
A Magyarok Világszövetsége 2017. évi közhasznúsági jelentése 

Szöveges rész 

 

 

 A 2017. évben a Magyarok Világszövetségének közhasznú tevékenysége a 2016-ban 

lebonyolított Magyarok IX. Világkongresszusa határozatainak végrehajtása jegyében zajlott. 

 

 Tevékenységünk sokrétű volt és széles kört ölelt fel, a legsúlyosabb nemzetstratégiai ügyektől 

az elesettek segélyezéséig, az oktatástól a könyvkiadásig, a tudományos ismeretterjesztéstől a 

művészetekig. 2017-ben kitekintésünk túlnőtt a magyar nemzet körén, érintve és felvállalva európai 

ügyeket, a Brexittől a katalán függetlenségi mozgalomig, és egy összeurópai jövőképig. 

 

 Legjelentősebbként a Trianon ügyében indított nemzeti konzultációt, Petőfi Sándor Szibériába 

történt elhurcoltatása dokumentálását és Európa számára a nemzetállam alkonyán a Szent Korona 

Országának, mint követendő állammodellnek a felajánlását tekintjük. 

 

 

 Petőfiért! 

 

 E téren a 2017. év legnagyobb horderejű vállalkozása a Fuksz Sándor és az MVSZ Petőfi 

Sándor Bizottsága szervezésében lebonyolított szibériai expedíció volt. 

 Az MVSZ nyolcfős küldöttsége két hétig tartózkodott Szibériában, a Bajkál-tón – amit a 

helybeliek Hun-tengernek neveznek – túli Burjátország területén. 

Dzsingisz kán szülőföldjén, Kurumkan tartományban megtapasztaltuk a magyarokkal 

magukat rokon népnek valló burjátok rokonszenvét és ragaszkodását, és megerősödtünk 

meggyőződésünkben, hogy Petőfi Sándort a cári orosz seregek 1849-ben, a fehéregyházi csata után 

Szibériába hurcolták, ahol még hét évig élt, és 1856-ban, 33 éves korában hunyt el. Küldöttségünk 

elhelyezte a kegyelet virágait és a haza földjét Petőfi Sándor barguzini sírján. 

 

 Útunk legfontosabb eseményei, tanulságai: 

 Szoros kapcsolatba léptünk és együttműködési megállapodást kötöttünk Petőfi Sándor burját 

ági népes rokonságával. Közülük többen jelentős állami, egyetemi tisztséget viselnek. 

 Meglátogattuk a Szibériában elhunyt honvédek tízezreinek rabtáborait, csatatereit, 

vértanúságuk helyszínét. Ezeken a helyeken korábban soha nem járt magyar küldöttség. 

Sorsuk feltárása a magyar történettudomány halasztást nem tűrő adóssága.  

A Szibériában hősi halált halt honvédek tízezreinek emlékére soha, senki nem gyújtott még 

egy szál gyertyát. 

 Jóllehet Szibériában a Petőfi-kérdést a tudomány lezártnak tekintette, ottjártunkor – vélhetően 

Magyarországról szítva – hevesen fellángolt a vita. A kérdéssel egész Oroszországban 

sugárzott tévéműsorok is foglalkoztak. Számottevő erejű a Petőfi szibériai elhurcoltatását 

tagadók tábora. 

 

Ugyanakkor az orosz igazságügyi minisztérium honlapja – minden beavatkozási kísérlet 

ellenére – változatlanul hirdeti, hogy '48-as honvédeket Szibériába hurcoltak és közöttük volt 

Petőfi Sándor is. 

 

Expedíciónk főszervezője Alekszej V. Tyivanyenko professzor volt, aki mindvégig a 

küldöttségünkkel tartott. Meghívónk az Oleg Bulutov vezette Hun Szövetség. 



 

Küldöttségünk tagjai: Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke, Fuksz Sándor, az MVSZ Petőfi 

Sándor Bizottságának vezetője, az út magyarországi szervezője és főszponzora, Bottyán Zoltán, az 

MVSZ elnökhelyettese, Drábik János, az MVSZ Stratégiai Bizottságának elnöke, a Trianon 

Társaság elnöke, Borsos Lajos és Zombory István, az MVSZ Elnökségének tagjai, Trembeczki 

Gyula, az MVSZ Felügyelő Bizottságának tagja, Izsovszky Zita tolmács. 

 

Hála a küldöttség tagjai személyes hozzájárulásának, valamint Fuksz Sándor nagyvonalú 

támogatásának, ez az expedíció az MVSZ költségvetését mindössze két repülőjegy – az elnöké és az 

elnökhelyettesé – árával terhelte. A két jelzett forrásból a küldöttség maga viselte a szibériai 

tartózkodás költségeit is. 

 

Küldöttségünket hivatalos – bár nem állami – küldöttségnek tekintették. Az utazásunkról 

levélben értesítettük Szergej Lavrov külügyminiszter urat. Moszkva hozzájárult a tervbe vett úti 

célok meglátogatásához és a tervbe vett találkozásokhoz. Repülőtéri ünnepélyes fogadtatásban volt 

részünk, és elutazáskor kikísérte a repülőtérre küldöttségünket Burjátország államelnökének 

kabinetfőnöke. 

 

A magyarságnak feltétlenül oda kell figyelnie erre a kis lélekszámú népre, a burját-

mongolokra, akik egyértelműen hunnak és a magyarok rokonainak vallják magukat, és akikhez egy 

félremagyarázhatatlan, az oroszok számára teljesen ismeretlen, sok ezer éves kulturális marker fűz 

minket – a csöröge.  

 

Gyertyagyújtás 

 

A Szibériában elhunyt honvédek tízezreinek emléke, és különösen az a tény, hogy Őértük 

senki sem gyújtott egy szál gyertyát, mély benyomást tett a küldöttség tagjaira. Ennek következtében 

megszületett az elhatározás, hogy az MVSZ Petőfi Sándor Bizottsága 2017 őszén felhívással fordul 

a magyar nemzethez, hogy halottak napján ki-ki gyújtson egy szál gyertyát a honvédekért, akik a 

hazától távol rabságban, vagy szabadulásukat  várva hunytak el. A felhívás megszületett, és sok 

helyen akadtak követi. Egerben közös gyertyagyújtásra és megemlékezésre került sor. 

 

Emlékműállítás 

 

Az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának eredeti terve – amelyet támogatott az Elnökség és a 

Küldöttgyűlés is – az volt, hogy Barguzinban egy köztéri emlékművet állít Petőfi Sándor, valamint a 

Szibériába hurcolt és ott elpusztult honvédek emlékére. 

A tervben egy monumentális székelykapu szerepelt és egy egész alakos Petőfi-szobor. Az 

előzetes negatív hírek alapján visszavettünk a tervből, és csak egy mellszobrot készíttettünk, Bálint 

Károly alkotását, ám a negatív orosz viszonyok miatt az is csak Moszkváig jutott. Onnan 

visszaküldték. 

 

Tavalyi expedíciónk meggyőzött arról, hogy hogy ennek még nem jött el az ideje. 

 

A monumentális székelykapu 

 

 A Barguzinba, vagy esetleg Ulan-Ude-ba tervezett monumentális székelykapu felállítása – a 

már vázoltak miatt – ugyancsak elhalasztódott. Átmenetileg Szabadszálláson állítottuk fel a 



székelyföldi Gelencén, a Both László által faragott kaput, amelynek tematikus kaputükreit Égerházi 

László zempléni szobrászművész alkotta meg. Itt legalább egy évig – esetleg két évig – áll majd a 

kapu, és amikor kitelepítődik külhonba, képletesen ívet húz Petőfi Sándor tényleges születési helye – 

Szabadszállás –, és tényleges temetési helye – Barguzin – között. 

 

 A Petőfi Sándor Intézet – A Pagirja-hagyték 

 

 A Magyarok Világszövetségének támogatásával létrejött Petőfi Sándor Intézet nagyszerű 

otthonra lelt a Fuksz Sándor által teljesen felújíttatott bélyi Sennyey-kastélyban. 2017. március 15-

én a kastély bejáratához egy Petőfi-emléktábla lett elhelyezve. 

 

 Az év során jelentősen gyarapodott az Intézet gyűjteménye Magyarországon eddig ismeretlen, 

a volt Szovjetunióból származó irattári anyagokkal: az Intézet tulajdonába került a teljes Pagirja-

hagyaték. 

 Vaszilij V. Pagirja kárpátaljai ukrán újságíró évtizedeken keresztül kutatta Petőfi Sándor 

szibériai életszakaszát. Ő volt az, aki 1987-ben Alekszej. V. Tyivanyenko-val együtt Budapesten 

felkereste a Magyar Tudományos Akadémiát, és ismertette az akkor rendelkezésükre álló, bizonyító 

erejű dokumentumokat. 2017-ben bekövetkezett haláláig gyűjtötte a Petőfi Sándor elhurcoltatására 

vonatkozó iratokat, és teljesen rendezett irattárat hagyott hátra. A Magyarok Világszövetsége 2016-

ban a Magyar Nemzetért Ezüstéremmel tüntette ki. 

 

 Az MVSZ Elnöksége a Petőfi Sándor Intézet igazgatójává kinevezte Kiss Endre Józsefet, az 

Elnökség tagját, aki korábban évtizedeken keresztül a Sárospataki Református Kollégium 

Nagykönyvtárát vezette. 

 

 

 

 Harc Trianon ellen 

 

 A Magyarok Világszövetségének létértelmét a Trianon elleni harc adja. Az MVSZ életében 

ez a harc 1929-ben, kilenc évvel tényleges megalapítása előtt kezdődött, hiszen a Magyarok 

Világkongresszusa életre hívását is Trianon tette kötelezővé. 

 

 A következő sarkalatos esemény 2000 májusában történik, amikor az MVSZ Küldöttgyűlése 

határozatba foglalja, hogy az MVSZ kezdeményezze a trianoni béke semmisségének kimondását. 

  

2008-ban határoz a Magyarok VII. Világkongresszusa keretében megtartott Trianon 

fölülvizsgálata c. konferencia arról, hogy az MVSZ ténylegesen indítsa útjára Trianon 

fölülvizsgálatára irányuló mozgalmát. 

 

 2009-ben megszületik az Igazságot Európának! c. petíció, amelyet elfogad az MVSZ 

Küldöttgyűlése, és az MVSZ Trianon ellenes harcának vezérfonalává teszi. 

 

 2010-től kezdve az MVSZ minden év június 4-én összmagyar megmozdulást szervez 

Versailles-ban. 2015-ben az MVSZ hivatalosan benyújtja az Igazságot Európának! c. petíciót az 

Európai Parlament elnökének, az Európa Tanács főtitkárának és Franciaország államelnökének. 

 



 2017-ben elkezdődött az MVSZ történetének legjelentősebb nemzetpolitikai vállalása, a 

Nemzeti konzultáció Trianonról. 

 

 Ez a mozgalom volt a 2017. év legjelentősebb és a legtöbb szellemi, emberi és anyagi 

erőforrást megmozgató tevékenysége, és várhatóan az lesz 2018-ban, 2019-ben is. 

 

 Trianon-100 munkacsoport 

 

 Az indítandó mozgalom elméleti megalapozására és a lehetséges kezdeményezésének 

megvizsgálására az MVSZ Elnöksége életre hívta a Trianon-100 munkacsoportot. A munkacsoport 

ajánlásai alapján az Elnökség határozati javaslatokat terjesztett a Küldöttgyűlés elé, amely 2017. 

május 13-án kettős aláírásgyűjtés indításáról határozott. Másnap, május 14-én a Trianon Társaság 

közgyűlése elfogadta ugyanazokat a határozatokat. Ennek köszönhetően a két szervezet teljes 

együttműködésben indította el a később Nemzeti konzultáció Trianonról megnevezéssel zajló 

mozgalmat, amelynek zászlóshajója a Magyarok Világszövetsége. 

 

 Csíksomlyótól – Versaillesig – Pünkösdi Trianon-nap 

 

 Miután 2017-ben Trianon napja Pünkösd vasárnapjára esett, az MVSZ a Csíksomlyói búcsút 

és a Versailles-i összmagyar megmozdulást választotta az ősszel beindítandó aláírásgyűjtés 

meghirdetésére. Csíksomlyón, Versailles-ban és Magyarország szerte százezer példányban, 

szórólapon terjesztette a Magyarok IX. Világkongresszusának határozatát, amely kimondta, hogy 

Trianon napja nem a nemzet összetartozásának napja! 

