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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Soltész: vissza kell utasítani a nemzetek elleni támadásokat 
2022. január 19. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap 

Vissza kell utasítani a nemzetek elleni támadásokat, a nagyhatalmi arroganciát azért, hogy ne 

üldözhessenek és pusztíthassanak el milliókat - mondta a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Bonyhádon, a magyarországi németek 

elhurcolásának és elűzetésének emléknapján. Soltész Miklós a Szeplőtelen fogantatás 

templomban tartott ökumenikus istentiszteleten mondott beszédében emlékeztetett: a 

második világháború után kétszázezer magyarországi németet, Közép- és Kelet-Európában 

után csaknem 13 millió német nemzetiségű embert űztek el vagy hurcoltak el hazájából. A 

világháború után az emberek azt remélték, hogy vége lesz a 20. századi tragédiák sorozatának. 

Nem lett vége, mert azokat a németeket kiáltották ki kollektív bűnösnek, akik például 

Magyarországon a nemzet leghűségesebb tagjai voltak - mondta az államtitkár. Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára többek között arról beszélt, 

hogy a németek elhurcolása már 1944 végén megkezdődött és 1949-ben fejeződött be. 

Kiemelte: a magyarországi németek válogatás nélküli kitelepítése igazságtalan döntés volt. 

Megemlítette a Hűséggel a hazához mozgalom létrehozását, amely a Volksbund ellenében 

működött 

 

Konzorciumot hozott létre a három erdélyi magyar egyetem 
2022. január 19. – MTI, Híradó, Demokrata, Krónika, Maszol, Transindex, Erdély Ma, Nyugati 

Jelen, Vajdaság Ma, KárpátHír 

Egyetemi konzorciumot hozott létre a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), 

a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) és a Protestáns Teológiai Intézet. A Pro Bono Publico 

egyetemi konzorcium céljairól Tonk Márton, a kolozsvári, marosvásárhelyi és csíkszeredai 

karokkal működő Sapientia EMTE rektora, Pálfi József, a nagyváradi PKE rektora és 

Kolumbán Vilmos József, a kolozsvári Protestáns Teológia rektora beszélt egy szerdai 

kolozsvári sajtótájékoztatón. Tonk Márton elmondta: a három tanintézetben képezik a magyar 

nyelven tanuló romániai egyetemi hallgatók harmadrészét. A konzorcium célja a közös 

érdekérvényesítés és a célok közös megvalósítása. Közösen kívánnak fellépni Romániában a 

felsőoktatási kérdésekben, valamint a magyarországi és a nemzetközi kapcsolatok építésében. 

A névválasztást azzal magyarázta, hogy a három egyetem az erdélyi magyar közösség javát 

kívánja szolgálni, semmilyen haszonszerzési érdek nem kapcsolódik a létrehozásához. Pálfi 

József hozzátette: a konzorcium létrehozásával a formát teremtették meg, amelyet a következő 

időszakban kell tartalommal megtölteni. Hozzátette: a három egyetem szellemi, fizikai 

infrastruktúráját kívánják közösen felhasználni. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/01/19/soltesz-vissza-kell-utasitani-a-nemzetek-elleni-tamadasokat
https://demokrata.hu/tudomany/konzorciumot-hozott-letre-a-harom-erdelyi-magyar-egyetem-476032/
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Hol vagytok, székelyek? Népszámlálás-adatlap regionális identitás nélkül  
2022. január 19. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az észlelt felhördülés nyomán a legújabb fejlemények szerint kezdeményezi az RMDSZ, hogy 

a 2022-es népszámlálás folyamán alkategóriaként választani lehessen a székely és a csángó 

etnikumok közül is a megkérdezett magyar nemzetiségű polgároknak. De hogyan születhetett 

meg olyan tervezet, amelyből hiányoztak ezeknek a megnevezései olyan körülmények között, 

hogy egy felmérés szerint is a regionális identitások egyre erősebbek? Nem volt az RMDSZ 

konzultálva ebben a kérdésben? A korábbi népszavazások tapasztalatai szerint – 2011-ben is 

csak az utolsó pillanatban lett a székelységből a magyarság ún. „aletnikuma”, és a csángóság 

végig külön kategóriaként szerepelt – félő, hogy a magyarság számarányát csorbító 

manipuláció áldozata lesz az intézkedés. Mit lehet tenni ennek elkerülésére? 

