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XX. MAGYAR ŐSKUTATÁSI FÓRUM 

 

Miskolc - 2015. VIII. 4-8. 

 
 A jubileumi rendezvény megnyitójának ünne-
pélyes színhelye a Diósgyőri Vár Lovagterme volt. 
Bognár Lili Janka népdalokat énekelt, a kárpát-
aljai Vihajtó Mihály gitárművész hangszerén a 
szittya lovasok vágtatását idézte meg. Pfliegler Pé-
ter alpolgármester Rostás László városi főépítész, 
Bakk István a Budaörsi Televízió elnöke és az 
egyesület szeretett lelkésze Kovács Imre tartották 
az ünnepélyes megnyitó beszédeket. Hatásos és 
reprezentatív előadást tartott Kiss Krisztina köz-
gazdász, Hankó Ildikó antropológus a Demokrata 
munkatársa, és Tóth Sándor történész. A huszadik 
alkalommal megrendezett találkozó fő témája a 
turáni népek őstörténete, szellemi és lelki kultú-
rája, valamint a magyar Szent Korona volt. 
 

 
 

A XX. Magyar Õskutatási Fórumon Kovács Imre 
református lelkész, Pfliegler Péter alpolgármester, 

Rostás László Miskolc város fõépítésze 
 
 Pfliegler Péter alpolgármester az alkalmat kö-
szöntő beszédében úgy fogalmazott, hogy „a törté-
nelem sosem tekinthető lezártnak, mindig lesz mi-
ről nézeteket ütköztetni, s mindig lesz miről közö-
sen gondolkodni – a magyar őskutatási fórumok-
nak pedig éppen ez a célkitűzése. A Miskolci Böl-
csész Egyesület őskutatási fórumai olyan, sokszor 
talán meglepő következtetéseket, válaszokat ad-
nak, amik a hivatalos történettudományban még 
nem nyertek teret. Az egyesület azonban éppen 
ezzel a küldetéssel, a viták generálásával közelít a 
történelmi igazságokhoz”. 

Dr. Gyárfás Ágnes, a Miskolci Bölcsész 
Egyesület elnöke volt a főszervező: „Jelen pilla-
natban a magyar Szent Korona tan ismeretében és 

védelmében, de türelmesen kivárva kell megke-
resni azt a pillanatot, amikor erőteljesen, kemé-
nyen és komolyan összefogva meg tudjuk segíteni 
a magyar államot abban, hogy bízzon bennünk, 
magyarokban, és ne féljen erős kézzel megvédeni 
az országot! Ez lenne az a szellemi tartalom, amit 
közvetíteni szeretnénk. A Szent Korona össze-
fogja, és szellemi szinten egyesíti a magyarságot. 
A jelenleg Illa berek, nádak, erek című kiadott 
kis könyvemben foglalkoztam azzal a szellemi 
élettel, ami a bükki, a bakonyi sertésőrző kondá-
sok és a lápi halászok körében elterjedt. Ezt a ká-
polnákhoz kötődő lelki-szellemi életet remeték és 
táltosok vezették. Amint a különböző oklevelekből 
rájöttem, ez egy társadalmi rend volt, egy szerve-
zett iskolarendszer volt. Nálunk a XI-XII. század-
ban szervezett rendszerben tanították a gyerme-
keket. Azért volt képes fennmaradni például a 
rengeteg mese, meg a regős ének. Erre a dologra 
felfigyelve értettem meg, hogy miért pont az a hat 
szent van a Szent Korona diadémján.” 

