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Ma nagy divat az ellenkezőjét állítani, de mi
szeretjük Magyarországot, a magyar műveltséget és a magyar embereket. Bösztörpusztán
ezzel a szeretettel találkozhattunk látogatásaink során. 2009-ben
már több mint háromszázezer ember látogatott
meg bennünket a három nap alatt. Jó emberek
voltak, jó helyen. Nem volt szemét, gyűlölködés,
magányosság, sem hitetlenség a jövőt illetően. A
Magyar Lélek Helye volt. A Magyarok Országos
Gyűléseiről sokan kedves emléket őriztek meg
lelkükben. Nehéz az új barátok által közvetített
értékekről, a történelmi élőkép megrendítő pillanatairól, az együttmunkálkodás személyiségformáló hatásairól mesélni annak, aki nem élhette át
az élményt. Azok, akik ott voltak, cinkos mosolylyal kacsintanak össze. Félszavakból is értik egymást. Öt év kényszerszünet után ezt a megértést
szeretnénk újra átadni a lehető legtöbb magyar
embernek.
A magyar múlt, jelen és jövő minden értékét most újra együtt ünnepelhetjük – ezúttal
írott történelmünk első országgyűlésének
helyszínén, Ópusztaszeren, 2018. augusztus
17-e és 19-e között.
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VÉDNÖKEINK

Arra legyen gondotok, ami minden
ember szemében jó
S akkor leszünk sikeresek és erősek, ha mindenfajta színtéren – a szakmák színterén, a
helyi kis csoportok színterén, a hit terén – a
lehető legtöbb közösség jön létre, s ha a lehető legtöbb embert tudjuk bevonni közösségi működésbe. 2008-ban Bösztörpusztán
elindítottunk egy rendezvénysorozatot: ez
valójában arról szólt, hogyan gyűjtsük össze
a nemzetben, a nemzeti függetlenségben, a
nemzeti kultúrában gondolkodó közösségeket, s hogyan próbáljuk a kapcsolati tőkéjüket
növelni azzal, hogy önmagukkal ismertetjük
meg őket.
Nekem mint főszervezőnek, azt az elvet kell
szemem előtt tartanom, hogy arra kell legyen
gondom, ami minden embernek jó. Kutatjuk,
hogy mi lehet ez, s úgy gondoljuk, hogy talán megtaláltuk a saját életünkben is. Három
fiam van, szerető feleségem van, boldog családi életet élünk, és az volt bennem, hogy ez
a többi embernek is jár, s valahogy el kell tudnom mondani nekik. S az igazi nagy siker, az a
krisztusi úton és a magyar úton együtt járó siker. Ezt próbáljuk átadni az embereknek, mert
hogy ez az, ami mindenkinek jó.

folytatás a 2. oldalon
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a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára, a MOGY 2018 fővédnöke

Szerkesztett részletek a szerző MOGY 2018-hoz kötődő cikkeiből, nyilatkozataiból

VILLÁMINTERJÚ LITKEI MÁTÉVAL,
A MOGY 2018 FŐSZERVEZŐ-HELYETTESÉVEL
– Miért vállalkozott erre a nehéz, felelősségteljes feladatra?
– Mindig tevékeny részese és alakítója szerettem volna lenni a környezetemnek és a tágabb világnak. Az elmúlt tizenkét évben a barantán
keresztül próbáltam hatni az emberekre. Bemutatóinkkal, cikkekkel,
előadásokkal, képzésekkel formáltuk a szemléletüket, és próbáltuk őket
rávenni, hogy vegyenek részt a magyar műveltségen alapuló, szerves
közösségi működésben. Habár rengeteg embert értünk el a barantán
keresztül, rá kellett jönnöm, hogy önmagunkban nem vagyunk elég hatékonyak. Szélesebb társadalmi rétegekhez kell eljutnunk. Véleményem szerint, ha van lehetőségünk változtatni a dolgok menetén, és nem tesszük, akkor az ezt követően kialakult állapot a mi
felelősségünk is. Amikor Vukics Ferenc felkért erre a feladatra, pontosan tudta, hogy nem fogok
nemet mondani. Amikor a magyar társadalom közösségi újraszervezéséről van szó, nem fogok
tudni otthon ülni a fenekemen.
– Miért fontos a MOGY? Mit ad Önnek?
– A MOGY-ot sok szempontból lehet vizsgálni, és sok minden miatt mondhatjuk, hogy értékes.
Például, mert próbáljuk létrehozni a magyar közösségek szerves hálóját, embereket vonunk be
közösségi működésbe, vagy mert próbáljuk megszervezni a valódi érdekképviseleti szerveket
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A valódi magyar civil közösségek
köszönik, jól vannak
A nagyvilágban mindenki értünk aggódik. Néhány pár tucat tagból álló civil szervezet érdekeinek sérelme esetén ma már nagy tekintélyű
nemzetközi szervezetek, kormányok lépnek
fel, és a demokrácia haláláról beszélnek. Több
tízezer civil szervezet van hazánkban, és az
ezekben dolgozó emberek a gazdasági fejlődésnek és az ország stabilitásának köszönhetően egyre több saját erőforrással rendelkeznek
ahhoz, hogy valódi, organikus civil közösségi
életet éljenek. Az előző kormányok hibás döntései következtében nemcsak a hagyományok,
a nemzeti lét értékei kerültek veszélybe, de a
valódi civil közösségi működés keretei is. Egy
kifosztott államban élő, kifosztott lakosság
nehezen tud közösségi működésére elegendő munkát, időt és anyagi erőforrást mozgósítani.
Az elmúlt választások legfontosabb hozadéka a civilek számára, hogy az ország nem sülylyedt destabilizációs szakadékba. Mi minden
eddig végzett munkánk eredményét elveszthettük volna egy káoszba süllyedt országban.
A mostani kormányzat éppen most teremti
meg természetes közegét egy egészséges civil
működésnek.
Liberális értékek is lehetnek
antidemokratikusak
A többségi demokrácia lényege a többségi támogatásra való építés és a hatékonyság. Tulajdonképpen mindaz, amit a mai
magyar kormány új útnak kijelölt, az számomra a többségi kereszténydemokrácia.
A demokrácia, tehát a népfenség lényege nem
az eredmény, hanem a módszer; nem arról szól,
mi a politikai döntések tartalma, hanem arról,
hogy azok hogy születnek: demokratikusan.
Bármennyire fáj egyeseknek, de a liberális értékek attól nem lesznek demokratikusak, mert
liberálisak. Liberális értékek is lehetnek antidemokratikusak, ha nem demokratikusan döntenek mellettük.
Keresztény jellegünk
Orbán Viktor kereszténydemokrataként határozta
meg a magyar politikai életet, mi pedig a Magyarok Országos Gyűlése során ennek a közösségi
életnek a magyar keresztény jellegét hangsúlyozzuk. Az Ópusztaszeren megtartásra kerülő
ökumenikus istentiszteletet nemcsak a keresztény
egyház egysége határozza meg, hanem a magyar keresztény kultúra és műveltség egysége is.
A modernitásban sok ember elszakadt az
egyházaktól, de attól még műveltsége magyar
keresztény maradt. Ők is részesei erősödő
nemzeti közösségünknek. Komoly tanulási folyamat előtt állunk, hogy egy ilyen rendszert hatékonyan tudjunk működtetni.
Fenntartható nemzetállam a célunk
Fenntartható nemzetállam a célunk. Ennek megfelelően keressük a feladatainkat.
Érzékeljük, hogy a magyar közösségek
tagjai elsősorban egyéni felelősségvállalásukkal járulhatnak hozzá a társadalmi összetartozás erősítéséhez, valamint a nemzetállam
és a nemzeti műveltség fenntarthatóságához.
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Egyszerre kell egyetemes értékeket vallanunk és törekednünk a decentralizációra.
A liberalizmus individualizmusától eltérően a
közösségi élet és a személyközpontúság egységét kell megteremtenünk. Ebben a gondolatrendszerben a társadalom azért van, hogy az
egyén fejlődését lehetővé tegye, az egyén pedig
azért, hogy megteremtett értékeivel elősegítse a
társadalom fejlődését. Ez a gondolkodás vallja
a „természetes” közösségek – mint amilyen a
család, illetve a különböző egyesülések – meghatározó szerepét.
Csupán kerüljük az egyszerű
logikai tévedéseket
Sokszor szemünkre hányják, hogy nem vagyunk
szolidárisak, pedig csupán kerüljük az egyszerű logikai tévedéseket. A keresztény gyökerű
szolidaritás a teremtett emberben és annak méltóságában hisz. Nem ismerünk kettős mércét.
Nem értjük, hogy miért lenne az a szolidaritás,
hogy sok százmillió forintból otthont és munkahelyet teremtünk Európában néhány millió
embernek, amikor ugyanebből az erőforrásból
az emberek százmillióit lehetne megmenteni saját hazájukban. Nem értjük, hogy miért
is kellene minden kritika nélkül befogadnunk
mindenkit, de közben feledkezzünk meg arról a
kérdésről, hogy kik azok, akik az élhetetlen állapotokat előidézték ezekben az országokban.
A mi szolidaritásunk mélyebb és szentebb felfogása az emberi életnek. Mindez pedig nemcsak a
közösséghez való viszonyulás esetében jelent eltérést az individualizmushoz képest, de az egyén
(személy) méltóságával, jogaival, kötelezettségeivel és lelki szükségleteivel kapcsolatban is. Ezért
is hiszünk a nemzeti közösség szerepében.
Múlt, jelen és jövő egységét valljuk. Mi
könnyebb lélekkel távozunk ebből az életből, ha tudjuk, hogy gyermekeinket, unoká-

