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„Híven szeretni a jót, 

Gyűlölni vesztig a gonoszt, 

Eszköze lenni az isteni kéznek, 

Egy nem haszontalan tagja az Egésznek, 

Férfiak! ez gyönyörű jutalom.” 

 Kazinczy Ferenc   
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A Huszita Bibliára is emlékeztünk a reformáció 
500. évfordulóján a Szerémségben 

2017. augusztus 25-28 között a Magyar Patrióták Közössége négyfős küldöttséggel képvisel-

tette magát a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából a délvidéki reformátusok köz-

ponti rendezvényén, a szerémségi Maradékon. Az ünnepély keretében bemutattuk egyesüle-

tünk kutatócsoportja által a magyar előreformáció egyik legjelentősebb örökségének tartott 

Huszita Biblia emlékeiről készített fényképkiállítást és az ahhoz kapcsolódó tanulmányköte-

tünket.

Első nap a késő délutáni indulás miatt Bács-

kossuthfalván álltunk csak meg. A település a 

délszláv háborút követő betelepítés ellenére 

ma is őrzi magyar jellegét, mintegy ötezer la-

kosának 85%-a magyar nemzetiségű. Bács-

kossuthfalva két okból is különleges helyet 

foglal el a Délvidék falvainak sorában: egy-

részt itt található a Bácska egyetlen köztéri 

Kossuth szobra, amely a 2015-ös gyalázatos 

magyarittebei szoborlopás óta ma már az 

egész Délvidéken az egyedülinek számít. 

Szomszédságában egy másik emlékműre lehet 

figyelmes a látogató, mely az I. világháború-

ban elesett honvédeknek állít emléket. 1943-

ban, a Délvidék hazatérését követően állítot-

ták, de felavatására már nem kerülhetett sor.  

Miután elhelyeztük koszorúnkat a Kossuth-

szobor talapzatánál, folytattuk utunk a déli 

végek felé. Pétervárad érintésével, késő este 

érkeztünk meg a szerémségi magyarság köz-

pontjába, Maradékra, ahol a kárpátaljai test-

vérgyülekezet, Mezővári reformátusaival is-

merkedtünk. 

Másnap, augusztus 26-án egész napos prog-

ramok várták a falubelieket és a reformáció 

ötszázadik évfordulójára érkezett meghívot-

takat. A délelőtti ünnepi istentiszteleten, me-

lyen több százan vettek részt, Halász Béla, a 

Szerbiai Református Egyház püspöke tartotta 

az igehirdetést. A prédikáció alapját az Efezusi 

levél 4. részének 5-6. versei adták: 

„Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; Egy 

az Isten és mindeneknek Atyja, aki minde-

neknek felette van és mindenek által és 

mindnyájatokban munkálkodik.” 

A reformációról sokan a szakadásra gondol-

nak, ezzel szemben a reformátusok mindig 

ragaszkodtak Isten igéjéhez, Ő pedig azt 

mondja: „egy a hit” – jelentette ki a délvidéki 

reformátusok vezetője. Halász Béla szerint a 

kereszténységben megvan az egység, a külön-

féle egyházak létrejötte mindössze egy törté-

nelmi szükségszerűség volt, de a hitben egy-

nek kell lennünk, ahogyan a nemzetben is. A 

püspök utalt arra is, hogy ma egy olyan „Ke-

resztény Európában” élünk, mely egyre ke-

vésbé keresztény. Ezért függetlenül attól, hogy 
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mely egyházhoz tartozunk, oda kell figyelnünk 

az Úr szavára, hiszen különösen fontos ma a 

keresztény egység. 

Halász Béla külön kitért arra, hogy bár lélek-

számban Maradék a Szerbiai Református Egy-

ház legkisebb egyházközsége, nagy erőfeszíté-

sekkel, de meg tudták szervezni ezt a nagy-

szabású rendezvényt, ami azt bizonyítja, hogy 

Isten gondoskodik a gyengékről. Az egyház-

megye nyelve a magyar, számára létkérdés az 

anyanyelv megmaradása, hiszen nemcsak a 

Délvidéken, de az egész Kárpát-medencében 

összefonódott a református egyház a magyar 

nyelvvel, kultúrával, irodalommal.  