 

 „Magyar az, akinek fáj Trianon!” – Tisztázott szólás-eredet 

 

 2017-ben a Trianon-napi megemlékezéseken terjesztett szórólapjaink sok aláírót a fenti szólás 

idézésére biztattak. A feltűnő jelenség arra késztette a magyar sajtó egy részét, hogy e szólás eredetét 

kutassák. 

 Sokan Illyés Gyulának tulajdonították, de akadtak, akik Karinthyt vélték e mondás 

szerzőjének. A 24.hu irodalomtörténészt is megszólaltató kutakodása arra az eredményre vezetett, 

hogy sem Illyés, sem Karinthy (?) nem írta le soha ezt a mondatot, és minden jel arra utal, hogy 

Patrubány Miklós mondta 2000 májusában a Magyarok V. Világkongresszusa keretében mondott 

beszédében, nagy – álló – tapsot aratva a Kongresszusi Központban összesereglett küldöttek körében. 

 

 Nemzeti konzultáció Trianonról 

 

 A Nemzeti konzultáció Trianonról aláírásgyűjtése 2017. október 15-én kezdődött, és 

viszonylag gyorsan meghaladta a százezer aláírást. Később, Karácsony és az Újév, valamint a 

rendkívüli hevességgel zajló választási kampány, továbbá a Minority Safe Pack harsány kampánya 

lelassította, de azért folyamatosan halad. 

 Az aláírást rendkívüli módon lassítja kettős volta, különösképpen a Bottyán – Drábik –Szigeti 

indítvány angol nyelvű meghatalmazása. Lehet, hogy az aláírásgyűjtés felgyorsításáért átmenetileg 

fel kell függeszteni erre az indítványra az aláírásgyűjtést. 

 

 Az MVSZ Elnöksége döntött arról, hogy az elcsatolt területeken nem folytatja az 

aláírásgyűjtést azért, hogy ne provokálja ezzel az utódállamokat. 

 



 A Kárpát-medencén Kívüli Térségben spontán módon zajlik az aláírásgyűjtés, de szervezetten 

csak azután kezdi el az MVSZ, miután összegyűlt az első 200.000 aláírás. 

 

A kettős aláírásgyűjtéssel kapcsolatos tudnivalókat az 1. sz. melléklet tartalmazza. (Amit a 

Nemzeti konzultáció Trianonról tudni kell.) 

 

 Az országos sugárzású közszolgálati médiumokban teljes a hírzárlat a Nemzeti konzultáció 

Trianonról megjelenésével kapcsolatban. Itt még a cenzúra kirívó esetével is találkozunk. 

 

 Az országos sugárzású tévéadók közül a Hatoscsatornát kell megemlíteni, amelynek több 

műsora is rendszeresen beszámol a mozgalom fejleményeiről. A Tea Glóriával c. műsor – fizetség 

ellenében – már a rajt óta heti 15-20 perces adást sugároz, amelyben a Nk-Trianonról két „arca” 

Drábik János, a Trianon Társaság részéről és Bottyán Zoltán, a Magyarok Világszövetsége részéről 

jelenik meg. 

 

 Az MVSZ és a Trianon Társaság mindaddig folytatja az aláírásgyűjtést, ameddig arra 

hajlandóság mutatkozik, akár 2020-ig. 

 

 

 A Szent Korona Országa a magyarság és Európa jövője 

 A Szent Korona Országának eljövetelén való munkálkodás 

 

 Már a Magyarok VIII. Világkongresszusa is kimondta Záró-nyilatkozatában, hogy 

Magyarország történeti alkotmányán kívül nincs és nem is létezhet életképes magyar nemzet. A 

jogfolytonosság helyreállításán való munkálkodásnál tehát nincs és nem is lehet fontosabb feladata a 

Magyarok Világszövetségének. 

 

 2017-ben példamutatással éltünk. Bottyán Zoltán elnökhelyettes úr XVI részes sorozatban 

mutatott be egy olyan kis magyar falut – a Nógrád megyei Kisbárkányt – ahol elevenen élnek a 

Szent Korona Országára jellemző, közösségi erőt formáló értékek. Ez a kevesebb, mint hétszáz lelket 

számláló kis falu példa lehet minden magyar település számára a tekintetben, hogy felmutatja azokat 

az értékeket, amelyek nélkül nem lehet e páratlan államot, a Szent Korona Országát megteremtő 

magyar hagyományt újjáéleszteni. 

 

 Közösségszervezési szándékunk kiterjedt a városokra is. A Magyarok Világszövetsége 

szeretné az Egerben három évszázada működő fertálymesteri hagyományt minden magyar 

nagyvárosban meghonosítani. A migránsfenyegetésnek kitett Európában ez a fajta önszerveződés 

megtartó erejű lehet. Kezdeményezésünkről tájékoztattuk Pintér Sándor belügyminiszter urat. 

Megbízásából Papp Károly országos rendőr-főkapitány fogadta a Magyarok Világszövetségének 

elnökét. 

 A személyes találkozó keretében az MVSZ elnöke emlékiratot adott át, amelyben kérte az 

Egerben pár évvel ezelőtt gyanús körülmények között elhunyt közösségi vezető, Szabó Pál ügyének 

újbóli megnyitását, mert okkal feltételezhető, hogy gyilkosság áldozata lett. Jelen közhasznúsági 

jelentés megírásáig nincs tudomásunk arról, hogy Szabó Pál gyanús halála ügyében hatósági 

intézkedésre sor került volna. 

 

 A Szent Korona Országának, mint követendő állammodellnek bemutatására külön hangsúlyt 

fektettünk. Ennek több előadást szenteltünk mind a Szent László Magyarságtudományi 



Akadémián, mind az MVSZ elnökének havi rendszerességgel megtartott nemzetpolitikai előadásai 

keretében. 

 

 A legjelentősebb eseménynek e téren Patrubány Miklós müncheni, német nyelvű előadása 

mondható, amely Magyarország Müncheni Főkonzulátusán, egy szimpózium keretében hangzott 

el. A Szent Lázár Lovagrend által szervezett rendezvény meghívottja volt, és levélben üdvözölte azt 

Orbán Viktor miniszterelnök úr és Beata Merk Bajorország európai ügyekért felelős államminiszter 

asszonya.  Az MVSZ elnökének előadása – Ajánlatunk Európának a nemzetállam alkonyán: a Szent 

Korona Országa – František Palacký cseh történész és Rudolf Kučera cseh politológus 

okfejtéséből indult ki, amely kijelenti, hogy a történelmi magyar alkotmány annyira tökéletes, hogy 

azt minden iskolában oktatni kellene, és más államokban is be kellene vezetni. 

 

 A világhálón ma is megtekinthető előadást megismerve, az MVSZ Elnöksége egyhangú 

szavazattal felkarolta azt, és a benne kifejtetteket az MVSZ hivatalos álláspontjává nyilvánította. 

 A bajor értelmiségiek és politikusok körében nagy érdeklődést kiváltó előadás szélesebb 

hallgatóság előtti megismertetésére, bővebb kifejtésére bízták meg az MVSZ elnökét. 

 

 A Szent Korona Országának, mint állammodellnek elterjedése fontos lépés a Magyarország 

ellen 1920-ban elkövetett merénylettel, azaz a Trianoni Békeparanccsal okozott kár jóvátétele 

irányában. 

 

 

 A Magyarok Világszövetsége költségvetési támogatása 

 

 Az MVSZ Elnöksége a Küldöttgyűlés határozata szerint eljárva 2017-ben ismét benyújtottuk 

támogatási kérelmünket az Országgyűlésnek. Emlékezetes, hogy 2000 decemberében az 

Országgyűlés előzetes figyelmeztetés nélkül, egy puccsszerűen végrehajtott, házszabálysértő módon 

hozott határozatával lenullázta a Magyarok Világszövetsége számára akkor a 2001. és 2002. évre 

előirányzott 2*237 millió forintos, azaz 474 millió forintnyi költségvetési támogatást. Ezzel a 

törvénysértő módon hozott határozatával az Országgyűlés egy szerzett jogától fosztotta meg a 

Magyarok Világszövetségét, ami ellentétes a történelmi magyar jog szellemével és betűjével. Tette 

ezt máig tartóan. 

 

 Költségvetési támogatási kérelmünket 2010-ben egy negyvenoldalas, részletesen 

megindokolt beadvánnyal terjesztettük elő. Akkor válaszra sem méltatták. 2017-ben egy kétoldalas 

levélben foglaltuk össze kérelmünket. Lásd mellékelve, a 2. sz. mellékletben. Mostani kérelmünket 

arra az érdemre alapoztuk, amelyet a Magyarok Világszövetsége a Magyar Állam szolgálatában 

szerzett akkor, amikor az ezredfordulón (1999-2000-ben) megóvta attól, hogy igazságtalanul 2 

milliárd USD kifizetésére kötelezzék. Ennek a pénznek, amelyet a magyar állam 2000 óta használ, a 

kamatját kértük mindössze. Levelünket névre szólóan elküldtük az Országgyűlésben képviselt, 

magyarnak tekinthető pártok valamennyi képviselőjének. Nem válaszolt sem a házelnök – Kövér 

László úr –, sem a miniszterelnök – Orbán Viktor úr –, sem a frakcióvezető urak, két kezünkön 

megszámolható a beérkezett válaszlevelek száma. Pár udvarias, de tehetetlen ellenzéki válasz mellett, 

kormányoldalról két levél érkezett, Kovács Zoltán államtitkártól és Varga Mihály nemzetgazdasági 

minisztertől, aki elismerően nyilatkozott az MVSZ elnökének munkájáról. 

 

 A magyar nemzetnek és a magyar államnak meg kell találnia a méltányos jogorvoslat 

lehetőségét a Magyarok Világszövetsége javára. Nem tartható ugyanis az az állapot, hogy miközben 

http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3408-video-patrubany-miklos-muncheni-eloadasa


a magyar adófizetők pénzéből a magyar állam fűnek-fának nehéz milliárdokat juttat, ideértve a 2017-

ben több száz millió forinttal kitömött Habsburg alapítványt is (3. sz. melléklet) – amely annak a 

dinasztiának a nevét ápolja és fényezi, amelynek viselői több kárt okoztak és több magyar vér 

kiontásáért felelősek, mint bármely világi hatalom az elmúlt ezer száz esztendőben –, aközben a  

költségvetési és mindennemű támogatás megvonásával, hatósági és bírósági eljárások százaival 

próbálja ellehetetleníteni a világ legnagyobb, idén 80. életévébe érkezett Magyarok Világszövetségét, 

amely a legnagyobb, nemzeti érdeket képviselő magyar szervezet. 

 

 A Magyar Segélyszolgálat Alapítvány újraélesztése 

 

 A múlt évben sikerült újból működővé tennünk az MVSZ által több mint húsz évvel ezelőtt 

alapított Magyar Segélyszolgálat Alapítványt. Új kuratóriumot neveztünk ki, amelynek elnöke 

Horváth István. Az alapítvány alapító okiratát összhangba hoztuk az időközben módosult 

törvénykezéssel. 

 A tényleges segélyezési munka Kárpátaljára összpontosult, ahová háromszor szállítottak 

segélyeket. Egy nagy irodabútor-küldeményt, Zacsek Gyula képviselőtársunk adományát, az Orbán 

Balázs Egyesület élelmiszer- és ruhaadományát, valamint az MVSZ székházban gyűjtött, növekvő 

könyvadományt. 

 

 

 Az MVSZ 2017. évi közhasznú tevékenysége az MVSZ Sajtószolgálat tükrében 

 

 Több tíz tételen lehetne sorolni az MVSZ 2017. évi koncepciós nemzetépítő tevékenységének 

főbb elemeit. Ez meghaladná jelen szöveges beszámoló kereteit. Az érdeklődő több száz oldalon 

olvashatja erről szóló híradásainkat az MVSZ Sajtószolgálat 2017. évi közleményeiben. Lásd a 4. sz. 

mellékletet. 

 

 

 Köszönet 

 

 Ezúton köszönetet mondunk Családjainknak, akik vállalták emberfeletti köz-

szolgálatunk miatti nélkülözésünket. 

