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Nagyszabású lesikló- és sífutó-
versenyt tartottak szombaton 
Hargitafürdőn, ahol a Konzul 
Kupáért álltak rajthoz kicsik és 
nagyok. A hetedik alkalommal 
megrendezett vetélkedőt mind-
két helyszínen Potápi Árpád 
János, a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikáért felelős államtitká-
ra nyitotta meg.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A z idei év a nemzetpolitikában 
az erős magyar közösségek éve, 
a sport pedig fontos közösség-

formáló erő, amelyre büszke lehet a 
magyarság – mondta Potápi Árpád Já-
nos, a Miniszterelnökség nemzetpoli-
tikáért felelős államtitkára az MTI-nek 
telefonon nyilatkozva szombaton 
Hargitafürdőn, a csíkszeredai ma-
gyar főkonzulátus által kezdemé-
nyezett székelyföldi síünnepen. 
Az első megnyitót a biatlonpályán 
tartották, ahová Potápi lóháton ér-
kezett. A jelenlévőket sorrendben 
Tóth László, Magyarország csíksze-
redai főkonzulja, Potápi Árpád Já-
nos államtitkár, Ráduly Róbert Kál-
mán, Csíkszereda polgármestere és 

Márton Simon, a Csíkszeredai ISK 
igazgatója köszöntötte. A megnyi-
tón részt vett a székelyföldi sísport 
két legkiemelkedőbb képviselője, 
Miklós Edit alpesi síző és Tófalvi 
Éva biatlonista. Ráduly Róbert Kál-

mán javasolta, hogy ha már van 
Miklós-sípálya, akkor a biatlonpá-
lyát nevezzék el Tófalvi-arénának. 
Potápi Árpád János közölte: a ma-
gyar kormány sokat tett az elmúlt 
években annak érdekében, hogy a 

NAGYSZABÁSÚ LESIKLÓ- ÉS SÍFUTÓVERSENYT SZERVEZTEK A HÉTVÉGÉN HARGITAFÜRDŐN

Síversenyek a nemzeti összetartozás jegyében

Kicsit és nagyok is rajthoz álltak a hétvégén Hargitafürdőn a lesikló- és sífutóversenyen  
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határon túli magyarság körében 
is megerősítse a sportot, javítsa a 
sportolás feltételeit. A hargitafür-
dői síegyesületet tavaly és idén is 
támogatta abban, hogy új felsze-
reléseket vegyen, és méltó körül-
ményeket tudjon teremteni a ver-
senyek lebonyolításához – tette 
hozzá az államtitkár, aki maga is 
síelt egyet.

Miklós Edit, a Magyar Síszö-
vetség elnöke szimbolikus aján-
dékot adott át a politikusoknak. 
Potápi Árpád János a gyerekek 
és fi atalok százait megmozgató 
tömegsportrendezvényen Miklós 
Edittel és Tóth László főkonzul-
lal együtt további támogatást 
ígért a székelyföldi sízőknek. A 
hetedik alkalommal megrende-
zett Konzul Kupán kitűnő spor-
tolási feltételek, sok hó fogadta 
a versenyzőket. A Miklós-pályán 
tartott alpesisí-vetélkedőn tíz, a 
biatlonpályán tartott sífutásnál 
pedig öt korosztályban fogadták 
a nevezéseket. Minden verseny-
ző ajándékcsomagot és oklevelet 
kapott a verseny végén. A verseny 
szervezésében a csicsói önkor-
mányzat, a Csíkszeredai ISK, az 
MBPA Sportegyesület és a Szekler 
Biathlon Centrum Egyesület segí-
tette a magyar külképviseletet.

 » A sport fon-
tos közösségfor-
máló erő, amely-
re büszke lehet a 
magyarság.

