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 Patrióták Krónikája 
IV. évf., 1. szám 

(2019. március 25.) 

A Patrióták Krónikája a 
Magyar Patrióták Közössége 

(1024 Budapest, 
Margit körút 31-33. IV/5.) 
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 írá-
sok és képek a kiadó 

Magyar Patrióták Közössége 
szellemi tulajdonát képezik. 

A Patrióták Krónikája – 
változtatás nélkül – 

elektronikusan és kinyo-
matva egyaránt szaba-

don terjeszthető. 
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Petíciót indítottunk a kommunista utcanevek eltörléséért  

 A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján, a fővárosi Szabó Ervin téren megtartott 

sajtótájékoztatóján jelentette be a Magyar Patrióták Közössége, hogy jogi úton lép fel a 

kommunista utcaneveket eltörlése érdekében. Bár 2013 óta törvény tiltja a XX. századi 

önkényuralmi rendszerekre közvetlenül utaló elnevezések tilalmát, az egyesület tudomása szerint 

jelenleg is még mintegy ezer ilyen utcanév található Magyarországon. 

A sajtótájékoztatóra az egyesület tagjai egy 

bannerrel készültek, amin a szabolcsi Sényő 

községben található Vörös Csillag utca névtáb-

lája volt látható. Hetzmann Róbert, a Magyar 

Patrióták Közösségének elnöke – az ’56-osok 

tettére emlékeztetve – kivágta a vörös csillag 

szót a plakátról, majd a tagok lyukas utcatáb-

lát mintázó matricát ragasztottak fel a Szabó 

Ervin tér utcatáblájára. 

Hetzmann Róbert elnök közölte, hogy az 

egyesület összegyűjtött minden olyan közte-

rületet és közintézményt, melyet olyan szemé-

lyekről neveztek el, akik a XX. századi ön-

kényuralmi politikai rendszerek megalapozá-

sában, kiépítésében vagy fenntartásában részt 

vettek. A Patrióták szerint sérti az áldozatok 

emlékét, hogy számos utcanévtábla a kom-

munista diktatúra harcosait, nem ritkán tö-

meggyilkosait dicsőíti. 

Mivel a kommunista utca- és intézményne-

vek fenntartása mulasztásos törvénysértés-

nek minősül, ezért a Magyar Patrióták Közös-

sége közérdekű bejelentéstétel útján az ön-

kormányzatok feletti törvényességi felügyele-

tet ellátó fővárosi és megyei kormányhivata-

lokhoz fordult. A mai napon az egyesület útjá-

ra indított egy Gulyás Gergely miniszter ré-

szére címzett petíciót is, melyhez az egyesület 

honlapján fél nap alatt több mint ezren csatla-

koztak.  

A szervezők választása tudatosan esett a fő-

város központi részén található Szabó Ervin 

térre: névadója a bolsevizmus, a kommunista 

diktatúra egyik legfontosabb szellemi előké-

szítője volt. Egykori könyvtárigazgatóként in-

tézményét a baloldali önkényuralom ideológi-

ájának terjesztésére használta fel. A forradal-

mi terror híveként 1918-ban személyesen 

tervezett merényletet Tisza István törvénye-

sen megválasztott miniszterelnök meggyilko-

lására.  

A főváros könyvtárát a Tanácsköztársaság 

egyik első döntéseként, a proletárdiktatúra 

kiépítésében szerzett érdemeire tekintettel 

nevezték el az 1918 végén elhunyt Szabó Er-

vinről. A Magyar Patrióták Közössége szerint 

a hatályos magyar jogrendbe ütközik, hogy a 

Kivágott vöröscsillag 
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bolsevizmus egyik legnagyobb példaképe ma is névadója Magyarország egyik legfontosabb kulturá-

lis intézményrendszerének. 

A sajtótájékoztatót követően az egyesület tagjai postára adták az összegyűjtött kommunista utca-

nevek első csomagját. 

Amennyiben egyetért kezdeményezésünkkel, az alábbi petíció aláírásával Ön is hozzájárul-
hat ahhoz, hogy egyetlen magyar gyermek se nőjön fel olyan utcában vagy tanuljon olyan is-
kolában, amit árulókról, gyilkosokról neveztek el. 

Kattintson: https://utcanevek.magyarpatriotak.hu/ 

 

Magyar Patrióták Közössége © 2019. február 25. 

