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Keressük a Regnum Marianumtemplom szemtanúit!
Egyesületünk javaslatára hamarosan méltó történelmi emlékhely épülhet a budapesti Városliget peremén, az 1951-ben lerombolt egykori Regnum Marianum-templom helyszínén, a
földfelszín alatt. A Magyar Patrióták Közössége magára vállalta a lerombolt templomról fennmaradt történetek, emlékek,
fényképek és tárgyak összegyűjtését, melyeket a térszint alatti
kiállítótérben szeretnénk bemutatni.

Patrióták Krónikája
III. évf., 4. szám
(2018. október 27.)

Egyesületünk várja azok jelentkezését, akiknek tudomásuk
van a Rákosi parancsára elpusztított templomból származó
bármilyen kézzelfogható relikvia vagy egyéb tárgy hollétéről.
Szemtanúk vagy hozzátartozóik jelentkezését is várjuk, akik
valamilyen személyes emléket, történetet őriznek.

A Patrióták Krónikája a
Magyar Patrióták Közössége
(1222 Budapest,
Komáromi út 13/B.)
saját honlapján megjelenő
ingyenes időszaki
tájékoztató kiadványa.

Az akadálymentesített történeti kiállítótér nemcsak a lerombolt templom emlékhelye kíván lenni, hanem a XX. századi keresztényüldözés, a kommunista diktatúra valódi arcát és áldozatait is bemutatja majd.

Felelős szerkesztő:
Hetzmann Róbert elnök.

A Magyar Patrióták Közössége várja elérhetőségein
mindazok jelentkezését (info@magyarpatriotak.hu vagy a
1222 Budapest, Komáromi út 13/B. postacímre), akik
szemtanúként vissza tudnak emlékezni a Regnum Marianum-templomra, emlékeik vannak az épület lerombolásáról, esetleg fényképet vagy más tárgyat őriznek a magyarság engesztelő templomáról.
A magyar múlt feltárása és mindenki számára megismerhetővé tétele jegyében minden segítőnknek előre is köszönetet
mondunk.

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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Megkezdődött a közös munka a Regnum Marianum-emlékhelyért
Már a vázlatterveknél tart a Regnum Marianum-templom helyén létesítendő emlékhely előkészítése, tájékoztatta egyesületünket Baán László, a Városliget fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Az 1931-ben felépült fogadalmi templomot 1951-ben Rákosi parancsára lerombolták, miáltal a kommunista diktatúra egyházüldözési politikájának szimbóluma lett. Korábban felmerült a visszaépítés gondolata is, azonban a kérdésben illetékes katolikus egyházvezetés nem tartotta indokoltnak az eredeti templom újbóli megépítését, ezért – a Magyar Patrióták Közössége kezdeményezésére – méltó történelmi emlékhely születik a Városliget peremén.

Szeptember 6-án délután fogadta a Magyar
Patrióták Közössége képviselőit a Szépművészeti Múzeumban Baán László miniszteri biztos és a
Városliget Zrt. részéről Végvári Tamás vezérigazgató-helyettes. A megbeszélésen arról tájékoztatták egyesületünket, hogy a kormány térszint alatti kiállítóteret hoz létre 160 négyzetméteren, az egykori templom alaprajzával részben átfedéssel. Örvendetes hír, hogy a Patrióták
2015-ben tett javaslatát elfogadták, így az emlékhelyhez az építési helyet a Dózsa György út
és a Damjanich utca kereszteződésénél, a lerombolt templom eredeti helyszínén jelölték ki.
Az akadálymentesített történeti kiállítótér
nemcsak a lerombolt templom mementója kíván
lenni, hanem az 1950-es évek vallásüldözését is
bemutatja majd. Baán László ígérete szerint egy
összetett, impresszív kiállításra számíthatunk,
amit a korszerű múzeumtechnológia eszközeivel tesznek még érdekfeszítőbbé. A felszín alatti
építményt egy megmagasított domb alá rejtik,
ami arra utal, hogy a templom eredetileg is egy
mesterséges magaslaton állt. A kiemelkedés te-

