kutatásokat kell szerveznie annak érdekében, hogy felmérje az emberi jogok betartásának 

mértékét Romániában. Az intézmény továbbá képzéseket, tanfolyamokat szervezhet.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/asztalos-csaba-a-diszkriminacioellenes-testuletben-marad-dan-tanasat-beltanacsoltakr
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/asztalos-csaba-a-diszkriminacioellenes-testuletben-marad-dan-tanasat-beltanacsoltakr
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uj-foesperes-kerul-a-kolozsvari-szent-mihaly-plebania-elere
https://kronikaonline.ro/belfold/felmeres-nepszerubb-a-pnl-es-az-usr-kiesne-a-parlamentbol-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128987-atalakul-az-orszagos-emberjogi-intezet
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Máshol lehet templomi szertartást tartani – Bákóban egyelőre nem indulhattak 
újra a magyar misék 
2020. június 30. – maszol.ro. transindex.ro 

Hiába készültek a Bákó megyei csángó hívek arra, hogy a koronavízus-járvány miatt elrendelt 

több hónapnyi szünet után újra magyar szentmisén vegyenek részt Bákóban, a szertartás az 

utolsó pillanatban meghiúsult. Egy csángó tematikájú közösségi oldal szerint a miséknek 

helyet adó templom környékén élő lakók tiltakozása miatt maradt el a szertartás, ám a 

magyar alkalmakon szolgálatot teljesítő pap szerint csupán a templom szűkössége miatt nem 

lehet – a járvány elleni védekezés szabályait betartva – megtartani egyelőre a miséket.  

 

Új magyar tagja van a számvevőszéknek 
2020. június 30. – maszol.ro 

Dezső Csongor Attila kézdivásárhelyi ügyvéd váltja Lakatos Péter volt RMDSZ-es parlamenti 

képviselőt a számvevőszéknél. A képviselőház és a szenátus keddi együttes ülésén jóváhagyta 

a számvevőszéknél és az audithatóságnál megüresedő hét tisztségre vonatkozó jelöléseket.  

 

Húszezer lejre büntethető a cég, amelyik azért rúg ki valakit, mert magyar 
2020. június 30. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Húszezer lejig terjedő összeggel büntethető az a munkaadó, aki hátrányos helyzetbe hoz, vagy 

diszkrimináló okokból bocsát el alkalmazottat. Az erről szóló törvénymódosítást kedden 

fogadta el döntő házként a képviselőház. A jogszabály tiltja, hogy egy munkaadó a bőrszíne, 

állampolgársága, nemzetisége, anyanyelve, vallása, társadalmi háttere, genetikai adottságai, 

neme, szexuális orientációja, életkora, fogyatéka, nem fertőző krónikus betegsége, HIV-

fertőzöttsége, politikai preferenciái, családi helyzete, szakszervezeti tagsága alapján hátrányos 

helyzetbe hozzon vagy elbocsásson alkalmazottat.  

 

Csíksomlyón szentelik fel a Gyulafehérvári Egyházmegye új segédpüspökét  
2020. június 30. – szekelyhon.ro, Krónika 

Augusztus 29-én a Csíksomlyói Kegytemplomban szentelik a Gyulafehérvári Római Katolikus 

Főegyházmegye kinevezett segédpüspökévé Kerekes László kézdivásárhelyi plébánost, 

számolt be a romkat.ro egyházi portál. 

 

Mindhárom székelyföldi megyében országos átlag alatti az átmenési arány 
2020. június 30. – szekelyhon.ro 

Az elmúlt hat év legalacsonyabb, 62,9 százalékos átmenési arányát mérték országosan az idei 

érettségin. Az óvások előtti eredmények alapján a székelyföldi megyékben az országos 