A Ságvári-utcatábla lematricázása 

Kép: Echo Televízió 

https://utcanevek.magyarpatriotak.hu/
https://utcanevek.magyarpatriotak.hu/
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Egymillió forint a kárpátaljai Salánk jövőjéért 

Kanadai magyar szervezetek segítségével összesen egymillió forintot gyűjtött össze a Ma-

gyar Patrióták Közössége a kárpátaljai Salánk Ifjúsági Házának javára. Az adományt január 

11-én ünnepélyes keretek között nyújtotta át egyesületünk küldöttsége Balogh Attila refor-

mátus lelkipásztornak a Nagyszőlőshöz közeli településen. Az átadón Grezsa István Kárpát-

aljáért felelős miniszteri biztos és Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul is jelen volt. 

Délután három órakor imahét alkalmából ta-

lálkoztak a salánki reformátusok – fiatalok és 

idősek – az Ifjúsági Házban. A középkori ere-

detű templom felújítása miatt egy ideje ebben 

a fejlesztésre szoruló épületben tartják az is-

tentiszteleti alkalmakat is. Balogh Attila lelki-

pásztor az imanap résztvevői előtt felidézte: a 

szovjet időkben az épületet államosították, 

ukrán iskolát hoztak létre benne, de mostan-

tól minden porcikájában a magyar identitást 

fogja szolgálni.  

A közös imádságot követően Grezsa István, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kár-

pát-medencei Óvodafejlesztési Program koor-

dinálásáért felelős miniszteri biztos megkö-

szönte a Patriótáknak, hogy a decemberi jóté-

konysági gyűjtést megrendezték. Nagy dolog, 

hogy ilyen fiatal emberek a saját idejüket nem 

kímélve gondoltak másikra, és gyűjtést ren-

deztek – jelentette ki a miniszteri biztos. A sa-

lánki magyar jövő megerősítése érdekében 

létrejött nemzeti összefogásra utalva elmond-

ta: „Ahhoz, hogy megmaradhassunk magya-

roknak, nem szabad egyetlen szállásterületet 

sem feladni.” 

Hetzmann Róbert, a Magyar Patrióták Kö-

zösségének elnöke elmondta: „Mivel a kárpát-

aljai magyarság jelenleg a leghányatottabb 

sorsú nemzetrészünk, elhatároztuk, hogy a mi 

szerény eszközeinkkel hozzájárulunk a kár-

pátaljai magyarság megmaradásához.” A Pat-

rióták vezetője kiemelte, hogy az egyesület 

2018-ban két jótékonysági esttel is segítette 

Az ifjúsági ház Salánk főutcáján 

Kép: Hegedűs Csilla / Kárpátaljai Igaz Szó 



        
                 PATRIÓTÁK KRÓNIKÁJA www. magyarpatriotak.hu 
 

  

 

6 

Kárpátalját: tavasszal a korláthelmeci magyar 

óvodáért gyűjtöttek adományokat. „Látva azt, 

hogy a kárpátaljai magyarokra nehezedő 

nyomás fokozódik, egy újabb jótékonysági es-

tet rendeztünk tavaly december 6-án Buda-

pesten, a Duna Palotában a Salánki Reformá-

tus Ifjúsági Ház felújításának támogatására” - 

fejtette ki, majd az egyesület nevében Grezsa 

István miniszteri biztossal közösen átadták a 

Patrióták ajándékát jelképező adománytáblát 

Balogh Attila lelkipásztornak. 

Az istentiszteleten részt vett Szilágyi Mátyás, 

a beregszászi magyar főkonzul, aki beszédé-

ben áttekintést adott a kárpátaljai helyzetről 

és a magyar állam által eddig megtett intézke-

désekről. A főkonzul reményének adott han-

got, hogy a közelgő ukrán elnökválasztást kö-

vetően a kiélezetté vált ukrán-magyar kapcso-

latok újra normalizálódni fognak. Szilágyi Má-

tyás emlékeztetett: idén Rákóczi-emlékév van, 

ami nagy lehetőség a település számára, mivel 

a fejedelem utolsó országgyűlését éppen Sa-

lánkon tartotta.  

Végül Aljohin Viktor, Salánk polgármestere 

megköszönte az anyaország figyelmét és féltő 

gondoskodását, mellyel a kárpátaljai magya-

rokhoz viszonyul. A község első embere fel-

idézte a budapesti jótékonysági estet: decem-

berben még nem tudták, hogy vajon lesz-e bé-

kés karácsony Kárpátalján. Szerencsére béké-

ben teltek az ünnepek, ami reményt ad az új 

esztendőre nézve is. 