Az igehirdetés után Halász Dániel mutatta be 

a maradéki közösséget. A lelkész felidézte, 

hogy mivel a török időkben a Szerémség 

színmagyar lakossága kipusztult, a protestáns 

mozgalom korában már nem volt számottevő 

népesség a területen, ami így a reformációban 

nem játszhatott szerepet. De az előreformáció, 

a huszitizmus annál jelentősebb volt. Ma a 

Szerémség alig egy százaléka magyar, és en-

nek is csak a töredéke református. Sokan le-

mondanak erről a közösségről, de az itt élők 

hiszik, hogy életük az Úr kezében van. Aho-

gyan Jézus mondta: „Ti vagytok a föld sója” – 

idézte az Evangéliumot a gyülekezet lelkipász-

tora. 

Az istentiszteleten részt vett és köszöntőt 

mondott számos délvidéki és anyaországi val-

lási vezető a református és a katolikus egyhá-

zak részéről. A vallási elöljárók köszöntőjét 

követően a mezővári énekkar mutatkozott be 

néhány keresztyén énekkel. A kárpátaljai re-

formátus közösség összesen százfős énekka-

rának mintegy ötven tagja tudott eljönni Ma-

radékra. Fellépett Hertelendyfalva református 

énekkara is, ami a Délvidék egyetlen székely 

református gyülekezete. 

A magyar kormány nevében Latorcai Csaba 

kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes 

államtitkár köszöntötte a maradékiakat. Be-

szédében elmondta, hogy a reformátusokkal 

együtt ünnepel az egész magyar nemzet, mivel 

a református egyház és a magyarság oly mér-

tékben összefonódott, hogy ez egyúttal a ma-

gyarság ünnepe is. Magyarország kormánya 

soha nem mond le a maradéki magyarokról, 

ahogyan egyetlen más magyarról sem – jelen-

tette ki a helyettes államtitkár, aki ezt követő-

en felolvasta Orbán Viktor maradékiaknak 
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küldött üzenetét. A miniszterelnök hangsú-

lyozta, hogy közös gyökereinkre emlékezünk 

most. A reformáció története megmutatta, 

hogy egy ember, egy apró közösség is válhat 

olyan kovásszá, amely az egész tésztát megke-

leszti, azaz megújhodást hoz az egész magyar-

ság számára.  

Halász Dániel felolvasta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntő 

levelét, aki hangsúlyozta, hogy a magyaror-

szági előreformációnak a Szerémség volt a 

központja. Már akkor felmerült a nemzeti 

nyelvű Biblia igénye, ami hozzájárult a nemze-

ti ébredés előkészítéséhez. A „két pogány 

közt” szorongatva iskolák létrehozása, a ma-

gyar öntudat megerősítése volt a kor nagy 

faladata, üzente a nemzetpolitikai államtitkár. 

A vajdasági parlament és a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke, Pásztor István beszédében 

köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak és 

Maradék közösségének, mely mára a megma-

radás szimbólumává vált. Hajnal Jenő, a Ma-

gyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte, hogy 

1526-ig a középkori Magyarország egyik leg-

fontosabb területe volt a Szerémség, ami a 

szőlő és a bor, valamint a magyar írásbeliség 

kialakulásának földje. A magyar irodalmi 

nyelv születésének első szakasza ugyanis a 

Huszita Bibliára megy vissza. Miután a beszé-

det elhangzottak, az egybegyűltek elénekelték 

a Himnuszt. 

A maradéki asszonyok által készített bőséges 

ebédet követően könyvbemutatóval folytató-

dott az ünnepi program a templom udvarán 

felállított nagysátorban. Halász Dániel a Nagy 

Margit szerkesztésében a Szerbiai Református 

Egyház történetéről nemrégiben megjelent 

Megtört nád című könyvet ajánlotta a megje-

lentek figyelmébe, majd a délvidéki gyüleke-

zetekről készülő film előzetesét néztük meg. 

