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Minden kedves támogatónknak
és családjának áldott, békés
Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

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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Jótékonysági est Korláthelmec új óvodájáért
A fővárosi Duna Palotában rendeztük meg idei jótékonysági estünket a kárpátaljai Korláthelmec új magyar óvodája számára, amit az Anima Soni együttes koncertje tett feledhetetlenné. A nyelvhatáron fekvő Korláthelmecen jelenleg alkalmatlan épületben cseperednek az
óvodások, ezért az Ökumenikus Segélyszervezet új óvodát épít számukra. A jótékonysági est
és a hozzá kapcsolódó gyűjtés azt segíti elő, hogy az új épület teljes legyen. Pánczél Károly, az
Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke beszédében kifejtette, hogy az
elmúlt évek állami szerepvállalásának köszönhetően a Kárpát-medence újra egységes kulturális és oktatási térré válik.
Ezúttal nem januárban, a magyar kultúra
napjához kapcsolódóan, hanem március 13-án
rendezte meg a Magyar Patrióták Közössége a
nemzeti összetartozás jegyében év eleji jótékonysági estjét. Este hét óra után néhány
perccel, a Himnusz eléneklését követően az
egyesület nevében Fikó Attila köszöntötte a
Duna Palota díszteremében megjelent közönséget, köztük az országgyűlési képviselőket,
az est fellépőit, valamint az Ungvári járásbeli
Korláthelmecről érkezett vendégeinket.

magyarok elleni támadások pedig már nem
okoznak meglepetést. Alapvető fontosságú,
hogy a Kárpátalja földjén élő magyarok most
érezzék az anyaország teljes támogatását. Ebben nemcsak a kormányszerveknek, hanem a
honpolgároknak is felelősségük van” – foglalta
össze az elnök a jótékonysági est küldetését.

Hetzmann Róbert, a Magyar
Patrióták Közössége elnöke

Hetzmann Róbert elmondta, azért esett az
egyesület választása idén Korláthelmecre, mivel a kormánnyal történt egyeztetések alapján
itt van meg a legmegfelelőbb helye annak a
pótlólagos forrásnak, ami az est bevételeként
és a hozzá kapcsolódó jótékonysági gyűjtés
során várhatóan befolyik. Az elnök külön kiemelte a nyelvhatáron elhelyezkedő Korláthelmec végvár szerepét, hiszen mint tudva levő, egy nemzetet – akárcsak egy országot – a
határainál kell megvédeni.
Az est védnöke, Pánczél Károly beszédében
az elmúlt évek nemzetpolitikáját a Bethlen

Elsőként a Magyar Patrióták Közössége nevében Hetzmann Róbert elnök szólt az egybegyűltekhez, köszönetet mondva mindazoknak,
akik segítettek a jótékonysági est szervezésében, így az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának és a Duna Palotának is. „A
sokfelé szabdalt magyarság nemzetrészei közül ma Kárpátalja van a legnehezebb helyzetben: a háború sújtotta Ukrajna nem biztosítja
a helyben élő őshonos magyarság alapvető
jogait. Mindennapossá vált a megfélemlítés, a
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Gábor-i szállóigével jellemezte, miszerint nem
mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig
meg kell tenni, amit lehet. Ennek jegyében
olyan erős fundamentumok születtek, mint az
Alaptörvény nemzeti összetartozásról szóló
D) cikke, a kedvezményes honosításról szóló
törvény és a közjogi nemzetegyesítést kiteljesítő új választási törvény. Közelítünk ahhoz az
állapothoz, hogy bár a határok szétválasztanak bennünket, a Kárpát-medence egységes
kulturális és egységes oktatási tér, amit a magyar-magyar gazdasági kapcsolatok egységes
gazdasági térré egészítenek ki, mondta az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke.