 

Köszönetet mondunk a Magyarok Világszövetsége valamennyi tisztségviselőinek, akik – 

miként az eddigi években is mindig – anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezték munkájukat, a 

fent megnevezetteken kívül név szerint említve Felber Zoltán és v. Oláh István térségi elnök 

urakat.  

 

Ugyanez a köszönet illeti maroknyi munkatársunkat, akik legalább tizenöt főállású alkalmazott 

helyett dolgoznak, valamint többezer önkéntes magyar testvérünket, akik megértették, hogy   

 

„Csak egy dolog van, mi erősebb a világ összes hadseregénél: 

egy ötlet, aminek eljött az ideje” (Victor Hugo) 

 

 

Budapest, 2018. április 28-án 

       Patrubány Miklós István Ádám, 

          a Magyarok Világszövetségének elnöke  



1. sz. melléklet 

Ái.2017.1017 

  

Nemzeti konzultáció 

Trianonról 
 

„Csak egy dolog van,  

mi erősebb a világ 

összes hadseregénél: 

egy ötlet, amelynek eljött az ideje!” 
Victor Hugo 

 

Amit a nemzeti konzultációról tudni kell 
 

A Trianonról szóló nemzeti konzultáció keretében egy kettős 

aláírásgyűjtés is zajlik, amelynek során a kezdeményező 

Magyarok Világszövetsége és az Országos Trianon Társaság, valamint a mozgalomhoz társult 

szervezetek és személyiségek azoknak a magyar embereknek az aláírását várják, akiknek fáj 

Trianon, és akik készek fájdalmukat nyíltan, aláírásukkal megerősítve megvallani, készek a 

trianoni igazságtalanság ellen cselekedni. A rajt időpontja: 2017. október 15. 
 

A két aláíróív 
 

 Az egyik aláírásgyűjtés szokványos, amellyel az aláírók a magyar Kormányt szólítják fel, 

hogy lépjen fel a nemzetközi politikában a trianoni békeparancs semmisségének kimondatásáért. 

Ennek az aláírásgyűjtésnek a zászlóvivője Nyers Csaba. Abban, hogy Nyers Csaba 

kezdeményezésétől egy testületileg is felvállalt indítvány lett, még két személy játszott fontos 

szerepet. Ezért ennek az aláírásgyűjtésnek a neve: Grespik–Gaudi–Nyers indítvány. Ennek az 

indítványnak az aláíróíve egy fekvő A4-es lap, amelyen 10 (tíz) aláírás fér el. 
 

 A második aláírásgyűjtés során az aláírók tulajdonképpen egy úgymond különleges ügyvédi 

meghatalmazást írnak alá, amelynek birtokában a meghatalmazottak a Hágai Nemzetközi 

Bírósághoz, vagy más, illetékes nemzetközi bírósághoz fordulhatnak a trianoni békeparancs 

semmisségének kimondatása érdekében. Ennek az aláírásgyűjtésnek a zászlóvivője Szigeti Sándor. 

Miként az előző, úgy ez a kezdeményezés is testületi határozatokkal alátámasztott indítvány lett, 

amelynek során már vezető tisztségviselők is fontos szerephez jutottak. Ezért ennek a második 

aláírásgyűjtésnek a neve: Bottyán–Drábik–Szigeti indítvány. Ennek aláíróíve egy álló A4-es lap, 

amelyen kétnyelvű, angol-magyar szöveg van. Ahányan ezt az indítványt támogatják, annyi aláíróívre 

lesz szükség. A Bottyán–Drábik–Szigeti indítvány minden egyes aláíróívét két tanúnak is meg kell 

erősítenie kézjegyével. 
 

 Mind az aláírásgyűjtés kettős volta, mind az a körülmény, hogy a második indítvány íveit két 

tanúnak is ellenjegyeznie kell, mind az aláírásgyűjtés biztonsági szempontjai célszerűvé teszik, hogy 

az utcai aláírásgyűjtést lehetőleg két-két aláírásgyűjtő végezze. 

 

 Minden aláírásgyűjtő a Magyarok Világszövetsége által kibocsátott, pecséttel ellátott 

Igazolás-sal rendelkezik. Az aláírók helyesen járnak el, ha megkérik az aláírásgyűjtőt, hogy igazolja 

magát. Ekképp lehet az ellenséges szándékú aláírásgyűjtőket kiszűrni. Tapasztalatból tudható, hogy 



ilyen és hasonló aláírásgyűjtés esetében ellenséges szándékú személyek is beállnak aláírásokat 

gyűjteni, de az általuk gyűjtött aláírások soha sem jutnak el az aláírásgyűjtés szervezőihez, hanem az 

orvul aláírásokat gyűjtők ellenséges szándékú megbízóihoz. 
 

 A Nemzeti konzultáció Trianonról hivatalosan be lett jelentve a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (NAIH), amely egy nyilvántartásba-vételt igazoló számot bocsátott 

ki: NAIH-128544/2017. Ez a szám rá van nyomtatva minden egyes aláíróívre. A hatóságok felé ez a 

szám igazolja, hogy a nemzeti konzultáció törvényi keretek között zajlik. 

 

Az aláíróívek kezelése 
 

 A Grespik–Gaudi–Nyers indítvány aláíróívei sorszámozottak, és bianco állapotukban sem 

sokszorosíthatóak. A bianco íveket az MVSZ postai úton vagy futárral eljuttatja az 

aláírásgyűjtőknek. Az aláíróívek sorszámozását a törvény írja elő azért, hogy egyetlen aláíróív se 

kallódhassék el. 

 Minden aláírásgyűjtő el kell számoljon az átvett aláíróívekkel. Ha egy aláírásgyűjtő más 

személyeket is bevon az aláírásgyűjtésbe, és átad nekik bizonyos mennyiségű aláíróívet, akkor őt 

terheli az a felelősség, hogy az általa átvett összes aláíróívvel elszámoljon. 

 A Grespik–Gaudi–Nyers indítvány aláíróívein tíz-tíz aláírás fér el. Az íveken fel van tüntetve 

a nemzeti konzultáció szervezőjének, a Magyarok Világszövetségének az adatvédelemre vonatkozó 

felelősségvállalása, valamint mindazon adatvédelmi tájékoztatás, amelyet az aláírók tudomására kell 

hozni. 

 Az aláíróív jobb alsó részében egy bekeretezett rész van, amelyet maguk az aláírásgyűjtők 

töltenek ki.  
 

 Minden egyes aláíróív hátlapján kivonat olvasható abból a petícióból – Igazságot Európának! 

–, amelynek kidolgozását a Magyarok VII. Világkongresszusa kérte 2008-ban, és amelyet a 

Magyarok Világszövetsége dolgozott ki, és fogadtatta azt el legmagasabb döntéshozó testületével, a 

Küldöttgyűléssel 2009. május 1-2-án. Ezt a petíciót a Magyarok Világszövetsége és az Országos 

Trianon Társaság 2015-ben hivatalosan benyújtotta az Európai Parlament elnökének, az Európa 

Tanács főtitkárának, valamint Franciaország államelnökének. 

 Ennek a szövegnek az alapos tanulmányozását ajánljuk minden aláírásgyűjtőnek, hiszen 

annak, aki Trianon megdöntésén fáradozik, felkészültnek kell lennie ahhoz, hogy tétovázó vagy 

bizonytalan nemzettársát meggyőzze igazáról, és rábírja őt az aláírásra. 
 

A Bottyán–Drábik–Szigeti indítvány aláíróívei nem sorszámozottak. Tehát szabadon 

fénymásolhatóak. Ennek az indítványnak az aláírója meghatalmazza Bottyán Zoltánt, a Magyarok 

Világszövetségének képviselőjét, dr. Drábik Jánost, az Országos Trianon Társaság képviselőjét, 

valamint az aláírásgyűjtés zászlóvivőjét, Szigeti Sándort, hogy a trianoni békeparancs 

semmisségének kimondatásáért forduljanak a Hágai Nemzetközi Bírósághoz, avagy valamely más, 

illetékességgel bíró nemzetközi bírósághoz. Erre abban az eshetőségben kerül sor, ha a Grespik–

Gaudi–Nyers indítványra begyűlt, milliónál is több támogató aláírás ellenére a magyar Kormány 

nem fordulna nemzetközi szervezetekhez a trianoni békeparancs semmisségének kimondatásáért. 

Ebben az esetben a három meghatalmazott személyre és az őket erre a feladatra jelölő szervezetekre 

hárul annak a felelőssége, hogy megkeressék annak a módját, és úgy helyezzék nemzetközi bíróság 

asztalára az indítványt. 
 

Az eddig vázoltakból kiderül, hogy a Bottyán–Drábik–Szigeti indítvány esetében minden 

egyes aláíróív egyetlen személyt testesít meg.  
 

 



A meghatalmazás alján feltüntetett két tanú szerepét bárki betöltheti, aki jelen volt, amikor a 

meghatalmazó aláírta a meghatalmazást. 
 

Adatvédelem 
 

 Az aláírásgyűjtőnek szavatolnia kell, hogy az aláírások nem jutnak harmadik fél kezébe. 

Másolatot senki sem készíthet az akár csak részlegesen is kitöltött ívekről, és másnak sem engedheti 

azt meg. Az aláírásgyűjtő íveken található személyes adatok nem használhatóak fel a meghirdetett 

célon kívül semmi más célra. 
 

Az aláíróívek átvétele és leadása 
 

 Az aláírásgyűjtést szervező Magyarok Világszövetsége portáján a nap 24 óráján át lehet venni 

bianco aláíróíveket, és le lehet adni aláírt íveket. A bianco ívek átvételekor átvevő személyi 

igazolványával és lakcímkártyájával igazolja azonosságát, és aláírásával tanúsítja, hogy átvette a 

megnevezett mennyiségű és sorszámú aláíróívet. Az aláírt ívek leadásakor az MVSZ képviselője 

átvételi elismervényt ad a leadónak, amelyen feltünteti az átvett ívek számát és sorszámait. 

 

Budapest, 2017. október 10. 

        Magyarok Világszövetsége 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. melléklet 
 

Ej.2017.0065 

Kövér László házelnök úr részére 

Országgyűlés – Fidesz 
 

 Tisztelt Házelnök Úr! 
 

 Hét évvel ezelőtt, 2010. május 26-án volt az a történelmi nap, amikor az Országgyűlésben a 

2/3-os többségű FIDESZ – KDNP frakció akaratának megfelelően megszületett az az állampolgársági 

törvény-módosítás, amely lehetővé teszi a külhoni magyarok kedvezményes honosítását, és amelynek 

eredményeképpen eddig mintegy egymillió külhoni magyar szerezhette vissza az Őt felmenői jogán 

megillető magyar állampolgárságot. 
 

 Tavaly ősszel, szeptember 12-én eljött az a nap is, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök 

országgyűlési felszólalásában egyértelműen leszögezte, hogy a 2004. december 5-i győztes IGEN-ek 

nélkül 2010-ben a FIDESZ – KDNP frakció nem hozhatta volna meg a magyar állampolgárságot a 

külhoni magyarok számára ismét elérhetővé tevő törvényt. Orbán Viktor miniszterelnök 

tulajdonképpen csak feltette a pontot az i-re, hiszen december 5. és győztes IGEN-jeinek korszakos 

jelentőségét korábban Kövér László házelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is a 

legnagyobb nyilvánosság előtt már megfogalmazta. 
 

 „Az igazat mondd, ne csak a valódit” – tanít minket József Attila, ami ezen összefüggésben 

azt jelenti, hogy az igazi pont az i-re csak akkor kerül fel, ha december 5-ért és győztes IGEN-eiért 

az elismerés megilleti majd azt, aki nélkül e kettő közül egyik sem valósult volna meg, a Magyarok 

Világszövetségét. Most Ön is részesévé válhat e megkésett igazságszolgáltatásnak. 
 