 

Jóváhagyja a kormány a Kolozsvár–Nagyvárad–Biharpüspöki-vasútvonal 

felújításának műszaki-gazdasági mutatóit 
2022. január 19. – Krónika, maszol.ro 

Jóváhagyja a kormány szerdai ülésén a Kolozsvár-Nagyvárad-Biharpüspöki vasútvonal 

villamosításáról és felújításáról szóló terv műszaki-gazdasági mutatóit – jelentette be a 

kormányülés elején Nicolae Ciucă miniszterelnök. A csaknem 9 milliárd eurós beruházást az 

országos helyreállítási tervvel lehívható uniós forrásokból finanszírozzák – írja az Agerpres. 

„Ez egy rendkívül fontos beruházás a Kolozsvár, Nagyvárad és Biharpüspöki közötti 

összeköttetés tekintetében” – mondta a kormányfő.  

 

Magyari Tivadar: nem feltétlenül a román nyelv a legfőbb oka az erdélyi 

középiskolások Magyarországon való tanulásának 
2022. január 19. – transindex.ro 

Problémaként látja-e az RMDSZ, hogy a határ menti erdélyi diákok egy része magyarországi 

középiskolát választ? A szövetség oktatásért felelős ügyvezető alelnökét kérdezték. 

 

Kerek évfordulót ünnepel 2022-ben az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia 
2022. január 19. – maszol.ro 

25. alkalommal szervezi meg 2022-ben a Kolozsvári Magyar Diákszövetség a Reál- és 

Humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát (ETDK) a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem és a Kolozsvári Egyetemi Intézet közreműködésével. A május 19. és 22. 

között megszervezett konferenciának a hagyományokhoz hasonlóan Kolozsvár lesz az otthona, 

és a szervezők reményei szerint az előző két évtől eltérően sikerül személyes formában 

megtartani az eseményt. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hol-vagytok-szekelyek-nepszamlalas-adatlap-regionalis-identitas-nelkul
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jovahagyta-a-kormany-a-kolozsvarnnagyvaradnbiharpuspoki-vasutvonal-felujitasanak-muszaki-gazdasagi-mutatoit
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jovahagyta-a-kormany-a-kolozsvarnnagyvaradnbiharpuspoki-vasutvonal-felujitasanak-muszaki-gazdasagi-mutatoit
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29366
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29366
https://maszol.ro/belfold/Kerek-evfordulot-unnepel-2022-ben-az-Erdelyi-Tudomanyos-Diakkori-Konferencia
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Hegedüs Csilla: az épített örökség nem teher, hanem munkahelyteremtő 

tényező 
2022. január 19. – maszol.ro 

Az Országos Helyreállítási Tervre (PNRR) sokan úgy tekintenek, mint egy mentőövre, amely 

megmentheti a román gazdaságot és jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy Románia megérkezzen 

a 21. századba. Mindezt úgy, hogyműemlék épületek újulhatnak meg, új munkahelyek jönnek 

létre, autópályák épülnek és felújítják a vasúthálózatot. Ezek persze csak a legnagyobb célok, 

melyek mellett számtalan más tényező is közrejátszik abban, hogy ez a program sikeres legyen. 

Hegedüs Csillát, az európai alapok minisztériumának RMDSZ-es államtitkárát kérdezték az 

elmúlt év nehézségeiről és az előttük álló kihívásokról, a több milliárd eurónyi támogatás 

elköltéséről, valamint az ezzel járó előnyökről és hátrányokról. 