inkat egy velük szolidáris nemzeti közösség
együttműködésére bízhatjuk. Karácsony
Sándor szavaival élve: Nekünk nem az a magyar, akinek a nagyszülei magyarok voltak,
hanem az, akinek az unokája is magyar lesz.
Valódi közösségek és nemzeti
fenntarthatóság
Az egyházak és a civil közösségek már létezésükkel is hozzájárulnak a nemzeti, társadalmi összetartozás, az emberek és csoportok
közötti bizalom erősítéséhez. A valódi civil
közösségek az önállóság és az egyéni felelősségvállalás értékeinek közvetítésével, illetve támogatásával erősíthetik az emberek
önszerveződését.
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiában a kormányzat egyértelműsítette a
magyar civil társadalommal kapcsolatos céljait. A társadalmi szervezetek (egyházak, civil
szervezetek) létrejötte, működése a kormányzat
véleménye szerint önmagában is fontos cél, hiszen ezek a szervezetek olyan közösséget biztosítanak az emberek számára, ahol lehetőség
nyílik az értékek átadására, társadalmi kapcsolatok ápolására. Az ilyen intézmények jogszabályi kereteinek biztosítása, valamint támogatása a kormányzás egyik fontos feladata. Ezek
a kisközösségek emellett hatékony kontrollt
jelenthetnek a közösségi döntéshozóknak is.
A Magyarok Országos Gyűlése célja, hogy
hozzájáruljon a fenntartható nemzetről vallott
nemzeti egyetértés kialakulásához. A nemzet
fenntarthatósága ugyanis nem csak kormányzati
kérdés. A magánszemélyeknek, a családoknak,
nemzeti közösségeknek is olyan célokat, értékeket kell követniük és olyan kezdeményezésekbe kell belevágniuk, amelyek biztosíthatják a
fenntartható társadalom elérését. Ez a folyamat
végre megindult.

VILLÁMINTERJÚ LITKEI MÁTÉVAL,
A MOGY 2018 FŐSZERVEZŐ-HELYETTESÉVEL
folytatás az 1. oldalról

Magyarországon. Amúgy számomra a MOGY egyenlő a tanulással. Létezik egy módszer a pedagógiában, amit projektoktatásnak neveznek. Ez azt jelenti, hogy a tanulók egy meghatározott
feladaton keresztül – például egy csónak megépítésével – tanulják az egyes tudományterületeket.
A csónaképítésen keresztül találkoznak a matematikával, a történelemmel, a természetismerettel,
a technikával stb. Nekem most a MOGY a csónak, amin keresztül a közösségszervezés csínjátbínját kitanulhatom, és reményeim szerint a későbbiekben ezzel a közösség javát szolgálhatom.
– Mi az Ön civil foglalkozása? Mit jelent Önnek ilyen fiatalon ilyen hatalmas rendezvény főszervezőhelyettesének lenni?
– Civilben vállalkozó vagyok. Gyógynövény- és élelmiszer-feldolgozással foglalko-zom Tiszafüreden. Tekintve, hogy édesapám a ’90-es évek elejétől ezzel foglalkozott, illetve hogy agrármérnöknek
tanultam, ez az út szinte ki volt jelölve számomra. Nem olyan rég viszont rendezvényszervezéssel
foglalkozó vállalkozást is indítottam, hiszen ez talán kicsit közelebb áll a szívemhez. Nem mellesleg
pedig szerettem volna a tizenkét év barantás szervezés tapasztalatát az üzleti életben is kamatoztatni.
Vukics Ferkót gyermekkorom óta ismerem a baranta révén, és számomra mind emberileg, mind
szakmailag példakép, így hatalmas megtiszteltetés volt a felkérés. De emellett hatalmas felelősség is, hiszen soha ekkora feladat nem volt még rám mérve. Próbálok helytállni és felnőni hozzá.
– Min múlik, hogy sikerül-e másokat is rávenni a segítésre, önkéntes munkára?
– Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a legnagyobb meggyőző erővel a személyes beszélgetések bírnak. Leginkább azon múlik, hogy valakit sikerül-e bevonnunk ebbe a munkába, hogy rá
tudjuk-e szánni a megfelelő időt. Ha igen, akkor általában sikerül megértetni az emberekkel, hogy
mennyire fontos a küldetésünk, és örömmel segítenek nekünk. A jövőben a legnagyobb feladatot
az fogja jelenteni, hogy minél több emberhez érjünk el személyes kapcsolatok útján. Nem csak
az elkövetkező évek Magyarok Országos Gyűlései fognak ezen múlni, hogy hányan jönnek el és
hányan segítenek. Az elkövetkezendő évtizedek Magyarországának sorsa is azon fog múlni, hogy
ki tudjuk-e építeni az egymással együttműködő és egymásnak segíteni tudó magyar társadalmat,
amelyik kapcsolati tőkéjében és szervezettségében lesz annyira erős, hogy a legnagyobb problémákat is át tudja hidalni.

AMERIKÁBAN SZÜLETTEM

BOTOS GREGORY ZOLTÁN, A MOGY ORSZÁGOS LOGISZTIKAI SZERVEZŐJE
Fel kell tennünk a kérdést magunknak: kik is
vagyunk? Sok évvel ezelőtt hallottam egy érdekes felosztást. Furán hangzik, de nagyon
találó, ezért megragadt bennem. Jellemzően
négyfélék vagyunk: kőre, növényre, állatra
vagy emberre hasonlítunk.
A „kőember” csak van. Nem tesz semmit.
Csak létezik. Ül a TV előtt. Vagy ha dolgozik,
abból sincs haszna se neki, se másnak.
A „növényember” csak magáért küzd. Képes
eltaposni bármit és bárkit, hogy érvényesüljön.
Gyom módjára megharcol a napfényért, de kizárólag magára gondol.
Az „állatember” olyan mint egy farkas és falkája. Megvédi családját és közeli baráti körét,
szinte bármit megtesz értük, de mások ellenében is. Könnyen ítélkezik. Idegent nehezen
enged közel magához.
Az „emberember” viszont mindenki javára
fáradozik. Legfontosabb célja: békés, hasznos, egészséges együttélés egymással és a
természettel. Nemcsak a családja fontos, hanem a közössége is. Hivatásának érzi, hogy
a köveket, növényeket és állatokat arra ösztönözze, váljanak emberré.
Mindenki elgondolkodhat, hogy saját élete
alapján hova sorolná önmagát. És másokat.
Vajon melyik a legnépesebb csoport?
Mindezek meghatározzák életemet s minden döntésemet.
Amerikában születtem. Édesapám, Botos
László ’56-ban disszidált. Édesanyám ír-angol származású nyelvészként megtanulta a
magyar nyelvet. Születésem idejében eldöntötték, hogy magyarnak nevelnek. Hálával
tartozom ezért. Fiatal koromban Amerikában
nagyon magas sportteljesítményekkel büszkélkedhettem: nemzeti ifi úszóbajnok, nem-

immal barantázni. Akkor ismerkedtem meg
Vukics Ferkóval. Végre egy „emberember”
szavakba öntötte mindazt, amit éreztem, amit
gondoltam, s ahogy igyekeztem élni. Sikerült
rendszerbe foglalnia mindazt, amiben addig
is hittem. Arra ösztönzött, hogy e téren még
több tudást szerezzek, s ő maga is töméntelen ismerettel táplálta hatalmas étvágyamat.
Szerves részévé váltam a baranta közösségnek. Mondhatom, hogy igazi „emberember”
közösségre találtam. Egy pillanatig nem volt
kétséges, hogy Ferkó felhívásra minden energiámmal támogatni fogom a MOGY-ot.

zeti ifi kajak- és maraton-kenubajnok voltam,
oszlopos tagjaként csapataimnak. Ennek
ellenére óriási hiányérzetem volt. Az amerikai olvasztótégelyben elveszve éreztem
magamat. Ugyanakkor vonzott édesapámék
példája: ők minden szabad idejükben fáradhatatlanul a magyar „ügyekkel” foglalkoztak:
írtak, fordítottak, publikáltak, szervezkedtek.
Igaz „emberemberek” a mai napig. Egyetemi
tanulmányaim után – történelem és politológia
szakon végeztem – ellátogattam Magyarországra, és azóta itt vagyok. Itt találkoztam a
feleségemmel, négy gyereket nevelünk. Magyarországon megtaláltam azt, ami hiányzott.
Hazataláltam.
Hogy miért fontos nekem a MOGY? Mert minden ember küldetéssel születik. Amikor felismeri a rá szabott feladatot, bármennyire is nehéz, vállalnia kell, mert csak azzal együtt lehet
teljes és egészséges az élete.
Több mint tíz évvel ezelőtt elkezdtem fia-

Én egy olyan mindenes vagyok a civil életben.
Bár történelmet és politológiát tanultam az
egyetemen, nem ezzel foglalkozom. Amikor
Magyarországra hazatelepedtem, nyelviskolát
indítottam. Később – amerikai ismeretségeimet kihasználva – egy ottani fűvetési technológiát honosítottam – hidrovetésnek hívják –,
és ebből fejlődött ki egy kertépítő vállalkozásom. Egyszerre szellemi és fizikai munkával
érdekesebb az élet! Mivel pedig jó szervezési
képességekkel áldott meg a sors, elvállaltam a
MOGY logisztikai szervezését.
Abból, hogy miként használja ki „Gyuri bácsi” az ún. NGO-kat, látható, hogy a „világ
urai” milyen könnyűszerrel tudják befolyásuk
alá vonni a „kő-” és „növényembereket”. Az
„állatembereket” is könnyűszerrel félre tudják
tájékoztatni, össze tudják ugrasztani. Viszont
az „emberemberekre” nincs befolyásuk, és ha
ők közösségekbe tömörülnek, akkor nemcsak
irányítani nem bírják őket, hanem ők, a közösségek veszik át az irányítást.
Ezért kell megkeresni és megtalálni az igaz
embereket. Nemcsak a MOGY múlik ezen, hanem az egész jövőnk is.