 2000. december 12-én – azóta is érdemi indoklás nélkül – az Országgyűlés egy Házszabályba 

ütköző módon és puccsszerűen meghozott határozattal, csekély többséggel máig tartóan megfosztotta 

költségvetési támogatásától az ország kétségtelenül legnagyobb civil szervezetét, a Magyarok 

Világszövetségét. Az elmúlt másfél évtizedben ekképp a Magyarok Világszövetsége életében 

kétségtelenül a legnehezebb időszak következett be, amely alatt gigászi erőfeszítéssel nemcsak a 

szervezet életben tartása sikerült, hanem olyan nagy tettekre is futotta, mint a magyar állampolgárság 

visszaadásáért folyó harc megvívása, az 1956-os szovjet katonai intervenció Magyarországnak 

okozott, 40 milliárd eurót kitevő kárainak felmérése és dokumentálása (2007 – 2008.), vagy 

éppenséggel a magyar nemzet új, történelmi mélységekből jövőbe ívelő meghatározásának 

kidolgozása és elfogadása – hogy csak néhányat említsünk számottevő cselekményeink közül. 
 

 A Magyarok Világszövetsége utoljára 2010 őszén készített költségvetési támogatási kérelmet 

az országgyűlési képviselők számára. Az akkori dokumentáció közel negyvenoldalas volt. Ez a 

mostani sokkal rövidebb lesz – mindössze két oldal –, hiszen időközben a történelem minket igazolt, 

amit minden vitát felülíró módon maga Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor igazolt, 

cáfolhatatlanul. 
 

 A magyar történelem talán legfontosabb tanulsága az, hogy azokon a válságokon, amelyeket 

a jogfolytonosság megszakadása vált ki, csak a jogfolytonosság helyreállításával lehet túllépni. Az 

Országgyűlés 2000 decemberében – mint mondtam, lényegében máig indokolás nélkül – 

megfosztotta szerzett jogától, az évi 250 millió forintos költségvetési támogatástól a Magyarok 

Világszövetségét. Ez a történet – mutatis mutandis – felér a jogfolytonosság megszakadásával. A 

Magyarok Világszövetsége életében mindenképpen, méghozzá külső kényszerítő körülmény okán. 

Ezt a vészkorszakot tisztségviselőink és tagjaink ritkán látott, nagyvonalú felajánlásával és sokaknak 

a hősiességig elmenő áldozatvállalásával sikerült végigharcolnunk. A Magyarok Világszövetsége 



minden tisztségviselője – ideértve a napi 14 óránál mindenképpen többet munkálkodó elnökét is –, 

fizetés és tiszteletdíj, azaz anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezte munkáját. 
 

 Most, miután a miniszterelnöki elismerés folytán a Magyarok Világszövetségének 

hátratétetése lényegében lezártnak tekinthető, a de facto méltányosság-gyakorláshoz a költségvetési 

támogatás helyreállítása is szükséges. 
 

 Ezért ezennel a Magyarok Világszövetsége 12/2017.(05.13.) számú küldöttgyűlési 

határozatával kérjük az Országgyűlést, hogy állítsa helyre költségvetési támogatásunkat, 

méghozzá az elmúlt 18 évben végzett munkája elismeréseként, ami számszerűsítve a 

visszatartott, évi 250 millió forintot figyelembe véve, 2018-ra 5 milliárd forint költségvetési 

támogatást jelent. 
 

 Ám lehet igényünknek más számítási, illetve érdemi alapja is. Vegyük például azt az egy 

cselekményt – amely személy szerint nekem és általam a Magyarok Világszövetségének tudható be 

–, hogy hazafias indíttatású, nagy tárgyi tudáson alapuló és határozott fellépésünkkel 1999. december 

20-tól máig tartóan – és bizodalmunk szerint a jövőben sem változó módon – sikerült 

megakadályoznunk azt, hogy Magyarországot alaptalanul 2 milliárd dollár, azaz forintosítva mintegy 

550 milliárd forint kifizetésére kötelezzék. Ezt azzal értük el, hogy 1999-ben a magyar aranyvonat 

ügyében elkezdődött az eljárás Magyarország ellen. Saját költségemen Budapestre hívtam a kérdés 

világszerte legavatottabb ismerőjét, az Amerikai Egyesült Államokban élő pénzügykutatót, Kenneth 

D. Alfordot, aki a világ legnagyobb hírügynökségeinek képviselői előtt cáfolhatatlanul bizonyította, 

hogy a magyar aranyvonat sorsáért Magyarország nem tehető felelőssé, hiszen Magyarország 

mindvégig gondosan vigyázott a rábízott javakra mindaddig, amíg az Amerikai Egyesült Államok 

katonasága el nem kobozta. A magyar aranyvonat ügyében tehát egyedül az Amerikai Egyesült 

Államok kormánya tehető felelőssé, amit megismételt sajtótájékoztatónkkal máig tartóan – és 

reményeink szerint a jövőben sem módosulóan – sikerült minden érintettel elfogadtatni. Ha ez a 

lépésünk nem történt volna meg, Magyarországot már 2000-ben – mint mondottam, alaptalanul – arra 

kötelezték volna, hogy fizesse ki a kétmilliárd dollárt. Ha ezzel a Magyarország számára 

megtakarított, és hitünk szerint továbbra is a Magyar Nemzeti Bank számláin meglévő összegre évi 

1%-os kamatot számítunk, az ugyancsak 5 milliárd forintnyi összegre vezet minket, amelyet 

értékelésem szerint a magyar államnak évente fizetnie kellene a Magyarok Világszövetségének 

mindaddig, amíg ez a megtakarítás a birtokában van. 
 

 Tisztelt Házelnök Úr! Lehet, hogy az évi 5 milliárd forintos költségvetési támogatási kérelem 

első hallomásra meghökkentő, de a 2000 óta a magyar közéletben és az állami támogatások 

nagyságrendjében bekövetkezett változások fényében ez az összeg semmiképpen nem túlzó. 
 

 Mindezek alapján tisztelettel kérem, hogy kezdeményezze, illetve, ha ezt Önt megelőzően 

más megtenné, akkor támogassa, hogy a 2018. év költségvetésében a Magyarok 

Világszövetségének neve ismét megjelenjen, neve mellett a fentebb megindokolt, 5 milliárd 

forintos összeggel. 
 

 Bölcs belátására hagyatkozva köszönöm meg a ránk szánt időt és figyelmet. 

 

Velünk az Isten! 

 

 

                                                                  Patrubány Miklós István Ádám, 

                                                                 a Magyarok Világszövetségének elnöke 

Budapest, 2017. május 30-án 



3. sz. melléklet 

Százmilliókat kapott a kormánytól a Habsburg Alapítvány  

Népszava  |2017. márc 8. 17:27 
 

A kormány 100 millió forint induló vagyonnal létrehozta a Habsburg Ottó Alapítványt, amelynek 

idei működéséhez, szakmai feladatainak ellátásához további 330 millió forintot hagytak jóvá - 

derül ki a vonatkozó kormányhatározatból.  

Ez az alapítvány kezeli majd Habsburg Ottó hagyatékát, s működtetésével összefüggő feladatok 

ellátására 2018-tól évi 400 millió forint költségvetési támogatást különítenek el. Az alapítvány ingyenesen 

megkapja az állami tulajdonban lévő, Budavári Palota egy ingatlanrészét, épp azt ahol eddig a Nemzeti 

Galéria kőtár és gótika gyűjteményének volt. Vagyis az új kormányalapítvány miatt a gyűjteményeknek 

költöznie kell, erre 137,8 millió forintot különítettek el. Az alapítvány beköltözése előtt az állam a napi.hu 

szerint fel is újíttatja az épületrészt a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel, 

legfeljebb 939,8 millió forintért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. sz. melléklet 

 

A Magyarok Világszövetségének 2017. évi tevékenysége 

az MVSZ Sajtószolgálat tükrében 

 

 

 Dsida Jenő: Karácsonyi utazás 

 Kiss Endre József adventi intelme a méltatlanokhoz 

 Video: Dezertálókból államalapítókká - a cseh légió ténykedése Szibériában - Drábik János előadása 

 Dr. Aradi Éva és Tokay Rozália a Magyar Nemzetért Érdemérem kitüntetettjei 

 Nk-Trianonról - Dr. Kovács István - A nap aláírásgyűjtője 

 Nk-Trianonról - Dr. Stollár Andrásné - A nap aláírásgyűjtője 

 Video: Ajánlatunk Európának a nemzetállam alkonyán: a Szent Korona Országa - Patrubány Miklós 

decemberi nemzetpolitikai előadása 

 

 Nk-Trianonról: Bátor Béla - a nap aláírásgyűjtője 

 Meghívó könyvbemutatóra: a TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ hamisítatlan kiadása 

 Nk-Trianonról - dr. Bodó Sándor nagyvonalú támogatása a Magyarok Világszövetségének 

 Nk-Trianonról - 96 éve történt: Békeszerződés Amerikával 

 Borbola János: A HOLTAK KÖNYVE I. - PAPYRUS ANI - A könyv, amely kiforgatja sarkából a 

világot 

 Szent László-MTA : 2017. december 19-én, kedden, 18 órakor - Drábik János: Miért most kell 

megdöntenünk Trianont? - 3. rész - A cseh légió a történelmi Magyarország sírásója is volt 

 MTF-30 - Rokaly József: A rabanbánok és népünk ősemlékezete 

 

 Példakép volt! - Búcsú Simon Dezsőtől 

 Nk-Trianonról - Riadó: Máris javítottak a hamisítók 

 Meghívó Patrubány Miklós decemberi nemzetpolitikai előadására 

 Nk-Trianonról - Riadó: Íme a hamisított űrlap! 

 Árva Vince atyáról emlékeztek Pilisszántón - Boldog Özséb szentté avatása 

 Szent László-MTA : 2017. december 12-én, kedden 18 órakor - Bottyán Zoltán: 99 éve történt 

Magyarország fegyverszünetszegő, hadüzenet nélküli megszállása (A Trianon-államok 2018-as 

centenáriumi ünnepségei elé) 

 Nk-Trianonról - Riadó! - Hamisított ívek kerültek forgalomba 

 

 Csuprik Etelka második Mozart szonáta hangversenye 

 A "marsiakról" - Salgótarjánban is megnyílt Dr. Pálfi György professzor Tudománytörténeti kiállítása 

 A Magyarok Világszövetsége Elnökségének ajánlata: az új Európa 

 December 5-én, az MVSZ Napján: Ünnepi elnökségi ülés és hét könyv bemutatója 

 Szt.László-MTA: 2017. december 1., péntek 16 óra - Prof. Dr. Papp Sándor: Keresztény és muszlim 

hatalmi jelképek a magyar-török történelmi kapcsolatokban 

 Közlemény 

 2017. november 27., 17 óra - Előadás és könyvbemutató - Aradi Éva: A méd birodalom 

 