Gyárfás Ágnes olvasatában gyönyörűen kiraj-
zolódott a tűzzománc-képek jelbeszédéből az erőt 
sugárzó teremtés szentsége, amellyel a magyar 
ember győzni tud az óriáson. Szeretné továbbadni 
azt a tudást minden magyarnak, mert képesek va-
gyunk az óriáson győzelmet aratni! Szeretné, ha ez 
megfoganna minden magyar lélekben! A kutatási 
eredmények mozaikjaiból kirajzolódó fejlett isko-
larendszer még élt és működött Mátyás király ko-
ráig, aki a maga egyetemét erre építette fel. Gyár-
fás Ágnes feltárta a Mátyás király egyeteméről 
megjelent rengeteg korabeli írást, és erre az 
alapra helyezte a jelenleg Miskolci Bölcsész 
Egyesület néven működő iskolájukat (amely ré-
gebben a Nagy Lajos Király Magánegyetem nevet 
is magába foglalhatta). Évtizedek óta tudományos 
igényességgel tárják fel a magyarság ősmúltját, 
történetét, nyelvét, egyetemes népi és nemzeti 
kultúráját, zenéjét, táncát s a világban elfoglalt 
helyét. Őrzik, kutatják és felmutatják a magyar ér-
tékeket. 
 Hétfőn, aug. 4-én a Kecskés Együttes kon-
certje hangzott el a Diósgyőri Vár Lovagtermében. 
Zsigmond király korabeli hangszeres zeneművek, 
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dalok, balladák kerültek bemutatásra nagy siker 
kíséretében. 
 Kedden tartotta Komáromi Zsuzsanna előa-
dását, aki az etruszk leleteken magyar hímzésmin-
tákat talált. Erről Váradiné Osváth Ilona kiállítása 
keretében beszélt. Mind az előadás, mind a ki-
állítás nagy érdeklődést váltott ki. 
 Rostás László az egyesület „ludi magisztere” 
kedden este a szent helyek vonzási törvényszerű-
ségét és a lélekre gyakorolt hatását elemezte szel-
lemi továbbképző előadásán. 
 Turóczi Péter verseit Magyar Judit adta elő 
(betegsége miatt későbbi időpontba). Heiler Éva 
ihletett versmondása nagy hatást gyakorolt a hall-
gatóságra. 
 Szép magyar verseket gitár kísérettel éne-
kelte el Dr. Nagy Géza, aki orvos is, előadómű-
vész is. 
 Kedden aug. 5-én rendezték meg a 41 éves 
ÕSI GYÖKÉR szerzői estjét. A lapot Buenos 
Airesben indította el Badiny Jós Ferenc professzor 
és 1999 augusztusában átadta Gyárfás Ágnes és 
az egyesület gondozásába. A folyóirat felkerült az 
Országos Széchenyi Könyvtár ”Hungarica” gyűj-
teménye tagjaként a világhálóra. Bakk Erzsébet 
előadásában ennek technikai oldalát is megvilágí-
totta. 

 

 
 

 
 

A Kecskés Együttes koncertje 
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Seffer Miklós Keszthelyről érkezett, tervező 
grafikus. Jelenleg a budapesti Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem hallgatója, a Szent Rendszer el-
mélet megalkotója. Szakrális földrajz a Szent Ko-
rona szellemében címmel tartott előadást. „Az én 
meglátásom szerint a szakrális földrajz a létező 
épített és táji örökségünkben keresi a szent rende-
zőelveket, az isteni jelenlétet. Ebben fedeztem fel 
magának a Szent Koronának a jelenlétét, tehát 
Magyarországnak a legszentebb eszmeiségét, kul-
tuszát. Maga az egész magyarság történelme a 
Szent Korona történelme. Úgy gondolom, hogy a 
Szent Korona nem a múltnak fog szólni, hanem a 
jövőnk záloga. 

