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A Magyar Patrióták Közössége
áldott karácsonyt és
eredményes, boldog új évet
kíván Önnek és Családjának!

Patrióták Krónikája
II. évf., 6. szám
(2017. december 27.)
A Patrióták Krónikája a
Magyar Patrióták Közössége
(1222 Budapest,
Komáromi út 13/B.)
saját honlapján megjelenő
ingyenes időszaki
tájékoztató kiadványa.

Felelős szerkesztő:
Hetzmann Róbert elnök.
Hírlevél-szerkesztő:
Páldi Ákos.

A Patrióták Krónikáját
rendszeresen megküldjük
mindazoknak, akik az
egyesület hírlevél-listájára
feliratkoznak. A Patrióták
Krónikájában megjelenő írások és képek a kiadó
Magyar Patrióták Közössége
szellemi tulajdonát képezik.

A Patrióták Krónikája –
változtatás nélkül –
elektronikusan és kinyomatva egyaránt szabadon terjeszthető.
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Kopjafát állítottunk Kristóf Lászlónak
A Magyar Patrióták Közössége 2017. november 4-én, református istentiszteletet követően a
verőcei temetőben kopjafát állított Kristóf László egykori csendőrnyomozó törzsőrmester, a
kommunista diktatúra áldozata emlékére, akit 1959-ben ártatlanul kivégeztek és jeltelen
tömegsírba vetettek. Egyetlen „bűne” az volt, hogy 1944 nyarán részt vett a pártállami
legendáriumban utóbb hőssé avatott kommunista, Dr. Ságvári Endre letartóztatásában, amely során a saját maga kezdeményezte tűzharcban Ságvári is életét vesztette. Az istentiszteleten igét hirdetett és a kopjafát megáldotta Márkus Gábor lelkipásztor, emlékező
beszédet mondott a jogi rehabilitációt véghez vivő Dr. Zétényi Zsolt jogász.
ten világát, igazságát is mutatják, ami végül
diadalmaskodott.
A prédikációt és az orgonaszóval kísért
énekeket követően a Magyar Patrióták Közössége részéről Fikó Attila köszöntötte
mindazokat, akik eljöttek, hogy megemlékezzenek Kristóf László egykori csendőr
nyomozó törzsőrmesterről, akit Ságvári Endre
illegális
kommunista
1944-es
letartóztatásában való részvétele miatt az 1956
utáni pártállami terror utolért és kivégeztetett.

A Kristóf László emlékére szervezett istentiszteletre érkezett közel száz résztvevő 11 óra
után néhány perccel harangszóra vonult be az
1784-ben épült református templomba, ahová
hajdanán verőcei reformátusként Kristóf
László is sokszor betért. A dunakanyari
község református lelkipásztora, Márkus
Gábor prédikációjában kiemelte: Kristóf
László törvénytisztelő ember volt, a sors mégis úgy hozta, elvették az életét. Igaz, sok év
után rehabilitálták, de az élők sorába már nem
jöhetett vissza.
Megbízható, pontos, korrekt ember volt, aki
az életben becsülettel helyt állt, mégis kivégezték, mint egy utolsó bűnözőt. Az ember
szívében fölmerül a kérdés, hogy az Isten vajon miért engedi meg mindezt – tette fel a sokakban megfogalmazódó kérdést a lelkész,
majd meg is adta a választ: Mi az elmúló emberi életben gondolkodunk, az Isten pedig az
egész örökkévaló világban. Felmentette őt a
törvény, rehabilitálták – ezek a történések Is-

Hetzmann Róbert elnök
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Hetzmann Róbert, a Magyar Patrióták
Közössége elnöke köszöntő beszédében
örömét fejezte ki, hogy Kristóf Lászlót a
verőcei lakosok mai napig számon tartják. Felidézte a megemlékezésre szóló meghívók
kézbesítése során szerzett személyes élményét, miszerint a verőceiek máig Laci bácsiként emlékeznek rá, holott már hat évtized
is eltelt azóta, hogy utoljára a faluban járt.
Az elnök kiemelte: A kopjafaállítás gondolata
azért merült fel, mert Kristóf László mai napig
temetetlen
halottunk.
A
temetői
jegyzőkönyvek szerint a 301-es parcella 22.
sorának 29. helyére van bejegyezve más
személyekkel együtt, ahol azonban nem
sikerült azonosítani. Így kénytelenek voltunk
egy jelképes megemlékezést szervezni,
aminek a legalkalmasabb módja egy kopjafa
állítása – jelentette ki Hetzmann Róbert,
hangsúlyozva ősi nemzeti hagyományaink
fontosságát. Az elnök beszédéből kiderült:
tudatos helyválasztás eredménye, hogy a kopjafa mostantól a temető vén diófája mellett fog
állni, mert egészen bizonyos, hogy Kristóf
László sokszor láthatta ezt a jellegzetes fát.

akik a kommunista diktatúra kiépítésében,
működtetésében részt vettek. Ez különösen
Ságvári Endre esetében megengedhetetlen,
aki a legkegyetlenebb sztálini terror híve volt.
Kristóf László a kötelességteljesítés és a
szolgálatkészség mintaképe volt – jelentette ki
a Patrióták elnöke, nagyon fontosnak nevezve
azt, hogy a nemzet halottairól, akik életüket
áldozták hazájukért, ne feledkezzünk meg.
Példát mutatnak, mert bár az idők kihívásai
mások, mint 60–70 évvel ezelőtt, de azért a
magyar megmaradás szempontjából ma is
komoly próbatételeknek nézünk elébe.
A Patrióták emlékező beszéd megtartására
Dr. Zétényi Zsolt jogászt kérték fel, aki 2006ban a rehabilitálással végződött eredményes
perben Kristóf László védőügyvédje és a család jogi képviselője volt. 2015-ben terjedelmes könyvet jelentetett meg Ártatlanul,
jeltelen sírban címmel, amit egyesületünk
tavalyi 56-os megemlékezésén is bemutatott.
„November negyedikén egy istentiszteleten,
egy Kálvin-templomban méltó és igazságos
Kristóf Lászlóról, de mindazokról az áldozatokról és hősökről megemlékeznünk, akiknek
ezen a napon kezdődött mártíriumuk” –
kezdte beszédét, hozzátéve, hogy ha nincs november negyedike, akkor valószínűleg Kristóf
Lászlónak sem kell meghalnia.
Rámutatott a Kristóf-ügy történeti hátterére:
Kádárék ’56-ot össze szerették volna
kapcsolni a második világháború előtt

