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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

„Honn vagyunk” – A hithez, a Szűz Máriához való ragaszkodást hirdette a 

csíksomlyói búcsú szónoka 
2021. május 22. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

A hithez, a Szűz Máriához, a Csíksomlyóhoz való ragaszkodást hirdette prédikációjában a 

pünkösdszombati búcsú szónoka, a moldvai származású Salamon József gyimesbükki 

plébános. Salamon József szülőföldje szóhasználatával élve jelentette ki, hogy „honn vannak”, 

vagyis otthonukban érzik magukat a csíksomlyói hegynyeregben a fogadalmi búcsú 

zarándokai. Az MTI beszámolója szerint megjegyezte: a moldvai csángók számára Csíksomlyó 

évszázadokon át „a lelki oázist jelentette”, ahová eljőve anyanyelvükön imádkozhattak, 

énekelhettek, ahol önmagukra találtak, és megerősödtek. „Amíg ez a ragaszkodás él a 

lelkekben Csíksomlyó iránt (...), lesz jövőnk, hitünk, lesznek értékeink, lesz elképzelés a 

jövőről” – hangoztatta. 

 

Oda-vissza: immár a beoltott román állampolgárok is korlátozások nélkül 

beutazhatnak Magyarországra 
2021. május 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Szombat estétől mindenfajta karantén- és tesztkötelezettség nélkül jöhetnek Magyarországra 

azok a román állampolgárok, akik már rendelkeznek védettségi igazolással – jelentette be 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető Facebook-oldalán közzétett 

bejegyzésében azzal indokolta a lépést, hogy a román hatóságok pénteki döntését követően a 

magyar állampolgárok szabadon utazhatnak Romániába, ezért lép életbe most újabb 

könnyítés a magyar–román határon. Bár a miniszter nem tért ki a részletekre, a könnyítés a 

Romániában beoltott állampolgárokra vonatkozik, akiknek a romániai oltóközpontokban 

kiállított igazolást kell felmutatniuk. Szijjártó Péter bejelentésével egy időben az RMDSZ is 

közölte, szombat estétől a beoltott román állampolgárok korlátozások nélkül utazhatnak be 

Magyarországra. A szövetség hozzátette: beoltott román állampolgárnak számít az, aki már 

megkapta mindkét oltását, a második oltástól számítva pedig eltelt 10 nap. 

 

Csíksomlyói búcsú - Lovas, kerékpáros, gyalogos zarándokok visznek több száz 

imaszalagot a hegynyeregbe  
2021. május 21. – MTI, Híradó, Mandiner, Origo, Székelyhon, Maszol, Körkép, Ma7, Magyar 

Szó, Vajdaság Ma 

Lovas, kerékpáros, gyalogos zarándokok visznek több száz imaszalagot Csíksomlyóra, a 

hagyományos pünkösdi búcsúnak otthont adó hegynyeregbe. Molnár Sándor, az Erdélyi 

Mária Út Egyesület elnöke az MTI-nek nyilatkozva felidézte: tavaly szervezték meg először, 
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hogy az imaszalagok által üzenhessenek Csíksomlyóra azok is, akik nem tudnak részt venni a 

zarándoklaton. Akkor ugyanis a koronavírus-járvány miatt a hatóságok betiltották a tömeges 

zarándoklatot. Idén a hatóságok engedélyezték, hogy a zarándokok korlátozott számban jelen 

legyenek, de ez nem akadályozta meg azt, hogy idén is elinduljanak a szalagokra írt üzenetek. 

 

„Visszarománosítanák” a postát: a jogvédők fellépést ígérnek, az állami vállalat 

képviselője nem zárkózik el a kétnyelvűségtől 
2021. május 21. – Krónika 

Egységes márkaépítés címen fokozatosan számolja fel kétnyelvű cégtábláit a Román Posta Rt. 

(CN Poşta Română SA). A kétezres évek közepén, Nagy Zsolt minisztersége idején kihelyezett 

kétnyelvű cégtáblákat, amelyeken a település neve magyarul is megjelent, fokozatosan 

kizárólag román nyelvűre cserélik. A Krónika kérdésére, hogy mi indokolja ezt a 

barátságtalan lépést, Bogdan Florin Năstase, a vállalat regionális igazgatója azzal magyarázta 

a „románosítást”, hogy a táblák régiek, elavultak. A felvetésre, hogy a magyarok által is lakott 

települések nevét az új tábla is „megbírná”, azt válaszolta, hogy ők az országos trendet és az 

egységes márkaépítést követik. A három székelyföldi megyéért is felelős Năstase azonban 

nem zárkózott teljesen el a kétnyelvűségtől. Mint mondta, „ha tényleg igény mutatkozik rá”, 

akkor megvizsgálhatják a kérdést. 

 

Zöld ország lett Magyarország: korlátozások nélkül lehet Romániába beutazni 
2021. május 21. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Frissítette Románia kormánya az országok járványügyi besorolását. Az új lista szerint 

Magyarország zöld besorolású ország lett, ahonnan korlátozások nélkül lehet Romániába 

beutazni. A zöld országokból érkezők szabadon beléphetnek Romániába.  

 

Antal Árpád az Országos Önkormányzati Tanács új elnöke  
2021. május 21. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Május 21-én, pénteken tartotta az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa (OÖT) az 

újraalakuló ülését, amelyen a tagok Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét bízták 

meg azzal, hogy a következő 4 évben ellássa az elnöki teendőket. Az OÖT új elnöke az ülést 

követően fontosnak nevezte a Szövetség önkormányzati, parlamenti és kormányzati 

munkájának összehangolását.  

 

20 éves a Sapientia EMTE – szimbolikusan visszaállították a Bocskai-emléktáblát 

Kolozsváron  
2021. május 21. – maszol.ro, Krónika 

Az idén 20 éves Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem zártkörű ünnepség keretében 

szimbolikusan visszaállította pénteken a Bocskai István fejedelem születési helyét jelölő, 115 
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éve felavatott és azóta eltűnt emléktáblát az egyetem Rektori Hivatalának otthont adó 

épületben, a kolozsvári Bocskai-házban. Az ünnepségen részt vettek az erdélyi történelmi 

egyházak és a felsőoktatási intézmény vezetői.  