 Nk-Trianonról: Túl az első százezer aláíráson 

 Szent László-MTA : 2017. november 28-án, kedden 18 órakor - Molnár V. József: : A magyar 

társadalom sógorság-intézménye 

 Video: Patrubány Miklós müncheni előadása 

 A Szent László-MTA 2017. évi előadásai 

http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3438-dsida-jeno-karacsonyi-utazas
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3437-kiss-endre-jozsef-adventi-intelme-a-meltatlanokhoz
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3434-nk-trianonrol-dr-kovacs-istvan-a-nap-alairasgyujtoje
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3433-nk-trianonrol-dr-stollar-andrasne-a-nap-alairasgyujtoje
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3432-video-ajanlatunk-europanak-a-nemzetallam-alkonyan-a-szent-korona-orszaga-patrubany-miklos-decemberi-nemzetpolitikai-eloadasa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3432-video-ajanlatunk-europanak-a-nemzetallam-alkonyan-a-szent-korona-orszaga-patrubany-miklos-decemberi-nemzetpolitikai-eloadasa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3431-nk-trianonrol-bator-bela-a-nap-alairasgyujtoje
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3430-meghivo-konyvbemutatora-a-tarih-i-ungurusz-hamisitatlan-kiadasa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3429-nk-trianonrol-dr-bodo-sandor-nagyvonalu-tamogatasa-a-magyarok-vilagszovetsegenek
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3428-nk-trianonrol-96-eve-tortent-bekeszerzodes-amerikaval
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3426-szent-laszlo-mta-2017-december-19-en-kedden-18-orakor-drabik-janos-miert-most-kell-megdontenunk-trianont-3-resz-a-cseh-legio-a-tortenelmi-magyarorszag-sirasoja-is-volt
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3426-szent-laszlo-mta-2017-december-19-en-kedden-18-orakor-drabik-janos-miert-most-kell-megdontenunk-trianont-3-resz-a-cseh-legio-a-tortenelmi-magyarorszag-sirasoja-is-volt
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3425-mtf-30-rokaly-jozsef-a-rabanbanok-es-nepunk-osemlekezete
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3424-peldakep-volt-bucsu-simon-dezsotol
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3423-nk-trianonrol-riado-maris-javitottak-a-hamisitok
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3422-meghivo-patrubany-miklos-decemberi-nemzetpolitikai-eloadasara
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3421-nk-trianonrol-riado-ime-a-hamisitott-urlap
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3420-arva-vince-atyarol-emlekeztek-pilisszanton-boldog-ozseb-szentte-avatasa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3419-szent-laszlo-mta-2017-december-12-en-kedden-18-orakor-bottyan-zoltan-99-eve-tortent-magyarorszag-fegyverszunetszego-haduzenet-nelkuli-megszallasa-a-trianon-allamok-2018-as-centenariumi-unnepsegei-ele
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3419-szent-laszlo-mta-2017-december-12-en-kedden-18-orakor-bottyan-zoltan-99-eve-tortent-magyarorszag-fegyverszunetszego-haduzenet-nelkuli-megszallasa-a-trianon-allamok-2018-as-centenariumi-unnepsegei-ele
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3419-szent-laszlo-mta-2017-december-12-en-kedden-18-orakor-bottyan-zoltan-99-eve-tortent-magyarorszag-fegyverszunetszego-haduzenet-nelkuli-megszallasa-a-trianon-allamok-2018-as-centenariumi-unnepsegei-ele
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3418-nk-trianonrol-riado-hamisitott-ivek-kerultek-forgalomba
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3417-csuprik-etelka-masodik-mozart-szonata-hangversenye
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3416-a-marsiakrol-salgotarjanban-is-megnyilt-dr-palfi-gyorgy-professzor-tudomanytorteneti-kiallitasa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3415-a-magyarok-vilagszovetsege-elnoksegenek-ajanlata-az-uj-europa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3414-december-5-en-az-mvsz-napjan-unnepi-elnoksegi-ules-es-het-konyv-bemutatoja
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3413-szt-laszlo-mta-2017-december-1-pentek-16-ora-prof-dr-papp-sandor-kereszteny-es-muszlim-hatalmi-jelkepek-a-magyar-torok-tortenelmi-kapcsolatokban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3413-szt-laszlo-mta-2017-december-1-pentek-16-ora-prof-dr-papp-sandor-kereszteny-es-muszlim-hatalmi-jelkepek-a-magyar-torok-tortenelmi-kapcsolatokban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3412-kozlemeny
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3411-2017-november-27-17-ora-eloadas-es-konyvbemutato-aradi-eva-a-med-birodalom
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3410-nk-trianonrol-tul-az-elso-szazezer-alairason
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3409-szent-laszlo-mta-2017-november-28-an-kedden-18-orakor-molnar-v-jozsef-a-magyar-tarsadalom-sogorsag-intezmenye
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3409-szent-laszlo-mta-2017-november-28-an-kedden-18-orakor-molnar-v-jozsef-a-magyar-tarsadalom-sogorsag-intezmenye
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3408-video-patrubany-miklos-muncheni-eloadasa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3407-a-szent-laszlo-mta-2017-evi-eloadasai


 Patrubány Miklós Münchenben - Ajánlatunk Európának: A Szent Korona Országa 

 Szent László-MTA : 2017. november 21-én, kedden 18 órakor - Drábik János: Miért most kell 

megdöntenünk Trianont? - 100 éve történt - 2. rész 

 Nk-Trianonról - Gábor Ferenc: Nemzettársaink - Budapesti reflexiók 5. 

 

 Kárpátaljáért! - Meghívó Mozart zongoraszonáta koncertre - Csuprik Etelka sorozatának első 

hangversenye 

 Nk-Trianonról - Gábor Ferenc: A mieink - Budapesti reflexiók 4. 

 A Szent Korona Országáért! - Asztrik év a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében 

 Nk-Trianonról - Gábor Ferenc: Fiatalok - Budapesti reflexiók 3. 

 Nk-Trianonról - Gábor Ferenc: Pártkatonák, jól fizetett zsoldosok - Budapesti reflexiók 2. 

 Nk-Trianonról - Gábor Ferenc: Megszakadt párbeszéd a Párbeszéddel - Budapesti reflexiók 1. 

 "Trianon nem örök, nincs kőbe vésve!" - V. Trianon emléknap Budakalászon Nyers Csaba 

szervezésében 

 

 Meghívó - Patrubány Miklós novemberi nemzetpolitikai előadása 

 Nk-Trianonról: Soros és Trianon egy lapon? - Gőbl György javaslata 

 Előzetes – Koszorúzás és szimpózium Münchenben 

 Szent László-MTA : 2017. november 7-én,kedden, 17 órakor - Drábik János: Miért most kell 

megdöntenünk Trianont? 

 Nk-Trianonról: "Élet vagy halál! " - Publik Antal szavalata a rajtnál 

 TTK - A Tudománytörténeti kiállítás Felvidéken, Gútán 

 Nk-Trianonról: Pápai Szabó György áldása a rajtnál 

 

 Petőfiért! - Gyetyagyújtás a halottak napján Egerben és másutt 

 Reformáció-500 - 13/13 - 89.-95- tétel: Ellentmondások, hamis és igaz próféták, Krisztus követése - 

(Luther 95 tétele latinul, magyarul, németül és angolul) 

 Nk-Trianonról: Pongrátz András is aláírta 

 TTK - A Tudománytörténeti kiállítás Pásztón a Zsigmond Király Általános Iskolában 

 Nk-Trianonról: Bottyán Zoltán beszéde a rajtnál 

 Petőfiért! - Az MVSZ felhívása halottak napjára: Gyújtsunk gyertyát azokért... 

 Nk-Trianonról: v. Bucsy László törzskapitány a Történelmi Vitézi Rend nevében szólt a rajtnál 

 

 Reformáció-500 - 12/13 - 75-88. tétel: Az apostoli búcsú és a hívek fortélyos kérdései - (Luther 95 

tétele latinul, magyarul, németül és angolul) 

 Nk-Trianonról: Nagykőrösön, két nappal a rajt után 

 Nk-Trianonról: Zetényi-Csukás Ferenc beszéde a rajtnál 

 Reformáció-500 - 11/13 - 69.-74. tétel: Az apostoli búcsúról - (Luther 95 tétele latinul, magyarul, 

németül és angolul) 

 A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE ÜDVÖZLI KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGÉT 

 Szent László-MTA : 2017. október 31-én, kedden, 17 órakor - Kiss Endre József: A reformáció 

Erdélyben 

 Reformáció-500 - 10/13 - 59.-68. tétel: Krisztus evengéliuma és a búcsú kincstára - (Luther 95 tétele 

latinul, magyarul, németül és angolul) 

 

http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3406-patrubany-miklos-munchenben-ajanlatunk-europanak-a-szent-korona-orszaga
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3405-szent-laszlo-mta-2017-november-21-en-kedden-18-orakor-drabik-janos-miert-most-kell-megdontenunk-trianont-100-eve-tortent-2-resz
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3405-szent-laszlo-mta-2017-november-21-en-kedden-18-orakor-drabik-janos-miert-most-kell-megdontenunk-trianont-100-eve-tortent-2-resz
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3404-nk-trianonrol-gabor-ferenc-nemzettarsaink-budapesti-reflexiok-5
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3403-karpataljaert-meghivo-mozart-zongoraszonata-koncertre-csuprik-etelka-sorozatanak-elso-hangversenye
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3403-karpataljaert-meghivo-mozart-zongoraszonata-koncertre-csuprik-etelka-sorozatanak-elso-hangversenye
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3402-nk-trianonrol-gabor-ferenc-a-mieink-budapesti-reflexiok-4
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3401-a-szent-korona-orszagaert-asztrik-ev-a-kalocsa-kecskemeti-foegyhazmegyeben
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3400-nk-trianonrol-gabor-ferenc-fiatalok-budapesti-reflexiok-3
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3399-nk-trianonrol-gabor-ferenc-partkatonak-jol-fizetett-zsoldosok-budapesti-reflexiok-2
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3398-nk-trianonrol-gabor-ferenc-megszakadt-parbeszed-a-parbeszeddel-budapesti-reflexiok-1
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3396-meghivo-patrubany-miklos-novemberi-nemzetpolitikai-eloadasa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3395-nk-trianonrol-soros-es-trianon-egy-lapon-gobl-gyorgy-javaslata
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3394-elozetes-koszoruzas-es-szimpozium-munchenben
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3393-szent-laszlo-mta-2017-november-7-en-kedden-17-orakor-drabik-janos-miert-most-kell-megdontenunk-trianont
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3393-szent-laszlo-mta-2017-november-7-en-kedden-17-orakor-drabik-janos-miert-most-kell-megdontenunk-trianont
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3392-nk-trianonrol-elet-vagy-halal-publik-antal-szavalata-a-rajtnal
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3391-ttk-a-tudomanytorteneti-kiallitas-felvideken-gutan
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3390-nk-trianonrol-papai-szabo-gyorgy-aldasa-a-rajtnal
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3389-petofiert-gyetyagyujtas-a-halottak-napjan-egerben-es-masutt
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3388-reformacio-500-13-13-89-95-tetel-ellentmondasok-hamis-es-igaz-profetak-krisztus-kovetese-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3388-reformacio-500-13-13-89-95-tetel-ellentmondasok-hamis-es-igaz-profetak-krisztus-kovetese-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3387-nk-trianonrol-pongratz-andras-is-alairta
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3386-ttk-a-tudomanytorteneti-kiallitas-paszton-a-zsigmond-kiraly-altalanos-iskolaban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3385-nk-trianonrol-bottyan-zoltan-beszede-a-rajtnal
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3384-petofiert-az-mvsz-felhivasa-halottak-napjara-gyujtsunk-gyertyat-azokert
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3383-nk-trianonrol-v-bucsy-laszlo-torzskapitany-a-tortenelmi-vitezi-rend-neveben-szolt-a-rajtnal
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3382-reformacio-500-12-13-75-88-tetel-az-apostoli-bucsu-es-a-hivek-fortelyos-kerdesei-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3382-reformacio-500-12-13-75-88-tetel-az-apostoli-bucsu-es-a-hivek-fortelyos-kerdesei-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3381-nk-trianonrol-nagykoroson-ket-nappal-a-rajt-utan
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3380-nk-trianonrol-zetenyi-csukas-ferenc-beszede-a-rajtnal
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3379-reformacio-500-11-13-69-74-tetel-az-apostoli-bucsurol-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3379-reformacio-500-11-13-69-74-tetel-az-apostoli-bucsurol-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3377-a-magyarok-vilagszovetsege-udvozli-katalonia-fuggetlenseget
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3376-szent-laszlo-mta-2017-oktober-31-en-kedden-17-orakor-kiss-endre-jozsef-a-reformacio-erdelyben
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3376-szent-laszlo-mta-2017-oktober-31-en-kedden-17-orakor-kiss-endre-jozsef-a-reformacio-erdelyben
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3378-reformacio-500-10-13-59-68-tetel-krisztus-evengeliuma-es-a-bucsu-kincstara-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3378-reformacio-500-10-13-59-68-tetel-krisztus-evengeliuma-es-a-bucsu-kincstara-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul


 Nk-Trianonról: Rácz Szabó László beszéde a rajtnál 

 Reformáció-500 - 9/13 - 52-58. tétel: Az Egyház kincse: Isten igéje - (Luther 95 tétele latinul, magyarul, 

németül és angolul) 

 NK-Trianonról - Koszorúzással kezdődött Bocskai István szobránál, a Hősök terén október 15-én, 

verőfényes napsütésben 

 Egy éve, a "Véres csütörtök" 60. évfordulóján az MVSZ ismételt feljelentést tett 

 Reformáció-500 - 8/13 - 39.-51. tétel: Mire kell tanítani a keresztényeket? - (Luther 95 tétele latinul, 

magyarul, németül és angolul) 

 Nk-Trianonról: dr. Gaudi-Nagy Tamás beszéde a rajtnál 

 Nk-Trianonról: v. Oláh István kétperces üzenete a rajtnál 

 

 Nk-Trianonról: A mohácsi csapat képviselője, dr. Simon Enikő beszéde a rajtnál 

 Reformáció-500 - 7/13 - 35.-38. tétel: A bűn alóli feloldozás... - (Luther 95 tétele latinul, magyarul, 

németül és angolul) 

 Október 23. - Utóhang - Csuprik Etelka improvizációja a nemzeti ünnepen 

 Szent László-MTA : 2017. október 24-én,kedden, 17 órakor - Könyvbemutató II. rész: Poschné Valus 

Piroska 

 1956. október 23. - Szabadság - Tisztesség - Méltóság - Rácz Sándor: A forradalom a legmagasabb 

társadalmi szerveződés 

 Király B. Izabella beszéde Magas István emléktáblájánál Abonyban 

 A Walesi bárdok fényjáték Cardiff főterén 

 

 Nk-Trianonról: Drábik János beszéde a rajtnál 

 Gyújtsunk gyertyát azokért... - Az MVSZ felhívása halottak napjára 

 Nk-Trianonról - Aláírásgyűjtés október 23-án 

 Reformáció-500 - 6/13 - 33.-34. tétel: A pápai búcsú... - (Luther 95 tétele latinul, magyarul, németül és 

angolul) 

 Reformáció-500 - 5/13 - 29.-32. tétel: A teljes búcsú... - (Luther 95 tétele latinul, magyarul, németül és 

angolul) 

 Nk-Trianonról: Elkezdődött! 