Talán nem a sors fintora, hanem a korabeli
rendszer bosszúja volt, hogy Kristóf László
egykori verőcei utcáját éppen Ságváriról
nevezték el. Hetzmann Róbert szomorúnak
nevezte, hogy a mai napig több száz település
van Magyarországon, ahol még mindig olyan
személyekről vannak utcák, iskolák elnevezve,

Dr. Zétényi Zsolt jogász

4

PATRIÓTÁK KRÓNIKÁJA

www. magyarpatriotak.hu

működött csendőrség tagjainak tevékenységeivel, és bebizonyítani azt, hogy a szabadságharcot a „horthysta reakció” is döntő
mértékben elősegítette. Ugyan nem sikerült
igazolni a kapcsolatot a reakció és ’56 között,
de a büntetésüket megkapták ezek az emberek – 31 csendőr, köztük magas rangú tisztek is életükkel fizettek a szabadságharcért,
emlékeztetett Dr. Zétényi Zsolt. Annak ellenére, hogy nem játszottak vezető szerepet a
szabadságharcban, felelősségre vonták őket
hamis vád alapján. Emberségből azonban jól
vizsgáztak, hiszen Kristóf László is többször
hozott Békés megyéből élelmiszert a
fővárosba és ezermesteri tudását is a szabadságharc szolgálatába állította – mondta Dr.
Zétényi Zsolt, határozottan különbséget téve
forradalom és szabadságharc között, rámutatva arra, hogy a magyar nem forradalmár nép,
a magyar szabadságharcos, joghelyreállító.
Zétényi felidézte: 1944. július 27-én Kristóf
Lászlóék egy átmenetileg Verőcén elszállásolt
törvényen kívüli kommunista személyt
követtek Budapestre, akinek megfigyelése
útján eljutottak Dr. Ságvári Endréig, az akkori
illegális kommunista párt egyik főemberéig. A
budai Remíz cukrászdában történt meg a letartóztatás,
amikor
Ságvári
megadást
színlelve elővette revolverét és tüzelni
kezdett. Ez egy végzetszerű nap volt több ember számára, így Kristóf Lászlón kívül Palotás
Ferencnek is, akit vele együtt végeztek ki
1959-ben, és a mai napig nem rehabilitálták,

Marschall Márk Mihály (j) beszédet mond

mert nem tartotta fontosnak az ügyészség, így
a jog szerint még mindig bűnös. Pétervári
János gépkocsivezető is ennek a napnak az
áldozata, akit Ságvári Endre hasba lőtt és emiatt meghalt a kórházban.
Dr. Zétényi Zsolt zárásképpen a korabeli
csendőrségi összesítő jelentést olvasta fel, ami
dokumentálta az 1944. július 27-én történteket. Emlékező beszéde végén egy ismeretlen
politikai rab által írt megható börtönimádsággal búcsúzott, ami a fogházban Kristóf
Lászlóhoz is eljuthatott.
Dr. Zétényi Zsolt emlékezése után a megjelentek átvonultak a szomszédos temetőbe, a
református ravatalozó mellett felállított kopjafához, és elénekelték a Himnuszt. A sírkertben elsőként Verőce község önkormányzata részéről Marschall Márk Mihály alpolgármester mondott beszédet. „Visszatekintve nemzetünk tragikus történelmi
eseményeire, sok esetben megtapasztalhattuk
már, hogy a határon túli hatalmak egymással
karöltve,
erőszakkal
saját
érdekeik
megvalósítása érdekében, ránk erőltetik beteges eszméiket, azzal korlátozva szabadságunkat” – jelentette ki, hozzátéve, hogy
„nem történt ez másként a II. világháborút
követően, Közép- és Kelet-Európa újrafelosztása alkalmával sem.”
Az alpolgármester szomorúsággal állapította
meg, hogy sajnos a téves ideológiák és izmusok végrehajtására mindig sikerült

5

PATRIÓTÁK KRÓNIKÁJA

www. magyarpatriotak.hu

A leleplezés pillanatai

felszentelte Fejérdy Áron verőcei katolikus
plébános. A kopjafa Lőrinczi Botond Lehel
bicskei fafaragó alkotása, az öntött bronz vitézi címer Csák Attila szobrászművész ajándéka.
Felirata: „Kristóf László (1911–1959) a kommunista diktatúra áldozata.”
A megemlékezés folytatásaként a kopjafa
tövében koszorút helyezett el Bökönyi Levente, a Magyar Patrióták Közössége elnökségi tagja, Dr. Zétényi Zsolt, majd Faragó Mária
Eszter.
A megemlékezés végén a résztvevők
elénekelték a Szózatot. Az egybegyűltek a
református templom melletti gyülekezeti teremben Faragó Mária Eszter jóvoltából
szervezett állófogadáson oszthatták meg
egymással gondolataikat.
A Magyar Patrióták Közössége ezúton mond
köszönetet mindazon honpolgárok részére,
akik anyagi felajánlásaikkal is hozzájárultak
Kristóf László kopjafájának megvalósulásához
Örömmel tölt el bennünket, hogy a tagjaink és
támogatóink részéről beérkezett adományok
(239 ezer forint) csaknem teljes egészében
fedezték a kopjafaállítás és a rendezvénszervezés költségeit, ami jól mutatja, hogy
kellően fontos nemzeti ügyet vállaltunk fel.
Természetesen a kezdeményezésről részletes
elszámolást fogunk közzétenni honlapunkon.

Dr. v.l. Czapáry-Martincsevics András szaval

megfelelő, hatalomvágyó és erőszakos személyeket találni a közösség soraiból. „Tudván,
milyen sokan estek áldozatul a kommunista
diktatúrának, nagyon fontos feladatunk és kötelességünk a velük szembeni megemlékezés
és emlékeztetni mindannyiunkat, valamint a
következő generációt a nem felejtésről. Továbbá vigyázni arra, hogy ilyen szörnyűség
többé ne következhessen be” – tett hitet a
település második embere a reményteli jövő
mellett.
Marschall Márk Mihály beszéde után tagtársunk, Dr. v. l. Czapáry-Martincsevics András
verssel emlékezett az ’56 utáni megtorlás
áldozataira. Ezt követően a fehér palásttal letakart kopjafát Kristóf László rokonsága részéről Faragó Mária Eszter, valamint Hetzmann Róbert elnök, Marschall Márk Mihály
alpolgármester és Dr. Zétényi Zsolt jogász
közösen leplezték le. A kopjafát megáldotta
Márkus Gábor református lelkipásztor, majd
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Mostantól kopjafa hirdeti Verőce temetőjében egy ártatlanul meggyilkolt igaz ember
tragikumát, de egyszer s mindenkorra a
feltámadást és az igazság győzelmét is. Még ha
Kristóf László hamvait nem is tudtuk
hazahozni szülőföldjére, a verőcei temetőbe,
úgy érezzük, valami mégiscsak visszatért. A
jelszó továbbra is időszerű: Emlékezzünk és
emlékeztessünk!