 » KRÓNIKA

Hetedik alkalommal szervezték 
meg a székely bált, a Pesti Viga-

dóban tartott eseményen Tiszteletbe-
li Székely címet kapott Varga Mihály 
pénzügyminiszter, valamint Domo-
kos László, az Állami Számvevőszék 
elnöke – írta az MTI. Szász Jenő, a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnö-
ke Kövér Lászlónak, az Országgyűlés 
elnökének szavait idézte, miszerint a 
magyarságnak egymásra, az értékei-
re és az érdekeire is fi gyelnie kell. Em-
lékeztetett arra, hogy a Tiszteletbeli 
Székely címet a Székelyföldért Alapít-
vány hozta létre a 2004. december 5-i, 
a külhoni magyar állampolgárságról 
szóló sikertelen népszavazás után. 
Varga Mihály pénzügyminiszter kö-
szöntőjében kiemelte, hogy a széke-
lyek és magyarok közötti kapcsola-

tok folyamatosan erősödnek, és ezt a 
munkát a kormány küldetésének érzi. 
Domokos László, az Állami Szám-
vevőszék elnöke emlékeztetett arra, 
hogy az elmúlt tíz évben a korábbi-
akhoz képest tovább erősödtek a ma-
gyar–magyar kapcsolatok az anya-
ország és a külhoni területek között, 
amelynek kiemelkedő momentuma 
volt, amikor az Országgyűlés 2010-
ben megszavazta a kettős állampol-
gárságot. A bál bevételeit jótékony-
sági célra fordítják, négy külhoni 
egyházi közösség kap egy-egy millió 
forintos támogatást. A kedvezménye-
zettek között van a marosvásárhelyi 
Szent Erzsébet Társulás, az oklándi 
unitárius közösség is v hangzott el az 
eseményen. A hetedik székely bált a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet szer-
vezte, az esemény fővédnöke Kövér 
László házelnök volt.

Székely bált tartottak Budapesten

 » A bál bevéte-
leit jótékonysági 
célra fordítják, 
négy külhoni 
egyházi közös-
ség kap egy-egy 
millió forintos 
támogatást.

Impozáns helyszín. Immár hetedik alkalommal szervezték meg a székely bált a Pesti Vigadóban 

 » K. J.  

Védett fajjá nyilvánítja a kör-
nyezetvédelmi minisztérium a 

pacsirtát és a zergét, az erről szó-
ló döntést és a minisztérium ál-
láspontját elküldik a kormánynak 
– írta az Agerpres hírügynökség 
Costel Alexe ügyvivő szaktárcave-
zető bejelentésére hivatkozva. Ale-
xe elmondta, a zerge, amely a Kár-
pátok és Románia emblematikus 
állata, és 2007-ig természeti érték 
státusa volt, az Európai Unióhoz 
való csatlakozáskor lekerült a védett 
fajok listájáról. A Román Ornitoló-
giai Társaság (SOR) szerint a mezei 
pacsirtát a külföldi, főként olasz va-
dászok vadásszák, 1996-ban került 
rá a Romániában vadászható mada-
rak listájára. A társaság kampányá-

nak köszönhetően a madár 2006-
ban ismét védetté vált, de csupán 
egy évre. Az SOR és a Natura 2000 
Románia Szövetség közös, 2015-ben 
lefolytatott akciója nyomán a kilö-
vési számokat sikerült felére csök-
kenteni. Az SOR szerint azonban dí-
vik a vadorzás, és rengeteg pacsirtát 
visznek át illegálisan a határon Ma-
gyarországra, de az utóbbi években 
Szlovéniában és Horvátországban is 
fogtak el szállítmányokat. Ami a zer-
gét illeti, a Declic közösség képvise-
lői tavaly petíciót kezdeményeztek 
vadászatuk betiltására, rámutatva, 
hogy a volt vízügyi és erdőgazdál-
kodási minisztérium 609 példány 
kilövését hagyta jóvá a 2019–2020-
as vadászati idényre. A Declic ada-
tai szerint az elmúlt években nőtt a 
romániai zergeállomány.

Védett lesz a zerge és a pacsirta

Az elmúlt években nőtt a romániai zergeállomány, védett lesz a hegyi állat