VILLÁMINTERJÚ GISZINGER KÁROLLYAL, A MOGY 2018
ELEKTROMOS HÁLÓZATÉPÍTÉS-VEZETŐJÉVEL
– Miért vállalkozott erre a nehéz, felelősségteljes feladatra?
– A tenni akarást már az őseimtől, apámtól, nagyapámtól örököltem. Hazaszerető
magyarnak vallom magam, erre neveltek, ezt
szeretném átadni a következő generációnak.
Úgy érzem, ha mindenki erejéhez mérten tesz
valamit a közösségért, akkor jó úton haladunk.
– Miért fontos Önnek a MOGY? Mit ad Önnek?
– A börzsönyi találkozó után, a kunszentmiklósi nagygyűlésen megfogalmazott célkitűzésekkel teljesen azonosulni tudtam. Amikor
pedig Vukics Ferenc eljött hozzánk Pomázra,
a lakossági fórum után megalakítottuk a Magyarok Szövetsége régi közösségét. A 2009es márciusi zászlóbontó rendezvényre, a Hősök terére már úgy mentem, mint a szövetség
pomázi közösségének tagja, az első MOGYon pedig már mint megválasztott helyi vezető
vettem részt a rendezvény építési, működtetési és bontási munkálataiban. S aztán 2010ben, a szövetségi székházában kialakított TV
stúdió villanyszerelésén is sokat dolgoztam.
Hogy miért? Elsősorban a magyarságért
való tenni akarás dolgozott bennem. De szá-

momra is mindig feltöltődést jelentett és szép
feladatokat adott. Az országos gyűlésre ellátogatók hatalmas száma, hangulata, viselkedése, az egész környezetnek az elrendezése
és rendezettsége sokat elárul erről ennek a
nevezetes eseménynek a nagyszerűségéről.

– Hogyan kapcsolódik az Ön civil foglalkozásához itteni feladata?
– A 2009-es MOGY építési munkálataira
úgy érkeztem, mint villamoshálózat építő. A
segítő villanyszerelők kérésére vállaltam el,
hogy én tartom a rendezvényszervezőkkel a
kapcsolatot és én egyeztetem az elvégzendő
feladatokat. Szakmámból eredően ez állt a
legközelebb hozzám, itt tudtam a leghatékonyabban segíteni az építési munkákat. De ha
kellett, másban is szívesen segítettem, akár a
tájékoztató rendszer kialakításában, az előadói sátrak helyének kijelölésében, a programok megtervezésében, vagy akár az építmények elbontásában a rendezvény után.
– Számít-e az életkor, ha az ember segíteni
akar?
– Szerintem az életkor nem számít, legfeljebb a fizikai erőnlét. A lelkesedés és a tenni
akarás csodákra képes.
– Min múlik, hogy sikerül-e másokat is rávenni a segítésre, önkéntes munkára?
– A hozzáálláson múlik. Ne a kifogásokat
keressük, hanem mutassunk jó példát. S mindent tegyünk meg a közös hang megtalálásáért a közös cél érdekében.
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BESZÉLGETÉS RAKOTA LÁSZLÓVAL, A FAVÁR ÉS A LELÁTÓ FŐÉPÍTÉSZÉVEL

Így épült a vár 2012-ben (Antal Edit felvétele)
Amikor telefonon keresem, délután öt felé
jár, de éppen ebédel.
– Van már favár? – érdeklődöm húsz perccel később.
– A fejemben.
– S valami látványterv, amit be lehetne tenni
az újságba?
– Az sincs – feleli. – Hiszen csak most dőlt
el, hogy nem a történelmi parkon belül épül
fel a vár, hanem kívül. Az egyik legelőn.
De nem aggódik, hogy vár nélkül maradna a
Magyarok Országos Gyűlése. Eddig mindig
idejében elkészültek. Mindig érkezett elegendő felajánlás, fa és egyéb anyag, munkaerő.
– Amíg nincs itt az anyag java, azt sem lehet pontosan tudni, milyen lesz pontosan a
vár. Hiszen hiába tervezzük fenyőgerendából, ha inkább akác gömbfát ajánlanak fel,
s az érkezik. Annyit tudok mondani, hogy
az a vár, ami most az országos gyűlés kezdetére épül, az hasonlítani fog a 2012-ben
Bösztörpusztán épült várra. Ugyanakkor
arra is tekintettel kell lennünk, hogy a most
épülő várat, az eddigiekkel ellentétben, nem
kell lebontani. Készülne tehát majd egy
olyan erős vár, talán az elkövetkező egy év
során, amely itt fog maradni, és nem csupán
a mostani országos gyűlést és a mostani
történelmi élőképet fogja kiszolgálni, hanem
sokkal több vágyunkat, elképzelésünket.
Vukics Ferkóval sokat álmodoztunk erről.
– Végül is ki dönti el, hogy milyen lesz?
Vukics Ferenc, vagy ön?
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– Mindketten nagyon örülnénk annak, ha a
majdani végleges vár alkalmas lenne várszínháznak és szálláshelynek is. A későbbiekben várszínházi előadásokat is rendezhetnének, és például a barantások is tanyát
üthetnének itt. A várfal belső tere, az úgynevezett gyilokjáró olyan széles lenne, hogy
a várvédők kényelmesen elférnének, sőt, a
nagyobb ágyukat is mozgatni lehetne, ennek köszönhetően viszont az alsó szinten is
elég nagy terek keletkeznének ahhoz, hogy
ott meg a barantások és hagyományőrzők
juthatnának szálláshelyekhez. A vár kapuja
is akkora lenne, hogy vígan el lehet majd
lovagolni alatta. Idén már az Élőkép mellett
különböző gyermekprogramoknak is helyet
biztosít a vár.
Mindez egy 30 x 40 méteres területen nőne
majd ki a földből. De egyelőre még egyetlen
cölöp, egyetlen deszka sincs a helyén.
– Hogy lesz ebből 10 nap múlva egy egész
favár?
– Mindig idejében megérkezik a segítség
– nevet a főépítész. S el is magyarázza,
miért ő a legszerencsésebb a programfelelősök közül. Mindenekelőtt azért, mert övé
az egész MOGY legnagyobb látványossága. Az országos gyűlés százezernyi látogatójában leginkább a történelmi élőkép, a
barantások felvonulása, a különféle csatajelenetek maradnak meg, no meg a helyszín,
vagyis a vár.
– A mostani MOGY indítását, szervezését
megelőzte egy baranta edzőtábor – meséli. –

Ott százvalahányan jelentkeztek ilyen-olyan
feladatokra, s a végére maradtam én. S ott
is elmondtam, mert így érzem, hogy az öszszes közül az én feladatom lesz a legcsodálatosabb, mert mindig a vár s a körülötte
zajló események a MOGY legnagyobb és
legemlékezetesebb látványossága.
– S hogyan szerez hozzá elegendő fát és
segítőt?
– Tudja, nemrég elváltam. Budapestről leköltöztem Egerszalókra, egy 13 hektáros tanyára. Ott élek, természetközelben. S mostanság még inkább azt tapasztalom, hogy
ha dolgozom, a Jóisten mindig odarakja a
segítséget. Ha tönkremegy az autóm, akkor
váratlanul beesik egy munka, s lesz miből
kifizetnem az autóm javítását. Nekem nem
kell különösebben emberek, munkaerő után
szaladnom, mert jönnek kérés nélkül is, a
tízévestől a hetvenévesig. Várat építeni jó
dolog. S előbb-utóbb felajánlanak és hoznak elegendő anyagot is. Olyan mesterekkel dolgozom együtt, akikkel már több várat
is felhúztunk. Csak annyit mondok nekik,
hogy milyen szerkezet kellene, milyen fából,
egy-két skicc, s már neki is fognak, s meg
is csinálják.
Némi töprengés után még hozzáteszi:
– Ez a vár mindig több, mint egy faépítmény.
Ez egy jelkép. Az egész MOGY jelképe. Kifejezője annak a csodálatos összefogásnak,
együttműködésnek, együttlétnek, amit ez az
országos gyűlés, az országos találkozó jelent számunkra.