 Nk-Trianonról minden héten a Hatoscsatorna Tea Glóriával című műsorában - Adásidő 

 

 Reformáció-500 - 4/13 - 24.-28. tétel: A megváltás és a pénz... - (Luther 95 tétele latinul, magyarul, 

németül és angolul) 

 Szent László-MTA : 2017. október 20-án, pénteken, 17 órakor - Könyvbemutató: Gábor Ferenc 

 Fogadalom – Rendhagyó fogadalomtétel pénteken Pásztón 

 Reformáció-500 - 3/13 - 16-23. tétel: Lelkek a purgatóriumban (Luther 95 tétele latinul, magyarul, 

németül és angolul) 

 Márton Áron és Jakab Antal emlékét is szobor őrzi immár a kolozsvári szoborparkban 

 Nk-Trianonról - A Miskolci Bölcsész Egyesület is csatlakozott Dr. Gyárfás Ágnes vezetésével 

 Reformáció-500 - 2/13 - 8-15. tétel: A haldoklókról (Luther 95 tétele latinul, magyarul, németül és 

angolul) 

 

 Nk-Trianonról - Meghívó: Tanév- és kiállítás megnyitó a kampánynyitányba ágyazva 

 Reformáció-500 - 1/13 - Luther 95 tétele latinul, magyarul, németül és angolul 

 Szent László-MTA : 2017. október 17-én,kedden, 17 órakor - Könyvbemutató: Poschné Valus Piroska 

http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3375-nk-trianonrol-racz-szabo-laszlo-beszede-a-rajtnal
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3374-reformacio-500-9-13-52-58-tetel-az-egyhaz-kincse-isten-igeje-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3374-reformacio-500-9-13-52-58-tetel-az-egyhaz-kincse-isten-igeje-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3373-nk-trianonrol-koszoruzassal-kezdodott-bocskai-istvan-szobranal-a-hosok-teren-oktober-15-en-verofenyes-napsutesben
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3373-nk-trianonrol-koszoruzassal-kezdodott-bocskai-istvan-szobranal-a-hosok-teren-oktober-15-en-verofenyes-napsutesben
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3372-egy-eve-a-veres-csutortok-60-evfordulojan-az-mvsz-ismetelt-feljelentest-tett
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3371-reformacio-500-8-13-39-51-tetel-mire-kell-tanitani-a-keresztenyeket-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3371-reformacio-500-8-13-39-51-tetel-mire-kell-tanitani-a-keresztenyeket-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3370-nk-trianonrol-dr-gaudi-nagy-tamas-beszede-a-rajtnal
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3368-nk-trianonrol-a-mohacsi-csapat-kepviseloje-dr-simon-eniko-beszede-a-rajtnal
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3367-reformacio-500-7-13-35-38-tetel-a-bun-aloli-feloldozas-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3367-reformacio-500-7-13-35-38-tetel-a-bun-aloli-feloldozas-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3366-oktober-23-utohang-csuprik-etelka-improvizacioja-a-nemzeti-unnepen
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3365-szent-laszlo-mta-2017-oktober-24-en-kedden-17-orakor-konyvbemutato-ii-resz-poschne-valus-piroska
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3365-szent-laszlo-mta-2017-oktober-24-en-kedden-17-orakor-konyvbemutato-ii-resz-poschne-valus-piroska
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3363-1956-oktober-23-szabadsag-tisztesseg-meltosag-racz-sandor-a-forradalom-a-legmagasabb-tarsadalmi-szervezodes
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3363-1956-oktober-23-szabadsag-tisztesseg-meltosag-racz-sandor-a-forradalom-a-legmagasabb-tarsadalmi-szervezodes
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3364-kiraly-b-izabella-beszede-magas-istvan-emlektablajanal-abonyban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3360-nk-trianonrol-drabik-janos-beszede-a-rajtnal
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3359-gyujtsunk-gyertyat-azokert-az-mvsz-felhivasa-halottak-napjara
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3362-nk-trianonrol-alairasgyujtes-oktober-23-an
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3358-reformacio-500-6-13-33-34-tetel-a-papai-bucsu-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3358-reformacio-500-6-13-33-34-tetel-a-papai-bucsu-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3356-nk-trianonrol-elkezdodott
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3355-nk-trianonrol-minden-heten-a-hatoscsatorna-tea-gloriaval-cimu-musoraban-adasido
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3354-reformacio-500-4-13-24-28-tetel-a-megvaltas-es-a-penz-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3354-reformacio-500-4-13-24-28-tetel-a-megvaltas-es-a-penz-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3353-szent-laszlo-mta-2017-oktober-20-an-penteken-17-orakor-konyvbemutato-gabor-ferenc
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3352-fogadalom-rendhagyo-fogadalomtetel-penteken-paszton
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3351-reformacio-500-3-13-16-23-tetel-lelkek-a-purgatoriumban-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3351-reformacio-500-3-13-16-23-tetel-lelkek-a-purgatoriumban-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3350-marton-aron-es-jakab-antal-emleket-is-szobor-orzi-immar-a-kolozsvari-szoborparkban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3349-nk-trianonrol-a-miskolci-bolcsesz-egyesulet-is-csatlakozott-dr-gyarfas-agnes-vezetesevel
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3348-reformacio-500-2-13-8-15-tetel-a-haldoklokrol-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3348-reformacio-500-2-13-8-15-tetel-a-haldoklokrol-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3347-nk-trianonrol-meghivo-tanev-es-kiallitas-megnyito-a-kampanynyitanyba-agyazva
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3346-reformacio-500-1-13-luther-95-tetele-latinul-magyarul-nemetul-es-angolul
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3345-szent-laszlo-mta-2017-oktober-17-en-kedden-17-orakor-konyvbemutato-poschne-valus-piroska


 Nk-Trianonról: A Hegyvidéki Trianon Társaság is csatlakozott 

 Kárpátaljáért! - Tüntetés az ukrán nagykövetség előtt - 2017. október 13. 18 óra 

 Nk-Trianonról: Amit a nemzeti konzultációról tudni kell 

 Meghívó kiállítás-megnyitóra 

 

 Nk-Trianonról: Meghívó az aláírásgyűjtés nyitányára - október 15., 15 óra 

 Nk-Trianonról: Miért kell a Nemzeti konzultáció Trianonról? - Az MVSZ válasza 

 Reformáció-500 - Dr. Millisits Máté bemutatja vándorkiállítását: "Egyedül a Szentírás" 

 Az Aradi Vértanúk napja van 

 Nk-Trianonról: A Történelmi Vitézi Rend is csatlakozott 

 Nk-Trianonról: Hirdetmény a székház falán 

 Búcsú v. lófő Kovács György Antaltól, a tengerésztől 

 

 Dr. Éva Maria Barki köszönő levele 

 Fogadalom - Heves megyeiek fogadalomtétele 

 Meghívó az In memoriam Ft. Dr. Dömötör Tibor-emlékkiállítás megnyitójára 

 Dr. Prokopp Mária professzor asszony kitüntetése – az MVSZ gratulál 

 Katalónia: 90% a függetlenség mellett - Puigdemont, Pique, Messi 

 Hajrá Katalónia! Hajrá katalánok! 

 Nk-Trianonról: Dr. Kecse-Nagy László csatlakozott 

 

 Nk-Trianonról - A jelkép és annak színe változása 

 Nk-Trianonról: A székelyek és a Nemzeti konzultáció Trianonról a Tündérkertben 

 Emlékünnepség és ősbemutató az MVSZ Magyarok Házában 

 Fogadalom - Havas Boldogasszony népének fogadalomtétele 

 Petőfiért! - 6/7. - Szabadszálláson felavatták a Szibériába szánt székelykaput 

 Elgázolták Barki Évát 

 HUNAWIHR - Hunok utódai Nyugat-Európában 

 

 Petőfiért! - 5/7. - A barguzini titkos fogoly a szabadszállási székelykapun 

 Petőfiért! - 4/7. - Csatajelenet a szabadszállási székelykapun 

 Petőfiért! - 3/7. - Atilla-dombormű a szabadszállási székelykapun 

 NK-Trianonról: A felvezető kampány nyitánya 2017. szeptember 15-én 

 Petőfiért! - 2/7. - Petőfi-dombormű a szabadszállási székelykapun 

 Petőfiért! - 1/7. - A Szibériába tartó székelykapu felállítása Szabadszálláson 

 NK-Trianonról: Fuksz Sándor beszéde a felvezető kampány nyitányán, 2017. szeptember 15-én 

 

 Nk-Trianonról: KDNP-székházban Trianonról - Patrubány Miklós előadása 

 NK-Trianonról: A Psalmus Hungaricust Bottyán Zoltán szavalja a kampány-nyitányon 

 Meghívó: Illés - a legenda 60 éve - kiállítás az MVSZ Magyarok Házában 

 Katalónia a függetlenség útján 

 Pásztó - Fogadalomtétel szombatonként a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyén 

 Nk-Trianonról: Patrubány Miklós a KDNP-nél a kampány-nyitány előestéjén 

http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3344-nk-trianonrol-a-hegyvideki-trianon-tarsasag-is-csatlakozott
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3343-karpataljaert-tuntetes-az-ukran-nagykovetseg-elott-2017-oktober-13-18-ora
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3342-nk-trianonrol-amit-a-nemzeti-konzultaciorol-tudni-kell
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3341-meghivo-kiallitas-megnyitora
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3340-nk-trianonrol-meghivo-az-alairasgyujtes-nyitanyara-oktober-15-15-ora
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3339-nk-trianonrol-miert-kell-a-nemzeti-konzultacio-trianonrol-az-mvsz-valasza
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3337-reformacio-500-dr-millisits-mate-bemutatja-vandorkiallitasat-egyedul-a-szentiras
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3338-az-aradi-vertanuk-napja-van
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3336-nk-trianonrol-a-tortenelmi-vitezi-rend-is-csatlakozott
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3335-nk-trianonrol-hirdetmeny-a-szekhaz-falan
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3334-bucsu-v-lofo-kovacs-gyorgy-antaltol-a-tengeresztol
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3333-dr-eva-maria-barki-koszono-levele
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3332-fogadalom-heves-megyeiek-fogadalomtetele
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3331-meghivo-az-in-memoriam-ft-dr-domotor-tibor-emlekkiallitas-megnyitojara
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3330-dr-prokopp-maria-professzor-asszony-kituntetese-az-mvsz-gratulal
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3329-katalonia-90-a-fuggetlenseg-mellett-puigdemont-pique-messi
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3328-hajra-katalonia-hajra-katalanok
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3327-nk-trianonrol-dr-kecse-nagy-laszlo-csatlakozott
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3326-nk-trianonrol-a-jelkep-es-annak-szine-valtozasa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3325-nk-trianonrol-a-szekelyek-es-a-nemzeti-konzultacio-trianonrol-a-tunderkertben
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3324-emlekunnepseg-es-osbemutato-az-mvsz-magyarok-hazaban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3323-fogadalom-havas-boldogasszony-nepenek-fogadalomtetele
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3322-petofiert-6-7-szabadszallason-felavattak-a-sziberiaba-szant-szekelykaput
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3321-elgazoltak-barki-evat
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3320-hunawihr-hunok-utodai-nyugat-europaban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3319-petofiert-5-7-a-barguzini-titkos-fogoly-a-szabadszallasi-szekelykapun
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3318-petofiert-4-7-csatajelenet-a-szabadszallasi-szekelykapun
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3317-petofiert-3-7-atilla-dombormu-a-szabadszallasi-szekelykapun
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3316-nk-trianonrol-a-felvezeto-kampany-nyitanya-2017-szeptember-15-en
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3315-petofiert-2-7-petofi-dombormu-a-szabadszallasi-szekelykapun
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3314-petofiert-1-7-a-sziberiaba-tarto-szekelykapu-felallitasa-szabadszallason
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3313-nk-trianonrol-fuksz-sandor-beszede-a-felvezeto-kampany-nyitanyan-2017-szeptember-15-en
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3312-nk-trianonrol-kdnp-szekhazban-trianonrol-patrubany-miklos-eloadasa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3311-nk-trianonrol-a-psalmus-hungaricust-bottyan-zoltan-szavalja-a-kampany-nyitanyon
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3309-meghivo-illes-a-legenda-60-eve-kiallitas-az-mvsz-magyarok-hazaban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3308-katalonia-a-fuggetlenseg-utjan
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3307-paszto-fogadalomtetel-szombatonkent-a-magyar-osszetartozas-fogadalmi-helyen
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3306-nk-trianonrol-patrubany-miklos-a-kdnp-nel-a-kampany-nyitany-eloestejen