Bökönyi Levente koszorút helyez el

Képek: Csordás Gergő Csaba, Gáspár Kolos, Molnár Gergő
Magyar Patrióták Közössége © 2017. november 6.

Elszámolás az adományokkal
A Magyar Patrióták Közössége a Verőcén Kristóf László emlékére állított kopjafa megvalósítása érdekében adománygyűjtést hirdetett, amely során banki folyószámlánkra és az a helyszínen összesen
277.613 Ft adomány folyt be. Ez az összeg tartalmazza a valutában érkezett adományok átváltott értékét is. Ezzel szemben a kiadási főösszeg 260.090 Ft-ot tett ki, az alábbiakban részletes bontásban
ismertetett költségtételek alapján. A fennmaradó 17.523 Ft-ot az egyesület működésével kapcsolatos
kiadásokra fordítjuk.
Kopjafa elkészíttetése
Sírhely megváltása 25 évre
Dísznövények telepítése a kopjafa körül
Az emlékistentisztelet költségei (lelkipásztori, kántori szolgálat)
Koszorúk rendelése
Virág, díszítés
Egyéb rendezvényköltség (meghívók nyomtatása,
lepel, szalag)
Képeslapok készíttetése
Postaköltség
Kopjafa szállítása, valamint útiköltség-térítések
Összesen:

100 000
40 000
8 640
25 000
24 450
11 650
8 350
6 340
5 100
30 560
260 090

Minden adományozónak ezúton mondunk köszönetet a
segítségért, a megvalósult példaértékű összefogásért!
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Adventi látogatás Kárpátalján
A karácsony előtti utolsó hétvégén, december 16. és 18. között egyesületünk négytagú
csoportja a legnehezebb sorsú határon túli magyar nemzetrészt, Kárpátalját kereste fel,
hogy a jelenlegi helyzetről tájékozódjon. Decemberi közgyűlésünkön nagy egyetértésben
fogalmazódott meg, hogy a jövőben kiemelten foglalkoznunk kell Kárpátaljával. Ennek
jegyében látogattuk meg Salánkon, Visken és Huszton élő barátainkat. Utóbbi helyszínen
megtekintettük, hogy a városban működő szórványiskola miként használta fel tavaly
nyújtott adományunkat.
tűzésekig fajult, Salánkon is megkeseríti az emberek életét. A korábban növekvő lélekszámú
közösség fiatal férfilakossága a katonai behívók
elől külföldre menekült. A hiperinfláció miatt az
addig sem magas fizetések elvesztették értéküket, az árakat viszont az egekbe emelkedtek,
ezért a munkaképes korú lakosság jelentős része a jobb megélhetés reményében eltávozott az
ősi szülőföldről. Az otthonmaradó gyerekek így
megfelelő családkép nélkül, a nagyszülőkre bízva kallódnak, ami odáig vezetett, hogy a gyermekek rossz magaviselete kezelhetetlen problémává vált a pedagógusok számára. A salánki
gyülekezet a nehézségek ellenére nem adja fel,
reménykednek és tovább küzdenek a megmaradásért a Rákóczi-szellemiség jegyében, amire
szükséges is van, mivel ez a falu végvár, a Hömlöc túloldalán már ruszin falvak sorakoznak.

Szombaton reggel Beregsuránynál léptük át a
beregi tájat kettészakító trianoni államhatárt,
majd Beregszász érintésével megérkeztünk a
Borzsa folyó völgyében, a Hömlöc-hegy alatt
fekvő háromezer lelkes és csaknem színmagyar
Salánkra. A vízzel elárasztott szántóföldek és a
tajtékzó, megáradt patakok már útközben jelezték, hogy a sok esőzés miatt Kárpátalján árvízveszély van. A borairól is híres falu fő nevezetessége az 1400 táján épült gótikus református
templom, ami az egykor Ugocsa vármegyéhez
tartozó helység központjában, orsó alakú főterének közepén áll. Az egykori kastélyban – vagy
amint a legenda tartja, a Hömlöc-hegyen – tartotta II. Rákóczi Ferenc 1711. február 11–18.
között a szabadságharc utolsó országgyűlését. A
nagyságos fejedelem korát idézi a Mikes kútja és
a Rákóczi-pince, aminek a felkeresését követkető látogatásunkig el kellett halasztanunk a Borzsa áradása miatt.
A szomszédos parókia épületében Balogh Attila lelkipásztor és felesége, Ágnes fogadta a Patriótákat. Sajnos az ukrán válság, ami 2014-ben a
Kijevben a Majdan téri tüntetésekkel kezdődött
és Kelet-Ukrajnában máig tartó fegyveres össze-

A salánki templomban

Salánkon elhagyva, utunkat a nyelvhatáron
fekvő régi ugocsai megyeszékhely, Nagyszőlős
érintésével a Tisza felső völgyében, a történelmi
Máramarosban folytattuk. A rettenetes minőségű, helyenként csaknem járhatatlan utak miatt
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csak késő este érkeztünk meg az egykori koronavárosba, Viskre. A nyolcezer lakosú Tiszaparti település ma már csak felerészben magyar,
de így is a Felső-Tisza-völgy magyarságának
legerősebb végvára. Szállásunk a Visken és a
közeli Huszt magyar iskolájában tanító Szabó
Gabriella magyartanárnő családjánál volt, a
helyben jól működő faluturizmus keretében.