 

A székelyek nem kérik: továbbra is alacsony az oltakozási kedv Hargita megyében 
2022. január 19. – szekelyhon.ro 

Noha kétszázat is jóval meghaladó esetszámmal rekordot döntött kedden az új fertőzések 

száma Hargita megyében, az oltakozási kedv továbbra is aggasztóan alacsony a térségben. 

Emiatt már bezártak egy oltóközpontot, és továbbiak működését függeszthetik fel. Hargita 

megye tisztifőorvosa szerint ideje lenne legyőzni az előítéleteket Székelyföldön is, hiszen az 

itteni átoltottsági arány elmarad az országos átlagtól. 

 

Horváth Anna: nincs veszély, megszámolhatóak a székelyek 
2022. január 19. – Krónika 

Változott az RMDSZ álláspontja: bár korábban Kelemen Hunor arra buzdított mindenkit, 

vallja magát magyarnak egyéb etnikai identitásától függetlenül, most már maga a szövetség 

kezdeményezi, hogy a székelységet is lehessen választani a magyaron belül az idei 

népszámláláson. Többek között ennek okairól is kérdezték a Krónika Live újságírói, Pataky 

István és Szőke László a videópodcast szerdai adásában Horváth Annát, az RMDSZ ügyvezető 

alelnökét. 

 

Megnyitotta kapuit a nyilvánosság számára a dunaszerdahelyi Csallóközi 

Könyvtár 
2022. január 19. – ma7.sk  

Ismét látogatható a dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár, bár a nyitva tartást a jövő hét 

folyamán pontosítja a könytár vezetősége.  Lacza Ilona könyvtárvezető portálunknak arról 

számolt be, hogy a városi művelődési központ vezetésével még zajlanak a nyitva tartással 

kapcsolatos intézkedések.„Tegnapig úgy működtünk, hogy mindenkit felengedett a portás a 

könyvtár ajtajáig, de mától már a szükséges óvintézkedések mellett (OP-rezsimben) jöhetnek 

be a könyvtár termeibe az olvasók. Az érdeklődés szerencsére nem csappant meg, ami 
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https://maszol.ro/belfold/Hegedus-Csilla-az-epitett-orokseg-nem-teher-hanem-munkahelyteremto-tenyezo
https://maszol.ro/belfold/Hegedus-Csilla-az-epitett-orokseg-nem-teher-hanem-munkahelyteremto-tenyezo
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szekelyek-nem-kerik-tovabbra-is-alacsony-az-oltakozasi-kedv-hargita-megyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/horvath-anna-nincs-veszely-megszamolhatoak-a-szekelyek
https://ma7.sk/tajaink/megnyitotta-kapuit-a-nyilvanossag-szamara-a-dunaszerdahelyi-csallokozi-konyvtar
https://ma7.sk/tajaink/megnyitotta-kapuit-a-nyilvanossag-szamara-a-dunaszerdahelyi-csallokozi-konyvtar
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számunkra meglepő, de közben nagyon jó érzéssel tölt el bennünket, hogy visszajárnak az 

olvasóink" – mondta el Lacza Ilona.  

 

Magyar fotóművészek alkotásaiból nyílt kiállítás Párkányban 
2022. január 19. – bumm.sk  

Megnyílt a XXI. Nemzetközti-Magyar Fotószalon a párkányi Barta Gyula Galériában. A 

kiállításon 44 fotót mutatnak be. A tárlatot évente megrendezi a Magyar Fotóművészek 

Világszövetsége. A kiállításon 44 fotót mutatnak be – tájékoztatott Nagy Teodor, az egyesület 

alelnöke. A tárlat február 6-ig tekinthető meg. 

A kiállítást a fotópályázat hivatalos értékelése előzte meg, amelyre Budapesten került sor. 

2021-ben öt kategóriában versenyeztek az alkotók: Általános fekete-fehér és színes fotográfia, 

Moholy-Nagy László (halálának 75. évfordulója alkalmából), Magyar nemzeti szimbólumok, 

Barátom, a természet - perspektíva és bor. 