TÖRTÉNELMI ÉLŐKÉP
A történelmi élőkép résztvevői a rendezvény központjában található Történelmi Élőkép tér küzdőterén, a favárnál és a favár mögötti
sorakozóterületen, valamint a felállított színpadon mutatják be dinamikus élőképeiket. A történelmi élőkép tér eseményei:
10.00–13.00

13.00–15.00

15.00–17.00

17.00–20.00

aug. 17. (péntek)

Lovas hagyományőrző
csapatok bemutatói

Lovas hagyományőrző
csapatok bemutatói

Történelmi élőkép
főpróba

Lovas hagyományőrző
csapatok bemutatói

aug. 18. (szombat)

Lovas hagyományőrző
csapatok bemutatói

Lovas hagyományőrző
csapatok bemutatói

Történelmi élőkép

Íjászbemutatók

aug. 19. (vasárnap)

íjász verseny

Közös lövés

Lovasíjász bemutató

LÓKIÁLLÍTÁS
A történelmi élőkép mellett állandó jelleggel magyar lófajták kiállítására kerül
sor. A látogató többek között találkozhat
hucullal, lipicai lóval, mezőhegyesi nóniusszal, bábolnai shagya-arab lófajtával, furioso-north starral, kisbéri
félvérrel, gidránnal és mezőhegyesi
sportlóval. Az idei kiállítás két különleges magyar tenyésztésre kívánja
felhívni a figyelmet: a kunfakóra és az
ahalra. Az előbbi tenyésztésének célja: egy közepes marmagasságú, 130
– 145 cm magas, az ősi íjfeszítő népek, a szkíta, az avar, és a magyar ló
alkatához és tulajdonságaihoz hasonló
lófajta kialakítása. Az utóbbihoz pedig
most csak annyit, hogy a kínaiak egész
hadjáratokat indítottak – sikertelenül –
e „mennyei” ló megszerzéséért.
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SZÍNPADI PROGRAM
Péntek
13.00
13.20
13.40
19.00
21.00
22.30

Árendás táncegyüttes
Döglött Rábca táncegyüttes
Gyerektáncház
Vágtázó Csodaszarvas
Szarka Tamás & GHYMES
Áldás zenekar

Szombat
9.00
9.20
9.50
10.05
10.20
10.30
13.30
18.00
19.00
20.30
22.00
24.00
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Döglött Rábca táncegyüttes
Kútyika ének- és citerakör
Karikás táncegyüttes
Hagyományőrző kelevézek
Köböl Gábor
Dunán innen Tiszán túl
tehetségkutató verseny
gálaműsora
Makám
Fanka Deli
Ördögfű
Barackmag
Török Tilla és zenekara
Mjusic Jam Band

Vasárnap
9.00
9.20
10.00
10.15
10.55
11.05
11.20
11.30
11.45
11.55
12.25
13.30
14.30
18.00

Döglött Rábca táncegyüttes
Olasz Etelka
Köböl Gábor
Gatyamadzag zenekar
Zabka táncegyüttes
Konrád Viktor
Zabka táncegyüttes
Ümmögő táncegyüttes
Folkkommuna táncegyüttes
Ümmögő táncegyüttes
Egység zenekar
Varga Miklós
Forgatós
Balogh Kálmán & Gypsi
cimbalom Band
19.45 Regélő Táltosok
21.15 Zefir
22.45 Dobogókő
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Előadói sátor programok
KEDVCSINÁLÓ
PÉNTEK
12.30–14.00
13.00–14.00
13.25–14.30
13.45–14.55

Raffay Ernő: Ady és a szabadkőművesség (Könyv és sajtó sátor)
Wittner Mária: Jelek, üzenetek, amikre oda kell figyelnünk (Keresztény Magyarország sátor)
Prof. Dr. Papp Lajos: A magyarság küldetése a Kárpát-medencében (Fenntarthatóság útján sátor)
Grandpierre Attila: Tarih-i Üngürüsz (Történelem sátor)

14.30–15.20
16.00–17.00
16.15–17.25
16.30–17.30
17.30–18.30
18.00–19.00
18.30–19.20
18.30–19.30
19.00–20.00
19.00 –
19.00–20.00

Szőke András: Elfeledett tudás az Ősök Házából (Fenntarthatóság útján sátor)
Incze Nikoletta: A politikai iszlám és a migráció (Visegrádi négyek sátor)
Raffay Ernő: Trianon előzményei (Történelem sátor)
Marosi Antal: Haditudósítás (Könyv és sajtó sátor)
Gajdics Ottó: A nemzeti újságírás múltja, jelene és jövője (Könyv és sajtó sátor)
Géczy Gábor: Mert az élet él, és élni akar (Család sátor)
Azbej Tristan: Megerősödés az üldöztetésben, kereszténynek lenni Keleten és Nyugaton (Fenntarthatóság útján sátor)
Szarvas Szilveszter: Udo Ulfkotte: Határtalan bűnözés; Andreas von Rétyi: George Soros (Könyv és sajtó sátor)
Jelenczki István: Ön–Tér–Kép – A magyar nemzet állapota (Testvérnépek sátor)
Kaló Imre: Borkóstoló (Történelem sátor)
Kiszelly Zoltán: A migráns betelepítés filozófiája (Visegrádi négyek sátor)

SZOMBAT
10.30–11.30
11.00–12.00
11.30–12.30
13.00–14.00
14.00–15.00
17.00–18.00
17.00–18.00
17.30–19.00
17.40–18.50
18.00–19.30

Marosi Antal: A drogokról másképpen (Könyv és sajtó sátor)
Budaházy Edda: A gyermektelenek lázadása (Család sátor)
Jurák Kata: A balliberális hazugsággyár médiamanipulációs eszköztára (Könyv és sajtó sátor)
Vukics Ferenc: Fenntartható nemzet (Család sátor)
Hintalan László: Életiskola (Család sátor)
Nógrádi György: Magyarország helye, szerepe a világban a rendszerváltástól napjainkig (Visegrádi négyek sátor)
Gellért Ottó atya: Az egyház jövője Don Bosco álma alapján (Keresztény Magyarország sátor)
Bartos Mónika, Ferencz Orsolya, Kerekes Sándor: Kerekasztal beszélgetés (Fenntarthatóság útján sátor)
Szántai Lajos: Szent királyok nemzetsége (Történelem sátor)
Gaudi-Nagy Tamás: A Kárpát-medencei magyar nemzeti jogvédelem időszerű kérdései és az önrendelkezés
(Visegrádi négyek sátor)
19.15–20.00 Bethlen Farkas: Wass Albert előadás (Könyv és sajtó sátor)
19.30–21.00 Szántai Lajos: Ünnep a mindenségben – A Szent Korona eredete, Szent István királysága és Szűz Mária országa
(Keresztény Magyarország sátor)

VASÁRNAP
11.00–12.00
11.00–12.00
11.50–13.20
12.00–13.00
13.00–14.00

Drábik János: Trianon (Visegrádi négyek sátor)
Jurák Kata: Soros hálójában (Könyv és sajtó sátor)
Hetesi Zsolt, Kükedi Zsolt, Szijártó Csilla, Szebenyi Péter: Kerekasztal beszélgetés (Fenntarthatóság útján sátor)
Vukics Ferenc: Közösségirányítói képzés (Visegrádi négyek sátor)
Rónaszékiné Keresztes Monika: Szívünkben a jövő! Lehet-e innovatív társadalmi tényező a család a XXI. század
Európájában? (Család sátor)
13.00–14.00 Csörgő Tamás: A 2017-es Nobel-békedíj. Nemzetközi kampány a nukleáris fegyverek betiltásáért (Visegrádi négyek sátor)
13.30–15.00 Boldog István, Falus Orsolya, Krasznai Andrea, Vukics Ferenc: Kerekasztal beszélgetés (Fenntarthatóság útján sátor)
14.00–15.00 Boros Imre: Pénzfegyverek (Visegrádi négyek sátor)
17.30–19.00 Nagy Mari és Vidák István: „Te, bárányok gyapjából való”. A nemezkészítés rövid története (Könyv és sajtó sátor)

„S most? Magas rangú állami vezetők vállaltak MOGy-védnökséget, sorra jelentek meg híradások
a közelgő eseményről, s számtalan médium jelezte részvételi szándékét a MOGY 2018-on.
Vajon mi történhetett? Mi változott meg annyira a kétezertizes évek eleje óta?
Mi okozhatta a váratlan fordulatot? Azt hiszem, nem tévedek, ha egyetlen évszámmal jelzem
a gyökeres változás legfőbb forrását: 2015.” (Varga Domokos György: Hát ezt nem hittem volna!
(www. szilajcsiko.hu)
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BARANTA SÁTOR
l ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK ÉS TOBORZÓ
l Baranta toborzó iroda
l Hogyan alakítsak Baranta csapatot?
l Baranta csapatokat támogató mentorprogram bemutatása
l Baranta történeti ereklyék kiállítása
l Baranta történeti idővonal
l Csapatcímerek, zászlók kiállítása
l Találd meg a hozzád legközelebbi baranta csapatot!
l Honnan jöttél? Jelöld be a térképen!
l Baranta válogató és válogatott bemutatása
l Baranta VilágKörüli Út-program bemutatása
l BVKÚ állomás toborzó
l Hol élnek magyarok a nagyvilágban?
Diaszpóra magyarság megjelenítése
l 1000 barantás település-program bemutatása és toborzása
l Baranta iskolaprogram bemutatása
l Baranta piac (pólók, fegyverek vásárlása)
l Új baranta fegyverkabát kiállítása
l Támogatók toborzása

14.00–15.00
15.00–17.00
17.00–20.00

SZOMBAT
8.00– 8.30
8.30– 9.15
9.15–10.00
10.00–10.30
10.30–11.15
11.15–12.00
12.00–12.30
12.30–13.15
13.15–14.00
14.00–15.00
15.00–17.00
17.00–20.00

10.00–10.30
10.30–11.15
11.15–12.00
12.00–12.30
12.30–13.15
13.15–14.00

Baranta bemutató 1.
Baranta edzésjellegű irányított foglalkozás
Baranta szabadfoglalkoztató
Baranta bemutató 2.
Baranta edzésjellegű irányított foglalkozás
Baranta szabadfoglalkoztató
Baranta bemutató 3.
Baranta edzésjellegű irányított foglalkozás
Baranta szabad foglalkoztató
SZÜNET (Barantásoknak gyülekező)
SZÜNET (Történelmi élőkép)
SZÜNET (Barantásoknak regenerálódás)

VASÁRNAP

PÉNTEK
Baranta bemutató 1.
Baranta edzésjellegű irányított foglalkozás
Baranta szabadfoglalkoztató
Baranta bemutató 2.
Baranta edzésjellegű irányított foglalkozás
Baranta szabadfoglalkoztató

SZÜNET (Barantásoknak gyülekező)
SZÜNET (Történelmi élőkép főpróba)
SZÜNET (Barantásoknak regenerálódás)

8.00– 8.30

Baranta bemutató 1.