tejére egy 7 méter magas, keresztény szimbolikájú emlékjelet tervez a felkért művész.
A helyszín jelenleg a Városligetben zajló építkezések miatt felvonulási területnek minősül,
így a kivitelezés csak akkor kezdődhet meg, ha a
közelében épülő Néprajzi Múzeum már elkészült, ez legkésőbb 2020-ban megtörténik. Az
emlékhely ugyanakkor – a Liget Projekt többi
eleméhez hasonlóan – 2021 végéig mindenképpen el fog készülni.
A miniszteri biztos elmondta: a kiállítás történeti tartalmának kialakításában a Magyar Patrióták Közössége közreműködésére is számítanak, akárcsak a templomból fennmaradt tárgyak
összegyűjtésében és a még élő szemtanúk felkutatásában. Egyesületünk célja továbbra is egy
olyan kiállítótér megvalósítása, amely akár
rendkívüli történelemórák helyszíneként alkalmas arra, hogy bemutassa a jövő nemzedékeknek a XX. századi keresztényüldözés, a kommunista diktatúra valódi arcát és áldozatait. A
munka során barátaink, támogatóink segítségére is számítunk.

Magyar Patrióták Közössége © 2018. október 12.
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Szakmai kirándulás Palócföldön
Két év elteltével újra a jó palócok földjére látogattak a Magyar Patrióták Közössége tagjai.
Október 6-i egynapos szakmai kirándulásunk célja a felvidéki Ipolybalog szentkoronás
templomának és életigenlő közösségének felkeresése, valamint a Mátraalja államalapításkori műemlékeinek bejárása volt.

György Ferenc plébános (középen) megmutatja
a Szent Korona másolatát a Patriótáknak

Különjáratú autóbuszunkkal a kora reggeli
órákban indultunk Budapestről egyenesen az
Ipoly völgyébe. A trianoni határt Ipolyságnál
léptük át, ahonnan – híd nem lévén – még
mintegy húsz kilométert kellett kanyarognunk
a palóc folyó mentén, hogy elérjük a határ túloldalára került Ipolybalogot. A Nagykürtösi
járáshoz tartozó nyolcszázötven lakosú, csaknem színmagyar falu plébánosa, György Ferenc a település szélén álló középkori templomnál várta csoportunkat.
Az Árpád-kori falusi templomot régi kőfal
veszi körül, amin a Millennium évében (1896)
faragott, napjainkban is példásan karbantartott míves kapun vezet be az út. 1301-ben, az
Árpád-ház kihalása után a cseh II. Vencel király szerette volna megszerezni fiának a magyar trónt. Amikor ez átmenetileg sikerült is,
1304-ben a koronázás után a király titokban
elhagyta Budát a koronázási jelvényekkel
együtt. A Prága felé siető kíséret 1304. augusztus 14. éjszakáját Balogon töltötte, a
Szent Koronát pedig a ma is álló Szent Miklóstemplomban, a szószék alatti vakablakban helyezték el.

Ezt a rendkívüli alkalmat a helyiek soha nem
feledték: a pozsonyi koronázótemplom és a
jászberényi nagytemplom mellett az ipolybalogi egyike a Kárpát-medence azon szakrális
épületeinek, melyek tornyát a Szent Korona
másolata ékesíti. Ahányszor a templomot újjá
kellett építeni, a Szent Koronát mindig visszahelyezték az őt megillető helyre. Így cseleked-