átlagnál gyengébb az átmenési arány, a legrosszabbul Hargita, a legjobban pedig Kovászna 

megye teljesített. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128974-mashol-lehet-templomi-szertartast-tartani-bakoban-egyel-re-nem-indulhattak-ujra-a-magyar-misek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128974-mashol-lehet-templomi-szertartast-tartani-bakoban-egyel-re-nem-indulhattak-ujra-a-magyar-misek
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128994-uj-magyar-tagja-van-a-szamvev-szeknek
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128990-huszezer-lejre-buntethet-a-ceg-amelyik-azert-rug-ki-valakit-mert-magyar
https://szekelyhon.ro/aktualis/csiksomlyon-szentelik-fel-a-gyulafehervari-egyhazmegye-uj-segedpuspoket
https://szekelyhon.ro/aktualis/mindharom-szekelyfoldi-megyeben-orszagos-atlag-alatti-az-atmenesi-arany
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Rendhagyó helyzetben különleges találkozó a csíksomlyói nyeregben 
2020. június 30. – szekelyhon.ro 

A hagyományos népünnepély elmarad, a szentmisét viszont megtartják a csíksomlyói 

nyeregben szombaton, az Ezer Székely Leány Napján – hangzott el az eseménnyel 

kapcsolatos keddi sajtótájékoztatón. A csíkszeredai városvezetés részéről Füleki Zoltán, az 

idei házigazdák részéről pedig Csíkpálfalva polgármestere tartott „eligazítást”. 

 

Mesés homokozó épül a füleki Magyar Közösségi Ház udvarán 
2020. június 30. – Ma7.sk 

A magyarországi Kő Boldizsár Mese Terek jóvoltából II. Rákóczi Ferenc tematikájú 

homokozó épült a füleki Magyar Közösségi Ház udvarán. A Felvidéken ez az első ilyen mese- 

tér, melynek létrejöttét a magyar kormány támogatta. A Csemadok Füleki Alapszervezetének 

vezetősége a tavalyi év során döntött arról, hogy 2020-ban, a nemzeti összetartozás évében, 

különböző emlékjeleket hagynak a Magyar Közösségi Ház udvarán. Ennek első mozzanata a 

június 4-i kopjafaállítás volt, záróeseményként pedig október 4-én leleplezik a Trianon 

emléktáblát. Szintén az emlékjelek sorát gyarapítja a Kő Boldizsár Mese Terek jóvoltából 

elkészült Rákóczi homokozó is. „Az emlékjelhagyáson kívül azt is szem előtt tartottuk, hogy 

egy biztonságos játszótér jöjjön létre, mert bár 15 évvel ezelőtt a szülők segítségével elkészült 

egy homokozó, de az már idejétmúlt, felújításra szorult. Az újonnan épült, egyedi, kézi 

munkával alkotott mesetér a kuruc-labanc kort jeleníti meg”- emelte ki Szvorák Zsuzsanna, 

elnök. 

 

Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át dr. Kováts Miklós 
2020. június 30. – Ma7.sk 

Átvette dr. Kováts Miklós nyugalmazott tanár, irodalom- és színháztörténész a Magyar Ezüst 

Érdemkereszt kitüntetést, amelyet március 15. alkalmából Áder János magyar köztársasági 

elnök adományozott neki a felvidéki magyar diákok identitásának megőrzése iránt elhivatott, 

közel fél évszázados pedagógusi pályája elismeréseként. A kitüntetés átadását a koronavírus-

járvány miatt halasztották mostanra. Az ünnepélyes átadón, amit Magyarország Kassai 

Főkonzulátusának épületében tartottak, dr. Hetey Ágota főkonzul köszöntőjében elmondta, 

Magyarország köztársasági elnöke, Áder János március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából 

minden évben rangos kitüntetésben részesíti azokat a személyeket, akik életükkel, 

kiemelkedő tehetségükkel és teljesítményükkel kivívták a magyar állam és a magyarság 

elismerését és nagyrabecsülését. 

 

Erős intézményszövetség épül a Felvidéken 
2020. június 30. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért társulás élén, a Léván megrendezett közgyűlésen június 27-én 

tisztújításra került sor. Duray Miklós Gubík Lászlót, a Via Nova elnökét és az Esterházy 

Akadémia igazgatóját jelölte új elnöknek, akit a közgyűlés meg is választott. Új lendületet, új 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/rendhagyo-helyzetben-kulonleges-talalkozo-a-csiksomlyoi-nyeregben
https://ma7.sk/tajaink/meses-homokozo-epul-a-fuleki-magyar-kozossegi-haz-udvaran
https://ma7.sk/tajaink/magyar-ezust-erdemkeresztet-vehetett-dr-kovats-miklos-kepgaleriaval
https://felvidek.ma/2020/06/eros-intezmenyszovetseg-epul-a-felvideken/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 1. 
5 

eszközöket, új stílust ígért, de a régi alapelvek mentén. Gubík Lászlóval beszélgettünk az 

elképzelésekről, hiszen már meg is hirdették az Esterházy Lujza-programot és a Pogány 

Erzsébet-emlékdíjat. 