8.30– 9.15
9.15–10.00

Baranta edzésjellegű irányított foglalkozás
Baranta szabadfoglalkoztató

10.00–12.00
13.00–14.30

Adjon Isten! Karikás ostor verseny
1000 barantás település-programindító
nagygyűlés (Vukics Ferenc)

TESTVÉRNÉPEK SÁTRA

CSALÁD SÁTOR

Az Emlékpark Szeri Kávézója melletti konferenciateremben!

PÉNTEK

PÉNTEK
10.00
11.00
12.00
14.00
15.00
17.00
19.00
20.00
21.00

Varga Géza: Magyar hieroglif írás – könyvbemutató
Varga Géza: Honfoglalók írásemlékei
EBÉDSZÜNET
Harangozó Imre: Szentelő hősök emlékére
Harangozó Imre: Etelközi magyarok
Dr. Tóth Judit: Kaukázusi Hunnia
Jelenczki István: Ön-Tér-Kép – A magyar nemzet állapota
vetítés: Ön-Tér-Kép I., II.
vetítés: Csáji László Koppány: Lovas nomádok utódai
Indiában

SZOMBAT
10.30 Rostás László: Mit üzennek a tarsolylemezek?
12.00 EBÉDSZÜNET
13.00 Dr. Kahar Barat ujgur-amerikai történész, nyelvész,
a közép-ázsiai történelem és kultúra kutatója
(Egyesült Államok, Yale Egyetem): Kapcsolat a hunok
és a magyarok között. – Dr. Kahar Barat a Harvardon
doktorált, jelenleg a Yale egyetem tanára.
14.00 Török Tibor: Miért van szükség tudományos vitára
a magyarok eredetéről?
17.00 Farkas Lőrinc Imre: Nemzet és nemzettudat
18.00 Bencze István és Chemez Farkas: 5000 km lóháton a
Kaszpi-tengertől az Altajig – selyemúti beszámoló vetítéssel
19.30 Jelenczki István: Égi élő igazság – A Szent Korona
misztériuma és tana

VASÁRNAP
14.00 Dr. Kurban Vali török-amerikai archeológus (Egyesült
Államok): Mely népek őseinek örökségét őrzi a Tarimmedence és a Takla-Makán sivatag?

12.00 Szabó Zoltán: Ha a gyerek üzen, azt vegyük komolyan!
13.00 Hajnal Gyöngyi: A kuvasz ősisége és elhelyezkedése
a szerves művelődésben
14.00 Huszár Zsuzsanna: Gyógynövények a cukorbetegség
kezelésében
17.00 Báder László, Pitlu János: „Rendkeresés” – Az ember
helye és feladata a világban
18.00 Géczy Gábor: Mert az élet él, és élni akar
19.00 Tóth Ferenc: Megszívlelendő történelmi tapasztalatok
a mezőgazdaságban

SZOMBAT
9.00
9.45
11.00
12.00
13.00
14.00
17.30
18.30

Görgey Zsuzsanna: Magzatvédelem
Bernád Ilona: Gyermekáldás, természetes szülés-születés
Budaházy Edda: A gyermektelenek lázadása
Bánhegyi Ferenc: Magyar történelemoktatás
Vukics Ferenc: Fenntartható nemzet
Hintalan László: Életiskola
Zöldy Pál: Felnőtté válás, férfi szemmel
Dr. Jancsó Gábor, dr. Sávay Sándor: Genderlobbi
a család ellen – az orvos szemével
19.30 Borza Zoltán: Az autizmus megelőzése

VASÁRNAP
9.00 Dr. Benda József: Hozzuk helyzetbe a sokgyermekes
családokat!
10.00 Farkas Richárd: Ne hagyd el a szüleid!
11.00 Dr. Beöthy-Molnár András: Három királyfi, három királylány
12.00 Haraszti Gábor és neje: A magyar családok jövője
13.00 Rónaszékiné Keresztes Monika:
Szívünkben a jövő! Lehet-e innovatív társadalmi
tényező a család a XXI. század Európájában?
17.30 Simó József: Kezdjetek el élni!
18.30 Dr. Vaszil László: Okos eszközök vagy okos gyerekek?
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FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN SÁTOR
PÉNTEK
13.20–13.40 Megnyitó és köszöntők

13.40–13.50
13.50–14.20
14.20–14.30
14.30–15.20

15.20–15.30
15.30–17.00

Ary Tamás, a FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN SÁTOR
főszervező megnyitója (3 perc)
Vukics Ferenc alezredes, MOGY
főszervező köszöntője (3 perc)
Kertész Péter, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark igazgatójának köszöntője (6 perc)
Makra József Ópusztaszer polgármesterének
köszöntője (5 perc)
Tiltott Igazi Csíki Sör köszöntő (3 perc)
Fórizs József, a Fejér Szék tagja: Tudománytörténeti vándorkiállítás beharangozó
Beck Zoltán vállalkozó, MNT Üzleti Tanácsadó
Kft.: Sikeres vállalkozók – A vidék megmaradása
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, védnök
köszöntője
Szőke András Balázs Béla-díjas filmrendező,
színész, taliándörögdi gyógynövényes: Természetgyógyászat és fenntarthatóság a kolostori és falusi
gyógyászat alapján a Kárpát-medencében. Elfeledett tudás az Ősök Házából.
SZÜNET

Gyógynövény kerekasztal

Czirbus Zoltán, a Naturland Magyarország Kft.
stratégiai működésért felelős cégvezetője,
a GYSZT elnöke;
Dr. Pottyondy Ákos, a Pannonhalmi Apátság
gyógynövénykertjének vezetője, a GYSZT
elnökségi tagja;
Szatmáry Miklós, a Fitoherb Kft. kertészeti ágazat
vezetője;
Szőke András Balázs Béla-díjas filmrendező,
színész, taliándörögdi gyógynövényes;
Moderátor: Ábri Teodóra és Ary Tamás
17.00–18.30 SZÜNET
18.30–19.20 Azbej Tristan helyettes államtitkár: Megerősödés
az üldöztetésben – kereszténynek lenni Keleten és
Nyugaton
19.20–19.30 SZÜNET
19.30–21.00 Hazai ízek kerekasztal
Baán Csenge, a Pajzos Pincészet vezetője
Boros Valéria, a Vali konyhája vezetője
Gedeon Zsolt, a Gedeon tanya panzió és gazdaság vezetője
Moderátor: Pongrácz Bálint
PÉNTEK ESTE KONCERT ÉS TÁNCHÁZ

SZOMBAT
11.00–11.15 Jakab István, az Országgyűlés alelnöke,
a Magosz elnöke köszönti az ifjúsági kerekasztalt
11.15–11.30 Mohay Gergely, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Ifjúságszakmai Osztály
vezetőjének előadása: A magyar ifjúság helyzete
és lehetőségei
11.30–13.00 Ifjúsági kerekasztal
Dr. Szabó Krisztián, a Fidelitas alelnöke
Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség ISZ elnöke
Gubík László, a ViaNova ISZ elnöke
Fancsali Barna, a Magyar Ifjúsági Tanács elnöke
Fehér Szabolcs, a Vajdasági Magyar Szövetség
IF elnöke
Mohay Gergely, az EMMI osztályvezetője
Moderátor: Ary Tamás
13.00–13.10 SZÜNET
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13.10–13.25 Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes, védnök
köszöntő beszéde
13.25–14.30 Prof. Dr. Papp Lajos: A magyarság küldetése
a Kárpát-medencében
14.30–17.30 SZÜNET – TÖRTÉNELMI ÉLŐKÉP
17.30–19.00 A fenntarthatóság útján kerekasztal
Bartos Mónika országgyűlési képviselő
Dr. Ferencz Orsolya űrkutató
Prof. Dr. Kerekes Sándor környezetgazdász;
Moderátor: Ary Tamás
SZOMBAT ESTE KONCERT ÉS TÁNCHÁZ