A beruházásért felelős Ökumenikus Segélyszervezet nevében Nagy Ákos projektfelelős
szólt a megjelentekhez. Megköszönte, hogy a
Magyar Patrióták Közössége is csatlakozott
ahhoz a munkához, amit Korláthelmecen végeznek. A szeretetszolgálat 1993 óta van jelen
Kárpátalján, a térség elsősorban az árvizek és
a humanitárius segélyezés miatt került a látókörükbe. A segélyszervezet felkérést kapott
arra, hogy vállaljon szerepet a kormány Kárpát-medencei óvodaépítési programjában.
Ennek keretében Korláthelmecen zöldmezős
beruházás formájában vadonatúj óvoda épül a
jelenlegi, alkalmatlan helyett. Nagy Ákos kiemelte, hogy további forrásokra van szükség
annak érdekében, hogy ne csak az óvoda épülete valósulhasson meg, hanem a közműellátás is teljes legyen, ideértve az ivóvíz biztosítását és a szennyvízelvezetést. A beruházás
jelenleg a tervezési fázis elején tart, már sikerült megbízni egy olyan mérnöki irodát, amelyik korábban is dolgozott a magyar intézményrendszer fejlesztésében.

Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti
összetartozás bizottságának elnöke

Pánczél Károly elmondta, hogy a Patrióták
tevékenységét támogatják, mivel ez a szervezet irányította rá a figyelmet több településre,
így Maradékra és Husztra is. Ma mindkét helyen óvoda épül. „Örömteli arról beszámolni,
hogy Magyarberkesz nyolcmillió forint támogatást kapott az EMMI-től a magyar házhoz” –
jelentette be a Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke a nap nemzetpolitikai hírét.
Befejezésként Pál apostol Timóteushoz írt első levelét idézte: Aki pedig övéinek, főképp
háza népének nem viseli gondját, az megtagadta hitét, s rosszabb a hitetlennél. „Mindannyiunknak megvan a magunk háza népe. A
Kárpát-medencére mi is úgy tekintünk, mint a
mi házunk népére” – e gondolattal zárta beszédét az est védnöke.

Nagy Ákos projektfelelős (Ökumenikus Segélyszervezet) és Tóth Éva, Korláthelmec elöljárója

A korláthelmeciek küldöttsége nevében Tóth
Éva polgármester köszöntötte a jótékonysági
est közönségét. Meghatottan mondott köszönetet, amiért a Patrióták küldöttsége a múlt
héten felkereste őket és megnézték, hogyan
élnek, továbbá a támogatásukról döntöttek.
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Korláthelmec a nyelvhatáron van, így sokszor
megfeledkeztek róluk, a támogatások általában elkerülik a falut, ezért nagyon örültek a
jótékonysági gyűjtésnek. A valamikori magyar
falunak, ahol három felekezet él együtt békében, ma már csak kisebb fele magyar. „Nem
tudjuk megadni azt a színvonalat, amit a
gyermekeink megérdemelnének” – mondta
Tóth Éva a jelenleg 35 óvodás által látogatott
kétnyelvű óvodáról, ahol a magyar mellett az
ukrán államnyelvet is tanítják. „A gyermekek a
mi jövőnk, ők a legfontosabbak” – hangsúlyozta. „Mi egyet akarunk, magyarnak maradni
otthon, Kárpátalján. Átadni, amit kaptunk otthon, a magyarságunkat” – jelentette ki a település első embere, amiért a közönségtől nagy
tapsot kapott.

Az Anima Soni üde színfolt a kortárs magyar
könnyűzenei palettán. Keresztény alapokon
álló szövegvilágukhoz sajátos, fúziós zenei stílus és hangzás párosul. Saját szerzeményeik
mellett a magyar irodalom kiemelkedő költőinek megzenésített Istenes versei is repertoárjuk fontos részét képezik. A zenekar a személyes megszólításon túl nemzeti értékeink
megőrzését és a nemzeti összetartozást is
rendkívül fontosnak tartja.