 Csinód, Úz völgye: Örökös imaszolgálat a gyarapodó magyarságért 

 

 Nk-Trianonról: Meghívó a kampány-nyitányra - Szeptember 15., 18 óra 

 Patrubány Miklós szeptemberi nemzetpolitikai előadása: Nemzeti konzultáció Trianonról - a Magyarok 

Világszövetsége és a Trianon Társaság közös kampány-nyitánya 

 Nk-Trianonról: Molnár V. József az első számú támogató 

 Molnár V. József sajtótájékoztatója 

 v. Hompoth Zoltán - Egy álom teljesült 

 Tüntetésre hív a katolikus egyház Marosvásárhelyen 

 Petőfiért! - Lukácsi Bálint: Nem keressük már Petőfit! 

 

 v. Gorka Sebestyén felmondólevele 

 Köröstárkány: Etruszk rokonok találkozója 

 Nyílt levél Áder János köztársasági elnöknek, Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének, Orbán 

Viktor miniszterelnöknek, Patrubány Miklósnak, a Magyarok Világszövetsége elnökének 

 Szent István-nap: TRIANONRÓL szóló NEMZETI KONZULTÁCIÓ - Patrubány Miklós bejelentése 

 Patrubány Miklós augusztusi nemzetpolitikai előadása dalesttel 

 Emlékfák avatása Ópusztaszeren a Magyar Nemzetért Érdemérem kitüntetettjei részére 

 Patrubány Miklós augusztusi nemzetpolitikai előadása: Gémeskút és csöröge avagy Petőfivel és a 

hunokkal Trianon ellen 

 

 Meghívó Árpád-szobor avatására, Rajkára 

 Petőfiért! – Az MTA liberál-bolsevik-globalista ügynökei Petőfi Sándor igazsága ellen 

 Petőfiért! - Petőfi-leszármazottak között a hunok földjén 

 Bottyán Zoltán a pásztói könnyező Szűzanyáról 

 Prof. Dr. Pálfi György kitüntetése Patrubány Miklós júliusi nemzetpolitikai előadása keretében 

 Medve a hálószobában! - Befogták a házba járó medvét Tusnádfürdőn 

 Németül - Vajta Dénes müncheni előadása a magyar nyelvről 

 

 Kajak-kenu: Európa legjobbja Magyarország! 

 Trianon - Felcsút és Justice for Hungary 

 Vajta Dénes müncheni előadása a magyar nyelvről 

 Patrubány Miklós júliusi nemzetpolitikai előadása: A magyar géniusz 

 Házbajáró medve Tusnádfürdőn - A székelyföldi medvejárás és a politika 

 Tarjányi Krisztina felolvasása a müncheni könyvbemutatón 

 Patrubány Miklós "briliáns" müncheni előadása 

 

 Patrubány Miklós Münchenben 

 Székely furfanggal üzentek a megszállóknak a csíkkozmásiak 

 Adorján András verseskötetének bemutatása az MVSZ Magyarok Házában 

 Kárpátaljáért! Újból piacon Dányi László sikerkönyve 

 Magyarországon ez nem hír: Jézus Urunk Lengyelország megkoronázott királya 

 Mi a különbség a Szent Korona Országa és a Szakrális Magyar Királyság között? 

 Az MVSZ költségvetési támogatási kérelme az Országgyűlés asztalán 

http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3305-csinod-uz-volgye-orokos-imaszolgalat-a-gyarapodo-magyarsagert
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3304-nk-trianonrol-meghivo-a-kampany-nyitanyra-szeptember-15-18-ora
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3303-patrubany-miklos-szeptemberi-nemzetpolitikai-eloadasa-nemzeti-konzultacio-trianonrol-a-magyarok-vilagszovetsege-es-a-trianon-tarsasag-kozos-kampany-nyitanya
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3303-patrubany-miklos-szeptemberi-nemzetpolitikai-eloadasa-nemzeti-konzultacio-trianonrol-a-magyarok-vilagszovetsege-es-a-trianon-tarsasag-kozos-kampany-nyitanya
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3302-nk-trianonrol-molnar-v-jozsef-az-elso-szamu-tamogato
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3301-molnar-v-jozsef-sajtotajekoztatoja
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3300-v-hompoth-zoltan-egy-alom-teljesult
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3298-petofiert-lukacsi-balint-nem-keressuk-mar-petofit-a
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3296-v-gorka-sebestyen-felmondolevele
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3295-korostarkany-etruszk-rokonok-talalkozoja
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3310-nyilt-level-ader-janos-koztarsasagi-elnoknek-kover-laszlonak-az-orszaggyules-elnokenek-orban-viktor-miniszterelnoknek-patrubany-miklosnak-a-magyarok-vilagszovetsege-elnokenek
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3310-nyilt-level-ader-janos-koztarsasagi-elnoknek-kover-laszlonak-az-orszaggyules-elnokenek-orban-viktor-miniszterelnoknek-patrubany-miklosnak-a-magyarok-vilagszovetsege-elnokenek
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3294-helyreigazitas-szent-istvan-nap-trianonrol-szolo-nemzeti-konzultacio-patrubany-miklos-bejelentese
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3293-patrubany-miklos-augusztusi-nemzetpolitikai-eloadasa-dalesttel
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3292-emlekfak-avatasa-opusztaszeren-a-magyar-nemzetert-erdemerem-kituntetettjei-reszere
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3291-patrubany-miklos-augusztusi-nemzetpolitikai-eloadasa-gemeskut-es-csoroge-avagy-petofivel-es-a-hunokkal-trianon-ellen
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3291-patrubany-miklos-augusztusi-nemzetpolitikai-eloadasa-gemeskut-es-csoroge-avagy-petofivel-es-a-hunokkal-trianon-ellen
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3290-meghivo-arpad-szobor-avatasara-rajkara
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3289-petofiert-az-mta-liberal-bolsevik-globalista-ugynokei-petofi-sandor-igazsaga-ellen
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3288-petofiert-petofi-leszarmazottak-kozott-a-hunok-foldjen
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3287-bottyan-zoltan-a-pasztoi-konnyezo-szuzanyarol
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3285-prof-dr-palfi-gyorgy-kituntetese-patrubany-miklos-juliusi-nemzetpolitikai-eloadasa-kereteben
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3286-medve-a-haloszobaban-befogtak-a-hazba-jaro-medvet-tusnadfurdon
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3284-nemetul-vajta-denes-muncheni-eloadasa-a-magyar-nyelvrol
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3282-kajak-kenu-europa-legjobbja-magyarorszag
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3283-trianon-felcsut-es-justice-for-hungary
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3281-vajta-denes-muncheni-eloadasa-a-magyar-nyelvrol
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3280-patrubany-miklos-juliusi-nemzetpolitikai-eloadasa-a-magyar-geniusz
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3279-hazbajaro-medve-tusnadfurdon-a-szekelyfoldi-medvejaras-es-a-politika
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3278-tarjanyi-krisztina-felolvasasa-a-muncheni-konyvbemutaton
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3277-patrubany-miklos-brilians-muncheni-eloadasa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3276-patrubany-miklos-munchenben
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3275-szekely-furfanggal-uzentek-a-megszalloknak-a-csikkozmasiak
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3274-adorjan-andras-verseskotetenek-bemutatasa-az-mvsz-magyarok-hazaban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3273-karpataljaert-ujbol-piacon-danyi-laszlo-sikerkonyve
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3272-magyarorszagon-ez-nem-hir-jezus-urunk-lengyelorszag-megkoronazott-kiralya
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3271-mi-a-kulonbseg-a-szent-korona-orszaga-es-a-szakralis-magyar-kiralysag-kozott
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3269-az-mvsz-koltsegvetesi-tamogatasi-kerelme-az-orszaggyules-asztalan


 

 Jókedvű adakozó járt az MVSZ székházában 

 "Reformáció 500" – Az Alföldi Unitárius Búcsú meghívója Füzesgyarmatra 

 Videó: Másfél óra az igazság jegyében - Patrubány Miklós júniusi nemzetpolitikai előadása Fuksz 

Sándor és Drábik János társaságában 

 Sajnálatos névcsere 

 "Ludányi-Horváth Attila és szélhámos társai..." - Tiltakozik a Koronatanács 

 Pálfi Panna jótékonysági hangversenye a pusztinai Magyar Ház Egyesület javára 

 Petőfiért! - Jogerősen elutasították Kéri Edit alaptalan plágiumvádját 

 

 Trianon-97 - Csellel és szószegéssel: az "Apostoli Magyar Királyság" provokációja Versailles-ban 

 Horthy-szobor - HELYREIGAZÍTÁSI KÉRELEM - A Magyarok Világszövetsége helyreigazítást kér a 

sajtótól 

 Patrubány Miklós és Fuksz Sándor Révkomáromban 

 Horthy-szobor avatása Budapesten - Patrubány Miklós beszéde 

 Kövér László: Proletár őszinteséggel megmondom... 

 Meghívó jótékonysági estre 

 A kormány felelőssége az MVSZ ellen folytatott hadjáratban 

 

 Világméretű szolidaritási mozgalmat Magyarország mellett! – Morvai Krisztina felszólalása 

 Ma este: Patrubány Miklós júniusi nemzetpolitikai előadása: Kik, miért és meddig üldözik még 

Magyarországon a Magyarok Világszövetségét? 

 Horthy-szobor avatás – IDŐPONTVÁLTOZÁS 

 Trianon-összeállítás az új Leleplezőben - Az MVSZ-nél is kapható, tagoknak kedvezménnyel 

 Trianon-97 - Bernard le Calloc'h: Trianon vérfertőzött gyermekei hajótörést szenvedtek... 

 "Magyar az, akinek fáj Trianon!" - Ki mondta? A 24.hu kiderítette."Magyar az, akinek fáj Trianon!" - 

Ki mondta? A 24.hu kiderítette. 