VASÁRNAP
11.00–11.10 Boldog István országgyűlési képviselő, védnök
köszöntő beszéde
11.10–11.40 Dr. Gyökeres Zoltán kabinetfőnök, Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara: Vállalati kultúra –
A siker útján
11.40–11.50 SZÜNET
11.50–13.20 Környezeti fenntarthatóság kerekasztal
Hetesi Zsolt fizikus, a Pécsi Tudományegyetem
tudományos főmunkatársa
Kükedi Zsolt helyi gazdaságfejlesztő,
Helyi Hős Kft. Falufejlesztési Társaság
Szijártó Csilla vízgazdálkodási szakértő,
a JO–Vízönellátó nagykövete
Szebenyi Péter környezetmérnök,
a JÖN Alapítvány elnöke
Moderátor: Gyulai György agrárközgazdász
13.20–13.30 SZÜNET
13.30–15.00 Társadalmi fenntarthatóság kerekasztal
Boldog István országgyűlési képviselő,
a MOGY védnöke
Dr. Falus Orsolya jogtörténész, a DUE Vezetésés Vállalkozástudományi Tanszék vezetője
Dr. Krasznai Andrea lelkész-misszióvezető
Vukics Ferenc alezredes, az Országos Baranta
Szövetség elnöke
Moderátor: Ary Tamás
15.00–15.10 SZÜNET
15.10–15.20 Pócs János országgyűlési képviselő köszöntője
15.20–16.50 Vidéken újrakezdők
Pócs János országgyűlési képviselő
G. Kovács László gyümölcstermelő
G. Kovács Krisztina gyümölcstermelő
Töröcsik István biogazdálkodó
Nagy Veronika agrármérnök
Osgyáni Attila gazdálkodó, tanyagazdász
Moderátor: Bálint Bence
16.50–17.00 Záró imádság

„Akkor, amikor közösségben élő magyar
emberek tömegei gyűlnek össze, és magyar
értékek jelennek meg, egy idő után úgy érezzük,
mintha 15 centiméterrel a föld fölött járnánk.”
(Vukics Ferenc, M5, Hétvégi belépő
2018.08.04-i adás)

KARÁCSONY SÁNDOR SÁTOR
PÉNTEK
10.00–12.00 Civil nemzetpolitika konferencia

Rácz Szabó László, Délvidék, Zenta egykori
polgármestere
Tanka Endre professzor
Zetényi Csukás Ferenc, a Horthy Miklós
Társaság Elnöke
Ravasz László dr. nyugalmazott bíró,
az Adóskamara titkára
Wittner Mária 1956-os halálraítélt, országgyűlési
képviselő
Biernaczki Karol lengyel történész

13.00–15.00

A magyar tudomány helyzete konferencia
Giday András közgazdász
Kancsal Miklós mérnök
Bokor Imre professzor, mérnök ezredes
Péteri Attila Árpád nyugdíjas népművelő
Bognár László történész

SZOMBAT
10.00–12.00

Civil nemzetpolitika konferencia

Lomniczi Zoltán jogász, Civil Összefogás Fórum
Bethlen Farkas gróf, Verőce egykori polgármestere
Matyasovszky Gábor, a Kőbányai Élőközösség
alapítója
Salma Ferenc, a Diabétesz egyesület vezetője
v. Kövér György, Kárpátalja, a KMKSZ egyik
alapítója
Dr. Bognár László (Atya) neveléstörténész
és nemzetegyesítő
Dr. Koós Ferenc tanár, neveléstörténész
Dr. habil Szmodis Jenő jogász
Jelenczki István filmrendező
17.00–19.00

A magyar sajtó helyzete konferencia
Magyar Idők (Szerkesztőség)
Dr. Murányi László tv-bemondó
Pesti Srácok (Szerkesztőség)
Huth Gergely újságíró, Pesti Srácok
Jelenczki István filmrendező

VASÁRNAP
10.00–12.00 Magyar művészeti megújhodás konferencia
Döbrentei Kornél író
Petrás Mária népdalénekes
Püski István könyvkiadó
Oberfrank Pál színművész
Jelenczki István filmrendező

13.00–15.00

A magyar tudomány helyzete konferencia
Hidán Csaba történész
Dux László kémikus
Fáy Árpád, az Alkotmányossági Műhely alapítója
Kovács János, a svéd szociáldemokraták
tanácsadója
Gulyás László történész

15.00–17.00

17.00–

PÉNTEK
10.00
11.00
13.00
14.00

15.00

16.00
17.00
18.30
20.00

A magyar tudomány helyzete konferencia
Csörgő Tamás fizikus
Bánhegyi Ferenc történész
Szántai Lajos művelődéstörténész
Dr. Pócs Alfréd orvos
Dr. Raffay Ernő történész
Hetesi Zsolt fizikus
Dr. Boros Imre közgazdász
Beke Erzsébet közgazdász

13.00–15.00

KERESZTÉNY MAGYARORSZÁG SÁTOR

A magyar sajtó helyzete konferencia

DUNA TV (Sajtóosztály)
Mandiner (Sajtóosztály)
Demokrata (Szerkesztőség)
M1 (Sajtóosztály)
ECHO TV (Sajtóosztály)
ZÁRÓNYILATKOZAT MEGFOGALMAZÁSA

Szondi Miklós: A szeretet hangja
Nagy Emese: Mária út zarándokok fogadása
Wittner Mária: Jelek, üzenetek, amikre oda kell
figyelnünk
Wittner Mária és Chemez Farkas: Natália nővér
látomása a magyarság engesztelő kápolnájának
felépítéséről
Veled és feléd. Egy látássérült házaspárral,
Szabó Zsolttal és Szabóné Sándor Melindával
beszélget Báthori Adél gyógypedagógus
Dr. Tóth Judit: Szent Korona tan, történeti alkotmány
keresztény nézőpontból
Simon András: Egy vonalban Istennel
Szász Péter: Krisztus-várás. Ősvallásunk
„Mint a szarvas...”
ifj. Tompó László: Kereszténység és szabadkőművesség harca

SZOMBAT
9.00
9.45
10.30

Bereczky Zoltán: Simai sakkoló
Bereczky Zoltán: Ősképek
Gellért Ottó atya: A Fatimai Szűz üzenete,
A magyar nép küldetése a Szűzanyának,
Gabbi atya által adott üzenete alapján

12.00 – EBÉDSZÜNET
13.30
13.30 Gellért Ottó atya: A test teológiája, A férfi és a nő eredeti egysége, II. Szent János Pál pápa tanítása alapján
17.00 Gellért Ottó atya: Az egyház jövője Don Bosco álma
alapján
18.00 Rózsafüzér
18.30 Szentmise: A Szűzanya szeplőtelen szívének
engeszteléséért és a magyar nép küldetéséért
19.30

Szántai Lajos: Ünnep a mindenségben –
A Szent Korona eredete, Szent István

21.00

Pajor András atya filmes üzenete: Európa vagy
keresztény lesz, vagy nem lesz

VASÁRNAP
9.00

Ökumenikus istentisztelet Becsei Miklóssal

9.30

Németh Boglárka keresztelője

10.00

Pódiumbeszélgetés. Fórum a magyar kereszténységről

11.00

Bocsa József atya: Családfa gyógyítás

13.30

Szentmise a családfa gyógyításért

14.30

Virág László Gábor: Pálosok Boldogasszony tisztelete

16.00

ifj. Tompó László: Szent István és Szűz Mária

Ezt az újságot a MOGY 2018
főszervezőjének kérésére
a Szilaj Csikó (www.szilajcsiko.hu) munkatársai készítették:
Varga Domokos György (főszerkesztő),
Juhász Anna (tervező, tördelő),
Bogdándy György (fotó),
Hajdú Éva és Ferenczy Ágnes (szöveggondozók),
Verzár Éva (főszerkesztő-helyettes).
Nyomda: SÉD (Szekszárd),
felelős vezető: Katona Szilvia
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MAGYAROK ISTENE SÁTOR
PÉNTEK
10.00–10.50

11.00–11.50
12.00–13.30

13.30–14.20

14.20–17.30
17.30–18.20
18.30–19.20
19.30–

Megnyitó és köszöntők

Dobó József „Szakál”, A Magyarok Istene sátor főszervezője: megnyitó (5 perc)
Jelenlévők áldás kérése. A sátor és a „kiállítás” szemléje
Vitéz Versegi-Herczeg Balázs: NAGY-Boldogasszony-OK (a NAGY-Boldogasszony-OK-ról a hun és magyar történelemből, Anyahitától, Deédesen és Tündér Ilonán keresztül Ungiánkáig)