Csoportkép a viski iskola bejáratánál

viski hídról megcsodáltuk a Máramarosihavasokból érkező, vadul tajtékzó Tisza áradását. A partról egyenesen a művelődési házba
mentünk, hogy a viski iskolások szívhez szóló,
ünnepváró adventi műsorát megtekinthessük.
A szép karácsonyi ünnepséget követően szállásadóinknál együtt vacsoráztuk a lelkipásztorral, Jenei Károllyal és feleségével. A viski az
egyik legnagyobb kárpátaljai református gyülekezet, ennek ellenére egyre inkább megérzi az
elvándorlást. Az elmúlt három évben a fizetések
elvesztették értéküket, a munkalehetőségek egy
része megszűnt, az ifjakat be akarják sorozni
Kelet-Ukrajnába harcolni. Ráadásul újabban a
felülről gerjesztett magyarellenességgel is
szembesülniük kell a mindennapokban, ami korábban ismeretlen volt a több nemzetiség által
lakott, békés Kárpátalján. Az infláció miatt az
árszínvonal egyre jobban hasonlít a magyarországira, miközben egy átlagos havi fizetés tizenöt-húszezer forintot ér. Az alig elviselhető
gyarmati körülmények következtében viski magyar családok sorra települnek át Magyarországra vagy mennek más, nyugati országokban
munkát vállalni. Ebben a folyamatban a kettős
állampolgárság intézménye döntő szerepet játszik, ami megkönnyíti az áttelepedést azok számára, akik a jobb életlehetőségeket választják.
E
Másnap,
december
18-án
hétfőn
elbúcsúztunk Visktől, és a mintegy 20 kilométerre, a Tisza és a Nagyág összefolyásánál lévő Husztra utaztunk, amelynek magyar iskoláját
egyesületünk tavaly januári jótékonysági

Reggel Visken: a megáradt Tisza

A viski református templom és harangláb

Reggelre elállt az eső, a völgy lakóinak nagy
megkönnyebbülésére. Mindössze egy méteren
múlt, hogy a magas vízállású Tisza átcsapjon a
gátakon és megismétlődjenek a múltból jól ismert, hírhedt árvizek. Advent harmadik vasárnapján részt vettünk a helyi református istentiszteleten a település gótikus stílusú, középkori
templomában. A mintegy négyszáz tanulóval
működő, 1–11 osztályos viski magyar iskola
előtt Darvai Csilla, az intézmény igazgatónője
fogadta csoportunkat. A felújításra szoruló épület bejárása során együtt állapítottuk meg, hogy
itt még továbbra is nagy szükség van az anyaország támogatására, hogy a gyermekek kulturált
és színvonalas körülmények között tanulhassanak. A finom ebéd elfogyasztása után a rozoga
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megoldásában is előrelépés történt. Az aktuális
kérdések megtárgyalása és az elszámolás
jóváhagyása után a tornateremben megtekintettük a kántáló viski gyermekek adventi
előadását, akik rendszeres kapcsolatot ápolnak
a huszti diákokkal. Végül az igazgató asszony
meghívására elfogyasztottunk egy ebédet a nagy
múltú, de ma már csak szórványmagyar városban.
Kárpátalja a történelmi Magyar Királyság
feldarabolása után egy rövid román megszállást
követően cseh járom alá került, majd 1938–
1939-ben, két lépésben visszatért Magyarországhoz. A második világháború után a szovjet
birodalom távoli gyarmata lett, majd a Szovjetunió szétesése, 1991 óta Ukrajna elnyomott
tartománya. A két világháború, a második
világháború utáni málenkij robot, most pedig a
fegyveres harcok miatt szenved ez az élni akaró,
ősei hitéhez és nemzetéhez mai napig hűséges
közösség. Három szép napot tölthettünk el
közöttük, mégis a tehetetlenség érzete miatti
szomorúsággal kellett búcsúznunk. A szomorú
valóság azonban nem béníthatja meg a cselekvést, hanem éppen ellenkezőleg: Kárpátalját
most segítenünk kell, minden eddiginél jobban.

A viski gyermekek adventi műsora

estjének bevételeivel támogatta. A harmincezer
lakosú máramarosi koronaváros fölötti hegyen
a Kölcsey által is megénekelt vár őrködik,
központját pedig a XV. századi gótikus
református templom ékesíti. Az öt koronaváros
közül a legtöbbet Huszt szenvedte, ezért ott már
Trianon előtt többségbe kerültek a ruszinok. Ma
a város lakosainak mindössze 6%-a, 1700 fő
magyar nemzetiségű a legutolsó, 2001-es
népszámlálás adatai szerint. A ma Huszton élő
magyarok zöme katolikus, a régi református
gyülekezet mindössze százötven lelket számlál.
A város központjától nem messze található a
magyar iskola épülete, ami szemlátomást sokat
fejlődött utolsó, másfél évvel ezelőtti
látogatásunk óta. A Magyar Patrióták Közössége
által indított Nemzeti összetartozás program
keretében 2016-ban 760.000 forinttal támogattuk az intézmény fejlesztését. Ennek a
kezdeményezésnek a lényege, hogy egy élni
akaró, de forráshiányos határon túli magyar
közösség részére minden évben januárban, a
magyar kultúra napja alkalmából jótékonysági
gyűjtést rendezünk, aminek a bevételeit célba
aztán juttatjuk.
Huszton az iskola igazgatónője, Szokolovics
Mária és a város nemrégiben kinevezett
református lelkipásztora, Dénes Elemér fogadott minket. Örömmel láttuk, hogy a tantermekben
adományunk
felhasználásával
új
világítótesteket szereltek fel, az iskola udvarát
sikerült
lekövezni,
és
a
vízelvezetés

Magyar Patrióták Közössége © 2017. december 20.
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Az ukrán oktatási törvény elfogadhatatlan!

KÖZLEMÉNY
Az ukrán törvényhozás által szeptember 5-én elfogadott új oktatási törvény 7. cikke értelmében három év átmeneti időszakot követően Ukrajnában az oktatás kizárólagos nyelve az
ukrán lesz, a magyar nyelvű tanítást csak az óvodákban és az elemi iskolákban (1–4. osztály) lehetővé téve. Ehhez hasonló jogtiprást irányoz elő a készülő ukrán nyelvtörvény tervezete, amely a közösségi tereken, vendéglátó helyiségekben is csak az államnyelv használatát engedélyezné.
Az ukrán állam e megnyilvánulását a jogalkotás szintjére emelt magyarellenességnek
tartjuk, ami nemcsak az általános emberi erkölcsöket sérti, hanem Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásaival is ellentétes. Az ukrán nyelv kizárólagossá tétele emellett pedagógiai abszurdum is, mert a magyar tömbterületek (ahol a kárpátaljai magyarság több mint
háromnegyede él) fiatalságának jelentős része egyáltalán nem tud ukránul, úgy pedig lehetetlen a tananyagot elsajátítani, amint ez a sztálini időkben már egyszer kiderült. A kijevi
magyarellenes törvényalkotási folyamat megakasztása a 150 ezres kárpátaljai magyar
közösség fennmaradása szempontjából élethalálharcnak tekintendő, ezért az Ukrajnával
szembeni kemény diplomáciai fellépéssel határozottan egyetértünk.
A Magyar Patrióták Közössége az erkölcsi kiálláson túl saját eszközeivel fog küzdeni azért,
hogy a kárpátaljai magyarság a most következő, a történelemben már megtapasztalt nehéz
időkben helyt tudjon állni, és meg tudja őrizni hitét, anyanyelvét és szülőföldjét.
Budapest, 2017. október 9.
Magyar Patrióták Közössége ©
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Előadás a geostratégiáról a Patrióták közgyűlésén
December 9-én szombaton, a Patrióta esték rendezvénysorozattal egybekötötten tartotta
meg egyesületünk év végi közgyűlését a fővárosi Aranytíz Művelődési Házban. Az est
vendége, Kiszelly Zoltán politológus előadásában a geostratégia jelentőségét ismertette a
hallgatósággal.