Murányi László egykori műsorvezető szaval

Tóth Éva korláthelmeci polgármester as-szonyt Murányi László műsorvezető, Dabas
város díszpolgára követte, aki Wass Albert
Előhang című versét szavalta el, amely a hit
erejéről szól. Felvezetésként elmondta, hogy
minden összefogáshoz a kitartáson túl hitre
van szükség, így a mostanihoz is.
Az est második felében az Anima Soni fergeteges koncertje következett. Az együttes
2009-ben alakult a Budapest PesterzsébetKözponti Református Egyházközség ifjúságának tagjaiból. Nevének jelentése – lélekhangok – legfőbb céljukra utal, miszerint zenéjük
lélektől-lélekig szóljon.

Fikó Attila
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A színvonalas koncertet követően Fikó Attila
két felajánlást jelentett be. Elmondta, hogy a
Hun In EU Alapítvány az esten személyesen is
megjelent Pappné Farkas Klára elnökasszony
tájékoztatása szerint idén is jelentős összeggel
fogja támogatni a jótékonysági kezdeményezést. A másik felajánlás Mónus József világrekorder hagyományőrző íjásztól érkezett, aki
egy díszíjat ajánlott fel árverésre a korláthelmeci magyar óvoda javára. Mindkét felajánlás
részleteiről a Magyar Patrióták Közössége
honlapján fogja tájékoztatni támogatóit.
A jótékonysági estet hagyományosan a Szózat eléneklése zárta. A rendezvény után a Magyar Patrióták Közössége tagjai aláírásokat

gyűjtöttek a Minority Safepack nevű, az EU
területén élő őshonos nemzetiségek jogainak
kiterjesztését szorgalmazó európai polgári
kezdeményezés mellett.

Aki nem tudott részt venni az esten, adományát banki átutalással március végéig tudja
megküldeni a Magyar Patrióták Közössége által vezetett 63200171–11070966 számú bankszámlájára. Kérjük, megjegyzésnek írja be, hogy Kárpátalja. Nemzetközi számlaszámunk
(IBAN): HU12 6320 0171 1107 0966 0000 0000, a külföldi utaláshoz szükséges SWIFT-kód: TAKBHUHB.

A fényképekért köszönetet mondunk Karlik Dórának.

Magyar Patrióták Közössége © 2018. március 18.
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Újabb kiemelkedő helyszínek történelmi emlékhellyé nyilvánítását
kezdeményezzük
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több honfitársunk megismerkedjen nemzeti múltunk
jelentős eseményeivel, emlékeivel, megerősítvén ezzel a közösségkovácsoló identitást.
2016-ban a mi javaslatunkra nyilvánította a kormány történelmi emlékhellyé a vizsolyi református templomot, a tatabányai Turul-emlékművet, valamint a széphalmi Kazinczyemlékcsarnokot. E munkát tovább folytatjuk, hiszen még számos olyan helyszín található
hazánkban, amely érdemes lenne e közjogi státusz elnyerésére. Idén januárban újabb öt
helyszín esetében kezdeményeztük a Nemzeti Emlékhely- és Kegyeleti Bizottságnál, hogy tegyen javaslatot azok történelmi emlékhellyé nyilvánítására a kormány részére. Ezek az abasári királyi és egyházi központ, a geszti Tisza-kastély és kripta, a kenderesi Horthy-kastély
és kripta, a pusztamaróti csata emlékhelye a Gerecsében, valamint a szabolcsi Árpád-kori
földvár és templom.
Az Abasári királyi és egyházi központ történelmi emlékhellyé nyilvánítását azért javasoltuk, mivel Aba Sámuel egykori királyi központja,
az abasári Bolt-tetőn feltárt kerektemplom és a
hozzá kapcsolódó palotaszárny az államalapítás
korának egyetlen ránk maradt és teljesen feltárható, bemutatható (falai mai napig 1-2 méter
magasan állnak) királyi udvarháza. A Kárpátmedencében egyedülálló, még nagyrészt feltáratlan épített örökség megismerése és megismertetése az egész nemzet számára fontos ügy,
hiszen a nemzeti emlékezet szempontjából kiemelkedő jelentőségű, az ország politikai és kulturális életét befolyásoló intézkedések, események történtek e helyen.

kifosztották, majd évtizedekig általános iskola
működött benne, amely azonban nemrégiben új
épületbe költözött.
A geszti Tisza-kastély és környezete a dualizmuskori magyar történelem és művelődéstörténet fontos helyszíne, és mint ilyen, a száz évvel
ezelőtt mártírhalált halt magyar miniszterelnök,
Gróf Tisza István kultuszhelye. A geszti temetőkriptában nyugszanak a Tisza család tagjainak, köztük a két miniszterelnöknek hamvai.