Megfigyeltem, hogy a Szent Koronán szereplő 
szent személyeknek az évkörön elfoglalt ünnepei 
bizonyos magyarországi tájegységek települései-
nek teljes tükörképei. Tehát rá lehet vetíteni ezt 
az évköri alakzatot, amit a Szent Korona szent sze-
mélyei alkotnak. Rá lehet vetíteni bizonyos táj-
egységek településhálózatára és egy teljesen 
konkrét és egyedi rendezőelvet kapunk. Nem csak 
önmagukban álló települések szövetét látjuk a 
térképen, hanem egy rendszer bontakozik ki, ahol 
maguk a településnevek, az ott található szakrális 
építmények (esetleg kolostorok) titulusai. Nagyon 
sok összefüggés van ebben a rendszerben, amit én 
naptárkörnek neveztem el. A véletlenek sorozata a 

Pilisre irányult. Itt találtam meg a legelső szent 
rendszert. Spirituális erőművek szent rendszeré-
nek is nevezhetjük. A Pilis a pálos rend bölcsője, 
tehát már ez is ad egy spirituális töltést a helynek. 
Ezen kívül még felfedeztem a Bakonyban, a Me-
csekben és a Keszthelyi-hegységben hasonló 
rendszereket, amik szinte egymásra rímelnek. Ha-
sonló töltetű, hasonló nevű települések is talál-
hatók ugyanazokon a naptári pontokon. Óvatosan 
mondom: nem gondolnám, hogy ez tudatosan lett 
megalkotva, hanem egy isteni jelenlétnek egy fo-
lyamatos beavatkozása lehetett a vallásos ember 
életében. A középkori ember sokkal nyitottabb 
volt, sokkal inkább átjárta az életüket a vallásos-
ság, a szakrális élet. Valahogy ez az égre hangolt 
lelkület, talán egymástól függetlenül kiépült ko-
lostorokat hangolt össze egy egységes egésszé. Je-
len pillanatban ebben látom a mögöttes magyará-
zatot. Nagyon szeretném, ha ez hatna a mai em-
berekre, de ezt csak úgy lehetne felébreszteni, fel-
kelteni, ha egy tudatos kivonulás lenne ezekre a 
naptárkörökre és a megfelelő szenthez vagy égi 
személyhez való konkrét, irányult ima összhangja 
esetleg egy plusz töltetet adhatna magának az em-
beri fohásznak. Ez a harmadik, és egyben legran-
gosabb fórum, ahol ezt be tudom mutatni, bár na-
gyon leszűkített formában.” 
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Régészeti szenzációról, pár éve tartó ásatási 
folyamatról értesülhettünk Tóth Sándor történész-
nek, az egri Történeti Tárház tulajdonosának vetí-
tettképes előadásából. Magyarország egyik legna-
gyobb lelőhelyén, a Kecskemét melletti Bugac-
pusztán tárták fel az Aranymonostort a Kecske-
méti Múzeum kitűnő régészei és munkatársaik. Ez 
a tény teljesen más alapokra helyezi a magyarság 
őstörténetét, történelmünk megítélését. Magas 
szintű kultúráról tanúskodó város romjai kerültek 
elő a megtalált monostor, az egyházi épületek és a 
világi épületek gazdag leletanyagával. Szent Lász-
ló uralkodásának korától a tatárjárásig itt, Ma-
gyarországon, egy hatalmas, virágzó birodalom 
volt, nem pedig a sötét középkor uralkodott, mint 
ahogyan ezt sokan hitték illetve tanították. Ezt a 
kultúrát pusztította el a tatár sereg. Előtte, I. Szent 
László királyunk idejétől százötven évig idegen be 
nem tette hazánkba a lábát, hála Könyves Kálmán 
és III. Béla királyaink országvezetésének is, ami-
kor folyamatosan fejlődő, erős volt a gazdaságunk 
és a katonaságunk. Európa egyik vezető nagy-
hatalma lennénk, ha ez a rombolás nem követke-
zett volna be. 
 

 
 

A fórum közönsége 
 

Az eddig feltárt város két kilométer hosszú 
volt, a bazilikája hatalmas, háromhajós, kéttornyú 
épület. Közép-Európa egyik legnagyobb bazilikája 
volt. Világhírű leletek is napvilágra kerültek, pl. a 
Limoges-i kincsek, aranyozott, bronz és zománcos 
tárgyak, Szent Péter ereklyetartója, rengeteg ék-
szer. A magyar nemzet, a magyar királyság, a ma-
gyar birodalom a kultúra legmagasabb színvona-
lán állott! Gazdaságilag, katonailag Európa leg-
erősebb állama voltunk addig, amíg a tatárjárás 
mindezt pusztává nem tette. 

