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Nyomtatott és online sajtó 
 

Átadták a Hargita első ülőliftes sípályáját Székelyvarságon 
2021. január 25. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu, Hír TV, 

Origo, M1, Kossuth Rádió 

Székelyvarságon hétfőn átadták a Hargita-hegység első ülőliftes sípályáját, mely a magyar 

állam támogatásával valósult meg. Az átadó ünnepségen Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár célként jelölte meg a hegység sípályáinak az 

összekötését, és egy összefüggő sípályarendszer kialakítását. A közepes nehézségi fokú, 1050 

méter hosszú, 161 méteres szintkülönbségű sípályát kétüléses libegő, pályaverő gép, öt 

hóágyú és az ezekhez vizet biztosító 8000 köbméteres víztározó és vezetékrendszer szolgálja 

ki. A pályát kialakító Székelyvarság Négyévszakos Sí és Túraközpont Egyesület 420 millió 

forintos támogatást nyert a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságától. Potápi 

Árpád János államtitkár az avatóünnepségen elmondta: azt tartja távlati célnak, hogy a 

Hargita-hegységben szigetként működő síközpontok: a Madarasi Hargita és Hargitafürdő 

sípályáit kössék össze, és vezessék le a Csíki-medence felé és Székelyvarság felé, és hozzanak 

létre olyan sípályarendszert, amelyhez hasonló nincsen a régióban. 

 

Németh Zsoltot választotta egyik alelnökének az Európa Tanács Parlamenti 

Közgyűlése 
2021. január 25. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Mandiner, PestiSrácok, 

Index, Erdélyi Napló, karpat.in.ua 

Németh Zsoltot, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnökét választotta egyik alelnökének 

a strasbourgi székhelyű Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése hétfőn. A kárpátaljai 

magyarokat érintve Németh Zsolt kijelentette: Ukrajna az emberi jogi egyezményekbe foglalt 

alapvető kötelezettségeit is figyelmen kívül hagyja. Magyarország nem pusztán a nemezi 

kisebbségek nyelvhasználatának és az oktatáshoz fűződő jogainak biztosítását várja 

Ukrajnától, hanem azt is, hogy garantálja a kisebbségekhez tartozók megfélemlítésétől való 

mentességét is - húzta alá. 

  

Tőkés: az RMDSZ nem használta ki eléggé, hogy nélküle nem lehetett volna 

kormányt alakítani 
2021. január 25. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Tőkés László szerint az RMDSZ nem használta ki eléggé, hogy nélküle nem lehetett volna 

kormányt alakítani Bukarestben. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke hétfőn 

kibocsátott év eleji nyilatkozatában értékelte az elmúlt év politikai eseményeit. Tőkés László 

úgy vélte, hogy az RMDSZ viszonylagos sikereket könyvelt el a tavalyi önkormányzati, majd 
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parlamenti választásokon, és abban, hogy a román kormánykoalíció része lett. 

„Mindazonáltal az önkormányzati választásokon a marosvásárhelyi polgármesteri tisztség 

visszaszerzése nem feledtetheti azt a térvesztést, mely egyes szórványosodó erdélyi 

megyékben, illetve megyeközpontokban végbement” – állapította meg az EMNT elnöke. 

 

Magyarul is megoldható már a digitális ügyintézés  
2021. január 25. – Krónika 

Magyarul is elérhetővé tette a közintézmények és a felhasználók számára az elektronikus 

ügyintézést lehetővé tevő Regista platformot az azt fejlesztő cég. A Zitec IT társaság 

közleményében rámutat: a román kisegyesülés (Havasalföld és Moldva egyesülésének 162. 

évfordulója) alkalmából több kisebbségnek a nyelvén, így magyarul, németül, oroszul és 

szerbül is elérhetővé tette a közintézmények digitalizációját elősegítő portálját. A cég 

közleménye szerint így azoknak a polgármesteri hivataloknak az ügyintézése, melyek 

használják a Regista digitális rendszerét, most már az említett kisebbségek nyelvén is 

elérhetővé vált. 