Ipolybalog Szent Miklós-temploma,
csúcsán a Szent Koronával
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tek 1979-ben is, vállalva hitüket és nemzetüket a csehszlovák kommunista hatalom roszszallásával szemben. 2005 óta nemcsak a
templom tornyán, hanem az egykori szószék
alatti vakablakban is megcsodálhatjuk államiságunk legfőbb jelképét, utóbbi helyen ráadásul a Szent Korona egyik legpontosabb hiteles
másolatát őrzik.
A templom megtekintése után átballagtunk a
közeli temetőbe, hogy a nemzeti gyásznap alkalmából elhelyezzük a Magyar Patrióták Közössége koszorúját az Aradi Vértanúk emlékére. A főhajtást követően elénekeltük a Himnuszt, majd György Ferenc atya közreműködésével közös imát mondtunk a magyar hősökért. Kiránduló csoportunk az Ipolybalogon
eltöltött idő alatt meggyőződhetett arról, hogy
a sok megpróbáltatás ellenére az Ipoly völgyében élők továbbra is megmaradtak jó palócoknak.
A legbátrabb városnál, Balassagyarmatnál
ismét visszatértünk az Ipoly bal partjára, majd
hosszú, de festői nógrádi utakon kanyarogva
elértük a Mátrát. Ebédünk elfogyasztását követően sorra vettük a Mátraalja államalapításkori műemlékeit: a feldebrői altemplomot,
Tarnaszentmária templomát, végül az abasári
egykori királyi és egyházi központ méltatlanul
kezelt maradványait, melyet idén nyilvánítottak történelmi emlékhellyé a Magyar Patrióták Közössége javaslatára. Feldebrőn Kiss Jó-

Tarnaszentmária temploma

zsef gondnok személyében már ismerőst köszöntöttünk, akitől az évezredes falak között
szakszerű és érdekfeszítő idegenvezetést kaptunk, amiért ezúton is köszönetet mondunk.
A kicsiny Tarnaszentmária ódon temploma
után a jóságos Aba Sámuel hajdani királyi és
egyházi központja, az abasári Bolt-tető következett. Szégyenérzet tölt el bennünket, amiért
Aba Sámuel mintegy ezer évvel ezelőtti székhelye méltatlanul, mondhatni parlagon hever.
A kommunista rendszerben a régészeti terület
egy részét beépítették: a Bolt-tetőn ma egy
lerobbant, ormótlan művelődési ház éktelenkedik, egy kockaházat ráadásul magára a régészeti lelőhelyre is sikerült ráépíteni. A történelmi emlékhely rang megszerzése remélhetőleg elmozdítja Abasár ügyét a holtpontról,
és talán végre sor kerülhet az igen fontos államalapításkori régészeti együttes feltárására.

Hanyagul kezelt örökség
Csoportkép az abasári Bolt-tetőn

Feldebrő altemplomában

5

PATRIÓTÁK KRÓNIKÁJA

www. magyarpatriotak.hu

Abasár a mátrai borvidék részeként nemcsak az Aba nemzetség örökségéről és páratlan természeti szépségeiről, hanem kitűnő borairól is híres. A romkert bejárása után le is
ereszkedtünk a Bolt-tető oldalába, a történelmi emlékhely mélye ugyanis kiváló borokat
rejt. Az abasári borászok egyike, Major Levente azzal tűnt ki a mátrai szőlősgazdák közül,
hogy a minőséget választotta a mennyiség helyett. A gondos, kímélő tájgazdálkodás eredményeként ma már első osztályú éttermekbe
is szállít a Sár-hegy oldalában termő nemes
nedűből. A helyi gazdaság pártolását szívükön

viselő Patrióták nagy megelégedéssel vettek
részt Major Levente borkóstolóján, ami a kiváló mátrai borok megízlelésén felül valódi intellektuális élményt jelentett számunkra.
Szakmai kirándulásunk utolsó mozzanataként este megkoszorúztuk Aba Sámuel király
Abasár központjában felállított szobrát, majd
kiránduló csoportunk a főváros felé vette az
irányt. Útközben nem mulasztottuk el felidézni, hogy a határok nélküli Palócföld álma éppen nyolcvan esztendeje, 1938. november 2án az első bécsi döntés következtében megvalósulhatott.