 

 
 

Szepeskáptalan püspöki székesegyház megtekintése 
 

Minden Őskutatási Fórum keretein belül van 
egy kirándulónap. Ez alkalommal a Szepesség 
gyönyörű tájain autóbuszoztunk régi magyar em-
lékhelyeket felkeresve. Egy látószögön belül ke-
reshettük fel a Felvidék legnagyobb terjedelmű 
várromját és Szepes-káptalant. Közép-Európa leg-
nagyobb kiterjedésű vára Szepes vára, amelyet az 
északi gyepűk védelmére és a királyi várispánság 
székhelyeként kezdték építeni gránitcsúcson már 
1113-ban. 1249-ben már okirat említi az eredeti 
lakótornyot, amelyhez hozzáépítettek, s a román-
kori palota körüli bővítésekkel a 15/16. századok 
folyamán nyerte el végső formáját. Szepes várme-
gye első székhelye volt. Összesen 135 helyisége 
volt, amiből a 3 m vastag falak néhol még ma is 
20-23 m magasak. Az 5. udvar 25 m magas tornya 
a legépebb. Volt a várban majorság, malom, sok-
száz főnyi katonaság, 75-100 ágyú, még temető is. 
A romterület védett, a kilátás gyönyörű. A vár kö-
zelében, a külön álló Szent Márton hegyen alakult 
még Imre király idejében egy sajátos egyházi vá-
ros, a szepesi prépostság székhelye: Szepes-
káptalan (Spisská Kapitula). Ma is csak 30 épü-
lete, s egy utcája van, a kanonoksor. Az utca két 
oldalán tíz-tíz kanonoki ház, a püspöki palota, a 
templom és papnevelő intézet épülete áll. A várost 
1662-65 között épült bástyafalak veszik körül, s 
két bástyakapuja van. 1776-ban lett püspöki 
székhely, a káptalan 1848-ig hiteles hely volt, így 
gazdag levéltára is van. A mai püspöki székes-
egyház helyén 1140-ben már állott egy román stí-
lusú épület. A jelenlegi kéttornyú, háromhajós, 
gótikus bazilikát 1232-ben kezdték építeni román 
stílusban, és a 15. században fejezték be gótikus 
ízlésben. Az északi kapun belül egy 13. századi 
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kőoroszlán áll, ez a legrégebbi stílusú műalkotás a 
Felvidéken. Északi falán fennmaradt I. Károly ki-
rály koronázását ábrázoló hatalmas falikép, amely 
1317-ben készült és ma is ép. A falakon főúri és 
fejedelmi címerek láthatók, néhány maradt csak 
meg a 15 szárnyasoltárból. A templom legszebb 
része a Szapolyai István nádor által 1493-ban épí-
tett gótikus Szapolyai kápolna, a Szapolyai-család 
vörös-márvány síremlékével. Az egész épület-
együttes műemlékvédelem alatt áll. Szepeskápta-
lan, Szepesvár és Szepesváralja az Unesco védett 
örökségének része. 
 

 
 

Szepeskáptalan püspöki székesegyház belseje 
 

 Csütörtökön aug. 7-én délután Nádi Katalin 
hatalmas tortával lepte meg a 20 éves születés- 

napját ünneplő Őskutatási Fórum tagjait, az akkor 
éppen megjelent több mint 80 ember mindeni-
kének jutott egy-egy szelet a Kisgergely cukrászda 
remekművéből. 
 Ugyancsak csütörtökön délután nyitotta meg 
Pálné Dr. Conty P. Magdolna PATAKI JÁNOS 
festőművész kiállítását a Bölcsész Galériában. Pa-
taki János az ország művészvilágának meghatá-
rozó személyisége. Grafikáival arculatot adott az 
egyesületnek, a Magyar Szent Koronáról alkotott 
kompozíciója egyedülálló remekmű. 
 A megnyitón elhangzott Hampó József Ma-
gyar Capricciója a szerző és Nagy Zoltán trom-
bitaművész előadásában, melynek DVD változata 
is elkészült.  