Ezt követően Hetzmann Róbert, a Magyar Pat-

rióták elnöke ünnepélyesen megnyitotta az 

egyesület kutatásai alapján összeállított kiállí-

tást a Huszita Bibliáról. A fényképekkel szem-

léltetett tablókon az érdeklődők megismerhe-

tik az előreformáció történetét, a szerémségi 

Kamanc korabeli szerepét, a szerémségi ma-

gyar husziták bibliafordítását, valamint ki-

vándorlásuk végállomását, a moldvai Tatros 

völgyét és a ma ott élő csángók életét. A kiállí-

tás anyagát a Magyar Patrióták Közössége a 

maradéki református gyülekezetnek ajándé-

kozta. 

A Huszita Biblia emlékhelyeinek kutatási 

programját a Magyar Patrióták Közössége a 

Bethlen Gábor Alap támogatásával, több kuta-

tóút megtartásával és a szakirodalom feldol-

gozásával valósította meg. A közel egyéves 

kutatómunka eredményeként megtaláltuk az 

egykori szerémségi husziták moldvai temp-

lomának maradványait Ónfalva temetőjében, 

amelynek falai között a Bibliát másolhatták 

1466-ban.  
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Halász Dániel jelezte, hogy a maradéki gyüleke-

zet kész magára vállalni a szerémségi husziták 

örökségének gondozását. A kiállításnak a szerém-

ségiek nagyon örültek, és egyben jelezték, hogy 

más délvidéki magyar közösségeknek is kölcsön 

fogják adni, hogy minél többen megismerhessék a 

Délvidék gazdag múltját. 

A délután folyamán a mezővári gyülekezet kóru-

sa szívbemarkoló koncerttel lepte meg a jelenlévő-

ket. Az általuk előadott gyönyörű énekeknek a 

zenei élményen túl a mondanivalója is igencsak 

aktuális, nemcsak a Délvidéken vagy Kárpátalján, 

hanem a világ bármely táján élő magyarság számá-

ra: a zenés előadás központi gondolata az Élet volt, 

melynek megmaradása a születésben van. Kovács 

Erika kórusvezető szavai szerint a legnagyobb Is-

tentől való feladat egy nő számára anyává válni. 

Isten ugyanis nem a halál oldalán áll, hanem élet-

párti, ezért igent kell mondani a születésre. Ezeket 

a gondolatokat járta körül az előadás, melynek 

végére sokunk szemében könnycseppek jelentek 

meg. 

A feszített program ellenére késő délután még el 

tudtunk zarándokolni az 1691-ben a törökök felett 

megvívott győztes zalánkeméni csata emlékhelyé-

re, ahol immár szokás szerint elhelyeztük a Patrió-

ták koszorúját Zrínyi Ádám zászlósúr emlékére. 

Utolsó napunkon a Tarcal-hegység nyugati pere-

mén fekvő, korábban általunk még fel nem keresett 

településeket látogattuk meg. Noha a mai szerb-

horvát határ menti térség eddig sem volt ismeretlen 

előttünk, ezúttal sajnos saját szemünkkel győződ-

hettünk meg arról, hogy Szat (Sot) magyarsága 

végleg eltűnt. A Sid környéki falu magyarságának 

felszívódása különösen szomorú. A száz évvel 

ezelőtt még magyarnak mondott helységben az 

asszimiláció mára teljesen végbement, az utolsó 

magyart súlyos, időskori betegsége miatt fel sem 

tudtuk keresni. Valószínűleg nem marad más hátra 

emlékül, mint a falu temetőjében a sírkövekre vé-

sett magyar családnevek. 

Találkoztunk ugyanakkor az Európába tartó mig-

ránsok csoportjaival, akik közül sokan éppen itt 

lépik át az Európai Unió határát. A település hatá-

rában lévő Szati-víztározóban fürdőző csehországi 

egyetemistákra bukkantunk, akik nemzetközi szer-

vezeteknél önkénteskednek annak érdekében, hogy 

a népvándorlás sikerességét elősegítsék. 