 

A román fél beleegyezésétől függ a magyar kormány partiumi 

gazdaságfejlesztési programjának indulása  
2021. május 21. – maszol.ro 

A 2022-es esztendő stratégiai fontosságú lesz a magyarságra nézve, ugyanis Romániában 

népszámlálást, Magyarországon pedig országgyűlési választásokat tartanak. Itt is, ott is 

„megszámláltatunk” – mondta csütörtök délutáni nagykárolyi sajtótájékoztatóján Zsigmond 

Barna Pál, a Fidesz határon túli ügyekért felelős igazgatója, aki Pataki Csaba Szatmár megyei 

RMDSZ-elnök, Kereskényi Gábor szatmárnémeti és Kovács Jenő helyi RMDSZ-es 

polgármester társaságában beszélt a következő időszak kihívásairól.  

 

Szabó Ödön: nem kell megijedni a próba-képességvizsga eredményeitől  
2021. május 21. – maszol.ro 

Valóban nem az elvárásoknak megfelelően alakultak a nyolcadikosok próbavizsgájának 

eredményei, de ennek vannak objektív okai, ráadásul mindig volt különbség a többségében 

magyarok lakta térségekben élő diákok és a kisebbségi környezetben, valamint a szórványban 

élő tanulók román nyelvtudása között, jelentette ki a Maszolnak Szabó Ödön parlamenti 

képviselő. Az RMDSZ oktatásügyi szakpolitikusát a romániai magyar pedagógusszövetség 

által megfogalmazott állásfoglalás kapcsán kérdezték.  

 

Templomot, iskolát, óvodát látogatott a fejlesztési miniszter Pécskán 
2021. május 21. – Nyugati Jelen 

Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter csütörtöki Arad 

megyei látogatásának egyik állomása Pécska volt, ahová  16 óra után érkezett Iustin Cionca, 

az Arad Megyei Tanács elnöke, Faragó Péter parlamenti képviselő, Tóth Csaba prefektus, 

Bölöni György és Péró Tamás megyei tanácsosok társaságában.  

 

Lóháton Csíksomlyóra 
2021. május 21. – szekelyhon.ro 

Elindultak Tusnádfürdőről péntek reggel a IV. Pünkösdi Lovas Zarándoklat résztvevői, 

közöttük Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A 

zarándokok két alcsíki községben és Csíkszeredában is megállót tesznek, majd a csíksomlyói 

nyeregbe érve imaszalagokat tűznek fel. 
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A csíki sörösök megint rátelepedtek egy brandre, de most nem lett belőle 

botrány 
2021. május 21. – transindex.ro 

A Székely Csipsz "igazi székely termék". Csakhogy Székely Termék nevű brand már rég létezik 

és a logó is nagyon hasonló. A Hargita Megyei Tanács azonban nem a Heineken.  

 

A nagyvilág magyarságát képviselik a csíksomlyói búcsúra érkezett lovas 

zarándokok 
2021. május 21. – szekelyhon.ro 

A IV. Pünkösdi Lovas Zarándoklat résztvevőit köszöntötték Csíkszeredában péntek délután, 

ezt követően átadták nekik a Hargita megyei és a csíkszeredai önkormányzat megáldott 

imaszalagjait. Az eseményen elhangzott, noha bizonyos korlátozásokkal szervezhető meg idén 

a pünkösdi búcsú, a nagyvilág magyarsága mégis együtt ünnepel. 

 

Barti Tihamért választották az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsának 

elnökévé 
2021. május 21. – szekelyhon.ro 

Barti Tihamért választotta elnökévé az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsa. Három 

megyére vonatkozóan lesz feladata az önkormányzati munka és a közpolitika összehangolása, 

gazdaságfejlesztési projektek elősegítése és támogatása. 

 

Székelyföld fejlesztési pólusa lehet a Kézdivásárhely-Kovászna 

metropoliszövezet 
2021. május 21. – maszol.ro 

A májusi tanácsülésen a kézdivásárhelyi városatyák jóváhagyták többek közt a 

Kézdivásárhely-Kovászna Metropoliszövezet Interkommunitáris Fejlesztési Egyesületének a 

létrehozásáról szóló határozattervezetet. A jogszabály és az akarat megvan rá, így semmi 

akadálya nincs annak, hogy Kézdiszék-Kézdivásárhely központtal fejlesztési pólust alkosson a 

közeljövőben, így nem csak a pénzlehívásokban lennének eredményesebbek, de elindulhatna 

egy integrált fejlesztés is – ez volt a fő üzenete annak a tavaly szeptemberi találkozónak, 

amely Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Bokor Tibor, Kézdivásárhely 

polgármestere és Fejér László Ödön szenátor között jött létre.  

 

A nagyváradi kultúra önállóságáért léptek fel közösen a város magyar és román 

művészei 
2021. május 21. – maszol.ro, Bihari Napló, Krónika, transindex.ro 

Pénteken este a nagyváradi Szent László (Unirii) téren gyülekeztek mindazok, akiknek még 

számít a nagyváradi színházak és filharmónia sorsa. A kulturális intézmények közös 
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performansszal hívták fel a figyelmet a nagyváradi kultúra önállóságának fontosságára. Nem 

voltak hangzatos beszédek, ellenben szívhez szólóan csendültek fel az Anatevka dallamai az 

összevonástól fenyegetett Nagyváradi Állami Filharmónia zenészeinek hangszerein. A 

Hegedűs a háztetőn című musical mind a Szigligeti Társulat, mind a Iosif Vulcan Társulat 

repertoárján szerepelt, a szeretett otthon elhagyásáról szóló dal szövege pedig finoman 

fogalmazva is áthallásos, hiszen a társulatok tagjainak és a zenészeknek a sorsa is bizonytalan 

jelenleg.  