A XX. Őskutatási Fórum további előadói: 
Vukics ferenc, Patkós Attila, Szarka Zoltán, Rónai 
Lászlóné, Szakolczay Zsolt, Rápóti Fekete Mó-
nika, Pitlu János, Kecskés András, Czeglédi Kata-
lin, Schmidt Irén, Szabó András, Farkasinszky 
Tibor, Bakk István, Záhonyi András, Medvigy 
Endre, Tircsné Dr. Propper Valéria, Berényi Lász-
ló, Tibold Szabina, Szőnyi Magdolna, Fister Mária 
Magdolna, Rózsa György, Hervay Tamás, akik ér-
tékes előadást tartottak, s ezzel elmélyítették ma-
gyarságtudatunkat. 

 
Simonné Schuck Mária Magdolna és a szerk. 

 
 

 
 

Pataki János festõmûvész grafikája 
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SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 
 

Magyarok Háza, 2015. május 30-31. 
 

Siklósi András áldozatos szervező munkájának 
eredményeként idén is sokan eljöttek meghall-
gatni a nemzeti elkötelezettségű kutatók, szerve-
zők, mozgalomindítók előadásait. 
Változatos beszámolókat hallhattunk, igen sokféle 
témakörből. A műsort versbetétek is színesítették, 
Pitti Katalin csodálatos énekhangja pedig min-
denkit megörvendeztetett. 
Egyperces néma felállással emlékeztünk meg az 
51 éves korában nemrég elhunyt Lipusz Zsoltról, 
akinek előadása így sajnálatos módon elmaradt. 
(Megj.: Lipusz egyik meghökkentő állítása, hogy Ma-
gyarországon egy ideje minden gyermek „eredendő 
bűnnel” születik – csupán azzal, hogy magyar, kiváltja 
a liberális és a pánszláv erők, az internacionalista, ke-
reszténységét elfelejtő, manipuláló európai média „ha-
ragját”.) 
 
Teljes kép nyújtására most nem vállalkozhatunk – 
néhány érdekességre azonban megpróbáljuk fel-
hívni a T. Olvasók figyelmét. Régebben vaskos 
kötet is készült a találkozókról, mely az elhangzott 
előadásokat részletesebben, képmellékletekkel 
mutatta be. Az anyagi források hiánya miatt a 
szervezők most nem tervezik ilyen könyv megje-
lentetését. 
 
Néhány elhangzott gondolatsor 
Éva Mária Barki kiemelte, hogy alig néhány évvel 
lebontása után épül az „új Berlini Fal” – méghoz-
zá az orosz-ukrán határon. Kijev „hídépítőként” 
ünnepelt polgármestere most a szakértő németek 
segítségét kérte a „falépítő munkához”. Az USA 
beavatkozott az európai politikába. 

(Megj.: Noam Chomsky amerikai filozófus szerint 
az „elgyengült” Öreg Hölgy – Európa – pedig 
szinte szó nélkül tűri ezt... 
A szerb-magyar határ közelében tervezett kb.  
150 km-es fal arra hívja fel a figyelmet, hogy az 
EU csupán az olaszok és a görögök menekültjei-
vel hajlandó foglalkozni – a nagyobb számban a 
Balkán felől beözönlőkkel azonban nem.) 

A beavatkozás oka: a német-orosz gazdasági 
összefogás és a keleti nyitás (a szorosabb együtt-
működés Kínával) megvalósulása veszélyeztetné 
az USA világhatalmi törekvéseit. 

(Amerika csőd előtt áll – egy kirobbanó háború azon-
ban megmentheti a bukástól.) 
A szegedi Halász József megállapította, hogy a 
mai Európa már nem kér a globalizmusból. Vissza 
kell térni az ősi kultúrák értékrendjéhez. 
 