A kenderesi Horthy-kastély és kripta történelmi emlékhellyé nyilvánítását is indítványoztuk. Az 1800-as évek első harmadában épült késő barokk kastélyban született Horthy Miklós
kormányzó, akinek hamvai a közeli családi kriptában nyugszanak. Miután a Horthy-családot
1944-ben a németek elvitték, a kastélyban lévő
értékeket széthordták, az épület állapota jelentősen leromlott. A kormány 2017-ben döntött a
felújításáról. Horthy Miklós kormányzónak el-

Az egykori udvarház (Kép: abasár.hu)
A geszti Tisza-kastély és kripta a hazánknak
két miniszterelnököt és több államférfit is adó
borosjenői nemes Tisza család legfontosabb történelmi emlékhelye. Az 1760 körül épült kétemeletes úrilakot a második világháború után
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évülhetetlen érdemei vannak az ország talpra
állításában az első világháború és Trianon veszteségei után, az 1938 és 1941 közötti
országgyarapításban, valamint a kétszázezres
budapesti zsidóság megmentésében.

ellenállási kísérlete a hódító török haderővel
szemben, mely a mohácsi csatavesztésnél is
több áldozatot követelt. A csata emlékét 2002
óta süttői mészkőből készült szép emlékmű őrzi.

A pusztamaróti csata emlékhelye
(Kép: Hetzmann Róbert)
A Nyírség északi részén, közvetlenül a Tisza
mellett található szabolcsi földvár a honfoglaláskori magyar történelem legjobb állapotban
megmaradt tanúja. A nevével ellentétben nem
csupán földből épült, hanem az alapozást kővel,
a falakat gerendákból készült farekeszekkel is
megerősítették. A háromszög alaprajzú, 33 ezer
négyzetméter alapterületű földvár egyike a legnagyobbaknak Európában. A földvár sáncaitól
csupán néhány méterre áll annak XI. századi
templomnak az utóda, amelyben 1092-ben I.
Szent László király országos zsinatot tartott. A
zsinat eredményeként létrejött Szent László király I. törvénykönyve a magyar jogtörténet
szempontjából kiemelkedő fontosságú. A helyszín történelmi jelentőségét tovább emeli, hogy
az előkerült gazdag honfoglaláskori leletanyag
alapján a történészek egybehangzó véleménye
szerint a fejedelmi szállás is Szabolcs térségében lehetett.
Reméljük, fenti javaslataink alapján újabb, az
egész nemzet számára fontos helyszínek történelmi emlékhellyé nyilvánítása fog megtörténni,
s ezzel a kezdeményezéssel egyesületünk is
hozzá tud járulni a nemzeti emlékezet továbbéléséhez és e történelmileg fontos helyszínek
minél szélesebb körű megismertetéséhez.

A Horthy család kenderesi kriptája
(Kép: Dr. Czapáry-Martincsevics András)
A Komárom-Esztergom megyei pusztamaróti
csata emlékhelye az egyetlen a most javasolt
helyszínek közül, amely nem épített örökséghez
kapcsolódik, azonban az esemény jelentősége
kiérdemli a megkülönböztetett figyelmet. A
mohácsi csatavesztés, majd az azt követő Buda
várának török kézre kerülése után, a magyar
hadsereg összeomlását kihasználva iszonyatos
pusztítást végeztek Szulejmán hadai a lakosság
körében. 1526. szeptember 13-án Marót falu
térségében mintegy 20-25 ezer jobbágy, illetve
a mohácsi csatát túlélt katona szekerekkel sáncolta el magát, hogy végsőkig tartó küzdelemben próbálja meg feltartóztatni a török veszedelmet. A hősies helytállást csak három napos
öldöklő harc után tudta megtörni a török, miután Budáról ágyúkat és jelentős erősítést hoztak.
A közvélemény előtt jórészt ismeretlen történelmi esemény a polgári lakosság leghősiesebb
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Az egyes helyszínek emlékezetpolitikai szempontú ismertetőinek megírását – amik javaslataink indokolásait képezik – a Magyar Patrióták Közössége tagjai végezték el társadalmi felelősségvállalásuk jegyében, önkéntes munka útján.