Hagyományéltető szervezetek bemutatkozása

Bárdos István: Ózdi Arvisura Társaság; Dr. Darnói Tibor: Yotengrit Alapítvány; Dobó József: Őseink Útjai Sport
Egyesület;
Sütő Annamária Babi: Asszonyképző; Szabó László: Ős-Szellemiség Egyesület; Tóth Tibor: Tudó Emberek Iskolája
Dr. Darnói Tibor: A felemelkedés és tudatváltás kulcsa az ősi magyar világkép szerint. (A világ ma alá-fölérendeltségű hierarchiába rendezett. Ebben minden kettősség ellentétpárok formájában nyilvánul meg, amelyben az energiák
ellentétes irányúak. Ez a polaritás, a „vagy-vagy” világa, mely örök konfliktust tart fenn, s elkülönülést hoz.
A Yotengrit I-IV. könyvekben összefoglalt ősi magyar szellemiség viszont mellérendelő rendszerben szemléli
a világot. Ebben szembenállás helyett együttállás van, ahol az energiák is párban állnak és erősítik egymást, összeadódnak. Az ősi magyar szellemiség ismeri a kulcsot, miként lehet megvalósítani a kettősség világának e finomabb
rezgésű, emelkedettebb szintjét, egy magasabb tudatosságot. Ezzel pedig békét, minőségi életet teremthetünk,
s a magyarság beteljesítheti küldetését.)
SZÜNET – TÖRTÉNELMI ÉLŐKÉP (A sátorban a főpróba alatt lehetőség van az előadókkal, résztvevőkkel beszélgetni,
tanácsot kérni.)
Szabó László: Férfi út – női út (Az ember, mint nő és férfi, útja a Yotengrit szellemiség szerint. Az életfelfogás sajátosságai a kettősörvény jegyében. Az erő, bátorság, kitartás és finomság, lágyság, szelídség szerepei...)
Szilágyi Attila: Bennünk élő végtelen
Juhász István–Zsirmik István: Világok között (Sámánok, eposz- és mesemondók.
A dorombhasználat sajátosságai a sztyeppei népeknél)
PÉNTEK ESTE: DOBOLÁS, ÉNEKLÉS

SZOMBAT
10.00–10.50

Németh Zoltán: Miért 6 és miért alma a Teremtő hatalma? Árpád-kori vízkormányzás

11.10–11.50

Sütő Annamária Babi: Asszonyképző – előadás nem csak nőknek

12.00–13.30

Beszélgetés a hagyományról – A régiek tudása napjainkban

Résztvevők: Erdei Ibolya, Pintér István Attila („Jumbow”), Sütő Annamária Babi, Szabó László, Tóth Tibor
13.30–14.20

Pintér István Attila „Jumbow”: Visszaszületés! (Az élet értelmének megfejtéséhez a halál értelmének megértésén
át vezet az út.)

14.20–17.30

SZÜNET – TÖRTÉNELMI ÉLŐKÉP (Ezalatt a sátorban lehetőség van az előadókkal, résztvevőkkel beszélgetni,
tanácsot kérni.)

17.30–18.20

Tóth Tibor: Mi a turul minőség? Mit üzen a sólyom?

18.30–19.20

Dobó József „Szakál”: A Yotengrit világa I. Premier filmvetítés

19.30–20.20

Erdei Ibolya: A „Hajnaltűztánc” szokásának eredete (Paál Zoltán: Arvisura)
SZOMBAT ESTE: LEÁNYVÁSÁR ÉS A HAJNALTŰZTÁNC

Régmúltat idéző, közös, csoportos „menyegző”, Deédes Aranyasszony rendelkezése szerint. (Forrás: Paál Zoltán: Arvisura)
A „Szer-Kép” megrajzolásához hunkori eredetbe nyúló emlékképeket használtunk fel, hozzáigazítva napjaink párkapcsolati-szellemi-lelki
szükségletéhez. Jövőt teremtő részvételre várunk párokat és azokat, akik jelenleg még egyedül élnek, így kinyilvánítják
nyitottságukat lelki társuk fogadására! A Szer-Kép létbehívásában részt vesznek: Gyenes Ilona (Deédes Aranyasszony – ének),
Kosáry Tamás (Nekese-dob), Erdei Ibolya (regős-mondó) és a szertartás dobosai, valamint a közönség.
(Felajánlásul és hálaadásul Paál Zoltán, az Arvisura rovója és Szalaváré Tura – a huntestvéri manysi-nép fia – emlékének.)

VASÁRNAP
10.00–10.50

Stróbl Mónika: Mit jelent magyar lelkületűnek lenni? (A lélek missziója egy nemzeten belül. Az ember a tudatosság
útján haladva. A láthatatlan világokból a látható formát megalkotva mik a jelrendszerek?)

11.00–11.50

Balaskó Tibor: Kérdések és válaszok a Yotengritről (Ha kérdésed van a Yotengrittel kapcsolatban, most felteheted.)

12.00–13.20

Dobó József „Szakál”: Zárolt valóság. (Az emléksátrakban felgyűlt emlékek felolvasása azokról, akik a kapukat nyitották.)

13.30–

Beszélgetés a hagyományról – A jövő útja

Résztvevők: Grandpierre Attila, Pintér István Attila („Jumbow”), Tóth Tibor, Szabó László, Balaskó Tibor,
Bárdos István
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MESESÁTOR
SZOMBAT

KINCSKERESŐ JÁTÉK
A MESESÁTORBAN!

11.00–12.00

Teljesítsed az alábbi feladatokat, és legyél
te a legügyesebb leendő barantás!

Farkas L Rozália: Népmesével történő oktatás
és nevelés (Felnőtteknek)

12.00–12.30

Tóth Ferenc: Magyar népmesék

12.30–14.00

Gyermekfoglalkoztató és mesevetítés

14.00–14.30

Juhász István–Zsirmik István: Ázsiai zenés
mesék

14.30–15.00

EBÉDSZÜNET

15.00–17.00

TÖRTÉNELMI ÉLŐKÉP

17.00–17.30

Juhász István – Zsirmik István: Ázsiai zenés
mesék

17.30–19.00

Gyermekfoglalkoztató és mesevetítés

1. Írd le rovással a nevedet!
2. Tanulj meg legalább 2 ostortechnikát!
3. Tudd meg, mi a különbség a kard és a szablya között!
4. Találd meg, milyen felirat van a váron!
5. Dobd le a csülköt!
6. Merj ujjat húzni egy barantással!
7. Énekeld el a kedvenc népdalod első versszakát!
8. Szablyával találd el a feléd repülő kislabdát!

SZOMBAT ESTE KONCERT ÉS TÁNCHÁZ

PÉNTEK

VASÁRNAP

12.00–14.00

Gyermekfoglalkoztató és mesevetítés

14.00–15.00

Farkas L Rozália: Népmesével történő oktatás
és nevelés (Felnőtteknek)

15.00–15.30

Tóth Ferenc: Magyar népmesék

15.30–16.00

SZÜNET

16.00–17.00

Gyermekfoglalkoztató és mesevetítés

17.00–17.30

Juhász István–Zsirmik István: Ázsiai zenés
mesék
Gyermekfoglalkoztató és mesevetítés

17.30–19.00

13.00–14.00

Gregus László: Mesetekergő – élőszavas
mesemondás, népi hangszerek megszólaltatása
Farkas L Rozália: Népmesével történő oktatás
és nevelés (Felnőtteknek)
Sőrés Rozália: Mesetekergő

14.00–14.30

EBÉDSZÜNET

14.30–15.00

Gyermekfoglalkoztató és mesevetítés

15.00–15.30

Tóth Ferenc: Magyar népmesék

15.30–17.00

Gyermekfoglalkoztató és mesevetítés

11.00–12.00
12.00–13.00

TÖRTÉNELEM SÁTOR
PÉNTEK
10.00–11.10

AUGUSZTUS 17–19.: '56-OS KIÁLLÍTÁS
Parragh Imre: Történelmi alkotmány

11.15–12.25
12.30–13.40

Jéga Szabó Ferenc: A Szent Korona kutatás újabb eredményei a magyarság folyamközi kapcsolatai fényében
Mandics György: Puszta-szer a magyar hatalomgyakorlás sarokköve – rovásos bizonyítékok

13.45–14.55
15.00–16.10
16.15–17.25
17.30–18.40
19.00–

Grandpierre Attila: Tarih-i Üngürüsz
B. Szabó János: Tatárjárás
Raffay Ernő: Trianon előzményei
Vincze Gábor: Szomszédságpolitika és magyarságpolitika Trianon után
Kaló Imre: Borkóstoló

SZOMBAT
AUGUSZTUS 18.: MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV, 2018 – KIÁLLÍTÁS
9.25–10.25
10.30–11.40
11.45–12.55
13.00–14.10
14.10–14.40
17.40–18.50
18.55–20.05

Janek György és Foltán László: Mátyás király emlékév, 2018
Horváth Béla: A 6. huszárezred az 1848–49-es szabadságharcban
Kiss Mao-Tun István: A hun harcmodor
Dr. Varga Tibor: Kormányzók
Galbács Péter: Miért lett púpos Könyves Kálmán?
Szántai Lajos: Szent királyok nemzetsége
Kubínyi Tamás: Az aranybulla ókeresztény háttere

VASÁRNAP
9.25–10.25
10.30–11.40
11.45–12.55
13.00–14.10
14.15–15.25
15.30–16:40

Siklósi András: A magyarság szellemi örökségének visszaszerzése
Golarits Miklós: Fehérvárra menő hadiút
Jéga Szabó Ferenc: A magyar Szent Korona lényegi valója számosságok tükrében
Dr. Lenhardt Balázs: Délvidéki mészárlások
Horkovics Kováts János: Van-e jogunk a Kárpát-medencéhez? – Az ősnyelv bizonyítékai
Véghelyi Péter: Értekezés a magyar nyelvről
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VISEGRÁDI NÉGYEK SÁTOR

KÖNYV ÉS SAJTÓ SÁTOR

PÉNTEK

PÉNTEK

Konrad Sutarski író, műfordító: Lengyelország
és Magyarország a keresztény Európa védelmezői a múltban és jelenben

10.30

Varga Zoltán: Móricz János hagyatéka (az ecuadori
Tayos kutatások legújabb hírei)