Az istentiszteletet követően a lelkipásztor 

kérésére a megjelentek átvonultak az Ifjúsági 

Ház helytörténeti gyűjteménynek otthont adó 

emlékszobájába, ahol a Salánki Református 

Egyházközség és a Magyar Patrióták Közössé-

ge képviselői ünnepélyesen aláírták a szerző-

dést, amely értelmében az egyesület egymillió 

forinttal járul hozzá a salánki Ifjúsági Ház fej-

lesztéséhez. Az adománygyűjtés átütő sikeré-

hez az is hozzájárult, hogy a kezdeményezés-

hez csatlakozott Kanadából a Vancouver-

szigeti Victoriai Magyar Társaskör és a Nana-

imói Magyar Kulturális Egyesület. 

Az emlékszobában mindenki meggyőződhe-

tett arról, hogy Salánkon már megkezdődött 

az értékőrző munka a régmúlt fennmaradt 

használati és népművészeti tárgyainak össze-

gyűjtése és bemutatása érdekében.  

A hivatalos adományátadót követően salánki 

barátaink a közeli parókián gazdag vacsorá-

val, helyi étkekkel vendégelték meg a Patrió-

ták küldöttségét. A Patrióták által meghirde-

tett összefogás célja a bajbajutott nemzettest-

vérek segítésén túl annak bizonyítása volt, 

hogy mindnyájan egy nemzet tagjai vagyunk. 

A Magyar Patrióták Közössége ezért indította 

útjára 2015-ben a Nemzeti Összetartozás 

Programot, amit ebben a szellemben fogunk 

folytatni 2019-ben is. 

Magyar Patrióták Közössége © 2019. január 20.   
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Már épül a gyülekezeti ház Magyarberkeszen 

Egyesületünk örömteli híreket kapott a kővárvidéki Magyarberkeszről: 2018 őszén elkez-

dődtek és azóta is gőzerővel zajlanak a református gyülekezeti ház felújítási munkálatai, 

amelyek elindítását a Magyar Patrióták Közössége 2017-ben a Nemzeti Összetartozás Prog-

ram keretében egymillió forinttal támogatta. 

A magyar tannyelvű felekezeti iskola épüle-

tét és a hozzá tartozó telket a román államosí-

tás idején vették el az észak-erdélyi közösség-

től, ezt sikerült három évvel ezelőtt visszasze-

rezniük. Ezután döntött úgy a presbitérium, 

hogy felújítják a rossz állapotban lévő törté-

nelmi épületet, hogy abban kialakítsák Kővár-

vidék magyar kulturális központját. A gyüle-

kezeti- és kulturális központ célja a helyi ma-

gyar szórvány összefogása, a szülőföldön való 

megmaradás és a magyar identitás erősítése. 

A felújítás első fázisában a bontási munkála-

tokra, a tartószerkezeti elemek megépítésére, 

illetve a tetőszerkezet megújítására kerül sor. 

A Magyar Patrióták Közössége számára min-

dig nagy öröm ilyen híreket hallani, hiszen 

egyesületünk egyik legfőbb küldetésének tart-

ja a szórványban élő nemzettársaink támoga-

tását. Ezért is szerveztünk 2017-ben jóté-

konysági estet, melynek keretében a magyar-

berkeszi gyülekezeti ház javára gyűjtöttünk. A 

sikeresen összegyűjtött adomány segítségével 

most megújulhat a régi felekezeti iskola épü-

letének megújulása, amelyhez a református 

egyházközségnek sikerült a magyar állam tá-

mogatását is elnyernie. 

A Patrióták ezúton is további sikeres munkát 

kívánnak a magyarberkeszi közösségnek. Bí-

zunk benne, hogy több éve tartó, rendkívül 

gyümölcsöző együttműködésünk a jövőben is 

folytatódik! 