Emlékhely a szabolcsi földvárnál (Kép: Szabolcs község honlapja)

Kapcsolódó dokumentumok:
-

Beadvány az abasári királyi és egyházi központ történelmi emlékhellyé nyilvánítása
ügyében
Beadvány a geszti Tisza-kastély és kripta történelmi emlékhellyé nyilvánítása ügyében
Beadvány a kenderesi Horthy-kastély és kripta történelmi emlékhellyé nyilvánítása
ügyében
Beadvány a pusztamaróti csata Nyergesújfalu külterületén álló emlékhelyének történelmi emlékhellyé nyilvánítása ügyében
Beadvány a szabolcsi földvár és templom történelmi emlékhellyé nyilvánítása ügyében

Magyar Patrióták Közössége © 2018. február 14.

Írjuk alá a kisebbségvédelmi csomagot!
Európai polgári kezdeményezést indított az uniós tagállamok területén élő őshonos kisebbségek védelmét ernyőszervezetként képviselő Európai Nemzetiségek Föderatív
Uniója (FUEN), Minority Safepack (Kisebbségvédelmi Csomag) néven. A petíció aláírói arra kérik az EU-t, hogy növelje
a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmét, ami esélyt jelent
a határon túli magyarságnak. A Magyar Patrióták Közössége
csatlakozott az aláírásgyűjtéshez, és arra kér minden jóérzésű honpolgárt, hogy támogassa a kezdeményezést.

Írja alá Ön is most, hiszen csak egyetlen percébe kerül: http://www.jogaink.eu/
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Látogatás Korláthelmecen és az Ungvári járásban
A Patrióták négytagú küldöttsége március 7-8. között Kárpátalján járt, és a tervezett
óvodafejlesztésről tárgyalt Korláthelmecen a helyhatóság elöljáróival és az Ökumenikus
Segélyszervezet képviselőivel. A delegáció a látogatás másnapján a Rát faluban működő
Szent Mihály Gyermekotthont, a nagydobronyi első világháborús hősi emlékművet, valamint
a régióközpontot, Ungvárt kereste fel, ahol kiderült, hogy Kárpátalján egyre több az indulat.
51%-a vallotta magát magyar anyanyelvűnek.
Azóta a magyarok aránya tovább csökkent,
mintegy 40 %-ra, mivel Ungvár közelsége miatt
sok a beköltöző. A lakosság hagyományosan három felekezethez tartozik, melyek a református,
a görög katolikus és a római katolikus. Urunk
Mennybemenetele templomát a szovjetek 1960ban bezárták, 1986 lerombolták. A rendszerváltozás után, 1994-ben épült újjá.
A falu hivatali épületében Tóth Éva, a 2017
novemberéig önálló település polgármestere fogadta egyesületünk küldöttségét. Amint ezt megtudtuk, Korláthelmec a furcsa ukrán decentralizáció jegyében nemrégiben elvesztette önállóságát és Baranya község önkormányzatának
(hromada) része lett. Ez az önkormányzat négy
korábbi községet, összesen kilenc falut egyesít,
melyek közül csak Korláthelmecen él jelentős
számú magyarság, a többi település – Árok, Baranya, Börvinges, Cigányos, Hegyfark, Nagyláz,
Sztrippa és Unghosszúmező – ma már ukrán ajkú. Így a községben összesítve csak a lakosság
szűk tíz százaléka magyar.

A korláthelmeci óvoda egyik épülete – faluháznak
jó lenne, de óvodának alkalmatlan (G.K.)