 

Kiosztották a VIII. Vajdasági Tehetség Gála díjait Szabadkán 
2020. június 30. – Vajdaság MA 

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Vajdasági Tehetség Gálát, amelyen a 

legtehetségesebb diákok legjobbjait díjazták, illetve azokat a pedagógusokat, akik a 

tehetségfejlesztés feladatát felvállalták. Az alkalmi ünnepséget kedd délután rendezték meg a 

szabadkai városháza dísztermében. A megjelenteket dr. Gábrić Molnár Irén, a Vajdasági 

Tehetség Gála bizottságának elnöke köszöntötte, elmondta, hogy a Vajdasági Tehetségsegítő 

Tanács 10 évvel ezelőtt alakult meg azzal a céllal, hogy akkreditált tehetségpontokon 

keresztül, intézményesítve támogassa a tehetséges diákokat. 

 

A VMSZ visszautasítja a Szövetség Szerbiáért közleményében 
megfogalmazottakat 
2020. június 30. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség a leghatározottabban visszautasítja a Szövetség Szerbiáért 

közleményében megfogalmazottakat. A Szövetség Szerbiáért közleménye szerint választási 

visszaélés történt a voksolás napján Palicson, ezzel kapcsolatban pedig az illetékes szervekhez 

fordultak, bizonyítékként egy felvétellel. A VMSZ szerkesztőségünkhöz eljuttatott 

közleményében azt írja, egyik választási bizottsághoz sem nyújtottak be kifogást a szabadkai 

71-es szavazóhely választási eredményei kapcsán. 

 

Július 10-én kezdődik a magyarkanizsai Vajdasági Birkózóakadémia építése 
2020. június 30. – Vajdaság MA 

Magyarkanizsán ma aláírták a hivatalos szerződést arról, hogy július 10-én megkezdik építeni 

a Vajdasági Birkózóakadémiát a Tisza-parti városban. A szerződéskötésen Bálint Zoltán, az 

akadémia ügyvezetője, Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester és Fehér Andrea, a 

Yumol kivitelező vállalat képviselője vett részt. 

 

A kereszténységet ma is védeni kell 
2020. június 30. – Kárpáti Igaz Szó 

Államalapító Szent István királyunk mellett Szent Lászlónak, a lovagkirálynak van a 

legelterjedtebb kultusza a magyarság körében. Mondák, legendák sora őrzi nevét, tetteit. 

Nagyságát jelzi szentté avatása is. Ő a nagybakosi római katolikus templom védőszentje, s 

most az 1997-ben közadakozásból felépült szentély falára felkerült emléktáblája is. Kárpátalja 

egyetlen Szent Lászlóról elnevezett templomában, Nagybakoson tartottak búcsút a hétvégén. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25305/Kiosztottak-a-VIII_-Vajdasagi-Tehetseg-Gala-dijait-Szabadkan.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vmsz-visszautasitja-szovetseg-szerbiaert-kozlemenyeben-megfogalmazottakat
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vmsz-visszautasitja-szovetseg-szerbiaert-kozlemenyeben-megfogalmazottakat
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25304/Julius-10-en-kezdodik-a-magyarkanizsai-Vajdasagi-Birkozoakademia-epitese.html
https://kiszo.net/2020/06/30/a-keresztenyseget-ma-is-vedeni-kell-%e2%94%82kiszo-beszamolo/
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Az ünnepségre sokan eljöttek, hogy együtt emlékezzenek meg a lovagkirályról, hálát adjanak 

példaértékű hitéért. 

 

Állandó diakónust szenteltek Ungváron 
2020. június 30. – karpatalja.ma 

Majnek Antal munkácsi római katolikus megyéspüspök állandó diakónussá szentelte dr. 