 

„Csíksomlyón olyat érez az ember, amiért érdemes megtenni az utat” – moldvai 

csángó zarándokkal beszélgettünk  
2021. május 22. – maszol.ro 

Nyolcadik alkalommal érkezett Moldvából, Csángóföldről gyalogosan a csíksomlyói búcsúba 

a somoskai Benke Pál. Bár ebben az évben egyedül tette meg a mintegy 150 kilométeres utat, 

szeretné, ha nem szakadna meg a hagyomány és lennének követői.  

 

Nyitva van az ügyfélkapu: útmutató a védettségi igazolvány online 

igényléséhez, a főkonzulátuson is segítenek 
2021. május 22. – Krónika 

Péntektől külföldön, azaz Romániában beoltott magyar állampolgárok is kérelmezhetnek 

védettségi igazolványt. A Krónika cikkében lépésről lépésre bemutatják, hogyan igényelhető 

otthonról, online a Magyarországon számos előnyt biztosító plasztikkártya.  

 

„Szükségünk van arra, hogy találkozzunk” – a búcsún oltatta be magát Böjte 

Csaba  
2021. május 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi búcsús szentmisét követően kapta meg a 

koronavírus elleni oltást Böjte Csaba ferences szerzetes, aki ezzel azt az üzenetet közvetíti, 

hogy az oltásnak köszönhetően újra közelebb kerülhetünk egymáshoz. Az Erdély-szerte 

számos gyermekotthont működtető Dévai Szent Ferenc Alapítány elnökét a csíksomlyói 

kegytemplom szomszédságában található csíkszeredai kórház fertőző és tüdőgyógyászati 

osztályának udvarán felállított ideiglenes oltóponton immunizálták. Miután megkapta az 

oltást, Böjte Csaba a sajtónak nyilatkozva elmondta, mindenkit tiszta szívvel arra bíztat, hogy 

bízzanak az orvosokban és egymásban. Az emberek bíznak a papjaikban, mert eljönnek a 

csíksomlyói búcsúra.  

 

A Szilágyságban járt Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő  
2021. május 22. – maszol.ro 

A Szilágy megyei RMDSZ vezetőségének meghívására péntek délután a Szilágyságba utazott 

Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője, kormánybiztos és Kiss András, a 
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https://maszol.ro/belfold/A-Szilagysagban-jart-Zsigmond-Barna-Pal-orszaggyulesi-kepviselo
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tagja. A magyarországi politikusok Kémeren az 

RMDSZ-es magyar megyei képviselettel, polgármesterekkel találkoztak, és megbeszélést 

folytattak belpolitikáról, külpolitikáról, a jövőt érintő elképzelésekről. A találkozón a 

kisebbséget, a civil szervezeteket, egyházakat érintő pályázatokról, ezek támogatásáról is szó 

volt. Többek között elhangzott, hogy a Pro Economica Alapítvány ősszel a Szilágyságban is 

útjára indítja a gazdaságfejlesztési pályázatait, valamint kiemelték a honosítás, 

visszahonosítás fontosságát, ismertették azokat a lehetőségeket, amelyeket a magyar állam 

kínál az erdélyi magyaroknak.  

 

Százéves a Székely himnusz 
2021. május 22. – szekelyhon.ro 

Koszorúzással és rövid ünnepi műsorral emlékeztek Székelyudvarhelyen május 22-én, a 

Székely himnusz napján a szöveget író Csanády Györgyre. Székelyudvarhely neves 

szülöttjének, a Székely himnusz szövegét megíró Csanády Györgynek a szülőházánál 

elhelyezett emléktáblánál gyülekezett az ünneplő közösség. A Bethlen Gábor utcai főhajtás 

után a szerzőnek a belvárosi református temetőben lévő sírjához vonultak.  

 

A rendőrség köszöni a csíksomlyói búcsú résztvevőinek, hogy rendesek voltak  
2021. május 23. – transindex.ro 

Aromán rendőrség egy közösségi média bejegyzésben mondott köszönetet a csíksomlyói 

búcsú résztvevőinek, hogy betartották az előírt járványügyi szabályozásokat. „A katolikus 

pünkösd csíksomlyói zarándoklata ma kellemetlen események nélkül zajlott le. Köszönjük 

szépen minden résztvevőnek, hogy betartották a hatályban lévő intézkedéseket!” – áll a 

bejegyzésben. 

 

Már egy oltással is be lehet utazni Romániából Magyarországra – ezek az új 

szabályok 
2021. május 23. – maszol.ro, transindex.ro 

Romániából Magyarországra karantén nélkül tud utazni, aki megkapta már legalább az első 

oltást Romániában, és rendelkezik ezt igazoló dokumentummal, akár magyar állampolgár, 

akár magyar-román kettős állampolgár, akár kizárólag román állampolgár – részletezte 

vasárnap a Szijjártó Péter külügyminiszter által szombat este bejelentett új beutazási 

szabályokat a kolozsvári magyar főkonzulátus. A tájékoztatás szerint a védettségi igazolás 

lehet angol és/vagy román nyelvű papír, amit az oltás után adnak Romániában. A 

főkonzulátus közölte azt is: szintén karantén nélkül tud Magyarországra utazni, aki PCR-

teszteredménnyel igazolja, hogy az elmúlt 6 hónapban átesett a fertőzésen.  

 

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/szazeves-a-szekely-himnusz
https://eletmod.transindex.ro/?hir=25199
https://maszol.ro/kulfold/Mar-egy-oltassal-is-be-lehet-utazni-Romaniabol-Magyarorszagra-ezek-az-uj-szabalyok
https://maszol.ro/kulfold/Mar-egy-oltassal-is-be-lehet-utazni-Romaniabol-Magyarorszagra-ezek-az-uj-szabalyok
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Félig elkészült már a gyergyóremetei reptér kifutópályája 
2021. május 23. – szekelyhon.ro 

Szó szerint éjjel-nappal zajlik a munka a készülőben lévő gyergyóremetei repülőtéren: nappal 

betonoznak, később pedig a szükséges utómunkákat végzik az épülő kifutópályán. A 

létesítmény nagyon jelentős gazdasági előnyt hoz a térségbe – vélik az elöljárók.  