Borkóstoló Abasáron

A kirándulás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulhatott meg,
amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.
Magyar Patrióták Közössége © 2018. október 18
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Történelmi emlékhellyé nyilvánították
az abasári királyi központ maradványait (OS)
KÖZLEMÉNY
A Magyar Patrióták Közössége idén év elején javasolta, hogy a magyar államalapítás korának egyedülálló építészeti és történelmi öröksége, Aba Sámuel Mátraalján
található egykori királyi központja és valószínűsíthető földi nyughelye nyerjen felvételt a történelmi emlékhelyek jegyzékébe. Javaslatunkat a Nemzeti Emlékhely- és
Kegyeleti Bizottság támogatásáról biztosította, és a beadványt a kormány elé terjesztette.
Örömmel értesültünk a 167/2018. (IX. 17.) kormányrendelet megjelenéséről,
amely a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) kormányrendelet
módosításával történelmi emlékhellyé nyilvánította az abasári XI. századi királyi
központ maradványait.
Meggyőződésünk szerint az Abasár, Bolt-tető helyszín történelmi emlékhellyé
nyilvánításával a jelenkor magyarsága régi adósságot törleszt. Bízunk abban, hogy
a döntés nemcsak a helyszín nemzeti múltunkban betöltött szerepének elismerését
jelenti, hanem egyben megnyitja az utat a jelenleg elhanyagolt terület méltó emlékhellyé fejlesztése előtt.
Annak érdekében, hogy veszélyeztetett örökségünket megóvjuk, a Magyar Patrióták Közössége abasári szerepvállalása nem ér véget, hanem tovább folytatódik.

A közlemény elérhető az Országos Sajtószolgálat anyagai között.
Magyar Patrióták Közössége © 2018. szeptember 18.
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80 éve tért vissza a Felvidék déli része
Várjuk az érdeklődőket Babucs Zoltán hadtörténész könyvbemutatójára
Közeledik az I. bécsi döntés 80. évfordulója,
mely a Trianon által sújtott Magyarország első
komoly nemzetközi sikerét hozta a 30-as évek
végén. A müncheni döntés három hónapot adott
a Szudétavidéket elveszítő Csehszlovákiának,
hogy a magyar nemzetiség helyzetét kétoldalú
tárgyalásokkal, területátengedéssel rendezze. A
komáromi magyar-szlovák tárgyalások - melyek
magyarul folytak- természetesen holtpontra jutottak: a magyar kormány ragaszkodott ahhoz,
hogy a többségében magyarlakta területek viszszakerüljenek, amit viszont a tárgyalópartner
nem fogadott el. A maximális szlovák ajánlat a
Csallóközt foglalta magába. Mivel az angol és a
francia kormány már nem tolakodott azért,
hogy részt vehessen a maradék Csehszlovákia
további megérdemelt darabolásában, és Hitler
sem ragaszkodott az együttműködéshez a nyugati hatalmakkal, végül Berlin és Róma végezte
el a müncheni egyezményből következő feladatot.
Az olasz fellépésnek volt köszönhető Kassa,
Munkács és Ungvár magyar kézre kerülése, Ribbentrop viszont megakadályozta Pozsony és
Nyitra átadását Magyarországnak. Az olasz–
német egyeztetés eredményét november 2-án a
bécsi Belvedere palotában hirdették ki. Az első
bécsi döntés ellen egyetlen nagyhatalom sem
emelt szót, és azt senki sem kifogásolta. Hallgatólagosan Anglia és Franciaország is elfogadta.
A döntőbíráskodás határvonala faluról-falura
követte az etnikai magyar-szlovák határt, a lehetőségig optimális etnikai határt vonva, mellyel a
felvidéki magyarság túlnyomó többsége visszatért anyanemzetéhez.
A döntés eredményeképpen 11 927 km² terület tért vissza Magyarországhoz, 869 ezer fős
lakossággal, akik közül 752 ezer fő (86,5%) volt
magyar és 117 ezer más nemzetiségű (szlovák,
német, rutén). Mintegy 70 ezer magyar maradt a