Az összejövetel elején a résztvevők egyperces
néma csenddel emlékeztek meg Éhn Józsefről,
idén augusztusban elhunyt tagtársunkról, akinek
önzetlen segítségére, közreműködésére a közösség mindig számíthatott. A közgyűlés második
napirendi pontja az éves rendezvényterv összeállítása volt, majd az egyesület titkára, Berki Edith
ismertette a Kristóf László emlékére szervezett
verőcei kopjafaállítás bevételeit és kiadásait részletesen tartalmazó elszámolást.
A napirend megtárgyalását követően Kiszelly
Zoltán politológus előadása következett, aki a
geostratégia kérdéseiről és az „illiberális” állam
próbájáról beszélt a Magyar Patrióták Közössége
tagjainak. Hetzmann Róbert elnök felvezetőjében elmondta: a tagság kérésére 2018-ban kiemelten szeretnénk foglalkozni Kárpátaljával. Ez
az előadás egy programsorozat nyitánya kíván
lenni, és az a legfőbb célja, hogy a minket
körülvevő és a kárpátaljai nemzetrész életét
alapvetően befolyásoló folyamatokat globális
szinten megértsük.
Kiszelly Zoltán előadását belpolitikai áttekintéssel indította. Hangot adott azon meggyőződésének, miszerint Magyarország jelenleg
a kiegyezés korának patrióta gazdaságpolitikáját
hajtja végre. Ennek lényege, hogy a hozzáadott
érték zöme maradjon itthon, és ne menjen ki de-

vizahitelek, kamatok formájában az országból,
amint az a balliberális kormányok alatt történt.
A magyar helyzet rövid értékelését követően
rátért a geopolitika nagy szereplőinek, így az
Amerikai Egyesült Államok, az EU-ra
legnagyobb befolyást gyakorló Németország,
Oroszország és Kína stratégiáinak bemutatására.
Az amerikaiak hagyományosan Németország
gyengítésében érdekeltek, de az utóbbi évtizedekben Kína gazdaggá vált technológiában, míg
Oroszország közismerten nyersanyagban erős.
Emiatt az Egyesült Államok új főellensége már
Kína. Ha Oroszországot a Jelcin-időkhöz
hasonlóan valahogyan „demokratizálnák”, akkor
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Kína szövetséges nélkül maradna – mondta a
politológus.
Kiszelly Zoltán szerint Kelet-Ukrajnában az
orosz érdekszféra és a nyugati integráció blokkja
közötti ütközőzónáért folyik a harc. Geopolitikai
szempontból nagyon fontos terület az északeurópai síkság, vagyis a Kárpát-medencétől
északra és keletre lévő térség, ahová Ukrajna is
tartozik. A három és fél éve kirobbant keletukrajnai háború kapcsán elmondta: 2015
szeptemberében Putyin a frontot sikeresen
áthelyezte Kelet-Ukrajnából Szíriába azáltal,
hogy leküldték a katonákat az Iszlám Állam ellen harcolni. Ezzel Oroszország kijáratot szerzett
a Földközi-tengerre, vagyis amit a cárok nem
tudtak elérni a Balkánon, azt Putyin
megvalósította Szíriában – világított rá Kiszelly
Zoltán a szíriai háború egyik érdekes hozadékára.
Az előadás során kiderült, hogy Kárpátalja geostratégiai szerepét ma elsősorban a volhíniai
ukrán palagáz-lelőhelyek határozzák meg. Ezek
nagyon értékes ásványkincsek, amiket magasabb
olajár esetén megérné kitermelni. Ebben az esetben az orosz olajexport fő útját jelentő Barátságkőolajvezetéken keresztül lehetne szállítani a
kitermelt kőolajat. A Majdan óta ezeket a
lelőhelyeket amerikai cégek kaparintották meg,
így az oroszoknak elemi érdeke a kárpáti térség –
a Barátság-kőolajvezeték útvonalának – destabilizálása.
Kiszelly Zoltán előadása végén utalt arra, hogy
Magyarország sajátos geopolitikai helyzete miatt

a történelem folyamán sokszor arra kényszerült,
hogy hintapolitikát folytasson, ami az országnak
mindig segített, ugyanakkor meg van az a
hátránya, hogy előbb-utóbb el kell dönteni, hová
állunk. Trump tavalyi győzelmével ez időben
kitolódott, de a választás ezúttal sem lesz elkerülhető. A legfontosabb, hogy a megoldást illetően szövetségi rendszerben kell gondolkodnunk, mert csak egy szövetségi rendszerben
tudjuk a magyar érdekeket érvényesíteni.
A patrióta est végén Hetzmann Róbert elnök
megköszönte Kiszelly Zoltánnak, hogy elfogadta
a felkérést és megtartotta előadását. Az elnök a
Magyar Patrióták Közössége minden tagjának és
barátjának áldott karácsonyt és boldog új évet
kívánt, nem feledtetve, hogy az év még nem ért
véget, hiszen több program és kezdeményezés is
szerepel az egyesület idei naptárában.

Magyar Patrióták Közössége © 2017. december 10.
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Székelykakasdi barátainknál jártunk látogatóban
A Magyar Patrióták Közössége küldöttsége egy felejthetetlen hétvégét töltött október 6–8.
között a Marosvásárhely mellett található Székelykakasdon. Partnerszervezetünk, a Pro
Veritas Egyesület meghívására érkeztünk a Találkozás Székelykakasdon című rendezvényre,
ahol nagyon jól éreztük magunkat, majd másnap hivatalos szintre emeltük az évek óta fennálló remek kapcsolatot a Pro Veritas-szal egy együttműködési megállapodás keretében.