Az emiatt kissé szomorkás hazaút hangulatában 

az előző nap hallott gondolatok nyújtottak felüdü-

lést: minél több honfitársunkban tudatosítani kell, 

hogy a születésben van az élet kulcsa! 

S. Lengyel László 

Fénykép: Berki Edith, Hetzmann Róbert 

Magyar Patrióták Közössége © 2017. szeptember 1. 

Koszorút helyeztünk el az árpatarlói Szat magyarsága sajnos már történelem 

I. világháborús hősi emlékműnél 
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Beszámoló Széphalom történelmi emlékhellyé avatásáról 

Szép, napos időre ébredtünk szeptember 8-án pénteken. A vénasszonyok nyara verőfényes 

napsugarakkal melengette a zempléni Széphalmot is, ahová hosszú út megtétele után érke-

zett a Magyar Patrióták Közössége küldöttsége, hogy részt vegyen a nemrégiben történelmi 

emlékhellyé nyilvánított Kazinczy-emlékcsarnok mellett felállított sztélé avatásán. 

Az utat szegélyező fák levelét már itt-ott meg-

csípte a reggeli hűvös levegő, de a távolabbi, söté-

ten zöldellő sátorhegyek még idézték a nyarat, 

miközben az út mellett emelkedő lankás, napsütöt-

te domboldalakon sorakozó szőlőkben már meg-

kezdődött a szüret. Ilyenkor lehet a leginkább rá-

csodálkozni, milyen gazdag és gyönyörű ez az 

ország, a Hazánk. És milyen nagyszerű, történel-

met alakító emberek teremtettek ide! Mély gyöke-

rekkel, mint a szőlő, az elme fényével, mint a nap, 

mely a fürtökben érleli a jövő borának zamatát. 

Széphalom Kazinczy Ferenc miatt zarándokhely-

lyé, általa fogalommá vált. Jelenti gyönyörű ké-

pekbe öntött nyelvünk letisztult formáját, mint a 

kiforrt, érett bor. Jelenti a nemzeti irodalmat is, 

ablakot a világ élvonalába, és a nemzet felemelke-

déséért vállalt áldozatot. „Széphalom sírva gyászol 

Tégedet” - áll a sírkövön, másik oldalán „általad a 

Haza él.” 

Ezt a múlhatatlan örökséget kívánta egyesületünk 

megörökíteni, amikor pár éve a Nemzeti Emlék-

hely- és Kegyeleti Bizottság, valamint a Nemzeti 

Örökség Intézete (NÖRI) útján javasolta Széphal-

mot a történelmi emlékhelyek sorába felvenni. Az 

álom valóra vált: 2016 során végre Kazinczy egy-

kori alkotóhelye is elfoglalhatta méltó helyét a 

nemzeti és történelmi emlékhelyek sorában. 

Az avatási ünnepség Radnainé dr. Fogarasi Kata-

lin, a NÖRI főigazgatójának köszöntőjével kezdő-

dött, utána dr. Hörcsik Richárd térségi országgyű-

lési képviselő, majd Prőhle Gergely, a Petőfi Iro-

dalmi Múzeum főigazgatója mondtak beszédet. A 

rendezvény hangulatát a sátoraljaújhelyi Hangász-

négyes együttes közreműködése emelte. A beszé-

dekből kiderült, hogy az emlékhely kialakításával 

együtt járó fejlesztési munkák még nem értek vé-

get, így csak most következik a park rendezése. 

A Magyar Nyelv Múzeumának modern épülete 

mellett, Kazinczy gyümölcsösének helyén áll a 

felavatott emlékmű, amely Zsigmond Attila forma-

tervező művész alkotása. A sztélé, ez a feliratos 

kőoszlop egységes jelképként minden történelmi 

emlékhelyen megtalálható. Azonos a szimbolikája 

és a megformálása, csak a rövid ismertető szövege 

változik helyszínről helyszínre. 