Idei jótékonysági estünk kedvezményezettje,
Korláthelmec egy kilencszáz lelkes falu Ungvártól 14 kilométerre délkeletre, a történelmi Ung
vármegye területén. Itt találkozik az Alföld a
Kárpátok nyúlványaival és egyben a magyar
nyelvterület is itt ér véget. A Latorca felé igyekvő Cigány-patak mellett, a Helmecnek is nevezett szőlőtermő Putka-hegy lábánál terül el,
amely patkó alakjáról kapta nevét. Történelmi
borvidéknek tekinthető táj ez, amelynek a közeli
Szerednye a központja, ahol hajdanán a Dobóknak komoly szőlősbirtokaik voltak.
A faluról templomával együtt 1286-ban írnak
először, 1905 előtt felváltva említették PutkaHelmec és Korlát-Helmec néven. Nevének előtagja régi birtokosaira, a Korláth családra utal. A
XVIII. század végén még színmagyar helységet
Fényes Elek a XIX. század közepén magyarorosz faluként írja le, de a századfordulóra görög
katolikus ruszin lakosságának zöme is magyarrá
vált, így 1910-ben 882 lakosából 861 magyarnak
vallotta magát. A Trianon óta eltelt közel egy
évszázad alatt a falu nemzetiségi képe erőteljesen megváltozott. 2001-ben kilencszáz lakosának

A korláthelmeci óvodások (G. K.)

A település vezetőivel és az új épületet megépítő Ökumenikus Segélyszervezet képviselőivel
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megtekintettük a jelenleg két különböző épületben működő óvodát, ahol Hodánics Ilona igazgatónő fogadott bennünket. A gyermekek Petőfi
Sándor versével készültek. Sajnos a korláthelmeci csemeték méltatlan körülmények között, egy
régi parasztházban nevelkednek. Mivel a kicsik
egy része ukrán, így az óvodai foglalkozás két
nyelven folyik, de az ukrán ajkú óvodások is
könnyedén elsajátítják nyelvünket magyar anyanyelvű társaiktól. Sokukat a környező falvakból
íratják be, kifejezetten a magyar nyelv miatt.

A szemlét követően a hivatal épületébe visszatérve, vendéglátóink jóvoltából bőséges és finom
ételek elfogyasztása mellett a megvalósításról
egyeztettek a helyi közösség, az Ökumenikus
Segélyszervezet, a tervezőiroda és a Patrióták
képviselői. Nagy Ákos, a szeretetszolgálat projektfelelőse elmondta, hogy a kormány felkérésére az Ökumenikus Segélyszervezet is szerepet
vállal a határon túli magyar oktatás fejlesztésében, így bölcsödét épít Újvidéken és két óvodát
Kárpátalján, melyek egyike a korláthelmeci lesz.
Jelenleg a tervezési folyamat első fázisában vagyunk. Magyar civil szervezetként nincs könnyű
dolguk Ukrajnában beruházást végrehajtani, különösen a bonyolult és valóságtól elrugaszkodott
előírások miatt, ugyanakkor nagy segítségnek
nevezte, hogy az önkormányzat saját erőforrásából elkészítette a település rendezési tervét. A
pályázatban egy minimum 45 férőhelyes óvodára
tettek vállalást.

A gyermekek a közelgő nemzeti ünnep
tiszteletére elszavalták a Talpra magyart (G. K.)

A XXI. századi színvonalú nevelésre alkalmatlan épületek felkeresését követően ellátogattunk
a zöldmezős beruházás leendő helyszínére, ahol
Szarvas Péter ungvári építészmérnökkel megtekintettük a megépítendő új korláthelmeci óvoda
telkét. A szemlénél csatlakozott hozzánk Janovics Erika, oktatási és kulturális osztályvezető
Baranya község részéről, valamint Maruszak Jurij Ivanovics polgármester.

Hodánics Ilona igazgatónő az
óvodához tartozó illemhely előtt (G. K.)