 

Csákányházán roma közösségi központ épül 
2022. január 19. – felvidek.ma  

A Fülektől mintegy 15 kilométerre fekvő Csákányháza zsákfalu a Fülek–Salgótarján vonalon. A 

település gyakorlatilag egybeépült Ragyolccal, előbbinek mintegy 1200, utóbbinak 1500 lakosa 

van. Mindkét településen jelentősen megnőtt az elmúlt évtizedekben a romák aránya, 

Csákányházán a 2011-es népszámlálás alapján csak 34 csákányházi vallotta magát romának, de 

Bodor Béla polgármester szerint mintegy 60 százalékra tehető a romák aránya, míg a Roma 

Csillagok Polgári Társulás vezetője, Galamb Attila szerint az arányuk meghaladhatja már a 70 

százalékot is. Bár kisebb-nagyobb konfliktusok ugyan vannak a nem romákkal, de az együttélés 

többnyire biztos alapokon nyugszik. A társulás 11 éve működik, s most a Lázár Katalin vezette 

Szebb Jövőért Polgári Társulással közösen a polgármester és az önkormányzat támogatásával 

roma közösségi központot építenek. 

 

Dráfi Mátyás színművész Magyar Kultúra Lovagja címben részesül 
2022. január 19. – felvidek.ma  

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyar kultúra napja alkalmából 2022-ben is átadja az 

Egyetemes Kultúra Lovagja, a Magyar Kultúra Lovagja címeket, valamint az Örökség serleget. 

Az elismerést a határon belüli, illetve határokon túli közművelődési, irodalmi, zenei, művészeti 

teljesítmények elismeréseként adják át személyeknek, csoportoknak. A díjazottak között van 

Dráfi Mátyás felvidéki színművész is – számol be az atempo.sk zenei, kulturális portál. Hat 

évtizede a felvidéki magyar hivatásos színjátszás kiemelkedő alakja, a Teátrum Színházi Polgári 

Társulás vezetője, Jászai Mari-díjas érdemes művész, rendező és színházigazgató. 1959-ben 

került a Magyar Területi Színházhoz – ma Komáromi Jókai Színház – amelynek 1969 és 1971 

között igazgatója is volt. 1965-ben diplomázott a pozsonyi Szépművészeti Főiskola színész 

szakán. 
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https://www.bumm.sk/regio/2022/01/19/magyar-fotomuveszek-alkotasaibol-nyilt-kiallitas-parkanyban
https://felvidek.ma/2022/01/csakanyhazan-roma-kozossegi-kozpont-epul/
https://felvidek.ma/2022/01/drafi-matyas-szinmuvesz-magyar-kultura-lovagja-cimben-reszesul/
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Már januárban ülésezik a szabadkai VKT 
2022. január 19. – Pannon RTV 

Dr. Pásztor Bálint, a Városi Képviselő-testület elnöke sajtótájékoztatón ismertette az ülés főbb 

napirendi pontjait. A Vízművek és a Gázművek beruházásait is megvitatják a képviselők. 

Egyebek mellett a csatorna- és a vízvezeték, valamint a gázhálózat bővítése, útépítések és azok 

karbantartása várható idén Szabadkán és a környező településeken - jelentette be a szabadkai 

VKT elnöke, dr. Pásztor Bálint, a képviselő-testület ülése előtti sajtótájékoztatóján. A 12 

szabadkai közvállalat és két kft. programját a holnapi VKT ülésen vitatják majd meg. 

 

Ünnepi műsorok a magyar kultúra napja alkalmából 
2022. január 19. – Magyar Szó 

Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben szombaton, január 22-én 19 órai kezdettel 

tartanak ünnepi műsort a magyar kultúra napja alkalmából Őrtüzek címmel. Ünnepi köszöntőt 

mond Postáné Pető Györgyi Csongrádról, a Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület 2000 tagja, 

a Batsányi János Gimnázium tanára. A produkcióban, amely a magyarországi Emberi 

Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg, a Petőfi kultúrkör Kiscimbora 

táncegyüttese és a törökbecsei Jókai Mór MME Csalogató táncegyüttese lép fel a Fokos zenekar 

kíséretében, illetve közreműködik Rókus Zoltán színművész, a Szabadkai Népszínház Magyar 

Társulatának tagja. A produkció szerzői és rendezői Cseszák Korcsik Anikó és Cseszák Balázs. 

