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2018.10.11. Csütörtök „Máramarosi fatemplomok között” - diavetítéses előadás
18 óra
Előadó: Horváth Zoltán György
2018.10.17. Szerda
18 óra

„Építsünk Szent Koronás nemzetet” - Dr. v. Bene Gábor közjogász előadása
A magyar alkotmányosság szerint földi személy kezébe
nem adható a közhatalom, hiszen az ember esendő. Így a
főhatalom egyedüli birtokosa: a Nemzet, illetve a Szent
Korona. 40 éve tért haza a Szent Korona az USA védőőrizetéből, azzal a szigorú feltétellel, hogy az Őt megillető
helyre kerüljön vissza. S az Őt megillető hely a Főhatalom! Hiszen a Koronánk nem csak egy tárgy, hanem maga a Nemzet is, aki őrzi az igazságos és méltányos jogrend alapelveit.

2018.10.19. Péntek
18 óra

„Áramlás” - Oberczián Géza könyvének bemutatója
Beszélgetőtárs: Luzsicza István költő, szerkesztő,
az Áramlás c. kisregény szerkesztője
Az Áramlás egy kisregény, mely a szétszakítottságról
szól. Országhatárok változása, politikai, üzleti játszmák
és művészi állásfoglalások, egyéni törekvések és becsvágy kuszálják össze családok sorsát, míg egyszer minden titokra fény derül. Családtörténet egy második generációs, Budapesten született erdélyi bevándorló leszármazott szemszögéből.

2018.10.20. Szombat
9 - 12 óra között

„Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”
Szervező: Gondos Béla

2018.10.24. Szerda
16 óra

„Rovásírásunk betűről betűre” - Előadó: Dr. Bene Ferenc
Telegdi János érsek 1598-ban a Rudimenta néven emlegetett munkában tankönyvként
rögzítette a székelyek írásáról összegyűjtött ismereteit. A mű előszavában ezt írja
Baranyai Decsi János főiskolai igazgató: "Ezen betűinket bárki igen rövid idő alatt
igen könnyen és pedig bármely könyv, toll, tinta, papiros nélkül akár lacedaemon
hengerhez hasonló fára, akár valamely más anyagra írni nagyobb fáradság nélkül
megtanulhatja. Miért is ezen betűket nemcsak, arra tartom érdemeseknek, hogy
minden iskolákban tanítsák és a gyermekekbe csepegtessék, hanem arra is, hogy
minden rendű honfitársunk, gyermekek, öregek, férfiak, asszonyok, nemesek és
parasztok egy szóval: mindazok, kik azt akarják, hogy magyarnak neveztessenek,
tanulják meg."
Előadássorozatunk azt a célt szolgálja, hogy akit érdekel, lépésről lépésre ismerje meg
ezeket az ősi írásjeleket.

2018.10.25. Csütörtök „Török építészeti emlékek Magyarországon”
18 óra
- könyvbemutató és vetített képes előadás
Előadó: Németh István és Horváth Zoltán György
2018.10.28. Vasárnap
9-19 óráig

„Kirándulás a Pilisbe”
Találkozás 9 órakor az Árpád hídi HÉV pénztárnál
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