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TÖBB MINT 75 EZREN REGISZTRÁLTAK A KATOLIKUS EGYHÁZFŐ CSÍKSOMLYÓI MISÉJÉRE

Álhírek a pápaláto gatás kapcsán

Tizenkilenc nap elteltével 75 
ezren regisztráltak Ferenc pápa 
június elsejei csíksomlyói láto-
gatására, amellyel kapcsolatban 
ugyanakkor számos ál- és rémhír 
kapott lábra az elmúlt időszak-
ban. Csángóföldön például arra 
buzdítják a híveket, hogy inkább 
Jászvásárra menjenek – holott ott 
nem is lesz szentmise.

 » ROSTÁS SZABOLCS

N émileg alábbhagyott a kezdeti 
regisztrációs lendület a katoli-
kus egyházfő június elsejei csík-

somlyói szentmiséjére. Bodó Márta, a 
pápalátogatást előkészítő sajtóbizott-
ság tagja a Krónikának elmondta, a 
március elsején elindított előjegyzés 
során eddig 655 csoport és körülbelül 
75 ezer személy regisztrált az erre a cél-
ra létrehozott Pontifex.ro honlapon. 
(Az első hét nap alatt mintegy 300 
csoport és 50 ezer személy regisztrált 
az eseményre). Mint ismert, az oldalt 
azért hozták létre, mert a csíksomlyói 
nyereg több mint tízhektárnyi terüle-
tét biztonsági okokból körbekerítik, 
az ott kialakított szektorokba csak egy 
ingyen, elektronikus postán elküldött 
vonalkódos regisztrációs jegy alapján 
lehet bejutni, amit a résztvevőknek 
előzőleg ki kell nyomtatniuk. Akik 
nem regisztrálnak a március 31-ei ha-
táridőig, csak távolról, kivetítőn követ-

hetik a pápa által bemutatott misét. 
Bodó Mártától megtudtuk, a csopor-
tosan regisztráltak közül több mint 
háromszáz a plébániai, 238 a lelkiségi 
csoport, 57-en pedig valamilyen szer-
vezet képviseletében érkeznek. Máris 
regisztrált húsz egyetemista, 24 iskolai 
és öt gyerekcsoport is, továbbá 92 pap 
és 97 szerzetes.

Egyébként a látogatás szervezéséért 
felelős sajtóbizottság munkatársainak 
eddigi tapasztalatai szerint sok meg-
alapozatlan információ látott napvi-
lágot a szentatya romániai apostoli 
körútjának csíksomlyói állomása kap-
csán; valószínűleg ezzel magyarázha-
tó, hogy pillanatnyilag némileg alább-
hagyott a regisztrációs „lelkesedés”. 
Sokan úgy tudják például, hogy lak-
címet, a személyi igazolványban sze-
replő adatokat, sőt személyi számot is 
közölni kell regisztrációkor, holott ez 
nem így van. Bodó Márta a Krónikának 
elmondta, akár magánszemély, akár 
csoportvezető regisztrál, a nevét, tele-
fonszámát, e-mail címét, vallását, te-
lepülését, postacímét kell feltüntetnie, 
nem kérnek semmilyen más személyes 
adatot. A csoportvezetőnek mindössze 
a csoportot alkotó személyek számát 
kell megadnia a honlapon, a neveket 
sorjázó táblázatot pedig majd a belép-
tetéskor kell felmutatnia, ám a cso-
portosan regisztráltaktól egyéb adatot 
nem kérnek, ezeket nem tüntetik fel a 
listán, és az aláírásukra sincs szükség.

„Mivel sokan nem értettek valamit, 
számos rémhír terjedt el a regisztráció 
kapcsán. Pedig ennek során se többet, 

se kevesebbet nem kérünk a hatályos 
jogszabályokhoz képest, gyakorlatilag 
mindenkinek csak annyi adatot kell 
megadnia, mint mondjuk vásárláskor 
vagy internetes olvasáskor. A regiszt-
ráció teljesen megfelel az Európai Uni-
óban érvényes adatvédelmi szabályok-
nak” – szögezte le lapunknak Bodó 
Márta. A szervezők egyébként éppen 
ezért tüntették fel a honlapon, hogy a 
regisztrációt végző személy elfogadja, 
miszerint személyes adatait a Ponti-
fex.ro a vonatkozó jogszabályban (Eu-
rópai Unió új adatvédelmi rendelete, 
General Data Protection Regulation) 
leírtak szerint kezeli; harmadik félnek 
azokat nem adja át, és a pápalátogatás 
után, 2019. július 1-jén adatbázisából 
törölni fogja.