Bene Gábor egy remek kérdéssel indított. „Lehet-
e a fõhatalmat emberre bízni?” 
A válasza rövid: nem lehet. A Szent Korona Tana 
az a máig élő eszmerendszer, amely jogilag megol-
dást kínál a hatalommal való visszaélés káros 
eredményeinek utólagos érvénytelenítésére, az 
eredeti helyzet visszaállítására. A megelőzés fon-
tos eszköze az elszámoltathatóság, az egyéni, saját 
vagyonra is kiterjedő felelősségvállalás a dönté-
sekért. 
(Megj.: A székely közösségekben régen a döntéshozó 
funkciók évenkénti váltása vetésforgó-rendszerben tör-
tént – lásd Barabási László, a Csíkszeredai Múzeum 
egykori igazgatója könyveiben, melyeket a Fríg Kiadó 
jelentetett meg.) 
Az embereket könnyebb félrevezetni, mint meg-
győzni arról, hogy félretájékoztatják őket. A politi-
kába nagy számban beépülő karrieristák, ellen-
ügynökök jól tudják ezt, s ki is használják. 
 
Szántai Lajos a keresztre feszítés 14 stációját Ma-
gyarország sorsával állította analógiás kapcsolat-
ba. A 15. állomás a feltámadás, mely reménye 
szerint előbb vagy utóbb be fog következni! 
Király B. Izabella egykori politikus is a magyar 
föltámadás esélyeiről, buktatóiról beszélt. Siklósi 
András Harc c. versében ugyanezt így fogalmazta 
meg: 
„Isten velünk van, együtt küzd velünk, 
Legyőzöttekből győztesek leszünk.” 
 
Horváth István orvost bíróság elé citálták – pedig 
csak a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők 
számára talált fel egy új gyógymódot (az immu-
nizálást). Külföldön óriási pénzekért vennék meg 
a szabadalmát – ő azonban azt szeretné, hogy itt-
hon valósuljon meg, és elérhető áron részesül-
hessenek belőle a magyarok is. 
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Varga István a devizakölcsönökkel kapcsolatos 
csalásokról, megtévesztésekről szólt. 
Ilyennek minősítette a középárfolyamon történő 
átszámítást is, mivel egy még nem közismert EU-
döntés szerint a deviza alapú kölcsönszerződések 
hibái (pl. a megtévesztő tájékoztatás) miatt azokat 
forintkölcsönként kell elszámolni. 
A problémák megoldására és jövőbeli elkerülésére 
megoldásként a helyi pénzek és a saját (bankoktól 
független) számlavezetõ rendszer bevezetését ja-
vasolta. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy mi is fizet-
hessünk ún. pénzhelyettesítővel – ennek révén 
egy független hitelkeret állhat majd rendelkezé-
sünkre, amellyel fontos magyar találmányok, gaz-
daságos termékek megvalósítását is lehetne finan-
szírozni. 
 
Lehmann György, a devizahitelesek népszerű ügy-
védje felvetette a ma nemzeti körökben sztár-
előadóként feltűnő, egykori vezetők, politikai ál-
lamtitkárok felelõsségét a devizában történő el-
adósodás tömegessé válásában. Az Európai Bíró-
ság pozitív ítéletét a tisztességtelen szerzõdési 
feltételekről (jogilag pl. nem mindegy, hogy a 
kockázatfeltáró nyilatkozatba foglalt „megenge-
dett” árfolyamváltozás jelentős mértékű, vagy kor-
látlan) egyelőre igyekeznek hazánkban „agyon-
hallgatni” (a magyar ügyvédi kamara furcsa mó-
don ismét néma maradt), pedig a középárfolya-
mon történő forintosításnál sokkal kedvezőbb fel-
tételeket lehet általa kiharcolni a hitelfelvevők 
számára. 
A bankok különjogait a közjegyzői eljárás (a vég-
rehajtás kérése) esetében meg kell szüntetni. Kér-
ni kell a jogtalan végrehajtási ügyek felfüggesz-
tését (csak hivatkozni kell egy közérdekű per pre-
cedenst teremtő ítéletére). 
 