 

Módosítják a prefektusok jogállásáról szóló rendeletet, utána teszik meg 

jelöléseiket a koalíciós pártok 
2021. január 25. – maszol.ro 

Szerdán tárgyalja a kormány a prefektusok jogállásának módosításáról szóló sürgősségi 

rendelet-tervezetet – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. Az 

RMDSZ szövetségi elnöke hozzátette: a pártok azt követően nevesítenek jelölteket a 

prefektusi és alprefektusi tisztségekre, hogy módosult a törvény. A miniszterelnök-helyettes 

szerint a kormányprogramnak megfelelően, a kormányt helyi szinten képviselő prefektusok 

politikai alapon lesznek kinevezve. Vagyis módosítják azt a 2005-től hatályos törvényt, amely 

szerint a prefektusi tisztség közméltóságnak számít, ekként a kormánymegbízottak nem 

lehettek egyetlen pártnak sem a tagjai (holott azóta is a kormányok pártszimpátia alapján 

nevezeték ki őket). A módosítás értelmében a prefektus magas rangú köztisztviselő lesz. 

 
Nehéz helyzetben a régió kultúraszervezői 
2021. január 25. – Ma7.sk 

A hosszú hónapok óta fennálló járványhelyzet sok más mellett a kultúra terén is érzékelhető 

változást hozott. A Csemadok regionális közösségei működésképtelenekké váltak, ugyanis az 

ismert okok miatt elképzelhetetlenné vált mind az országos szintű, mind a lokális 

rendezvények megszervezése, tető alá hozása. A felvidéki magyarság legnagyobb taglétszámú 

kulturális közösségének alapszervezetei nagyon nehezen élték meg az elmúlt időszakot. A 

jelenlegi szituáció bizonytalansága további fejtörést okoz az aktív szervezőknek, így a tavaszi, 

nyári kulturális programok szervezésében is rengeteg kérdés megválaszolatlan. 
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A Minority Safepack után újabb vizsga előtt az Európai Unió: kedden az EP 

szakbizottsága két Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódó petíciót fog tárgyalni 
2021. január 25. – Ma7.sk 

A felvidéki magyarok figyelme a Minority Safepack után a héten ismét az Európai Unióra 

irányul. Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága (PETI) ugyanis január 26-án, kedden 

délelőtt két, a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódó petíciót fog megtárgyalni. A vitában a 

magyar álláspontot egy fideszes és egy RMDSZ-es EP-képviselő képviseli. Az első petíciót, 

amely kedden a PETI asztalára kerül, még 2012-ben nyújtották be az EP szakbizottságához. A 

petíció központi eleme az a szlovák parlament által 2007-ben – vagyis Szlovákia uniós 

csatlakozása után három évvel – elfogadott határozat, amely megerősíti a dekrétumok 

sérthetetlenségét. 

 

Csemadok kitüntetett: Petro Lajos, a kultúraművelő zenész 
2021. január 25. – Ma7.sk 

A Csemadok Országos Tanácsának 2008. január 22-én megtartott ülésén úgy határoztak, 

hogy Életmű Díjat alapítanak, amelyet mindig a magyar kultúra napi ünnepség keretén belül 

adnak át az arra érdemes Csemadok-tagoknak. 2009 óta ez az országos esemény Galántán 

valósul meg a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, azaz a Csemadok 

szervezésében. A világjárvány azonban minden hagyományt felülír. A díjátadót ezúttal 

Dunaszerdahelyről, a Ma7 médiacsalád stúdiójából közvetítették online. A Csemadok 

Országos Elnöksége döntésének értelmében most tizenhárman kaptak díjakat. Petro Lajos 

Csemadok Életmű díjat kapott. 

 

Sokat javult a kisebbségi nyelvek helyzete az elmúlt négy évben 
2021. január 25. – bumm.sk 

Mind az önkormányzatokban, mind az államigazgatásban jelentősen javultak a kisebbségi 

nyelvek használatának feltételei. Az összehasonlítható adatoknak köszönhetően a számok 

tükrében is megnézhetjük, mit hozott a Híd kormánytagsága a kisebbségi nyelvek számára. A 

kisebbségi nyelvhasználati törvény 2011-es módosítását követően a kormány megfelelő 

szervének kétévente jelentést kell készítenie a kisebbségi nyelvek használatáról. 2012-ben és 

2014-ben is készült már ilyen jelentés, de először 2016-ban, Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztos hivatalba lépése után került sor a jogok és kötelezettségek érvényesülésének 

széleskörű vizsgálatára. 