Bacsó Róbertet, az Ungvári Nemzeti Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola tanárát, tanszékvezetőjét. A szertartást június 29-én az ungvári római katolikus 

templomban szervezték meg. Az elmúlt évtizedek során Kárpátalján harmadik alkalommal 

szenteltek fel nős diakónust. A katolikus egyházban a diakónus az áldozópappá még nem 

szentelt személyt jelenti, aki részesül az egyházi rend szentségének első fokozatában. Állandó 

diakónussá nős férfiak is lehetnek, akiket később nem szentelnek áldozópappá. A nős 

diakónus feladatai közé tartozik a keresztelés, áldoztatás, igehirdetés, a szentelmények közül 

pedig a temetés. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. június 30. – Kossuth Rádió 

 

Derzsi László székelyudvarhelyi RMDSZ-es polgármesterjelölt törekvéseit megerősíteni ment 

Székelyudvarhelyre Kelemen Hunor szövetségi elnök, aki szerint a csatározó pártok közös 

kudarca a jelenlegi áldatlan állapot a városban.  A román kormány szeptember 27-ét jelölte 

meg az önkormányzati választás időpontjának, a szavazás megszervezése a járványhelyzet 

alakulásától is függ.  

  

Az örökösöké marad a Sepsiszentgyörgy szomszédságában fekvő árkosi Szentkereszty-

kastély. A műemlék-épületet – amelyet a kommunizmus idején államosítottak, majd a 

rendszerváltás után az Árkosi Kulturális Központnak adott otthont – 2012-ben jogerősen 

visszaszolgáltatták az örökösöknek, akik csak 2015-ben vehették birtokba a kastélyt, de azóta 

számos peres eljárás akadályozta a  tényleg birtokbavételt. Tavaly ősszel a galaci Törvényszék 

helyt adott a Kulturális Központ perújítási kérelmének, most viszont a  bukaresti Legfelső 

Ítélőtábla - elfogadva az örökösök fellebbezését -  elutasította a visszaszolgáltatás 

felülvizsgálatát. Győzött az igazság – mondta az örökösök jogi képviselője, Kincses Előd.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/allando-diakonust-szenteltek-ungvaron/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-30_18-02-00&enddate=2020-06-30_18-40-00&ch=mr1
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A „Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség” Jótékonysági Alapítványa az elmúlt hónapokban 

gyűjtést szervezett egy lélegeztető gépre. Az orvosi eszköz a Beregszászi Linner Bertalan 

Központi Járási Kórházat segíti majd a koronavírus járvány elleni küzdelemben, ahogy az  

Ökumenikus Segélyszervezet és a Doktor24 egészségügyi szolgáltató is, akik online orvosi 

konzultációval segítenek a kárpátaljai magyaroknak.  

  

Az Erdélystat statisztikai portál a múlt héten tett közzé elemzést a szolgáltatói ágazat 1 

évtizedes fejlődéséről. Ezúttal nem foglalkoztak a kereskedelemmel, turizmussal és 

szállítással, ami egy külön kutatás témája lesz. A fejlettség egyik fokmérőjének számító 

szolgáltató szektor az Európai Unióban 2018-ban a bruttó hazai termék 55 százalékát állította 

elő, míg Romániában 44 százalékát. Az ágazat erdélyi helyzetéről a kutatás egyik vezetője, 

Nagy Réka szociológus, senior piacelemző beszél 

  

Rengeteg vendéglátós és vállalkozás számára most kezdődik az igazi megpróbáltatás – a 

költségek félő, hogy meghaladják a bevételeket Székelyföldön is, vélik a szakemberek. 

Egyelőre a teraszokon lehet fogyasztani, és bár sokan várták a nyitást, a vendégek nem 

rohanták meg tömegesen a nyitott tereket. Hogyan látja a cukrászda tulajdonos és a  

közgazdász a járványt megelőző intézkedések járulékos veszteségeit Székelyföldön.  

  

Futott az autonómiáért, és a terrorizmus vádjával ártatlanul bebörtönzött 2 kézdivásárhelyi 

fiatalemberért. Juhos Gábor maraton-futó idén 2020 km-t fut Trianon 100. évfordulója 

emlékére. Június 4-én indult Sopronból és 24 nap után  - már a táv több mint felének 

megtétele után - , a Trianon emlékműnél várták a kisvárdaiak. 

 

 