Végvári József nyelvész a test, a tészta és az ostya 
szavainkról olyan rejtett összefüggéseket tárt fel, 
amelyek a keresztény hitélettel kapcsolatosak, és 
más nyelvekben másképp, csak töredezetten érhe-
tők tetten. 
 
Tácsi István szerint az õsi matriarchális világval-
lásból „pogányságot” csináltak az erőszakos hódí-
tók. Kiemelte Szűz Mária (a néphagyományban 
Boldogasszony) társmegváltói szerepét, valamint 
(Szent) István országfelajánlásának jelentőségét. 

A felajánlást később több uralkodónk is megismé-
telte. 
 
Darai Lajos filozófus sajnálja, hogy a régóta be-
gyepesedett, téves tanok nagy része a mai tan-
könyvekben is változatlan formában megtalálható. 
Mára a finnugor rokonságot partizántörténettel ve-
gyítő Arvisura is „beilleszkedett” a folyamatos 
történelemhamisítások rendjébe. Az „Igazszólás” 
egyik ihletője feltehetően Zsirai Miklós nyelvész 
(aki a marxista Molnár Erik téziseit követve, a finn-

ugor nyelvészetet az őstörténeti rekonstrukció és az 
őshazakeresés legfontosabb irányadójának tartotta).  
A műben szereplő „ősi” rovásírás olyan ékezetes 
jeleket tartalmaz, melyek csak a latin betűk átvé-
tele után alakultak ki. 
Kritikával illette Türk Attila régész legújabb el-
méletét is, aki szerint „az eddig elfogadottnál sok-
kal gyorsabb ütemben” (kb. 50 év alatt) költöztek 
át őseink a Kárpát-medencébe. 
 
 

A Szittya Világtalálkozó (SZVT) előadásainak 
részletes programja 

 

Főszervező: Siklósi András 
 

Helyszín: Magyarok Háza, Bp., Semmelweis u. 1-3. 
 
Május 30-án (szombaton) 
 
10-10,30 Lélekemelő muzsika + általános tudnivalók 
+ Himnusz és Magyar hitvallás 
 

10,30-11 Siklósi András: A globalista világterrort csak 
a szkíta-magyar tisztaság győzheti le (megnyitó elő-
adás) 
 

11-11,30 Ifj. Tompó László: Miért tragikusan rossz a 
mai idők kultúrpolitikája és oktatási rendszere? 
 

11,30-12 Ifj. Hegedűs Loránt: Isten megment minket, 
ha hiszünk benne és követjük akaratát 
 

12-12,30 Rostás László: Az (ős)magyar szellemiség és 
lelkiség kiemelkedő szerepe a világtörténelemben 
 

12,30-13 Tanka Endre: Hogyan szerezheti vissza ha-
zánk az EU-ban önrendelkezését államterületének 
földjére? 
 

13-13,30 Végvári József: „Jézussal magyarul” (hit és 
anyanyelv) 
 

13,30-14 Patrubány Miklós: Az MVSZ nemzetvédő 
tevékenysége 1992-től napjainkig 
 

14-15 EBÉDSZÜNET 
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15-15,30 Tácsi István: A kettős magyar megváltás 
elmélete 
 

15,30-16 Kiss Endre József: Megfékezhető-e a korrup-
ció, a harácsolás és a törvényszegés? 
 

16-16,30 Gyárfás Ágnes: A vizek népe az égen és a 
földön 
 

16,30-17 Budaházy Edda: Megállítható és megfor-
dítható-e tragikus népességfogyásunk? 
 