Lapunk értesülései szerint külön-
ben többek között a Csángóföldön 
terjednek a rémhírek a pápalátoga-
tással kapcsolatban. Bákó megyében 
például arra biztatják a híveket, hogy 
ne Csíksomlyóra, hanem Ferenc pápa 
jászvásári szentmiséjére menjenek, 
holott az apostoli körút romániai hely-
színei közül kizárólag Csíksomlyón 
tart szentmisét a szentatya. Nem vé-
letlenül nyilatkozta azt a magyar nem-
zeti ünnep alkalmából Magyar Arany 
Érdemkereszttel kitüntetett Salamon 
József gyimesbükki plébános a napok-
ban, hogy a Bákó megyei hatóságok 
évről évre nemcsak az egyházat, ha-
nem a híveket is kérdezgetik, miként 
készülnek március 15. megünneplésé-
re, ami számukra megfélemlítő. „Van 
is, aki megijed, és emiatt nem meri 
felvállalni, inkább távol marad. Itt ér-
tettem meg, mit jelent a szabotázs, a 
dezinformálás, az álhír, a lejáratás…” 
– jelentette ki az erdélyi római katoli-
kus egyházmegyék által működtetett 
Romkat.ro hírportálnak a csángóföldi 
plébános.

Erdélyi tudósítások 2019. március 21.
csütörtök

Március 15-ei
hazugságok

Románia miniszterelnöke jobban tenné, ha Klaus 
Johannis államfőhöz hasonlóan meg se szólal 
március 15-én mindaddig, amíg nem igaz, amit 
mond. Alapjában véve szép gesztus, hogy a 
mindenkori bukaresti kormányfő hagyományo-
san üzenetet fogalmaz meg a romániai magyar-
ságnak nemzeti ünnepünkön, ám a hallgatásnál 
jóval többet árt, ha hamis állításokkal próbálja 
alantas módon szívünkbe lopni magát. Hiszen – 
idén is – már a március 15-ét követő első mun-
kanapon bebizonyosodott, hogy Viorica Dăncilă 
csak blöff ölt, kamuzott, megvezetni próbált ün-
nepinek szánt mondandójával, ami rendkívül 
tiszteletlen húzás, egyenesen sértő, felháborító 
megnyilatkozás.

A kormányfő ugyanis múlt pénteki üzenetében 
arról biztosította a nemzetiségeket, hogy a román 
állam továbbra is teljes elköteleződéssel támo-
gatja a nemzeti önazonosság szabad kifejezését, 
a nyelvi és kulturális értékek, valamint a hagyo-

mányok megőrzését. Nos Székelyföldön a kor-

mány helyi megbízottjai már hétfőn megragadták 
az alkalmat, hogy a Dăncilă által hangoztatott 
„bizonyossággal” homlokegyenest ellentétesen 
cselekedjenek. Kovászna, illetve Hargita megye 
prefektusa ugyanis ismét megbüntette Sepsiszent-
györgy, illetve Székelyudvarhely polgármesterét a 
magyar nemzeti ünnepen kitűzött magyar zászlók 
miatt. A háromszéki város elöljárója kétszer ötezer 
lejes bírságot kapott, a székely anyavárosban pe-
dig ötezres tétel kiszabásával „támogatták teljes 
elköteleződéssel a nemzeti önazonosság szabad 
kifejezését”.