 

Forró Krisztián: Köszönet az önkormányzatoknak! 
2021. január 25. – Felvidék Ma 

Még két napig tart Szlovákiában az úgynevezett „országos koronavírus-szűrőtesztelés”, amely 

az önkormányzatoknak köszönhetően jóval gördülékenyebben halad, mint a korábbi, tavalyi 

tesztelés. Ezt tapasztalta Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának elnöke is, aki a 
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hétvégén lakhelyén, Nagymácsédon vett részt feleségével a tesztelésen. „Nagyon szervezetten, 

gördülékenyen ment a tesztelés. Mindenhonnan hasonló visszajelzés érkezett, ahol a folyamat 

felől érdeklődtem. Nagy köszönet az önkormányzatoknak! Ezekben a nehéz időkben ismét 

remekeltek. Ideje lenne, ha a kormány végre partnerként kezelné őket, és változtatna 

kommunikációján az irányukba…” – fogalmazott az MKP-elnök közösségi oldalán. 

 

Lőrincz Sarolta Aranka: Közösségemért, palóc magyarságomért… 
2021. január 25. – Ma7.sk 

Már megszokhattuk, hogy a Csemadok évente elismerésben részesíti azokat, akik a szervezet 

fáklyavivőiként sokat tettek a felvidéki magyar kulturális élet felvirágoztatásáért. Az idei 

kitüntetettek között az ipolybalogi Lőrincz Sarolta Aranka is megtalálható, aki mások mellett 

a Csemadok Közművelődési Díját kapta meg. A Ma7.sk őt kérdezte. 

  
Ajándékkönyvek az oktatás világnapján   

2021. január 26. – Magyar Szó 

Az ENSZ közgyűlése 2018. december 3-án január 24-ét az oktatás nemzetközi napjává 

nyilvánította annak érdekében, hogy a világbéke szempontjából előtérbe kerüljön az oktatás 

jelentősége. Ebből az alkalomból Dina Vučinić, a városi tanács oktatásügyi kérdésekkel 

foglalkozó tagja Radovan Kovačevićtyel, az önkormányzat oktatásügyi igazgatóságának 

vezetőjével együtt tegnap meglátogatta a Branko Radičević Általános Iskolát. Suzana Marić 

igazgatónőnek mintegy 350 új könyvet adtak át, amelyeket az iskolai könyvtár számára a 

városi önkormányzat és a Vulkan könyvbolt biztosított. 

 

Lezárult a Szép Vajdaság fotópályázatunk első köre 
2021. január 25. – Magyar Szó 

Kultúránk sokszínűsége Önöket is megihlette, hiszen különlegesebbnél különlegesebb fotók 

érkeztek a Szép Vajdaság címmel meghirdetett fotópályázatunk első körében, amelynek 

központi témáját a vajdasági magyar kultúra képezte. Az alkotásokat értékelő zsűri – 

amelynek tagjai Dávid Csilla fotós, Ótos András fotós, valamint Máriás Endre főszerkesztő-

helyettes voltak – döntése értelmében az első kör fődíját Fogarassy Fanny érdemelte ki, 

akinek nyertes fotója 2017-ben készült a bácskertesi szüreti bálon. A nyereményét Szalma 

Sándor papucskészítő-mester, az adai M&D shoes tulajdonosa biztosítja, aki egy pár hímzett 

klumpát ajánlott fel a nyertes számára. 
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Szerdán Kijevben újra nekifutnak a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének 
2021. január 25. – Kárpáti Igaz Szó 

Szerdán Kijevbe érkezik Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter, aki ukrán 

kollégájával, Dmitro Kuleba külügyminiszterrel folytat megbeszélést.  Tervezett ukrajnai vizit 

részleteiről a magyar diplomácia vezetője, Brüsszelben, a Külügyek Tanácsának ülése után 

tartott sajtótájékoztatóján beszélt. Szijjártó kiemelte: “Magyarország azt szeretné, ha az 

elmúlt időszakban lejtőre került kapcsolatrendszer romlását meg tudná állítani, és a 

kárpátaljai magyarság érdekében javulást tudnánk elérni”. Kijelentette: nem normális az az 

állapot, hogy egy kárpátaljai magyar európai parlamenti képviselő nem mer hazamenni 

karácsonyozni, mert felkerült a Mirotvorec (Béketeremtő) ukrán nacionalista szervezet 

listájára, vagy az, hogy a kárpátaljai magyarokat képviselő párt irodáját és vezetőjének 

otthonát feldúlják házkutatás címén. 