csehszlovák határ túloldalán. A döntés hírére
euforikus hangulat uralkodott el Magyarországon: a vonattal hazatérő magyar delegációt Hegyeshalom után minden állomáson ujjongó tömeg fogadta.
1938. november 4-én elhangzott Horthy Miklós kormányzó hadparancsa:
,,Honvédek!
A Trianon bilincsei alól felszabadult és újjászületett honvédségünk húszesztendei nehéz várakozás után átlépi azt a határt, amelyet mindenkor
ideiglenesnek tekintettünk. Egymillió testvérünk
vár reátok odaát, az ő számukra két évtizedes
súlyos megpróbáltatás után ti jelentitek minden
reményük és vágyuk beteljesülését. Hazamentek
elődeink drága vérével annyiszor megszentelt
Felvidékünkre. Ezzel az érzéssel teljen meg lelketek és honvédségünk dicső múltjához méltóan,
szeretettel zárjátok szívetekbe a visszanyert ősi
magyar föld minden egyes lakóját. Büszkén és
bizalommal bocsátalak utatokra, azzal a biztos
tudattal, hogy az örök igazság jogán és új életre
támadt magyar erő segítségével visszaszerzett
területeket soha semmi szín alatt sem hagyjuk el
többé.
Isten és a haza nevében előre!”
Az ország örömmámorban úszott. Az öngyilkosságok száma egy év alatt a felére zuhant! Ekkor mutatkozott meg, hogy a magyarság kész
kompromisszumra és mekkora sebet kapott
Trianonban, hiszen nem kellett volna egy évszázadra elhinteni a gyűlölet magvait, ha okosabban, reálisabban vonják meg a magyarcsehszlovák határt.
Erre a dicsőséges történelmi eseményre emlékezik a Magyar Patrióták Közössége és a Horthy
Miklós Társaság 2018. november 2-án. Mert
hisszük, hogy ami mesterségesen elválaszt bennünket, nem tarthat örökké.

K. M. Magyar Patrióták Közössége ©
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Tisza Istvánra emlékeztünk a szerémségi Maradékon
Nagyszabású megemlékezést szervezett a szerémségi Maradék református gyülekezete
2018. szeptember 25-én, Tisza István látogatásának századik évfordulóján. Az egykori magyar miniszterelnök történelmi szerémségi útjának centenáriumán Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkár és Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke is megjelent. A Magyar Patrióták Közösségét Bökönyi Levente elnökségi
tag és a vele tartó küldöttség képviselte.

Potápi Árpád János államtitkár (j)
és Halász Dániel lelkész (b)

A megemlékezés délelőtt tíz órakor kezdődött istentisztelettel, melyre az egész Délvidékről érkeztek vendégek. Halász Béla délvidéki református püspök hirdetett Igét az örök
üdvösségbe vezető keskeny út és a kárhozat
felé tartó széles út példázatáról.
Halász Béla figyelmeztetett arra, hogy a hit
megvallása nemcsak az egyszerű embereknek,
hanem az elöljáróknak is dolga, még ha a világ
semlegességet is vár el tőlük. „Ilyen hitét
megvalló ember volt Tisza István, aki miniszterelnökként is a református egyház főgondnoka volt, és Maradékra is azért jött el, hogy
egy hívő református magyar gyülekezetet
meglátogasson” – emelte ki a délvidéki reformátusok püspöke. Halász Béla reményét fejezte ki, hogy a mai elöljárók is megvallják hitüket és segítik a kereszténység megmaradását
ebben a zavaros időszakban.