A Magyar Patrióták Közössége részéről
Hetzmann Róbert elnök bemutatta az egyesület
céljait, a nemzeti összetartozás programot, majd
átadta a március 13-i jótékonysági est meghívóját a korláthelmecieknek. A korláthelmeci közösség nevében Tóth Éva volt polgármester kiemelte, hogy Korláthelmec félreeső település és szórványnak számít, így sokszor megfeledkeznek
róla. A szórványlét ellenére ők itt szeretnének
élni Korláthelmecen, mert ez az otthonuk, ezért
számukra nagy lehetőség az új óvoda és a Patrióták támogatása.

Csoportkép annál az üres teleknél,
ahová az új óvoda épülni fog (G. K.)
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Maruszak Jurij Ivanovics polgármester elmondta, vannak nemzetközi tapasztalataik, a községi
stadion megépítése például egy lengyel-ukrán
projekt keretében történt meg. Nagy és a község
által megoldhatatlan gondnak nevezte, hogy jelenleg nincs rendes óvoda Korláthelmecen. A
község első embere megígérte, hogy minden
szükséges adminisztratív lépést megtesznek annak érdekében, hogy ez a projekt sikerüljön, amit
teljes mértékben támogatnak.

szerepet betöltő műemlék jó állapota részben az
anyaország támogatásának köszönhető, így viszonylag korrekt történelmi tárlattal találkozik a
kiránduló Ungvár várában. Az egyik kiállítóterem ugyanakkor a jelenleg is zajló kelet-ukrajnai
háborút mutatja be, és a háborús propaganda jegyében nemzeti hősként állítja be azokat a szélsőségeseket, akik a kárpátaljai magyarságot el
akarnák zavarni szülőföldjükről.

A helyi közösség képviselői: Maruszak Jurij
Ivanovics, Janovics Erika és Tóth Éva (G. K.)

Az ungvári Turul-szobor
és a Bercsényi-vár (H.R.)

Esti szállásunk az Ungvári járásbeli, többségében magyarok által lakott Ráton, a Szent Mihály
Gyermekotthonban volt. Második napunkat az
intézmény megtekintésével kezdtük, ahol számos
nehéz sorsú, elárvult kárpátaljai gyermek nevelkedhet igényes környezetben, családias körülmények között. A délelőtt folyamán ellátogattunk Nagydobronyba, az I. világháborús hősök
emlékművéhez. Napközben Ungváron jártunk és
felkerestük a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nemrégiben terrortámadás áldozatává vált, kiégett székházát.
Kárpátalja fővárosának legkiemelkedőbb látnivalója a Bercsényi-vár és az udvarában álló Turul-emlékmű. A magyar történelemben is fontos

A Színház téren csaknem a szemünk láttára
csaptak össze a Karpatszka Szics nevű szélsőjobboldali, magyarellenes kirohanásairól ismert
szervezet aktivistái az Isztambuli Egyezményt a
nemzetközi nőnap alkalmából népszerűsítő, külföldről pénzelt neoliberális jogvédő mozgalom
tüntetőivel. Tőlünk mindkét társaság egyformán
távol áll, ám nem hagy minket érdektelenül,
hogy a többnemzetiségű Kárpátalja korábban
békés légköre egyre feszültebbé kezd válni. Saját
szemünkkel láttuk, ahogy a városban és környékén aggasztó, magyarellenes élű óriásplakátok és
falfirkák jelentek meg, főként a szicsgárdisták
„jóvoltából.”
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Feszültségkeltő plakátok és feliratok izzítják Kárpátalja békés népét (H. R.)

Magyar és ukrán tematika az ungvári várban… (H. R.)
Látogatásunkat a még mindig békés, jó hangulatú Beregszászban zártuk, a város főterén a XV. Beregszászi Nemzetközi Borfesztivál keretében szervezett vásári forgatagban megkóstoltuk a kárpátaljai szőlősgazdák kiváló termékeit.

Álljunk ki a kárpátaljai magyarságért!

Fényképezte: Gáspár Kolos (G. K.) és Hetzmann Róbert (H. R.)
Magyar Patrióták Közössége © 2018. március 17.
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