Főhajtás félúton, Aradon

Munkahelyi és tanulmányi elfoglaltságok
miatt október 6-án pénteken délután tudott
csak elindulni küldöttségünk Budapestről. Bár
tudtuk, hogy hosszú út áll előttünk, mégis úgy
gondoltuk, hogy az aradi vértanúk tiszteletére
a némi kitérővel járó dél-erdélyi útvonalon
keresztül
megyünk
Székelykakasdra.
Szerencsére még világosban érkeztünk meg
utunk első állomására, Aradra, ahol fejet
hajtottunk az 1848/49-es szabadságharc
leverése után kivégzett tizenhárom tábornok
emlékműve előtt. Jó volt látni a sok nemzeti
színű szalagot, a koszorúkat, a mécseseket, de
még szívmelengetőbb volt annak a mintegy 50
fős gyerekseregnek a látványa, akik velünk
egy időben érkeztek az emlékműhöz. Mikor
nagy buszuk megállt a parkolóban,
természetesen
csacsogva,
hangoskodva
szálltak le róla, ám amikor már csoportban
közeledtek az emlékműhöz, egyre jobban
elcsendesedtek, hiszen ők is érezték, hogy
valamilyen nagy tett, hatalmas áldozat emléke
előtt állnak, és ennek megfelelően tisztelegtek
ők is a vértanúk előtt.

Aradról egyből Marosvásárhelyre indultunk,
ahol a szállásunk volt, és a késő esti órákban
szerencsésen meg is érkeztünk. Másnap igen
sűrű és tartalmas program várt ránk. Délelőtt
11 órakor ünnepi istentiszteleten vettünk részt a székelykakasdi református templomban.
Először Molnár Endre tiszteletes úr szívhez
szóló prédikációját hallhattuk, melyben a
keresztény alapokon nyugvó nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta, majd
köszöntötte a Kárpát-medence több pontjáról
érkező vendégeket: Kőrösi Viktor Dávidot,
Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának
vezetőjét, Székelykakasd testvértelepülései, a
Tolna megyei Kakasd, illetve Kelebia
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küldöttségeit, valamint a Magyar Patrióták
Közösségét is.
Ezután a gyülekezet kórusa énekelt szép
dalokat a marosvásárhelyi Fagyöngy citera
zenekar kíséretével. Utánuk következett
Kozsik József színművész, aki előbb Arany
János: Fiamnak című versével, majd Szőcs Kálmán: Négernek lenni című költeményével
gondolkodtatta el a gyülekezetet. A művész
urat tagtársunk, Gáspár Kolos követte, aki
klasszikus gitáron játszott el két darabot,
majd Tős Géza helyi lakos olvasta fel Reményik Sándor: Templom és iskola című
költeményét.
Végül újra a Fagyöngy zenekar következett,
akik meglepetés dalokkal készültek a gyülekezetnek, az istentisztelet zárásaként pedig
vezetésükkel elénekeltük a Boldogasszony
anyánk kezdetű, ősi magyar himnuszként is
emlegetett éneket, valamint az Elindultam
szép hazámból című dalt. Mind az istentisztelet, mind az előadások ismételten megerősítettek bennünket már ekkor, hogy erős
magyar közösségbe, nyíltszívű emberek, barátok közé jöttünk.

kezdte, aki szeretettel üdvözölt minden vendéget, és reményét fejezte ki, hogy még
sokszor
köszönthet
Székelykakasdon
mindannyiunkat. Utána következett Kőrösi
Viktor Dávid konzul úr, aki a nemzeti összetartozást és a magyarságtudat megőrzését
emelte ki. Ezután a Tolna megyei Kakasd
település küldöttségvezetője adta át ajándékukat, egy különleges bukovinai székely
motívumokkal díszített háziszőttest. Következett Fikó Attila a Magyar Patrióták Közössége nevében, aki tolmácsolta Hetzmann Róbert elnök úr szívélyes üdvözletét és sajnálatát, hogy nem tudott személyesen megjelenni,
majd
tagtársai
segítségével
átadta
egyesületünk ajándékát, egy Kogutowicz
Manó által készített, 1913-as antik térképet,
mely a történelmi Magyarországot ábrázolja.
Végül, de nem utolsósorban a kelebiai
küldöttség
vezetője
köszöntötte
az
egybegyűlteket.

Fikó Attila, Magyar Patrióták Közössége

A köszöntések után ízletes ebéd következett,
majd a helyi magyarság vidám szüreti műsorát tekinthettük meg, sok-sok népi énekkel,
verssel, néptánccal. A közösség erejét mutatja,
hogy két korosztályban, a 6–14 éves „kicsik”
és a 14–20 éves „nagyok” esetében is 6–7 pár
táncolt a színpadon, tehát elmondható, hogy
Székelykakasdon élő, fiatalos magyar közösség van, ami biztató a település és a környék
magyarságának jövőjét tekintve. A műsor után
immár teljesen kötetlenül elvegyültünk a ven-

Az istentisztelet után agapén vettünk részt,
ahol kávé és sütemény mellett oldottabb keretek között ismerkedhettünk meg még jobban a helyi magyarsággal és a többi küldöttség
tagjaival. Innen a közösségi házba mentünk át,
és itt is maradtunk a nap hátralévő részében.
Először a hivatalos köszöntések következtek.
A sort Botha Dániel, a Pro Veritas alelnöke
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dégseregben, beszélgettünk a helyiekkel,
fényképezkedtünk velük, ezekből a barátkozásokból pedig egy életvidám, küzdeni
akaró és tudó közösség képe bontakozott ki
előttünk. Észre sem vettük, hogy milyen
hamar fordult estébe az idő, következett hát
maga a szüreti bál. Itt már egyesületünk
küldöttsége is néha bemerészkedett a tánctérre, de sűrűbben látogattuk a finomabbnál finomabb ételekkel és italokkal megrakott
asztalunkat. Minden küldöttség hozott a saját
boraiból, pálinkáiból, nem beszélve a rendkívül ízletes helyi nedűkről, így garantált volt
a jókedv és a szórakozás, természetesen kulturált keretek között.
Vasárnap délelőtt újra hivatalosak voltunk
Székelykakasdra, ahol a helyiek minden
küldöttséget elbúcsúztattak, nem is akárhogyan, kaptunk útravaló élelmet, pálinkát, és
hatalmas szüreti szőlőskosarakat is. Minden
vendég egyetértett abban, hogy remekül
sikerült hétvége volt, nemcsak a bál miatt,
hanem mert úgy éreztük, a magunk egyszerű
eszközeivel sikerült szorosabbra fűznünk a
nemzeti összetartozás szálait, és nagyon értékes barátságok mélyültek el még jobban.
Ennek hivatalos megerősítésére a Magyar
Patrióták Közössége részéről Gáspár Kolos
elnökségi tag, a Pro Veritas részéről pedig Botha Dániel társadalmi kapcsolattartásért felelős megbízott ünnepélyesen aláírták a két
egyesület közötti együttműködési megállapodást. Ebben a két partnerszervezet,
kölcsönösen elismerve egymás több éves értékteremtő
és
közösségszervező
munkásságát,
ígéretet
tesz
egymás
munkájának segítésére, a közös törekvések
(például a Székelykakasdon tervezett, a
település 1848/49-es szabadságharcban és a
két világháborúban elesett fiainak emléket ál-

lító
hősi
emlékmű
létrehozása)
előmozdítására, valamint rögzítik, hogy barátságuk felbonthatatlan, és a nemzeti összetartozás szövetét erősíti.