Búcsúzásként, tiszteletünk jeléül a Kazinczy-

mauzóleumban elhelyeztük egyesületünk koszorú-

ját. Önteltség nélkül lehettünk elégedettek, teljesí-

tettünk valamit, és tettük ezt Kazinczy szállóigévé 

vált tanítása jegyében: „Jót s jól!”  

 

 

B.E. 

Magyar Patrióták Közössége © 

 2017. szeptember 18.  
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Búcsúzás feledhetetlen tagtársunktól, Éhn Józseftől 

Augusztus 29-én a farkasréti temetőben sok száz magyar ember vett végső búcsút egyesüle-

tünk kiváló tagjától, Éhn Józseftől, aki ugyanezen hónap 18-án töltötte volna be 75-ik élet-

évét. Hivatása szerint építőmérnök, vízépítő szakmérnök, elhivatottságát tekintve pedig cse-

lekvő magyar hazafi volt, igazi patrióta, aki mindvégig a „jót cselekedni” elv jegyében járta a 

számára kijelölt utat. 

Hirtelen szakította el a halál élete fonalát egy 

otthonában történt baleset következtében, és mi 

döbbenve álltunk ravatalánál a Farkasréti temető 

Makovecz Imréről elnevezett ravatalozójánál, 

mert most szembesültünk azzal igazán, hogy 

mennyi és milyen fontos dolog megbeszélése 

maradt el a rohanó idő miatt.  

Rohanó idő! Ez egy pontatlan megfogalmazás, 

nem az idő rohan, annak múlása szabályos. Az 

ember az, aki mindenáron egyre több dolgot pró-

bál belegyömöszölni abba a számára megadatott, 

egységnyi részidőbe, nem kellőképpen szelektál-

va a fontos, kevésbé fontos és lényegtelen kö-

zött. Közben elfelejt leülni, eltöprengve, mérle-

gelve gondolatokat cserélni valakivel, annak 

véleményét kikérni, megismerni. 

Ezt a hiányt és mulasztást éreztük meg, mikor a 

tömegben állva hallgattuk a Tőle búcsúzók sza-

vait. Pedig mi is tudtuk attól a perctől kezdve, 

hogy 2014-ben belépett egyesületünk tagjai so-

rába, hogy a magyarság kérdésében Kárpát-

medencében gondolkodó, de nem csak gondol-

kodó, hanem aktívan cselekvő, jótékonykodó 

ember is. Számtalan kezdeményezést támogatott 

anyagilag is. Mi is éppen egy ilyen alkalommal 

találkoztunk Vele személyesen, amikor kiderült, 

hogy már huzamosabb ideje szimpátiával követte 

munkánkat. 

A Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért 

egyesület alapító elnökeként 2010-ben a Széche-

nyi Társaság díjazottja lett a magyarság fennma-

radása érdekében kifejtett, több évtizedes szolgá-

latának elismeréseként. 1990-től tevékenyen 

részt vett a közéletben, mind lakóhelyén, Buda-

örsön, mind országos viszonylatban. Csak né-

hány példa: a Budaörsi Polgári Körök egyik ala-

pítója volt, a Polgári Kaszinó társszervezője, a 

Százak Tanácsának tanácskozási és szavazati 

jogú tagja. Mindezeket a társadalmi feladatokat 

munkája és a mérnöki kamarákban végzett teen-

dői mellett látta el.  

Tette mindezt szerényen, alázattal, de követke-

zetes határozottsággal nemzete érdekében, a ke-

resztény erkölcsiségtől vezérelve. Ez utóbbi sem 

csupán jól hangzó szólam volt Nála, hisz az 

egyetemi évek után kötött házassága hitvesével, 

Gabriellával 57 évig tartott. A „míg a halál el 

nem választ” fordulat az ő esetükben valóban így 

történt. Példás család – mondta Hajtó Ödön dr., 

aki a Mérnöki Kamara nevében búcsúzott Tőle. 

Valóban példát mutatott családjával is: négy fiú
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gyermek és kilenc unoka kísérte utolsó útjára 

Éhn Józsefet. 