17-17,30 Lipusz Zsolt: A trianoni országvesztés reví-
ziójának szükségessége és akadályai 
 

17,30-18 Aradi Éva: Hun eredetnyomok Indiában 
 

18-18,30 Kiss Maotun István: Őshazánk a Kárpát-
medence 
 

18,30-19 Király B. Izabella: A magyar föltámadás esé-
lyei és buktatói 
 

19-19,30 Záhonyi András: A tények makacs dolgok – 
tudományos melléfogások és hamisítások 
 

19,30-20 Fáy Árpád: Mi a különbség alkotmány és 
alaptörvény között? 
 

20-20,30 Berényi László: Miért van a világnak 4 sar-
ka? (őseink téridő-szemlélete) 
 

20,30-21 Rácz Szabó László (Délvidék): Elszakított 
testvéreink további jogfosztása és megnyomorítása az 
utóbbi 20-30 évben 
 

21-21,30 Grenczer Attila: Magyar hagyományok 
 
Május 31-én (vasárnap) 
 
9-9,30 Szíverősítő dalok, áriák + napi eligazítás 
 

9,30-10 Farkasinszky Tibor: Atilla, Álmos, Árpád – 
emlékezés dicső eleinkre 
 

10-10,30 Horváth István: Immunizálással megelőzhető 
és gyógyítható a szív- és érrendszeri betegség 
 

10,30-11 Eva Maria Barki (Ausztria): Magyarország új 
kihívás a kereszténytelenített és geostratégiailag ve-
szélyeztetett Európában 
 

11-11,30 Halász József: Meddig tart még a mélyrepü-
lésünk, s hogyan állhatnánk végre emelkedő pályára? 
 

11,30-12 Cser Ferenc (Ausztrália) és Darai Lajos: Az 
Arvisura „igazsága” 

12-12,30 Gaudi-Nagy Tamás: Néhány példa a megfé-
lemlítésre és jogtalanságra egy formális „jogállamban” 
 

12,30-13 Bene Gábor: Az „Oszd meg és uralkodj!” 
áfiuma ellen való orvosság 
 

13-14 EBÉDSZÜNET 
 

14-14,30 Szántai Lajos: A magyarság keresztútjárása 
 

14,30-15 Toroczkai László: Az illegális bevándorlás, 
amely átrajzolja Európa etnikai térképét 
 

15-15,30 Somorjai Ferenc: A Kárpát-medence néhány 
kiemelkedő műemléke 

(A közbejött elfoglaltsága miatt távol maradó So-
morjai Ferenc helyére Marton Veronika ugrott be. 
Tőle az I. András király korabeli ima részletes 
szövegelemzését hallhattuk) 
 

15,30-16 Varga István: Miként vegyük kézbe pénz-
ügyeinket? 
 

16-16,30 Czeglédi Katalin: A magyarság őstörténete a 
nyelv tükrében 
 

16,30-17 Tejfalussy András: A desztillált ivóvíz, a 
tiszta NaCl konyhasó s a helyes táplálkozás egész-
ségvédő hatásai 
 

17-17,30 Lehmann György: Devizahitelesekről és vég-
rehajtásokról tényszerűen 
 

17,30-18 Lónay Gyula: A magyar nyelv misztériuma 
 

18-18,30 Hervay Tamás: Érdemes-e jónak és tisztá-
nak maradni egy gonosz, becstelen világban? 
 

18,30-19 Orosházi Ferenc: Bátor, radikális cselekvés-
sel legyőzhető-e a gyávaság, a közöny és az árulás? 
 

19-19,30 Szendrey Marót Ervin: Ősnyelv, őstudás, 
magyar küldetés 
 

19,30-20,30 Zárónyilatkozat, befejezés + Szózat, Szé-
kely himnusz, esetleg kötetlen dalolás (gitárkísérettel) 

A 2015-ös SZVT politikai zárónyilatkozatának 
jelszava: Mentsük meg a magyarságot, s mutas-
sunk példát a világnak! 
A kétévente megrendezésre kerülő Szittya Világ-
találkozó jelentősége egyre nő az összmagyarság 
körében. 

 

Záhonyi András 