 

Átadott intézmények – ismét ülésezett a Beregszászi Járási Tanács 
2021. január 25. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Minden kezdet nehéz. Főleg ha az ellenzékben helyet foglaló politikusok némelyike annyira 

megnehezíti egy közösség döntéshozatalának kivitelezését, hogy elég döcögősen lehet eljutni 

egyről arra a bizonyos kettőre. Bár az elején még voltak ilyen problémák, a Beregszászi Járási 

Tanács (BJT) ötödik közgyűlésén néhány ellenzéki politikus távolléte miatt a gördülékeny 

munkavégzés volt a jellemző. „Nagyon produktívan telt el az ötödik közgyűlés” – kezdte a 

Kárpátalja hetilapnak és a TV21 Ungvár stábjának adott interjúját Rezes Károly, a BJT 

elnöke. Elmondása szerint a régi Beregszászi és Szőlősi járásban megtalálható különböző 

(egészségügyi, kulturális és oktatási) objektumok 97 százalékát sikeresen átadták a 

kistérségek számára. 

 

Fontos fejlesztések valósultak meg a KMKSZ támogatása révén Verbőcön és 

Feketepatakon 
2021. január 25. – karpat.in.ua 

Fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

Verbőci és Feketepataki Alapszervezete. A településeken évtizedek óta nem látott 

beruházások, infrastrukturális fejlesztések valósultak meg az utóbbi években, nyilatkozta 

stábunknak Gál-Herdinszky Lilla, alapszervezeti elnök. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 25. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Kultúra Nap-i rendezvények egyik eseményeként díjátadó ünnepséget szervezett 

Csíkszeredában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság.  Tekintettel a járványhelyzetre, a kiemelkedő teljesítményt elismerő Apáczai 

Díjat a pedagógusoknak és a Mákvirág díjat a diákoknak, megyékre lebontva adták át. 

Hargita megyében ehhez csatlakozott a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Csodasarok, a 

Miénk a város, a Szakmasztár és Sakkasztal vetélkedők díjainak átadásával.  A csoportokat, 

osztályokat a tanintézmények vezetői képviselték a díjátadón. 

 

Száz pár sportcipőt adott át Erdélyben a magyarfülpösi Szivárvány Ház gyermekotthon és a 

szászrégeni szórványkollégium lakóinak Gui Angéla, az Egy vérből vagyunk alapítvány 

vezetője, a Fuss pont most! jótékonysági futás szervezője és Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A jótékonysági futásból összegyűlt támogatásoknak 

köszönhetően összesen 2 erdélyi, 1 felvidéki és magyarországi gyermekotthonok lakói 

részesülnek cipőadományban.  

 

Másfél évtizednyi huzavona után befejeződött az egykori kultúrház felújítása és átalakítása 

Székelyhídon. A város önkormányzata a fejlesztési és a közigazgatási minisztérium 

támogatásával újjávarázsolta az épületet. A páholyok és a 120 négyzetméteres színpaddal 

igazi színházi teret alakítottak ki. A részletekről Fekete Katalin, a székelyhídi önkormányzat 

kulturális igazgatója beszélt munkatársunknak. 

 

Évről évre több a fejlődő vállalkozás az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program 

támogatásának köszönhetően Kárpátalján. A vállalkozásfejlesztés kategória nyertes 

pályázóinak kifizetése ezekben a napokban fejeződött be. 

 

Befejeződött a borsi Rákóczi-várkastély teljes körű felújítása. A nagyrészt magyar 

kormányzati támogatással megvalósult beruházás eredményeként régi fényében ragyog a 

reneszánsz építészet gyöngyszemének számító épületegyüttes, a Nagyságos Fejedelem, II. 

Rákóczi Ferenc szülőháza, amely a kulturális turizmus újabb központja lehet Kelet-

Szlovákiában. A munkálatokról és a tervezett átadásról Dr. Diószegi Lászlót, a Teleki László 

Alapítvány igazgatóját kérdezte munkatársunk. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-25_18-02-00&enddate=2021-01-25_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-25_18-02-00&enddate=2021-01-25_18-40-00&ch=mr1
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Hivatalosan is átadták Székelyföld legújabb, kétüléses libegővel felszerelt sípályáját ma 

délelőtt Székelyvarságon. A zord időben megtartott ünnepélyes megnyitón a turizmusra 

gyakorolt pozitív hatását emelték ki; beszédet mondott a helyi település- és megyei vezetők 

mellett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. 