Egyesületünk képviseletében, a gyászolók és 

méltatók között állva csendben soroltuk ma-

gunkban, hogy megbeszéléseink során hány ter-

vünkhöz adott tanácsot, hányszor találkoztak 

terveink („Emlékszel-e Kőrösmezőre?”), az el-

szakított területekre vezető útjai során, mikor 

soha nem feledkezett meg arról, hogy elmondja 

az ottaniaknak: „a Magyar Patrióták Közösségét 

is képviselem.” Mikor Gabriellának részvétünket 

kinyilvánítottam az egyesület nevében, olyan 

szeretettel és örömmel ölelt át, ahogy azt az em-

ber rokonával, testvérével teszi, és mondta el, 

hogy Józsi bácsi nagyon szeretett bennünket és 

nagyon büszke volt az egyesületre. 

Önzetlenség, szerénység, tisztelet a másik iránt. 

A jót adni, és ha viszonozzák, azt örömmel fo-

gadni. Ilyennek ismertük Éhn Józsefet. Közhely-

nek hangzik, de nem az, nagyon fog hiányozni 

bölcsessége, segítő gondolkodása. Megtisztelő, 

hogy sorainkban tudhattunk – és tudhatjuk – Őt.  

Gimnáziumi osztálytársa könnyekbe fulladó 

szavait használom fel a búcsúzáshoz: Emléke 

legyen áldott, nyugalma csendes! 

Berki Edith 

Magyar Patrióták Közössége © 2017. szeptember 18. 

Gyászközlemény 

Éhn József (1942-2017) életműve és a nemzetért 

végzett több évtizedes áldozatos munkássága 

alapján valóságos példakép előttünk. A Társaság a 

Kárpát-medence Magyarságáért egyesület alapító 

elnökeként minden erejével a nemzet építésén fára-

dozott. A székelység autonómiatörekvéseinek elkö-

telezett támogatójaként rendíthetetlenül küzdött az 

elszakított magyar közösségek megmaradásáért, 

zsugorodásuk megállításáért. 2015-től nemzetpoli-

tikai tevékenységeit a Magyar Patrióták Közössége 

keretében folytatta, ahol komoly tapasztalatával, 

nagy felkészültségével és önzetlen vállalásaival 

másokat is cselekvésre ösztökélt. Szűkebb otthona, 

Budaörs is sokat köszönhet közéleti szerepvállalá-

sainak, amelyek során nemcsak szellemi tel-

jesítménye, hanem erkölcsi tartása is kiemelte 

kortársainak sorából. 

Jóska Bácsi távozása nagy veszteség egyesületünk 

és az egész nemzet számára. Fájó szívvel, de a 

feltámadás reményében búcsúzunk felejthetetlen 

tagtársunktól, akinek munkásságáért, támogatásáért 

örök hálával tartozunk. 

 

Magyar Patrióták Közössége © 2017. augusztus 7. 
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Végre teljesült gróf Esterházy János végakarata 

2017. szeptember 16-án a felvidéki zoboral-

jai Alsóbodokon gróf Esterházy János mártír-

sorsú politikus hamvai a gróf végakaratát tel-

jesítve kegyeleti megemlékezés keretében 

végső nyugalomra leltek a Szent Kereszt Fel-

magasztalása kápolnában – 70 évvel halálra 

ítélését és 60 évvel a csehországi Mirov bör-

tönében történt elhunytát követően. A szent-

misén részt vett Esterházy-Malfatti Alice, gróf 

Esterházy János lánya, valamint unokája Gi-

ovanni Esterházy-Malfatti János, aki köszöne-

tet nyilvánított a kápolnát létrehozó Paulisz 

Boldizsárnak, valamint a zarándokok nagy 

tömegének. A szentmise főcelebránsai Bíró 

László tábori püspök, Marek Jędraszewski 

krakkói érsek, František Rábek szlovákiai tá-

bori püspök, valamint Gyurcsó Zoltán püspöki 

helynök voltak. A lélekemelő és lélekerősítő 

rendezvény igazi magyar-magyar találkozó 

volt, ahol több ezer zarándok vett részt úgy 

Felvidékről, mint az anyaországból, sőt Len-

gyelországból is. 