Az együttműködési megállapodás
aláírásának pillanatai

A búcsúzás végén minden fél reményét fejezte ki, hogy mihamarabb újra viszontláthatjuk
egymást, hiszen ritkák az ilyen értékes
kapcsolatok. Egyesületünk küldöttsége ezután
nem indult egyből vissza Budapestre, hanem
bementünk Marosvásárhelyre. Itt először
leróttuk
tiszteletünket
a
református
temetőben az I. világháború halottjainak emléket állító hősi emlékműnél, majd rövid sétát
tettünk Marosvásárhely belvárosában. Innen
már hazafele vezetett utunk, szerencsésen és
élményekkel gazdagon érkeztünk vissza Budapestre az esti órákban.
A Magyar Patrióták Közössége és a magam
nevében ezúton is szeretném megköszönni
székelykakasdi barátainknak a csodálatos
vendéglátást és az élményeket. Tagtársaim
nevében is bátran mondhatom, nagyon
örülünk,
hogy
még
jobban
megismerkedhettünk és elmélyíthettük a kapcsolatot mindnyájukkal. Bízunk benne, hogy
mihamarabb viszontlátjuk egymást, akár Budapesten, akár Székelykakasdon.

Fikó Attila
Képek: Gáspár Kolos, Botha Dániel (Pro Veritas)
Magyar Patrióták Közössége © 2017. október 11.
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Szüreti bál magyarberkeszi barátainknál
Október 13-án, péntek délután egyesületünk képviseletében négy tagunk utazott a
kővárvidéki Magyarberkeszre, hogy a helyi református gyülekezet meghívására részt vegyen
a hagyományos szüreti bálon. A januári jótékonysági est és gyűjtés által támogatott magyar
közösség vendégszeretetét és segítőkészségét legutóbbi, a nemzeti összetartozás napján tett
látogatásunkkor is megtapasztalhattuk, és ez most sem történt másként.

A magyar ház látványterve

Egy odafelé úton, Nagybányánál történt nem
várt műszaki esemény – autónk defektet kapott – meglehetősen átírta terveinket, hiszen a
másnap délelőtt a kocsi javításával telt, vendéglátóinknak hála, akik nem hagytak minket
az út szélén. A szívélyes vendéglátás, a hoszszas, jó hangulatú beszélgetések mindenért
kárpótoltak bennünket. Kovács Péter Zoltán
tiszteletes megmutatta az egykori iskolaépület – a leendő Kővárvidéki Magyar Ház – felújításának nemrégiben elkészült terveit. Egyesületünk ajándékaként pedig átadtunk a gyülekezet számára egy 1942-es kiadású, a Radnaihavasok tág környékét ábrázoló térképet, melyen szerepelnek Észak-Erdély jelentős részének eredeti, sok esetben sajnos már elfeledett magyar földrajzi nevei. A térkép a leendő
magyar házba fog kerülni, és reményeink szerint hozzájárul majd a környék magyar elnevezéseinek fennmaradásához és továbbéléséhez.
Délután népviseletbe öltözött ifjak (a helyi
hagyomány szerint csőszök) népdalokat énekelve, lovas szekérrel járták végig a falut, ez-

A csőszök lovasszekérrel járták a falut

zel kihirdetve mindenki számára, hogy este
szüreti mulatság lesz Berkeszen.
A művelődési házban a szüreti bálra egybegyűlt közönséget a szervezők, majd Kővárremete község (melyhez közigazgatásilag Magyarberkesz is tartozik) polgármestere, valamint Máramaros megye magyar parlamenti
képviselője köszöntötte. A bál a régi hagyományok szerint a csősztánccal kezdődött, amit
minden évben a helyi fiatalok adnak elő. A
tradíció továbbélésében elévülhetetlen érde-
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Nagybánya óvárosa a Zazar hídjáról nézve
Kép: Hetzmann Róbert

Éppen a gesztenyefesztivál idején érkeztünk

mei vannak Kovács Péter lelkésznek, aki a közösséget összefogja, és aki példát mutatva
maga is részt vesz a táncokban.
A csősztánc után az ifjú legények egymással
versengve felugranak a lugasra felkötözött
borosüvegekért, majd a megkaparintott itallal
körbejárva megkínálják a közönséget, és ezzel
kezdetét veszi a hajnalig tartó mulatság,
melyet csupán egyszer szakítanak meg, amikor éjfélkor ismét, immár még felszabadultabban adják elő a csősztáncot.
A szüreti mulatság egyik érdekessége, hogy
ugyan magyar bál, nem csupán magyarok
vesznek részt rajta, hanem szívesen látogatják
a helybeli románok is, akik örömmel mulatnak
együtt magyarokkal, magyar zenére (bár a
román vendégeknek kedvezve időnként
román zenék is elhangzanak). A magyarberkeszi magyarok és románok jó viszonyára,
konfliktusmentes együttélésére számos példa
van ezen kívül is. A csősztáncban is szerepelt
egy román lány, akit érdekel a magyar kultúra
és szeretne magyarul is megtanulni. Akadnak
román származású berkesziek, akik mára már
teljesen magyarnak vallják magukat, magyarul
beszélnek, részt vesznek a református gyülekezet életében és csak nevük utal román eredetükre. Jó látni, hogy az erős magyar közös-