A prefektusok támadását súlyosbítja, hogy nem 
holmi egyszeri túlbuzgóságról van szó. Hiszen 
köztudott, hogy a kormánymegbízottak immár ha-
gyományt kreáltak a magyar nemzeti ünnepeket 
követő bírságolgatásból, a több helyszínre kiterje-
dő fellépés pedig összehangolt akcióról árulkodik. 
Ugyanakkor a Székelyföldön hatalmaskodó kor-
mánymegbízottakat az sem késztette meghátrá-
lásra, hogy a hasonló okból kiszabott tavalyi sepsi-
szentgyörgyi bírságot első fokon megsemmisítette 
a bíróság (mielőtt bárki kalapot emelne a romániai 
igazságszolgáltatás előtt, gyorsan hozzátesszük, 
hogy a tavalyi udvarhelyi és kézdivásárhelyi bün-
tetés ügyében első fokon már pert veszítettek a 
székely elöljárók).

A magyar jelképüldözés élharcosai rendre arra 
hivatkoznak, hogy más országok – jelen esetben 
Magyarország – zászlaját csak a román zászlóval 
együtt és csak hivatalos állami látogatások vagy 
nemzetközi összejövetelek alkalmával szabad ki-
tűzni középületekre és közterekre Romániában. 
A prefektusok nem hajlandók elfogadni, hogy a 
piros-fehér-zöld elsősorban minden magyar legki-
fejezőbb nemzeti jelképe, és amikor nemzeti ün-
nepeink alkalmával, zászlók, szalagok vagy szív 
alakú díszítések formájában kitűzzük erdélyi köz-
tereinken (is), Viorica Dăncilát idézve: szabadon 
kifejezzük nemzeti önazonosságunkat. Jobban 
mondva ezt próbáljuk megtenni, de megakadá-
lyoznak benne. Ha valakinek – például a kormány-
főnek – kétségei lennének e felől, kérje el Antal Ár-
pád vagy Gálfi  Árpád polgármestertől a bírságokról 
kiállított jegyzőkönyveket.

Románia modellnek számít, ahogy nyitottsággal 
és pozitív szellemben integrálta a nemzetiségek 
értékeit és hagyományait, ezért a nemzetiségek 
kultúrája a román nemzeti örökség részévé vált 
– mondta még március 15-ei üzenetében a kor-
mányfő. Pontosítanánk: a nemzetiségek folytonos 
vegzálása, sértegetése, büntetése, elnyomása, be-
olvasztása vált a román nemzeti örökség részévé. 
Ez a hozzáállás pedig olyan „modell”, amely csakis 
rendkívül nagy munkával, a gyűlölet, kirekesztés, 
felsőbbrendűségérzet kultúrájából fakadó beideg-
ződések fokozatos leépítésével, átnevelésével 
alakítható valóban tisztességes, példamutató (ál-
lam)formává. Az „átmodellezés” pedig akkor fog 
elkezdődni, amikor legalább békén hagynak. Nem 
üldöznek, és nem hazudnak.

VEZÉRCIKK

 » Sokan úgy tudják, hogy 
lakcímet, a személyi igazol-
ványban szereplő adatokat, 
sőt személyi számot is 
közölni kell regisztrációkor, 
holott ez nem így van. 

A Pontifex.ro oldalon zajló regisztrációkor megadott adatokat július elseje után törlik az adatbázisból

PÁVA
ADORJÁN

Elismerték hét görögkatolikus püspök vértanúságát

Hét román görögkatolikus püspök vértanúságát ismerte el Ferenc pápa, 
aki kedden jóváhagyta az erről szóló boldoggá avatási dekrétumot – adta 
hírül az MTI a Vatikán közlése alapján. Vasile Aftenie bukaresti püspöki 
helytartó, Ioan Suciu balázsfalvi megbízott püspök, Tit Liviu Chinezu titkos 
püspök, Valeriu Traian Frențiu nagyváradi, Ioan Bălan lugosi, Alexandru 
Rusu máramarosi és Iuliu Hossu kolozsvári püspökök a kommunista rend-
szer áldozatai voltak, akiket az akkori hatalom hitük miatt bebörtönzött és 
megkínzott, a megpróbáltatások következtében életüket vesztették 1950 
és 1970 között. Boldoggá avatásukat 1994-ben kezdeményezte a romániai 
görögkatolikus egyház, amely azt reméli, hogy a szertartás Ferenc pápa je-
lenlétében történik Balázsfalván, az egyházfő május 31. és június 2. közötti 
romániai látogatása idején.