11.30

Tóth Sándor: Aranyhorda alkonya (2. mongol invázió)

15.00–16.00

Kerekasztal beszélgetés

12.30

Raffay Ernő: Ady és a szabadkőművesség

Incze Nikoletta, a Politikai Iszlám Tanulmányok
Központjának szakértője: A politikai iszlám és
a migráció

14.00

16.00–17.00

Filemon Béla, Szabó Lászlóné, Tátyi Tibor:
Esztergom és Vidéke társadalmi és kulturális folyóirat

14.20

Győrffy Sándor, Ruda Gábor: Muravidék – kulturális
folyóirat

18.00–19.00

Bódi Ábel, az Identitás Generáció Magyarország egyik vezetője: „Magad uram, ha
szolgád nincsen” – Ébred az európai ifjúság
(identitarianizmus, Defend Europe misszió, az
európai és a magyar mozgalom akciói, feladatai)

14.40

Bárdos István: Morvay László grafikus- és
tűzzománcművész munkássága
Pécsi Sándor: Kőbálvány visszanéz (esszék)

Kiszelly Zoltán politológus: A migráns betelepítés filozófiája

16.00

14.00–15.00

19.00–20.00

A visegrádi együttműködés jelentősége

SZOMBAT
8.00–10.00
10.00–11.00

Milan Surgos, Szabados Csaba:
Szlovák–magyar tánccsoport
Szilaj István: A Petőfi programmal Kárpátalján
és a Kőrösi Csoma Sándor programmal
a Himalájában

11.00–12.00

Dr. Tanka László: Panoráma Világklub

12.00–13.00

Bethlen Farkas: Julianus Barát Alapítvány

13.00–13.30

Giorgio Mondino külpolitikai-katonai szakértő:
Az USA és Oroszország külpolitikai stratégiája

13.30–14.00

Alberto Bagnai közgazdász, szenátor,
Olaszország kormányának szakértője:
Az eurón kívüli élet lehetőségei

14.00–14.30

Dr. Alex Vanin Buffon közgazdász, Luca
Zaia – Veneto tartomány kormányzója – főtanácsadója: Észak-kelet Itália gazdasági kapcsolatai
Magyarországgal

15.00
15.30

Székely András Bertalan: Istennel, a hazáért
(Keresztyén és nemzeti megszólalások)
Virt László: Magyar nevelés, népi gondolat (Karácsony
Sándor, Kodály Zoltán, Márton Áron, Németh László)

16.30

Marosi Antal: Haditudósítás

17.30

Gajdics Ottó: A nemzeti újságírás múltja, jelene és jövője

18.30

Szarvas Szilveszter: Udo Ulfkotte: Határtalan bűnözés,
valamint Andreas von Rétyi: George Soros
Szutor Ágnes: Wass Albert szülőföldjén. Előadás és
filmvetítés

19.30

A verőcei Wass Albert Múzeum tárgyai (kiállítás: aug. 18-án)

SZOMBAT
9.00
10.30
11.30
12.30
13.00

Rosta István: Nagy események a magyar tudománytörténetben
Marosi Antal: A drogokról másképpen
Jurák Kata: A balliberális hazugsággyár médiamanipulációs eszköztára
Csörgő Tamás: Bolyai János élete és
a Semmelweis-reflex
Csörgő Tamás: A magyar TÖK mozgalomról. Természettudományos ismeretterjesztés alulnézetben

14.00

Szöllősi Ildikó és Kubínyi Tamás: „Öngyilkos” magyar
atomtudósok

17.00

Panoráma Világklub – Tanka László: Wass Albert /
Örökség

14.30–15.00

Paolo Maccari, a Perugiai Egyetem professzora:
A visegrádi négyek jelene és jövője

17.00–18.00

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő,
egyetemi tanár: Magyarország helye, szerepe
a világban a rendszerváltástól napjainkig

18.30

Simó József: Wass Albert műsor

19.15

Bethlen Farkas: Wass Albert előadás

Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, jogvédő:
A Kárpát–medencei magyar nemzeti jogvédelem
időszerű kérdései és az önrendelkezés

20.00

Vincze B. András: Wass Albert

20.30

Dézsy Zoltán: Seuso-gyilkosok nyomában / film

18.00–19.30

VASÁRNAP
10.30–11.00
11.00–12.00
12.00–13.00
13.00–14.00

14.00–15.00
15.00–16.00

Botos Gregory Zoltán politológus: Helyi – kontra
központosított demokrácia
Drábik János közíró, a Trianon Társaság elnöke:
Trianon
Vukics Ferenc, a MOGY főszervezője: Közösségirányítói képzés
Csörgő Tamás fizikus: A 2017-es Nobel-békedíj.
Nemzetközi kampány a nukleáris fegyverek
betiltásáért
Boros Imre közgazdász: Pénzfegyverek
Odor Máté politológus: Pénzhatalmi struktúrák és
önkéntesség

KIÁLLÍTÁS – A Lengyelországban található,
a világörökség részét képező helyek és épületek
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VASÁRNAP
9.00
10.00
11.00
12.00

Tompó László: Igazlátók – Csurka István és
Szentmihályi Szabó Péter életműve
Csörgő Tamás: A dalai láma könyve a szeretetről és
a szerető együttérzésről
Jurák Kata: Soros hálójában
Pirint Andrea és Sólyom Ferenc: A rovás megújítói –
Mokry Mészáros Dezső és Verpeléti Kiss Dezső

13.00

Beszélgetések irodalomról és a sajtóról

17.30

Nagy Mari és Vidák István: „Te, bárányok gyapjából
való”. A nemezkészítés rövid története

19.00

Waszlavik László: A Lúdas Matyitól az Egri csillagokig.
Népszerű olvasmányok Csontváry vásznán / előadás
tangóharmonikával
Nagy Mari és Vidák István nemez kiállítása (aug. 17–19.)

ROVÁS SÁTOR
Mindhárom napon Tisza András folyamatosan bemutatót tart egyéni érdeklődőknek is a számítógépes rovás alkalmazásáról.
Segítségével bárki föltöltheti a számítógépére a szabványosított rovásbetűket, és használhatja azokat a világhálón is.

PÉNTEK
9.00–12.00

Élő rovásfoglalkozás kezdőknek és haladóknak Krizsák Kata és Dorkovics János vezetésével

13.00–14.30

Tisza András: Rovás a számítógépen

14.30–15.00

Szondi Miklós: Rovás a világháló világában (Rovás szabványosítása és ezzel kapcsolatos feladatok)

15.00–17.00

SZÜNET – Történelmi élőkép főpróbája

17.30–18.30

Rumi Tamás: Közös ősműveltség – rovás

SZOMBAT
9.00–11.00

Kárpát medencei rovó közösségek találkozója – Hogyan tovább, rovás? (Kárpát–medencei rovóközösségek
találkozója. Célok, feladatok megbeszélése.) Vezeti: Adrosovics József

11.00–13.00

Friedrich Klára: Rovás Mátyás király idejében és Szakács Gábor: Stroke és a rovás

15.00–17.00

SZÜNET – Történelmi élőkép

17.30–19.00

Zomoráné Cseh Márta: Ősi írásunk oktatása tiszta forrásból (Oktatási javaslatok Erdélyből)

VASÁRNAP
9.00–12.00

Élő rovásfoglalkozás kezdőknek és haladóknak Hum Attiláné Lídia és Patassy Sándor vezetésével

13.00–14.30

Csatlós Csaba: Számok a rovás világában

14.30–15.30

Androsovics József: A rovásoktatás kérdései és feladatai – különböző ABC-k használata

MISKOLC SÁTOR
Az idei év települési díszvendége Miskolc városa. A város helytörténeti és turisztikai kiállítással vesz részt a Magyarok Országos gyűlésén.
Pénteken itt találkozhatunk Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel (a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával) és munkatársaival.

KIÁLLÍTÁSOK
’56-os kiállítás (Történelem sátor)
A Lengyelországban található, a világörökség részét képező helyek és épületek (Visegrádi négyek sátor)
A verőcei Wass Albert Múzeum tárgyai (Könyv és sajtó sátor, csak aug. 18. délután)
Baranta csapatcímerek, zászlók (Baranta sátor)
Baranta történeti ereklyék (Baranta sátor)
Baranta történeti idővonal (Baranta sátor)
Családi fotók és családrajzok (Család sátor)
Csányi Lívia gobleinszövő (Fenntarthatóság útján sátor)
Helyben készült gyermekrajzok (Mese sátor)
Hol élnek magyarok a nagyvilágban? Diaszpóra magyarság megjelenítése (Baranta sátor)
Kurultáj ’08 (Testvérnépek sátra)
Lókiállítás (a történelmi élőkép mellett)
Mátyás király emlékév, 2018 (Történelem sátor, csak aug. 18.)
Nagy Mari és Vidák István nemezei (Könyv és sajtó sátor)
Népművészeti kiállítás (Család sátor)
Simon András – Egyvonalban Istennel (Keresztény Magyarország sátor)
Tudománytörténeti vándorkiállítás (Fenntarthatóság útján sátor)

VETERÁN AUTÓK
Szombaton (aug. 18-án) négy magyarországi településről veterán autós túrát szerveznek a MOGY-ra. Az öreg autók szerelmesei a történelmi élőkép melletti bemutatóterületen tekinthetik meg kedvenceiket.
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