ség által közvetített kultúra igenis vonzó lehet
a többségi román családok számára is.
Vasárnap, a délelőtti istentisztelet után Kovács Péter lelkész vezetésével Kővárremete
régi görög katolikus (ma ortodox) fatemploma
érintésével Nagybányára látogattunk, a
Rozsály és a Gutin-hegység ölelésében fekvő
egykori gazdag aranytermelő városba. Belvárosi sétánk során megtekintettük a hangulatos város fő látnivalóit, magyar emlékeit, így
többek között az István-tornyot, a református
és a katolikus templomokat, valamint Szilágyi
Erzsébet egykori főtéri házát, ami sajnos
meglehetősen rossz állapotban van.
Nagyon köszönjük magyarberkeszi barátainknak a sok szép élményt, kedves vendéglátást és az önzetlen segítséget. Úgy
gondoljuk, e rövid, de tartalmas látogatás még
jobban megerősítette a már kialakult baráti
kötelékeket. Hisszük, hogy ilyen, határokon
átívelő, erős kötelékekből és személyes
kapcsolatokból fog újra egyesülni, és
felemelkedni a magyar nemzet.
Terveink szerint legközelebb jövő tavasszal
találkozunk, amikor majd berkeszi barátaink
érkeznek Budapestre, hogy bepótoljuk a
legutóbbi, januári látogatásuk alkalmával
elmaradt parlamenti látogatást.

Kassay Gergő / Fényképezte: berki Edith
Magyar Patrióták Közössége © 2017. október 23.
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A szórvány napja alkalmából az erdélyi Besztercére látogattunk
2015-ben az országgyűlés november 15-ét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésnapját a
Magyar Szórvány Napjává nyilvánította. A Magyar Patrióták Közössége nagyon fontosnak
tartja a szórványban élő mintegy négyszázezer magyarra való fokozottabb odafigyelést,
mivel ezeken a területeken a magyar közösség teljes felszámolódása az utóbbi évtizedekben
valós közelségbe került. Idén november 18-án részt vettünk a hagyományos Besztercei Magyar Bálon, és örömmel érzékeltük a helyi közösség tagjaiban meglévő életerőt.

Négytagú küldöttségünk november 17-én
pénteken indult Budapestről. Első állomásunk
egy Árpád-kori falu, a Szatmár megyei Szamoskrassó volt. Ez a Szamos menti, még 70%ban magyar település nem szórvány, hanem a
partiumi tömbterület – és egyben az Alföld –
peremfaluja, ahol szintén nagy szükség van a
nemzetmegtartó cselekedetekre. A közösség
református lelkipásztora, Mihály Lehel
fogadta egyesületünket, és másnap a helyben
illetékes Nagykolcs község polgármesterével,
Domokos Sándorral megtekintettük a helyi
közösség értékeit. A falu fő nevezetessége a
Darvay-kúria, ahol 1848. december 13-án
megszállt Bem József tábornok, mielőtt a
honvédekkel az erdélyi hadszíntérre vonult. A
tiszteletes úr és a polgármester társaságában
megkoszorúztuk a tábornok mellszobrát,
melyet a kissé átalakított hajdani földesúri lak
előtt állítottak fel. Innen néhány lépésnyire,
egy közeli magtárban betekintést nyertünk a
házi olajsajtolás folyamatába. Ma már
gépiesített technológia segít a helyben termelt

napraforgó feldolgozásában. Az így nyert
étolaj zamatát össze sem lehet hasonlítani az
üzletekben kapható vegyipari termékekével!
Az 1798-ban barokk stílusban épült, tájjellegű református templom megtekintése után
a felújításra váró gyülekezeti házban tettünk
látogatást, ahová a helybeli asszonyok rendszeresen összejárnak csigatészta készítésére.
A munkafolyamat megszemlélése közben a
szamoskrassóiak finom helyben sütött fánkkal

Készül az olaj
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lepték meg csapatunkat, amit jóízűen
fogyasztottunk el.
Már dél körül járt az idő, amikor búcsút
vettünk szamoskrassói vendéglátóinktól, és
átlépve a nyelvi határokat, a románajkú szamosi erdővidéken folytattuk utunkat az erdélyi Beszterce felé. Útközben csak egy rövid
időre álltunk meg a Nagybányához közel eső
Hagymásláposon.
A késő délutáni órákban, Dés, Bethlen
útirányon át hideg esős-ködös időben
érkeztünk
Beszterce-Naszód
megye
székhelyére. Az Erdély kapujának is nevezett
egykori szász kereskedőváros, Beszterce
(németül Bistritz) 67 ezer lakosából a legutóbbi (2011) népszámlálás alkalmával három és
fél ezren vallották magukat magyar nemzetiségűnek, ami az összlakosság alig 5%-a.
Parti János, a Beszterce-Naszód megyei
RMDSZ vallásokért és helyi szervezetekért felelős ügyvezető alelnöke várt minket a
református egyház által üzemeltett kollégium
épületében. Elsőként a szász evangélikus
templomot tekintettük meg a város főterén,
ami
egész
Erdély
legmagasabb
harangtornyával büszkélkedhet. A régi céhes zászlók másolataival díszített ódon középkori
templom még őrzi a kitelepített-kiűzöttkivándorolt német közösség emlékét, de istentiszteletet már nem tartanak benne. Emlékezetes, hogy templomtorony 2008-ban ta-

lán nem minden szándékosság nélkül lángra
lobbant és a tűzben odavesztek a harangok is.
Ma lift repíti fel a városba látogató turistákat,
hogy a háztetők fölött szédületes magasságban körbevezető reneszánsz körfolyosóból gyönyörködhessenek az előtáruló
városképben vagy a Kárpátok közeli csúcsaiban. Idén újra megállapítottuk, hogy Beszterce
meglepően kedves ékszerdoboz az erdélyi
városok között, amire csak kismértékben
sütötte rá bélyegét a Ceauşescu-korszak.
A Magyar Patrióták Közössége és a besztercei magyarság közötti baráti kapcsolat immáron több mint egy éves múltra tekint
vissza. Legutóbb idén áprilisban a Patrióta
esték keretében találkoztunk Budapesten.
Ezúttal a szórvány napja alkalmából ismét
Besztercén kerestük fel barátainkat, akik meghívtak minket a helyi társadalmi, kulturális
és gazdasági élet magyar szereplőinek egyik
fő találkozóhelyére, a novemberi magyar
bálra. Este nyolc óra körül kezdetét vette a
hajnalig tartó mulatás, amire több mint
háromszázan jöttek el, mutatva ezzel a helyi
közösség töretlen erejét.
Vasárnap szomorú, esős időben, de a
beszterceiek között eltöltött nap után mégiscsak felüdítve érkeztünk vissza a kincses
Erdélyből. Az eltöltött napokért ezúton is
köszönetet
mondunk
kedves
vendéglátóinknak!

Magyar Patrióták Közössége © 2017. november 29.
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