 Trianon-97 - Dányi László beszámolója a Versailles-i megmozdulásról 

 

 Versailles-ban hirdeti ki Felhívását az MVSZ 

 Üzenet Trianon 97. évfordulójára - a Trianon Társaság és a Magyarok Világszövetsége közös Felhívása 

 A Trianon Társaság és a Magyarok Világszövetségének közös felhívása - szórólapok és plakátok 

 v. Gorka Pál és fia Sebestyén, Horthy Miklós, az Igazság és a Magyarság védelmében 

 Horthy-szobor avatás Budapesten június 17-én 

 Ülésezett az MVSZ Küldöttgyűlése 

 Raffay, Drábik... -– A Trianon Társaság új elnöksége 

 

 Szent László-MTA: 2017. május 23-án, kedden, 18 órakor - Bakk István: Habsburg hatalmi törekvések 

Bethlen Gábor időszakában 

 Kisbárkány - Záróközlemény: A Szent Korona nemzetépítő toborzó útjának kiindulópontja 

 Sarasota-ban elhunyt Dr. Érdy Miklós - Gyászmise és megemlékezés New Brunswick-ban, május 20-án, 

szombaton 

 Az MVSZ 2016. évi közhasznúsági jelentésének szöveges része 

 16/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - Az utolsó utáni, 15. állomás: Jézus föltámadása 

http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3268-jokedvu-adakozo-jart-az-mvsz-szekhazaban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3270-reformacio-500-az-alfoldi-unitarius-bucsu-meghivoja-fuzesgyarmatra
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3267-video-masfel-ora-az-igazsag-jegyeben-patrubany-miklos-juniusi-nemzetpolitikai-eloadasa-fuksz-sandor-es-drabik-janos-tarsasagaban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3267-video-masfel-ora-az-igazsag-jegyeben-patrubany-miklos-juniusi-nemzetpolitikai-eloadasa-fuksz-sandor-es-drabik-janos-tarsasagaban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3266-sajnalatos-nevcsere
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3265-ludanyi-horvath-attila-es-szelhamos-tarsai-tiltakozik-a-koronatanacs
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3264-palfi-panna-jotekonysagi-hangversenye-a-pusztinai-magyar-haz-egyesulet-javara
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3262-petofiert-jogerosen-elutasitottak-keri-edit-alaptalan-plagiumvadjat
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3263-trianon-97-csellel-es-szoszegessel-az-apostoli-magyar-kiralysag-provokacioja-versailles-ban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3260-horthy-szobor-helyreigazitasi-kerelem-a-magyarok-vilagszovetsege-helyreigazitast-ker-a-sajtotol
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3260-horthy-szobor-helyreigazitasi-kerelem-a-magyarok-vilagszovetsege-helyreigazitast-ker-a-sajtotol
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3261-patrubany-miklos-es-fuksz-sandor-revkomaromban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3259-horthy-szobor-avatasa-budapesten-patrubany-miklos-beszede
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3258-kover-laszlo-proletar-oszinteseggel-megmondom
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3257-meghivo-jotekonysagi-estre
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3256-a-kormany-felelossege-az-mvsz-ellen-folytatott-hadjaratban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3254-vilagmeretu-szolidaritasi-mozgalmat-magyarorszag-mellett-morvai-krisztina-felszolalasa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3255-ma-este-patrubany-miklos-juniusi-nemzetpolitikai-eloadasa-kik-miert-es-meddig-uldozik-meg-magyarorszagon-a-magyarok-vilagszovetseget
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3255-ma-este-patrubany-miklos-juniusi-nemzetpolitikai-eloadasa-kik-miert-es-meddig-uldozik-meg-magyarorszagon-a-magyarok-vilagszovetseget
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3253-horthy-szobor-avatas-idopontvaltozas
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3249-trianon-osszeallitas-az-uj-leleplezoben-az-mvsz-nel-is-kaphato-tagoknak-kedvezmennyel
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3248-trianon-97-bernard-le-calloc-h-trianon-verfertozott-gyermekei-hajotorest-szenvedtek
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3247-magyar-az-akinek-faj-trianon-ki-mondta-a-24-hu-kideritette
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3247-magyar-az-akinek-faj-trianon-ki-mondta-a-24-hu-kideritette
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3252-trianon-97-danyi-laszlo-beszamoloja-a-versailles-i-megmozdulasrol
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3251-versailles-ban-hirdeti-ki-felhivasat-az-mvsz
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3250-uzenet-trianon-97-evfordulojara-a-trianon-tarsasag-es-a-magyarok-vilagszovetsege-kozos-felhivasa
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3246-a-trianon-tarsasag-es-a-magyarok-vilagszovetsegenek-kozos-felhivasa-szorolapok-es-plakatok
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3245-v-gorka-pal-es-fia-sebestyen-horthy-miklos-az-igazsag-es-a-magyarsag-vedelmeben
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3244-horthy-szobor-avatas-budapesten-junius-17-en
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3243-ulesezett-az-mvsz-kuldottgyulese
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3242-raffay-drabik-a-trianon-tarsasag-uj-elnoksege
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3241-szent-laszlo-mta-2017-majus-23-an-kedden-18-orakor-bakk-istvan-habsburg-hatalmi-torekvesek-bethlen-gabor-idoszakaban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3241-szent-laszlo-mta-2017-majus-23-an-kedden-18-orakor-bakk-istvan-habsburg-hatalmi-torekvesek-bethlen-gabor-idoszakaban
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3240-kisbarkany-zarokozlemeny-a-szent-korona-nemzetepito-toborzo-utjanak-kiindulopontja
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3239-sarasota-ban-elhunyt-dr-erdy-miklos-gyaszmise-es-megemlekezes-new-brunswick-ban-majus-20-an-szombaton
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3239-sarasota-ban-elhunyt-dr-erdy-miklos-gyaszmise-es-megemlekezes-new-brunswick-ban-majus-20-an-szombaton
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3238-az-mvsz-2016-evi-kozhasznusagi-jelentesenek-szoveges-resze
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3237-16-16-nemzetepites-kisbarkanyban-az-utolso-utani-15-allomas-jezus-foltamadasa


 A Magyarok Világszövetségének 2016. évi tevékenysége az MVSZ Sajtószolgálat tükrében 

 Szent László-MTA : 2017. május 18-án, csütörtökön, 18 órakor - Jankovics Marcell : Idvezlégy 

kegyelmes Szent László kerály! – Szent László és a kun mondája 

 

 És jön az igazság...: Drábik János Csoóri Sándor szabadkőműves bosszújáról 

 15/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 14. állomást állíttatta Lucza Sándor Bandi és neje Zsélyi 

Erzsébet 

 14/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 13. állomást állíttatta Bozó György, Bozó Tamás, Bozó 

Norbert és családjuk 

 13/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 12. állomást állíttatta Sánta Béláné, G. Sejben Gábor, Zéti 

Béla és családjuk 

 Patrónusi szerepre kérte fel a Papp László Ökölvívó Akadémia a Magyarok Világszövetségét 

 12/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 11. állomást állíttatta Bozó Gyuláné 

 Szent László-MTA : 2017. május 11-én, csütörtökön, 18 órakor - Virágh László: Idvezlégy kegyelmes 

Szent László kerály! – Ének Szent Lászlóról 

 

 Székely önrendelkezési diskurzus Borsos Gézával, az SZNT alapító alelnökével 

 Patrubány Miklós májusi nemzetpolitikai előadása: Küszöbön Trianon 100. évfordulója. Mi a teendő? 

 11/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 10. állomást állíttatta Zsélyi József, neje Lucza Sarolta és 

gyermekeik 

 Az MVSZ székházának májusi programja 

 Szent László-MTA: 2017. május 9-én, kedden, 17 órakor - Phd.Dr. Csohány János: 1517-2017: Félezer 

éve indult útjára a reformáció mozgalma – A reformáció öröksége 

 10/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 9. állomást állíttatta Lucza Béláné és Sejben Lászlóné 

 9/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 8. állomást állíttatta Id. Lucza Tibor és neje, gyermekei: Attila, 

Erika, Tibor 

 

 Meghívó: Szurdokpüspöki bemutatkozik az MVSZ Magyarok Házában - 2017. május 6. - 10 óra 

 8/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 7. állomást állíttatta Sánta Emilné 

 Magyarország-Székelyföld 8:5 - Patrubány Miklós: Trianonon úrrá leszünk! 

 7/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 6. állomást állíttatta Lucza Sándor és neje Zsuzsanna 

 Szent László-MTA : 2017. május 4-én, csütörtökön, 18 órakor - Gál Péter József: Idvezlégy kegyelmes 

Szent László kerály! – Tett - Mítosz - Élet. Szent László király jelenvalósága 

 6/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - Az 5. állomást állíttatta az Ocsovai család 

 5/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 4. állomást állíttatta Sejben Sándor és neje Lucza Piroska 

 

 4/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - Az 3. állomást állíttatta Bozó Béla és neje Zsélyi Rozália 

 3/16 - Kiegészítve - Nemzetépítés Kisbárkányban - Az 2. állomást állíttatta Ifj. Edőcs László és családja 

 2/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - Az 1. állomást állíttatta Lucza Miklós, neje Sánta Erzsébet és 

családjuk 

 Borsos Géza nyílt levele a székely nemzet jogai ügyében 

 Trianon-97 - Elkészültek a plakátok, honlapról is letölthetők 

 1/16 - Közösségépítés a Szent Korona jegyében - Bottyán Zoltán bemutatja Kisbárkányt 

 Video: Évnyitó Szent László Himnusszal - Molnár V. József nagyívű előadása a Szt. László-MTA-n 
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http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3225-11-16-nemzetepites-kisbarkanyban-a-10-allomast-allittatta-zselyi-jozsef-neje-lucza-sarolta-es-gyermekeik
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http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3221-10-16-nemzetepites-kisbarkanyban-a-9-allomast-allittatta-lucza-belane-es-sejben-laszlone
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3220-9-16-nemzetepites-kisbarkanyban-a-8-allomast-allittatta-id-lucza-tibor-es-neje-gyermekei-attila-erika-tibor
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3220-9-16-nemzetepites-kisbarkanyban-a-8-allomast-allittatta-id-lucza-tibor-es-neje-gyermekei-attila-erika-tibor
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3219-meghivo-szurdokpuspoki-bemutatkozik-az-mvsz-magyarok-hazaban-2017-majus-6-10-ora
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3218-8-16-nemzetepites-kisbarkanyban-a-7-allomast-allittatta-santa-emilne
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3217-magyarorszag-szekelyfold-8-5-patrubany-miklos-trianonon-urra-leszunk
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3216-7-16-nemzetepites-kisbarkanyban-a-6-allomast-allittatta-lucza-sandor-es-neje-zsuzsanna
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3215-szent-laszlo-mta-2017-majus-4-en-csutortokon-18-orakor-gal-peter-jozsef-idvezlegy-kegyelmes-szent-laszlo-keraly-tett-mitosz-elet-szent-laszlo-kiraly-jelenvalosaga
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3215-szent-laszlo-mta-2017-majus-4-en-csutortokon-18-orakor-gal-peter-jozsef-idvezlegy-kegyelmes-szent-laszlo-keraly-tett-mitosz-elet-szent-laszlo-kiraly-jelenvalosaga
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3214-6-16-nemzetepites-kisbarkanyban-az-5-allomast-allittatta-az-ocsovai-csalad
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3213-5-16-nemzetepites-kisbarkanyban-a-4-allomast-allittatta-sejben-sandor-es-neje-lucza-piroska
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3212-4-16-nemzetepites-kisbarkanyban-az-3-allomast-allittatta-bozo-bela-es-neje-zselyi-rozalia
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3211-3-16-kiegeszitve-nemzetepites-kisbarkanyban-az-2-allomast-allittatta-ifj-edocs-laszlo-es-csaladja
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3210-2-16-nemzetepites-kisbarkanyban-az-1-allomast-allittatta-lucza-miklos-neje-santa-erzsebet-es-csaladjuk
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3210-2-16-nemzetepites-kisbarkanyban-az-1-allomast-allittatta-lucza-miklos-neje-santa-erzsebet-es-csaladjuk
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3209-borsos-geza-nyilt-levele-a-szekely-nemzet-jogai-ugyeben
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3208-trianon-97-elkeszultek-a-plakatok-honlaprol-is-letolthetok
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3205-1-16-kozossegepites-a-szent-korona-jegyeben-bottyan-zoltan-bemutatja-kisbarkanyt
http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2017-sajtoanyaga/3204-video-evnyito-szent-laszlo-himnusszal-molnar-v-jozsef-nagyivu-eloadasa-a-szt-laszlo-mta-n


 Április 24., 17 óra - A Herman Ottó Társaság előadása - Jéga Szabó Ferenc: Megszólal a Korona 

 Szent László-MTA: 2017. április 25-én, kedden, 18 órakor - Pápai Szabó György: A reformáció 
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