 
Szakács továbbképző tanfolyam a magyar konyha jegyében 
2022. január 19. – Kárpátalja 

Kétnapos képzést szervezett a Kárpátaljai Turisztikai Tanács a kárpátaljai éttermek szakácsai 

számára január 19-20-án a Jánosiban található Helikon étteremben. A megnyitó ünnepségen 

Mester András, a tanács elnöke köszöntötte a résztvevőket, és röviden ismertette a két nap 

programját. A rendezvény célját megfogalmazva elmondta, hogy a kárpátaljai vendéglátó 

helyeken gyakori a jelenség, amikor magyar konyha címmel nem feltétlenül magyaros ételeket 

tálalnak fel. 

 

Bemutatták Ungváron Turák Angéla „Köszönet” című kötetét 
2022. január 19. – Karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet rendezvényén mutatták be Turák Angéla pedagógus, 

festőművész, író új kötetét. A magyar kultúra napja alkalmából rendezett könyvmutatónak az 

Ungvári Magyar Ház adott otthont. A kiadványban szakrális témájú versek, dalok, illusztrációk 

valamint gyermekeknek szóló tanmesék kaptak helyet. 

Jótékonysági aukcióra készül a Pro Arte Munkács civil szervezet 
2022. január 19. – Karpat.in.ua 

Jótékonysági aukciót rendez a Pro Arte Munkács civil szervezet. Először két évvel ezelőtt 

valósítottak meg hasonló karitatív programot. Akkor a Teréz Anya Jótékonysági Alapítvánnyal 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/mar-januarban-ulesezik-szabadkai-vkt
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https://life.karpat.in.ua/?p=87338&lang=hu
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közösen, a munkácsi gyermekkórház onkológiai osztályának támogatására szerveztek 

árveréssel egybekötött kiállítást. Most a 6 éves, leukémiával küzdő Kira Zajcevának 

szeretnének segíteni. 

 

Muravidéki és határmenti fejlesztések  
2022. január 19. – Népúsjág 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Elnöksége a múlt héten 

Lendván találkozott a nemzetiségileg vegyesen lakott községek polgármestereivel a fejlesztési 

programokkal kapcsolatosan. Szintén Lendván tartottak munkamegbeszélést Szlovénia és 

Magyarország képviselői a Muravidék–Rábavidék gazdasági alapot illetően. A kronológiailag 

első találkozón a magyar nemzetiségi székházban részt vett Dobronak, Hodos, Marác és Sal 

polgármestere. A találkozón Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke bemutatta azokat 

a kulturális, oktatási, turisztikai és mezőgazdasági projekteket, amelyeket a Muravidéken és 

határon átnyúló jelleggel Szlovénia és Magyarország viszonylatában valósítanak meg az 

MMÖNK és szervezetei, együttműködve önkormányzatokkal, azok intézményeivel, 

egyesületekkel és más szervezetekkel. 

 

Új oktatási programok és új tantermek 
2022. január 19. – Népúsjág 

A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában a 2022/23-as tanévben két új program indul – 

biotechnológiai és élelmiszeripari, valamint gyártástechnológiai segéd –, az iskola pedig 250 

négyzetméter új hasznos oktatási területtel bővül a jövő év végéig. Az iskola és a magyar 

nemzeti közösség közös projektjeit Hajdinjak Prendl Silvija, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 

(KKI) igazgatója és Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

(MMÖNK), az iskola társalapítójának elnöke ismertette a hétfői sajtótájékoztatón. Az új 

oktatási programokhoz – mint ismeretes, ebben a tanévben óvodapedagógusi és fodrászati 

képzéssel bővültek a továbbtanulási lehetőségek, míg a következő tanévben biotechnológiai és 