 

Képek: Magyarberkeszi Református Egyházközség 

Magyar Patrióták Közössége © 2019. január 26.  

https://www.facebook.com/berkesz.sarosmagyarberkesz/posts/1225114087643096
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A Patrióták is részt vettek a Székely Szabadság Napján 

A Székely Nemzeti Tanács 2013-ban nyilvánította március 10-ét, az 1854-es Habsburg-

ellenes szervezkedésben résztvevő székely hősök kivégzésének dátumát a Székely Szabad-

ság Napjává. Azóta minden év koratavaszán, immár hetedik alkalommal többezer székely-

földi és anyaországi magyar gyűlik össze Marosvásárhelyen a székely vértanúk emlékművé-

nél, valamint Budapesten a Hősök terén, hogy megemlékezzenek az elődök hőstettéről, és 

megmutassák, hogy hajlandók tenni Székelyföld területi autonómiájáért, továbbá a magyar 

nyelv és a nemzeti jelképek szabad használatának jogáért. 

A Magyar Patrióták Közössége csoportja a fővárosi társrendezvényen vett részt. Az egyesülettel jó 

viszony ápoló partnerszervezet, – a budapesti megemlékezés főszervezője – a Székelyföldért Társa-

ság kérésére rendezőként működtünk közre, elősegítve az esemény zavartalan lebonyolítását. Fel-

adatunk a színpad és a felszólalók, fellépők őrzése, útvonaluk biztosítása volt. Jól mutatja a rendez-

vény békés és összetartó légkörét, hogy nem akadt dolgunk, így testközelből figyelhettük az esemé-

nyeket a pódiumon. 

Hallhattuk többek között Németh Zsoltot, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökét; Dabis 

Attilát, a Székely Nemzeti Tanácsa külügyi megbízottját (akit tevékenysége miatt kitiltottak Romá-

niából); Incze Árpádot, a Székelyföldért Társaság elnökét. A felszólalok mind hangsúlyozták a terü-

leti autonómia melletti küzdelem fontosságát, és üdvözölték az Európai Unió Bíróságának nemzeti 

régiókkal kapcsolatos pozitív döntését, amely új impulzusokat ad a székely autonómia-

törekvéseknek. A délután során fellépett Csurka László, Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló szín-

művész; Varga Miklós énekes, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje birtokosa; vala-

mint az Ismerős Arcok zenekar, akiknek Nélküled című száma ikonikussá vált Kárpát-medence ma-

gyarságának körében. 

 

 

F. A. © Magyar Patrióták Közössége 2019. március 10. 
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Az erdélyi Besztercén ünnepeltük az idei március tizenötödikét 

A Magyar Patrióták Közössége küldöttsége a Beszterce-Naszód Megyei RMDSZ meghívásá-

nak eleget téve részt vett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére megren-

dezett nagyszabású ünnepségen. Útközben megtekintettünk néhány emblematikus erdélyi 

kastélyt is. 

Besztercére menet első állomásunk a Kővár-

vidéki Magyarberkesz (Berchez) falu volt, 

ahol Kovács Péter református lelkész kalauzo-

lásával megtekintettük a 2017 évi jótékonysá-

gi estünkkel támogatott közösségi házon, va-

lamint a szintén felújítás alatt álló református 

templomban zajló munkálatokat. A renoválás 

mindkét épület esetében szépen halad, azon-

ban a munka nagysága miatt még jó néhány 

hónapot várni kell a befejezésig.  

Következő megállónk a Szamos völgyében 

fekvő Kapjon (Coplean) volt. Az egykori Szol-

nok-Doboka megyei falu értékes műemléke az 

1725 és 1771 között épült, összedőlés határán 

álló Haller-kastély. A gondozott kert és körítő 

fal már régen tönkrement, a kastély maga pe-

dig tető nélkül, kibelezve várja végzetét. 

A Dés melletti Szentbenedeken (Mănăsti-

rea) megtekintettük a szintén eltűnés előtt ál-

ló Kornis-kastély még álló részeit. Fájdalom 

látni, hogy mit tett a kommunizmus és a ro-

mániai valóság az erdélyi reneszánsz építé-

szet eme csodás emlékével. A II. világháború-

ban épen maradt kastélyt 1945-ben kifosztot-

ták, könyvtárát és a falak között felhalmozott 

nagyszámú állati preparátumot széjjelszórták 

és az udvaron felgyújtották. 1948 után ter-

ménysiló és iskola működött a falak között; az 

egykori kert helyén – szocialista szokás sze-

rint – focipályát létesítettek. A bejáratot az 

említett unikornisok helyett ma egy birkaka-

rám látványa uralja, ékesen szemléltetve az 

egykor és ma uralkodó intelligenciaszint kö-

zötti különbséget. 

Római katolikus templom és a „kagylós kastély” Kapjonban 

Archív kép forrása: 
 http://archivum2.szabadsag.ro/ 

http://archivum2.szabadsag.ro/
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A besztercei ünnepi rendezvény előtt két 

környékbeli magyar települést kerestünk fel. 