A Magyar Patrióták Közössége és a Magyar 

Nemzetőrség nevében koszorút helyezett el a 

kápolnában gróf Esterházy János urnája mel-

lett tagtársunk, Dr. vitéz Czapáry-

Martincsevics András nemzetőr vezérőrnagy. 

 

 

 

 

 

Magyar Patrióták Közössége © 2017. szeptember 24. 
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Aláírásgyűjtés az őshonos európai kisebbségekért 

Európai polgári kezdeményezést indított az uniós tagállamok területén élő őshonos kisebb-

ségek védelmét ernyőszervezetként képviselő Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FU-

EN), Minority Safepack (Kisebbségvédelmi Csomag) néven. A petíció aláírói arra kérik az EU-

t, hogy növelje a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét, és támogas-

sa az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét. A Magyar Patrióták Közössége szerint a ki-

sebbségvédelmi csomag az erdélyi és a felvidéki magyarság jövője szempontjából kulcsfon-

tosságú, ezért csatlakozik az aláírásgyűjtéshez, amit Románia kormánya máris megtámadott 

az Európai Unió Bírósága előtt. Írja alá Ön is, mindössze 3 percébe kerül! 

 
Miközben a brüsszeli bürokrácia hosszú 

jelentéseket és költséges programokat 

szentel a bevándorlók támogatására, az EU 

jelenleg képtelen az őshonos kisebbségek 

elnyomását megakadályozni. Szlovákia és 

Románia például már hosszú évek óta tagja az 

európai közösségnek, mégis gond nélkül kor-

látozhatja a tősgyökeres magyarok jogait, is-

kolákat zárhat be és akadályozhatja a kétnyel-

vűséget. Ennek oka, hogy a kisebbségek véd-

elme tagállami hatáskörnek minősül, így arra 

nincs uniós szintű szabályozás. 

A Minority Safepack célja, hogy az EU szervei 

fogadjanak el olyan uniós jogszabályokat, 

amelyek növelik a nemzeti és nyelvi kisebbsé-

gekhez tartozó személyek védelmét és erősí-

tik a kulturális, nyelvi sokféleséget. A polgári 

kezdeményezés ennek megfelelően intézke-

déseket vár el az Európai Bizottságtól annak 

érdekében, hogy biztosított legyen a szabad 

anyanyelvhasználat és szabad szimbólum-

használat, az egyenlő bánásmód kisebbség 

és többség között, nemzeti kultúránk és 

hagyományaink támogatása, európai uniós 

jogvédelem a kisebbségek számára, vala-

mint az anyanyelvű sportközvetítések és 

kulturális tartalmak áramlása országhatá-

roktól függetlenül. 

Az európai polgári kezdeményezés a Lissza-

boni Szerződés hatálybalépése (2009) óta 

létező intézmény. Lényege, hogy ha egymillió 

uniós polgár aláírásával támogat egy elő-

zetesen már elbírált petíciót, közvetlenül 

részt vehet az uniós szakpolitikák kialakí-

tásában azáltal, hogy az Európai Bizottságot 

jogalkotási javaslat előterjesztésére szólítja 

fel. Ehhez még további követelmény, hogy 

legalább hét államban össze kell gyűjteni 

egy minimális mennyiségű aláírást, ami 

ezúttal Magyarország esetében 16.500 (Ro-

mánia: 24.750, Szlovákia: 9.750). Ha ez sike-

rült, nem jelent automatikus győzelmet, de az 

EU szervei nem tagadhatják meg, hogy fog-

lalkozzanak a kérdéssel. Fontos, hogy az 
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internetes petíciót kizárólag tagállami állam-

polgárok írhatják alá, és a kettős állampolgá-

roknak az űrlapon a lakóhelyük szerinti or-

szágot kell megadniuk az állampolgárság ro-

vatnál. 