 

A viszontlátás örömére várva: óvatosan, de már javában zajlik az idei erdélyi 

fesztiválok szervezése 
2021. május 23. – Krónika 

Nemcsak a potenciális látogatók, hanem a rendezvény- és fesztiválszervezők is türelmetlenül 

várják már, hogy ismét lehetségessé váljon a nagyobb, több ezer résztvevőt vonzó események 

lebonyolítása. Mindenki vágyik már a találkozásra, a közösségi élményekre: hogy a 

Tusványoson lángosozzon, két napfelkeltét lásson a Double Rise-on, rég nem látott 

barátokkal találkozzon a Kolozsvári Magyar Napokon vagy a Vásárhelyi Forgatagon.  

 

Az aradi színészek is kiállnak a nagyváradi magyar színház mellett 
2021. május 24. – Nyugati Jelen 

Az elmúlt időszakban a kulturális hírek a nagyváradi magyar színház körül forognak: a Bihar 

megyei önkormányzat egyetlen közös intézménnyé kívánja összeolvasztani a Szigligeti 

Színházat, a Regina Maria Színházat és a Nagyváradi Állami Filharmóniát – a hír május 

elején jelent meg a román sajtóban. „Költséghatékonyságra” hivatkozva tervezik összevonni 

az említett intézményeket, a román színház színészei is nyílt levélben tiltakoztak a liberális 

párti Ilie Bolojan által vezetett megyei önkormányzat tervei ellen. 

 

Új bölcsődék, diákotthonok, stadion és multifunkcionális csarnok épül 
2021. május 24. – Nyugati Jelen 

Arad után, május 21-én, pénteken Temesvárra is ellátogatott Cseke Attila fejlesztési, 

közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter, ahol Molnár András (Temes Megye 

alprefektusa, az RMDSZ Temes Megyei Szervezetének elnöke) kíséretében, Zoltan Nemeth 

prefektussal, Alin Nicával, a Temes Megyei Tanács elnökével és Dominic Fritz temesvári 

polgármesterrel találkozott a reggeli órákban. A miniszter ezután meglátogatta néhány fontos 

temesvári és Temes megyei beruházás helyszínét, a megyeházán találkozott a Temes megyei 

polgármesterekkel, majd sajtótájékoztatón számolt be látogatásának délelőtti eredményeiről. 

 
Ami Máltának jó, Szlovákiának miért nem? 
2021. május 21. – Ma7.sk 

A máltai kormány a szigetország minden 16 év fölötti polgárának 100 eurós utalványt adna, 

hogy lendületet adjon a koronavírus-járvány által lefékezett gazdaságnak. A máltai kormány a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/felig-elkeszult-mar-a-gyergyoremetei-repter-kifutopalyaja
https://kronikaonline.ro/extra/a-viszontlatas-oromere-varva-ovatosan-de-mar-javaban-zajlik-az-idei-erdelyi-fesztivalok-szervezese
https://kronikaonline.ro/extra/a-viszontlatas-oromere-varva-ovatosan-de-mar-javaban-zajlik-az-idei-erdelyi-fesztivalok-szervezese
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_aradi_szineszek_is_kiallnak_a_nagyvaradi_magyar_szinhaz_mellett.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/uj_bolcsodek_diakotthonok_stadion_es_multifunkcionalis_csarnok_epul.php
https://ma7.sk/aktualis/ami-maltanak-jo-szlovakianak-miert-nem
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Reuters híre szerint 50 millió eurót különít el a felmerülő költségekre - tudta meg a DenníkN. 

A javaslat ismerős lehet tájainkról is. A Szövetség még április végén javasolta, hogy egy 

bizonyos oltottsági szint elérése után (a felnőtt lakosság 60-65%-a) a beoltott emberek 

"jutalmat" kapjanak, olyan jutalmat, amely az országnak is hasznára válik. A Szövetség 

javaslata szerint mindenki, aki beoltotta magát, 100 eurós utazási utalványt kapna, amelyet 

belföldön, az idegenforgalmi szektorban lehetne elkölteni. 

 

Átadták a zselízi Alapiskola új épületrészét 
2021. május 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A közelmúltban sikeresen lezárult a zselízi Alapiskola részleges felújítása és új épületrészének 

kialakítása, így 2021. május 21-én sor kerülhetett annak ünnepélyes átadására is. A zselízi 

képviselő-testület még 2019. augusztus 28-i ülésén hagyta jóvá annak az új, egymillió euró 

értékű hitelnek a felvételét, amelyet a város – a testület jóváhagyásával – rendes és tőkealapú 

kiadásokra is használhatott (a rendes kiadásokat az év közben, a tőkealapú költségeket pedig 

tíz éves határidőn belül, akár rendszertelenül is). Az új hitelből fedezett beruházások listáján 

az alapiskolához kapcsolódó új épületrész 120 ezer euró értékben történő hozzáépítése is 

szerepelt. Az oktatási intézmény udvar felőli részénél kibővítették a tornaterem körüli 

helyiségeket, így a tanulók új öltözőket, mellékhelyiségeket és zuhanyzókat kaptak, de az új 

kabinetbe költöző tornatanárok egy szintén újonnan létrehozandó szertár helyiségét is 

igénybe vehetik. Ezeknek a munkálatoknak a költségeit pályázatokból biztosan nem sikerült 

volna fedezni. 

 

Hol vannak a tankönyveink? Elhibázott tankönyv-liberalizáció 
2021. május 24. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Hétfőn a Szövetség sajtótájékoztatóján a Branislav Gröhling (SaS) vezette oktatásügyi tárca 

tankönyv-liberalizációval kapcsolatos reformjának hibáira mutattak rá. Mindez leginkább a 

nemzetiségi iskoláinkra van negatív hatással. Rigó Konrád (Most-Híd) arra emlékeztetett, a 

Szövetség elődpártjai már fél évvel ezelőtt is bírálták az oktatásügyben uralkodó állapotokat. 