Kevés figyelem fordul ugyanis a román falvak 

tengerében megbúvó Beszterce-Naszód me-

gyei magyarságra. Egyesületünk küldöttsége 

először Cegőtelke (Țigău) falut látogatta meg. 

Az alig négyszáz fős falu 1998-ban – „termé-

szetesen” a román hivatalok gáncsoskodása 

ellenére – önerőből állította fel az 1068-as 

cserhalmi ütközetre emlékeztető, egy ketté-

tört kardot és pajzsot mintázó szoborkompo-

zíciót. Az emlékmű tulajdonképpen egy ma-

gyar világítótorony a román tengerben; mesz-

sziről figyelmezteti a tájékozott utazót, hogy 

ezen a tájon is otthon van a magyarság. 

Az általunk meglátogatott másik magyar fa-

lu, Tacs (Tonciu) egészen másról híres. Napja-

inkban is több helybeli család foglalkozik gyé-

kénykötéssel, más néven gyékényfonással. Az 

itteni szorgos kezek által készített szatyrok, 

kenyértartók, dobozkák, gyékényfonatú üveg-

palackok, tálcák, kaspók rendre feltűnnek er-

délyi és anyaországi vásárokban, sőt már az 

interneten is be lehet azokat szerezni. Az álta-

lunk meglátogatott Szilágyi családban szinte 

mindenki űzi ezt a tevékenységet, a terméke-

ikre elmondásuk szerint kereslet is van. Ter-

mészetesen mi sem tudtunk ellenállni néhány 

darabnak, főleg, hogy finom tacsi bor és fris-

sen sült pánkó (fánk) könnyítette a termékek 

mustráját. 

Besztercén, az észak-erdélyi szászok egykori 

központjában Parti János, a megyei RMDSZ 

vallásokért és helyi szervezetekért felelős 

ügyvezető alelnöke fogadta küldöttségünket. 

A helyi szervezők kérésére Egyesületünk sze-

rény hozzájárulással emelte az ünnep hangu-

latát: mivel a kokárda helyben – nem meglepő 

módon – hiánycikk, Budapestről ötszáz dara-

bot vittünk szétosztás céljából. A március 15-i 

ünnepi rendezvény 18 órakor kezdődött az 

egykori szász vigadó épületében. Az est fő 

meghívottja, a magyarországi Kormorán 

együttes dalaival megerősítette a magyar szó 

és szellem dominanciáját az előadóteremben, 

így nem csoda, hogy vastapssal és a magyar 

Himnusz felszabadult éneklésével ért véget az 

ünnep Besztercén.  

Cserhalom emlékművénél Pásztor Loránd 
cegőtelkei református lelkésszel 

Gyékényfonás Tacson 

Orosz Bence köszönti a beszterceieket 
a Patrióták nevében 
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Másnap hazafelé rövid kitérőt tettünk a va-

laha „Erdély Versailles”-aként emlegetett 

bonchidai (Bonțida) Bánffy-kastélyhoz. A 17-

19. században épült főúri lak Erdély legpom-

pázatosabb reneszánsz-barokk kastélya volt, 

míg a visszavonuló németek 1944-ben fel nem 

gyújtották. Az egykor dúsan ékesített, ma tel-

jesen lecsupaszított épület tető alatt van, de 

nagyon sok víznek kell még lefolynia a Szamo-

son ahhoz, hogy visszakapja régi fényét. 

Közigazgatásilag Bonchida községhez tarto-

zik Válaszút (Răscruci) falu, amely több okból 

is kiemelkedő jelentőségű állomás minden 

Mezőségbe látogató magyar számára. A Bán-

ffyak válaszúti kastélyában született Wass 

Albert, akitől holtában is rettegnek a kommu-

nista és nemzetellenes erők. A Bánffy-

kastélytól néhány száz méterre lévő Kallós 

Zoltán Múzeumot és Népművészeti Központot 

is felkerestük. A tavaly elhunyt néprajzkutató 

és szórványkollégium-alapító hetven éven ke-

resztül gyűjtött anyagait profi módon sikerült 

bemutatni a Kallós család egykori udvarházá-

ban: igazi színvonalas magyar oázis ez az el-

szürkült vidék közepén. 

 

K. G. © Magyar Patrióták Közössége 2019. március 23.  
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