Az eredetileg 2011-ben indult Minority 

Safepack mögött az 1949-ben létrehozott FU-

EN áll, amelynek jelenlegi elnöke az RMDSZ-es 

Vincze Lóránt. Az ernyőszervezet munkájában 

valamennyi nagyobb európai kisebbség részt 

vesz, így a dél-tiroliak, a szorbok, a dániai né-

metek mellett a görögországi törökök és má-

sok is. A kezdeményezés beiktatását 2013-ban 

első körben elutasította az Európai Bizottság, 

amit a szervezők az Európai Unió Bírósága 

előtt sikerrel támadtak meg, így idén újrakez-

dődhetett az aláírásgyűjtés, aminek az egyik 

anyagi támogatója a magyar kormány. A ja-

vaslat fő ellenzőjének Románia és Szlovákia 

bizonyult. 

A kisebbségvédelmi csomag sorsa nem tűnik 

tét nélkülinek, hiszen Románia kormánya 

máris megtámadta a kezdeményezést az 

Európai Unió Bírósága előtt. A Magyar Pat-

rióták Közössége azért is csatlakozott az alá-

írásgyűjtéshez, mivel az a valódi sokszínűsé-

get, a nemzeti identitások érvényesülését 

szolgálja, nem pedig az európai balliberálisok 

„multikulti” névre hallgató bukott politikai 

termékét. Kétségtelen, hogy a petíció sikere 

esetén Brüsszel újabb hatáskört vonhatna 

magához, de ebben az esetben ez nemzeti ér-

dekünk, hiszen az utódállamok kormányai 

kezéből vesszük ki az eszközt. A kezdemé-

nyezés a Romániában (Erdély, Partium, Csán-

góföld), a Szlovákiában (Felvidék) és kisebb 

mértékben a Horvátországban, Szlovéniában 

(Muravidék) és Ausztriában (Őrvidék) élő 

magyar nemzetrészeket érintené előnyösen.

A Magyar Patrióták Közössége arra kéri minden támogatóját, 

hogy írja alá a petíciót! Mindössze 3 percébe kerül! 

Kattintson: http://www.jogaink.eu/ 

A kezdeményezés aláírásához bizonyos, az EU nyilvántartásában eleve szereplő személyi adatok megadását 

kérik, amikkel az aláírások hitelességét ellenőrzik. 

Magyar Patrióták Közössége © 2017. augusztus 20. 

  

 A város által kihelyezett kétnyelvű közleke- Gábor Áron szobra 
dési tábla Gyergyószentmiklóson – legyen Kézdivásárhelyen az azóta 
ez a szabvány a magyarlakta területeken! már eltávolított székely zászlókkal 

http://www.jogaink.eu/
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Közlemény 

A Magyar Patrióták Közössége csatlakozik a Minority Safepack kisebbségvédelmi csomaghoz 

A Magyar Patrióták Közössége az erdélyi és a felvidéki magyarság jövője szempontjából kulcsfon-

tosságúnak tartja az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által indított, Minority 

Safepack nevű európai polgári kezdeményezést, ezért csatlakozik az aláírásgyűjtéshez. 

Szomorúnak tartjuk, hogy miközben a brüsszeli bürokrácia hosszú, álszent jelentéseket és költséges 

programokat állít össze a bevándorlók támogatására és becsalogatására, az EU képtelen az őshonos 

kisebbségek elnyomását megakadályozni. A Magyar Patrióták Közössége azért is csatlakozott a 

Románia kormánya által máris európai bírósági úton megtámadott aláírásgyűjtéshez, mivel az a 

valódi sokszínűséget, a nemzeti identitások érvényesülését szolgálja, nem pedig a nyugati balliberá-

lisok multikultinak nevezett politikai termékét, ami végérvényesen megbukott. 

A Magyar Patrióták Közössége ezért arra kéri minden támogatóját, hogy a Minority Safepack euró-

pai polgári kezdeményezés sikerét támogassa aláírásával! 

Budapest, 2017. augusztus 19. 

Magyar Patrióták Közössége 
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