Akkoriban ugyanis az oktatásügyi miniszter úgy nyilatkozott, komplex reformot ebben a 

választási időszakban nem várhatunk, konkrét lépéseket viszont igen. Az egyik ilyen konkrét 

lépésnek akkoriban a tankönyvpiac liberalizációját nevezte meg. „Célunk új és minőségi 

tankönyveket hozni az iskolákba úgy, hogy ne a szülőknek kelljen fizetni értük” - mondta 

akkor Gröhling. „Most már valós tapasztalatokról is be tudunk számolni, amelyek 

egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy itt nem tankönyv-liberalizációról és nem is 

reformról beszélünk, hanem mindez csak még nagyobb terhet helyez a szülőkre” – 

hangsúlyozta Rigó Konrád. 

 

A szlovák Narniát csak a magyar iskolaközpont érdekli Léván 
2021. május 24. – Ma7.sk 

A hét már létező szlovák alapiskola után a jövő tanévtől immár egy nyolcadik is megkezdi 

működését Léván. Az egyházi alapokon működő Narnia alapiskola tulajdonosai az indulást a 
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https://ma7.sk/tajaink/atadtak-a-zselizi-alapiskola-uj-epuletreszet
https://ma7.sk/oktatas/hol-vannak-a-tankonyveink-elhibazott-tankonyv-liberalizacio-videoval
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helyi magyar iskolakomplexumban képzelik el. Léván ugyanis egy közös, szinte egybeépített 

területen található a helyi magyar óvoda, iskola és a júniusig működő magyar gimnázium. Az 

ezekhez tartozó játszótérrel, sportpályával és ebédlővel egyetemben. 

 

Felvidéki körúton a Fórum Kisebbségkutató Intézet Trianon-kiállítása 
2021. május 24. – Ma7.sk 

Azért, hogy magyar közösségek legtöbb helyen nem tudtak méltó módon megemlékezni a 

trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján az eseményekről, egyértelműen a 

koronavírus világjárvány a felelős. Így van ez a Felvidéken is, ahol most kezdik pótolni a 

megemlékező rendezvényeket. Komáromban Trianonról nyílt kiállítás. 

 

Füleki óvodai körkép a beíratásról 
2021. május 24. – Ma7.sk 

Füleken két vegyes tannyelvű óvoda várja a gyermekeket. A Daxner Utcai Óvodába eddig 30 

gyermeket, a Štúr Utcai Óvodába 36 gyermeket írattak be szüleik. Az óvodai felvételi kérelmet 

a gyermek törvényes képviselőjének május 31-ig van lehetősége benyújtani személyesen vagy 

elektronikus formában. 

 

Óvodai beíratások a Bodrogközben és Ung-vidéken 
2021. május 24. – Ma7.sk 

A gyerekek számának csökkenése dacára keleten nő a választható óvodák száma. Itt 

elsősorban a most nyíló egyházi óvodákra gondolunk. Királyhelmecen idén szeptemberben a 

helyi református gyülekezet jóvoltából megnyitja kapuit az Édenkert Óvoda, de Nagykaposon 

is készül az ugyancsak református Kiskakas Óvoda, amelynek bölcsődéje már szeptembertől 

várja a legkisebbeket. 

 
Szabadka 2030-ra legyen regionális IT-központ 
2021. május 24. – Vajdaság Ma 

IT Subotica 2030 az elnevezése annak a projektnek, amelyben szabadkai informatikai cégek 

és oktatási központok vesznek részt azzal a céllal, hogy 10 év alatt a várost regionális IT-

központtá fejlesszék. Szabadkát olyan városnak képzelik el továbbá, amely ideális egyetemi 

központ, s ahol jó élni és dolgozni. Az informatikai szakemberek jelenleg a nagyobb 

városokban dolgoznak, Szabadka ilyen tekintetben az 5. helyen van. A városban működő 

informatikai cégek azért fogtak össze, hogy együttes erővel fejlesszék az IT-szektort 

Szabadkán, tudósít a Subotica.com portál. 
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https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/felvideki-koruton-a-forum-kisebbsegkutato-intezet-trianon-kiallitasa
https://ma7.sk/tajaink/fuleki-ovodai-korkep-a-beiratasrol
https://ma7.sk/oktatas/ovodai-beiratasok-a-bodrogkozben-es-ung-videken
https://m.vajma.info/cikk/vajdasag/26567/Szabadka-2030-ra-legyen-regionalis-IT-kozpont.html
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A VMSZ sikere Muzslyán és Szentmihályon 
2021. május 24. – Pannon RTV 

Nagybecskerek város 29 helyi közösségében voltak választások vasárnap. Ezúttal várakozáson 

felüli volt a részvétel. Muzslyán 6820 bejegyzett szavazó közül 1700-an járultak az urnák elé. 

Nem hivatalos adatok szerint a helyi közösség 11 tagú tanácsába bekerült minden jelöltet a 

Vajdasági Magyar Szövetség támogatta. A háromtagú ellenőrző bizottság új tagjai szintén a 

VMSZ által támogatott jelöltek voltak. 

 

Már igényelhető a magyar védettségi igazolvány a Szerbiában felvett oltás után 
2021. május 22. – Vajdaság Ma 

2021. május 21-től az a magyar állampolgár, aki Szerbiában kapta meg a koronavírus elleni 

oltást, olyan vakcinával, amelyet Magyarország is elfogad, s erről Szerbia által kiállított 

hivatalos igazolással is rendelkezik, díjmentesen magyar védettségi igazolványt igényelhet: 

bármely magyarországi kormányablakban személyesen, vagy ügyfélkapun keresztül 

(ügyfélkapu-hozzáférés a Szabadkai Főkonzulátuson nyitható! Munkanapokon a +381 24 626 

355 telefonszámon szükséges jelentkezni!) 

 

Megnyitották a felújított kikötőt Újvidéken 
2021. május 23. – Vajdaság Ma 

Újvidéken megnyílt a felújított folyami utasforgalmi terminál, amelyet az Újvidéki Kikötőt 

birtokló DP World Novi Sad vállalat újított fel. A felújítás félmillió euróba került. “A 

magánbefektetők, akik hozzájárulnak országunk fejlődéséhez, pontosan olyan befektetők, 

akiket Szerbiában látni szeretnénk. Ez az ország nem véletlenül fejlődött az elmúlt években, 

ez kizárólag az odaadó és becsületes munka eredménye” - mondta Tomislav Momirović 

építésügyi miniszter. Miloš Vučević, Újvidék polgármestere elmondta, hogy az új és modern 

kikötőnél az újvidékiek hamarosan számos hajót, utast és turistát láthatnak majd. 