élelmiszeripari, valamint gyártástechnológiai segéd szakképzést indítanak el – a 250 

négyzetméteres jelenlegi iskolateraszt fogják átépíteni, ahol három tantermet, két kabinetet és 

egy kisebb konyhát alakítanak ki, elsősorban a gyakorlati ismereteket elsajátításához. 
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11680-muravid%C3%A9ki-%C3%A9s-hat%C3%A1rmenti-fejleszt%C3%A9sek.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11681-%C3%BAj-oktat%C3%A1si-programok-%C3%A9s-%C3%BAj-tantermek.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 19. – Kossuth Rádió 

 

Egyetemi konzorciumot hozott létre a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Partiumi 

Keresztény Egyetem és a Protestáns Teológiai Intézet Pro Bono Publico néven. A három erdélyi 

magyar egyetem együttműködése sok lehetőséggel jár majd mind a diákok, mind az oktatók 

számára. Például szeretnék megteremteni az áthallgatás lehetőségét is.  

 

Az erdélyi magyarság kevésbé, a székelyföldi viszont inkább szkeptikus a koronavírus elleni 

oltással szemben, mint a romániai átlag – derül ki a Bálványos Intézet egy múltév végén végzett 

felmérés alapján készített kutatásából. Míg Romániában a bizalomhiány táplálja az alacsony 

átoltottságot és az oltásszkepticizmust, ez az összefüggés nem állapítható meg a magas 

személyközi bizalommal jellemezhető Székelyföld esetében. A kutatás szerint a székelyföldi 

alacsony oltottsági adatokat a háziorvosok, a lelkészek viszonyulása is magyarázhatja, illetve a 

település típusa és a végzettség is befolyásolja. A felmérés fontosabb eredményeiről Toró Tibor 

kutatási igazgatót kérdeztük. 

 

Ahhoz, hogy a szegényebb családok is hatékonyan foglalkozhassanak földműveléssel, a Pro 

Agricultura Carpathica Alapítvány folytatja az Első lépés szociális programot, amely nem más, 

mint a rászoruló családok segítése egy életképes családi gazdaság beindításához. A Pro 

Agricultura Carpatica Alapítvány tíz éve indította el az Első lépés programot. Ez alatt több mint 

300 olyan családot indítottak el az önálló gazdálkodás útján, akiknek erre anyagi lehetőségük 

nem lett volna. A program nagy népszerűségnek örvend, egy-egy kiírásra 2-3-szoros a 

túljelentkezés, mondja Hidi László, az alapítvány elnöke.  

 

A Maros megyei Múzeum idén első alkalommal szervezte meg a Kultúrvásár című 

rendezvénysorozatot a román és a magyar kultúra napja tiszteletére. A tematikus hét célja a 

kulturális értékek sokszínűségének bemutatása és a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése - 

mondta Ötvös Koppány Bulcsú, a múzeum igazgatója. 

 

Több száz éven keresztül meghatározta Dunaszerdahely, de az egész Csallóköz életét, fejlődését 

a Kondé család, amelynek legismertebb tagja Kondé Miklós, nagyváradi püspök volt. 

Dunaszerdahely városa idén meghirdette a Kondé emlékévet, amelynek céljairól, tervezett 

rendezvényeiről kérdeztük Nagy Attila helytörténészt.  

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-19_18-02-00&enddate=2022-01-19_18-40-00&ch=mr1
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Ma Magyarországon a hójelentés arról számol be, hogy hol csinálnak havat a síelőknek. Akik 

igazi havat akarnak, azoknak a Kárpát-medence magasabb hegyeibe kell utazniuk. Például a 

Magas Tátrába, és most a szlovákiai oldaláról beszélek. Mától a módosított járványügyi 

korlátozások értelmében már minden szolgáltatás üzemel, de a szállodákban, fürdőkben, 

éttermekben és síközpontokban kérik a védettségi igazolványt. 