Halász Dániel, Maradék lelkipásztora köszöntötte a megjelent vendégeket, majd röviden felelevenítette a helyi református gyülekezet létrejöttének okait, körülményeit. A lelkész felidézte, hogy Tisza István száz évvel
ezelőtt ezen a napon látogatta meg a gyülekezetet abban a református gyülekezeti házban,
amelyből később a mostani templomot kiépítették. Halász Dániel külön köszönetet mondott a Magyar Patrióták Közösségének azért,
hogy az egyesület kutatómunkája révén a mai
ünnepség létrejöhetett.
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Kozma Géza maradéki lelkipásztor sírja

Potápi Árpád János beszédében összefoglalta a
Szerémség történetét, amely a törökdúlás előtt
az ország leggazdagabb része, a Délvidék virgázó kulturális központja volt. A nemzetpolitikai
államtitkár örömét fejezte ki, hogy Tisza István
látogatása után száz évvel is vannak magyarok a
Szerémségben, és újra a kezükbe akarják venni
a sorsukat, mert 1976-os megszüntetése után
pár évvel ezelőtt újraindult a magyar iskolai
osztály. Potápi Árpád János a jövőre tekintettel
elmondta: nemsokára új magyar óvoda épül Maradékon a Kárpát-medencei óvodafejlesztési
program keretében.
Az emlékező beszédeket követően a résztvevők a templomból átsétáltak a református temetőbe, hogy megkoszorúzzák Kozma Géza síremlékét, aki Tisza István látogatásakor Maradék
lelkipásztora volt. Halász Dániel felidézte, hogy
bár nem sok emlék maradt Kozma Géza után aki nagybetegen fogadta Tisza Istvánt - de az
egyházi jegyzőkönyvek tanúsága szerint a maradéki gyülekezet az ő idejében épült leginkább
mind fizikai, mind lelki értelemben. Az emlékező beszédet követően a megjelent állami és társadalmi szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a sírhantra.
A megemlékezést követően a maradéki gyülekezet finom délvidéki ebéddel vendégelte meg a
megjelenteket a templomkertben felállított sát-

Pánczél Károly és Halász Dániel

rakban. Az asztalokról nem hiányzott a szerémségi szőlészkultúrát hamvaiból feltámasztó Maurer Oszkár kiváló bora, a Corvina sem.
Az ebéd előtt Pánczél Károly, az Országgyűlés
Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke
mondott nagyhatású beszédet. Örömét fejezte
ki, amiért ilyen sokan eljöttek. Felhívta a figyelmet a magyarok összetartozására, és meghagyta, hogy ne engedjük el egymás kezét. Pánczél
Károly hangsúlyozta: a magyarok számára igencsak rosszul sikerült 20. század után a 21. század a magyarság évszázada lehet, ha megmaradunk kereszténynek, és magyarnak. Az első célt
segíti elő a maradéki református egyház a másodikat pedig a nemsokára elkészülő új magyar
óvoda.
A rendezvényhez kapcsolódóan a Patrióták
délvidéki szakmai kirándulást szerveztek szerémségi és Zenta környéki települések felkeresésével. A látogatás a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.
támogatásával
valósult
meg.

Kép: Berki Edith
Magyar Patrióták Közössége © 2018. október 8.
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Lelki feltöltődést jelentenek a Székelykakasdi Találkozások
Idén is megrendezte erdélyi partnerszervezetünk, a székelykakasdi Pro Veritas Egyesület
már hagyományosnak mondható összejövetelét, a helybeliek és barátaik közös ünneplését.
A Marosvásárhely melletti település többnapos találkozójára ezúttal szeptember végén került sor, melyen a Tolna megyei Kakasd, a Bács-Kiskun megyei Kelebia és a partiumi Köröstárkány, valamint a Magyar Patrióták Közössége képviseltette magát.