 

Megnyílt az út szennyvíztisztítók építése előtt Vajdaságban 
2021. május 21. – Pannon RTV 

Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke és 12 vajdasági önkormányzat képviselője 

szerződést írt alá az új szennyvíztisztító rendszerek terveinek előkészítésére. 50 millió dinárt 

különítettek el a projektre, valamint a jövőben szeretnének foglalkozni a zöld energia 

hasznosításának fejlesztésével, hogy a vajdasági régió környezetvédelmi szempontból is lépést 

tartson a korral. 

 

Utazás ̶ újra 
2021. május 24. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban ma 19 órai kezdettel a 

Csütörtök esték – másképp elnevezésű rendezvénysorozat vendége Dankó Dénes vállalkozó, 

turisztikai szakértő, a Kárpát-medencei Turizmus Egyesület elnöke lesz. Az Utazás ̶ újra című 

beszélgetés során szó lesz belföldi és külföldi turizmusról, utazásszervezésről és a világjárvány 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vmsz-sikere-muzslyan-es-szentmihalyon
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hatásáról a turizmusra. A beszélgetést az érdeklődők a VM4K Facebook-oldalán élő 

közvetítéssel követhetik. 

 

Nyilatkozatot tett közzé a KMKSZ az ukrán elnök évértékelője és az őshonos 

népekről benyújtott törvénytervezete kapcsán 
2021. május 21. – MTI, Webrádió, Kárpátalja  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége megdöbbenését fejezte ki, 

amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Donyec-medencei helyzettel hozza összefüggésbe a 

kárpátaljai magyarokat. A KMKSZ elnöksége nyilatkozatban üdvözölte azt, hogy Zelenszkij 

második évértékelő beszédében nem feledkezett meg az országban élő nemzeti 

kisebbségekről, külön kiemelve a kárpátaljai magyarságot. "Mindazonáltal megdöbbentőnek 

tartjuk, hogy az ország első embere beszédében a Donyec-medencei helyzettel hozta 

összefüggésbe maroknyi közösségünket, tovább erősítve ezzel a többségi társadalomban az 

elmúlt években lábra kapott magyarellenes hangulatot" - fogalmaz a dokumentum. A KMKSZ 

nyilatkozata rámutat, hogy az állampolgárság és a nemzetiségi hovatartozás két külön 

kategória. "A magyar kisebbség lojális az ukrán államhoz, és 2017-ig nemzeti 

önazonosságának megőrzését az ország vezetése is törvényileg garantálta" - áll a 

nyilatkozatban. A kárpátaljai magyarság helyzetének rendezését továbbra is szerzett jogainak 

helyreállításában és azok betartásában látja a legnagyobb magyar érdekvédelmi szervezet 

elnöksége. 

 

Sajtóhír: Júniusban lehet az Orbán–Zelenszkij találkozó Kárpátalján 
2021. május 21. – Kárpáti Igaz Szó, Index 

Sajtóhírek szerint Orbán Viktor magyar kormányfő júniusban Kárpátaljára látogat, a 

miniszterelnök a tervek szerint kárpátaljai útja során találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán 

államfővel – adta hírül a találkozó előkészítéséhez közel álló forrásokra hivatkozva a 

Mukachevo.net. A hírportál saját, meg nem nevezett forrásaira hivatkozva szombat délután 

azt közölte, hogy Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij közösen avatja fel  az 1910-ben épített 

Osztrák–Magyar Bank egykori munkácsi fiókintézetében kialakított Munkácsy Mihály 

Magyar Házat. A patinás bankpalotát magyar állami támogatásból újították fel, a ház 

hivatalos átadása a járvány miatt tavaly óta tolódik. 

 

 

A Rákóczi-szabadságharc kezdetére emlékeztek Mezőváriban és Beregszászon 
2021. 05. 21. – MTI, Kárpátinfo, gondola.hu, Kárpátalja 

A Rákóczi-szabadságharc kezdetét jelentő 1703. május 21-i zászlóbontásra emlékeztek a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Pro Cultura Subcarpathica civil 

szervezet felhívására a Beregszász környéki magyarok. A mezővári református templomban 

megtartott áhítatot követő rövid kulturális műsor keretében sor került a II. Rákóczi Ferenc 
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https://karpataljalap.net/2021/05/21/kmksz-nyilatkozata-ukrajna-elnokenek-masodik-evertekelo-beszede-kapcsan
https://karpataljalap.net/2021/05/21/kmksz-nyilatkozata-ukrajna-elnokenek-masodik-evertekelo-beszede-kapcsan
https://kiszo.net/2021/05/22/sajtohir-juniusban-lehet-az-orban-zelenszkij-talalkozo-karpataljan/
https://karpatinfo.net/2021/5/21/rakoczi-szabadsagharc-kezdetere-emlekeztek-mezovariban-es-beregszaszon-8983
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fejedelem és Bercsényi Miklós gróf által kiadott brezáni kiáltvány felolvasására, végezetül 

pedig a résztvevők, köztük a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek, intézmények 

képviselői, megkoszorúzták Esze Tamás kuruc brigadéros emléktábláját. Barta József, a 

KMKSZ alelnöke aláhúzta, hogy a magyar nemzet ma is küzdelmet folytat a kisebbségi 

helyzetbe szorult magyarok megmaradásáért, szülőföldön való boldogulásáért. "Nekünk is 

folytatnunk kell a küzdelmet az anyanyelven való oktatás lehetőségének megmaradásáért, 

illetve az anyanyelv használatáért" - emelte ki a politikus. 

 

Újra megszervezték a Pünkösdi Napokat Guton 
2021. május 21. – Kárpátalja 

Tíz év szünet után rendezték meg ismét Gut község nagy hírű, hagyományőrző rendezvényét, 

a XX. Guti Pünkösdi Napokat. 1991 és 2010 között a KMKSZ egyik népszerű, sokakat 

megmozgató ünnepi programjává nőtte ki magát a rendezvény, amely a környéken már szinte 

magától értetődő módon hozzá tartozott a Szentlélek kiáradásának ünnepéhez. A helyi és 

járási vezetők akadályozása miatt egy évtizedig szünetelő rendezvény idén 

pünkösdvasárnapra korlátozódott, amelyet a szervezők a járványügyi szabályok 

figyelembevételével igyekeztek lebonyolítani. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 21. – Kossuth Rádió 

 

Az európai zöldkártya fog megoldást hozni az Európai unión belüli szabad közlekedésre, 

várhatóan július elsejétől - mondja Kelemen Hunor, Románia miniszterelnök-helyettese. Az 

RMDSZ elnöke hírül adta, hogy: Románia jövő héttől zöld országként tekint Magyarországra, 

vagyis lehet Romániába menni. 

 

Ma délben megérkezett Csíksomlyóra a Máriapócsról ünnepi áldással elindított szalagos 

zarándoklat.  Az eseményről Oláh-Gál Elvira küldött összeállítást. 

 

Az imént hallottakhoz még csak annyit, hogy a csíksomlyói búcsúról szombati műsorunkban 

részletesen beszámolunk. 
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Szlovákia mintegy 3000 településén hetek óta tart a népszámlálás második, úgynevezett 

asszisztált fordulója. Az első, az elektronikus népszámlálás március 31-én ért véget. Akkor a 

lakosság több mint 80 százaléka töltötte ki és küldte el az interneten a kérdőívet a statisztikai 

hivatalnak. A maradék nem egészen 20 százaléknyi embert asszisztensek, régen úgy 

mondtuk, hogy kérdező biztosok segítségével vonják be a népszámlálásba. Ebben 

meghatározó szerepet játszanak az önkormányzatok, így a felelősségük is hatalmas abban, 

hogy a valóságot tükrözzék a felvett adatok és lehetőleg senki se maradjon ki az összeírásból.  

 

A hamarosan véget érő tanév a diákokat és tanárokat egyaránt próbára tette, a koronavírus 

ukrajnai terjedése miatt bevezetett távoktatás mindenki számára kihívást jelentett, mondja a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke. Orosz Ildikó kiemelte: a KMPSZ továbbra is 

mindent megtesz azért, hogy a kárpátaljai magyar oktatási hálózat fennmaradjon és fejlődjön. 

 

Filep Erzsébet munkái már igen sokfelé ismertek. Rendszeres résztvevője a Mesterségek 

Ünnepe népművészeti vásárnak a budai várban, és munkái a Hagyományok Házában is 

láthatóak most, az Élő népművészet c. tárlaton. Szamosújváron azonban egy nagyszabású 

kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők az erdélyi alföld hagyományos mintakincsét, amely 

Filep Erzsébetnek mindig is kedves volt. 

 

Zelei Józsefet sokan úgy ismerik itthon és a nagyvilágban is, hogy ő a béke kerékpáros 

nagykövete.  Eddig öt kontinens százhúsz országában járt már. Ma, a Parlament elől indulva 

talán élete legnagyobb vállalkozását kezdte meg, amikor elindult a Benyovszky Emléktúrára, 

amelyet a miniszterelnökség támogatásával szervezett meg Benyovszky Móric születésének 

280., halálának 235. évfordulója alkalmából. 

 

Határok nélkül 

2021. május 22. – Kossuth Rádió 

 

A csíksomlyói pünkösdi búcsú története a XVI. század közepéig nyúlik vissza. Mára az 

összmagyarság egyik legnagyobb keresztény ünnepe lett. A csíksomlyói kegyhely és a 

csodatevő Mária-szobor zarándokok ezreit szólítja meg évről évre. Voltak nehéz időszakok, 

amikor csak titokban mehettek a hívek, történt, hogy a kommunista hatalom az egyház 

főpásztorát, Márton Áront próbálta meg éppen a búcsú idején letartóztatni, és tanúi voltunk 

annak is, hogy egy évvel ezelőtt üres templomban tartottak szentmisét, a hívek csak a 

képernyők előtt követték az eseményt. 

Ám a csíksomlyói búcsú soha nem maradt el, amióta fogadalmat tettek a katolikus székelyek 

1567-ben, hogy hitüket megtartják, és minden évben elzarándokolnak a somlyói Máriához, 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-22_04-30-00&enddate=2021-05-22_05-08-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-22_04-30-00&enddate=2021-05-22_05-08-00&ch=mr1
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Égi Édesanyánkhoz, Babba Máriához, ahogy nevezik Székelyföldön és a csángómagyaroknál.  

Ebben az évben is korlátozásokat kell megélni, de, ahogy mondta a ferences elöljáró - ez arra 

is megtaníthat, hogy hogyan figyeljünk a másik emberre, miként óvjuk az egyházat.  

 

501 évvel ezelőtt épült az első kápolna a máriaradnai szőlőkben, azon a dombon, ahol a 

jelenlegi kegytemplom áll. A kéttornyú templom és a hozzátartozó rendház 1767-ben készült 

el, és pünkösd hétfőjén áldotta meg a megyéspüspök. 

Az alföld és a Zaránd-hegység nyugati dombjai találkozásánál fekvő Máriaradna az Osztrák–

Magyar Monarchiában Mariazell után a második legfontosabb búcsújáróhely volt, elsősorban 

a bánsági és a dél-alföldi hívek számára. A kéttornyú bazilikát és a hozzá tartozó ferences 

rendházat 2014-ben felújították, így már nemcsak a lelki támaszt kereső hívek látogatnak el a 

csodatévő erejűnek tartott Mária-képhez, hanem turisták ezrei is előszeretettel keresik fel 

Máriaradnát. A koronavírus-járvány miatt az idei pünkösdi zarándoklat elmarad, de a 

vasárnapi háromnyelvű – magyar, román és német –szentmisét megtartják.  

  

Pünkösd ünnepéhez számos népszokás is kapcsolódik, amelyekben összefonódik a Szentlélek 

ünnepe a pompázó, virágzó tavasz köszöntésével. 