Botha Dániel-Töhötöm, a Pro Veritas
alelnöke köszönti a megjelenteket

Szeptember 20-án csütörtök este finom házias
ételekkel várták a székelykakasdiak a találkozóra érkező vendégeket. A rég nem látott barátok
üdvözlése éjszakába nyúló beszélgetéssel folytatódott. Másnap, kellemes nyári időben különjáratú autóbusszal a történelmi Királyföldre, az
egykori szász vidékre kirándultunk. Elsőként a
kincses Segesvárt, Nagy-Küküllő vármegye hajdani székvárosát tekintettük meg. Egy finom
közös ebéd elköltése után Berethalom gótikus
erődtemploma következett. Egésznapos szászföldi kirándulásunkat a Nagy-Küküllő völgyének
alsó szakaszán fekvő Medgyesen zártuk.
Közösen felidéztük a Királyföld múltját: a XIIXIII. században erre a korábban székelyek által
lakott területre a magyar király hívta be a szászokat, akik 700 éven keresztül éltek itt. Fájdalmas volt látni, ahogy a régi szász városok az
utóbbi néhány évtizedben a németek kivándorlása miatt románná váltak, és balkáni jelleget
öltöttek magukra. Az épített örökség azonban
ma is emlékeztet a régi korok értékteremtő embereire.
Az ünnepély szombaton délelőtt 10 órakor
kezdődött a székelykakasdi református temp-

lomban. Az istentiszteleten Molnár Endre lelkipásztorral közösen adtunk hálát a Teremtőnek,
hogy egy év után ismét viszontláthattuk egymást. A közönség a templomból átvonult a közeli gyülekezeti házba, hogy Nemes Gyula helytörténész könyvbemutatója révén jobban megismerkedjen Székelykakasd múltjával. A megjelenteket ízletes ebéd várta a művelődési házban,
amit a székelykakasdi iskolások táncos-zenés
előadása követett. Végül az idősebbek is színpadra léptek egy kabaréelőadás erejéig, majd
kezdetét vette az estig tartó mulatság.
A vasárnap a búcsúzásé volt: délelőtt még egyszer összegyűltünk a falu művelődési házában,
majd a székely himnusz eléneklését követően
mindenki hazaindult, hogy egy év múlva újra
találkozhassunk és együtt ünnepelhessük a
nemzeti összetartozást. Ezúton is köszönjük
partnerszervezetünknek a szívélyes meghívást,
a feledhetetlen székelykakasdi találkozásokat és
a határtalan vendégszeretetet!

A tavalyi székelykakasdi találkozóról készített beszámoló megtekintéséhez kattintson ide.
Magyar Patrióták Közössége © 2018. október 5.
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Az ukrán nyelvtörvény gyakorlatilag betiltaná a magyar nyelvet
KÖZLEMÉNY
Ukrajna parlamentje csütörtökön első olvasatban elfogadta az új nyelvtörvényt, ami
az önkormányzatokban betiltaná, a kultúrában és a sajtóban pedig brutális mértékben
visszaszorítaná a nemzetiségi nyelvek használatát. Az előterjesztők az államnyelv
„nyilvános elhanyagolását” vagy megsértését bűncselekménnyé nyilvánítanák, így az
„elkövetőket” akár szabadságvesztéssel is büntetni lehetne. Ha a tervezetet elfogadják,
Kárpátalján az anyanyelv szabadsága a vallási szertartásokra és a magánbeszélgetésekre fog korlátozódni.
Meggyőződésünk szerint a kárpátaljai magyarság megsegítése soha nem volt olyan
fontos feladat, mint napjainkban, amikor Ukrajnában folyamatossá vált a nemzeti közösségek jogfosztása és megfélemlítése. Ennek jegyében a Magyar Patrióták Közössége
továbbra is ki fog állni a kárpátaljai magyarság mellett és az elmúlt években megkezdett kárpátaljai támogatási programjait folytatni fogja.
Különösnek tartjuk ugyanakkor, hogy a demokratikus értékeket hangoztató jogvédő
szervezetek és az európai intézmények most, hogy a magyarok kerültek Kijev célkeresztjébe, nem hallatják hangjukat; pedig az új nyelvtörvény tervezete a tavaly elfogadott oktatási törvényhez hasonlóan minden korábbi Magyarországgal kötött nemzetközi megállapodást felrúg és több nemzetközi szerződéssel is ellentétes, amelyben Ukrajna részes államként szerepel.

Magyar Patrióták Közössége © 2018. október 5.
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