Erdélyben máig élő pünkösdi népszokás a "virágozás" és a "hesspávázás" - mondja Barabás 

László, marosvásárhelyi néprajzkutató 

 

Határok nélkül 

2021. május 24. – Kossuth Rádió 

 

Három nagy személyiségre – Páskándi Gézára, Jakabffy Elemérre és Dsida Jenőre - 

emlékezni Szatmárnémetiben Muzsnay Árpád irodalmár szervezésében az előző hétvégén. 

 

Az előzetes tervek szerint 2021-re készül el a 140 épületből álló Erdély tájegység a 

Szentendrei Szabadtéri Múzeumban hét és fél milliárd forintból. Jelenleg is lázasan folyik az 

építkezés: elsősorban az erdélyi kisváros házai készülnek. A várható átadás a jövő év 

márciusa. 

Pünkösdhétfő szellemében, az épülő nyárádgálfalvi unitárius templomról is beszélt Cseri 

Miklós főigazgató. 

 

A Szentendrei Szabadtéri Múzeum Erdély tájegységébe kerül az a szilágyerkedi lakóház, 

amely az építkezés második ütemében kerül a helyére, így itt még nem, két éve eredetei 

helyén pedig már nem láthattam. De sok mást igen… 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-24_18-02-00&enddate=2021-05-24_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-24_18-02-00&enddate=2021-05-24_18-40-00&ch=mr1
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Szilágyerked – pontosabban Erked - nevét az oklevelek 1368-ban említették először Erked-

birtok néven. 1847-ben lakosainak száma 130 volt, valamennyi református. A 2011-es adat 

szerint valamivel kevesebben, mint ötszázan lakják, de sajnos az utóbbi években sokan innen 

is kivándoroltak a jobb kereset reményében. Ám közel sem olyan arányban, mint máshonnan 

a környékről. Igyekvő emberek lakják, akiket ma sem riasztanak az állattartás nehézségei. És 

akik őrzik hagyományaikat a temetőben is. Balázs Zoltán református lelkész a kalauzunk. 

 

A felvidéki Szepsiben található a Szentlélek tiszteletére felszentelt római katolikus templom, 

amelyet először 1290. december 21-én III. Endre király kiváltságlevelében említik. A Bódva-

völgyi település első temploma valószínűleg a 11. században épült. Az lehetett az elődje annak 

a háromhajós, csúcsíves építménynek, amely Mátyás király idejében épült és mára csak a 

szentélye maradt meg.  A reformáció idejében a protestánsok használták, majd 1711-ben a 

Rákóczi szabadságharc bukásával a Habsburg hatalom visszaszolgáltatta a római 

katolikusoknak. A templom többször leégett, majd sokáig elhagyottan állt. A 19. század elején 

országos gyűjtésből újították fel. Magyar és szlovák nyelvű római, újabban a görög-katolikus 

gyülekezetnek is otthont ad. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. május 23. – M1 

 

A Pannon Rádió az első határon túli nyertese a magyar Médiatanács Támogatási 

Programjának 

A Pannon Rádió a Pannónia Alapítvány nevű civil szerveződés része. Az alapítvány emellett 

még egy rádiócsatornát, valamint egy tévéállomást és egy hírportált működtet. Ezek a 

Szabadkai Magyar Rádió, a Pannon Televízió és a pannonrtv.com. Vagyis teljes körű 

szolgáltatást nyújt a tájékozódni és szórakozni vágyó vajdasági magyaroknak. A magyar 

Médiatanács Programjában most a rádiós hírműsorok nyertek támogatást. A hírösszefoglalók 

csapatmunkával születnek. A riporterek és szerkesztők mellett hangtechnikusokra és 

tudósítókra is szükség van. A Pannon RTV tudósítóhálózata egész Vajdaságra kiterjed. 

Emellett Belgrádra és Budapestre is. 

 

A magyar konyha hete Kárpátalján   

Magyar néptánc, magyaros ruhába öltözött pincérlányok és persze ízletes magyar 

ételkülönlegességek- mindez Kárpátalján a Magyar Konyha Hetén, amely már kilencedik 

alkalommal visz színt a helyi gasztrovilágba. A programot eredetileg 2012-ben a Kárpátaljai 

Magyar Turisztikai Tanács azzal a céllal hívta életre, hogy a téli időszakban népszerűsítsék a 

magyaros ételeket. Idén azonban a pandémia miatt két hónappal később, májusban került sor 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-05-23-i-adas-5/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-05-23-i-adas-5/
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a Torkos Csütörtök magyarországi mintájára meghonosított eseményre. A várt siker nem 

maradt el, hisz a programban résztvevő éttermek szinte mindegyikében teltház volt. 

 

Özvegy Károly, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje 

Kedvenc régiségeit mutatja a szabadkai nyomdatulajdonos, Özvegy Károly. Mint mondja, már 

az anyatejjel szívta magába a szülőföld és a könyvek iránti szeretetet, amely hivatásában, a 

nyomdaiparban fonódik össze. Károly 1992-ben, a háború idején indította el a nyomdáját, 

amivel a nehéz időkben támogatta a délvidéki magyarság kulturális életét. Ekkor jelentették 

meg először a Bácsország című folyóiratot is. A nyomda az évtizedek során folyamatosan 

fejlődött, elsősorban könyveket és folyóiratokat állítanak elő kis példányszámban. A cég 

minden délvidéki magyar kezdeményezést felkarol. 

 

Premontre-i kolostor, Ipolyság 

Az ezeréves magyar létet hirdeti a felvidéki Ipolyság temploma mellett szerényen meghúzódó 

Árpád-kori premontrei kolostor. Az épület története összefonódott a város és a lakók 

történetével, a kolostort a helyiek a város bölcsőjének tartják. A régi középkori kolostor 

elemeit is felfedezzük az épület külső falán. Ez a történelmi jelentőségű épület decemberben a 

Sine Metu Polgári Társuláshoz került, akik rögtön megkezdték az állagmegóvó munkálatokat. 

A Társulás küldetése, hogy a felvidéki épített örökséget megóvják az utókor számára, így 

került előtérbe az ipolysági kolostor is. 

 


