Magyar Rendezvények Hírlevele 2017/6

Kedves Barátaim,
az év hatodik hírlevelét a korábban közzé tett, de valamilyen okból elmaradó rendezvényekkel kezdem.
Elmarad!
–
A Pozsonyi csata rockopera júliusi bemutatója. Sajnos az alkotók nem készültek még el ezzel a
darabbal. Úgy tudom, hogy idén nem kerül bemutatásra.

–
Tutados Társadalom I. Országos Találkozója. Még nem tudjuk mikor kerül megrendezésre e
hiánypótló esemény.

Jó hír!

Elindult a Magyar rendezvények oldal fejlődése. Első körben új hírlevél küldő rendszert indítunk.
Aki az év végén sem akar lemaradni az új hírlevélről annak újra kell regisztrálnia itt:
http://eepurl.com/cTExPT

Közelgő rendezvények közül néhány kiemelt a listánkról:
2017. június 30. Péntek 18 óra
Marton Veronika: Nemzetvesztő királynék - Géza fejedelem második felesége
Helyszín: TIT Stúdió
2017. július 10. Hétfő 18 óra
Gondos Béla - Szent László emléke a Kárpát medencében

Helyszín: AVE Kiállítóház

2017. július 12. Szerda 18 óra
Bednarik Richárd: Titkos társaságok ősi tudásának leleplezése II.

Helyszín: TIT Stúdió

2017. július 14. Péntek 18 óra
Boda Sarolta: Magarok Nepálban
Helyszín: TIT Stúdió

2017. július 24. Hétfő 18 óra
Gondos Béla - Zarándokhelyek a Kárpát-medencében

Helyszín: AVE Kiállítóház

Nemzetvesztő királynék - Géza fejedelem második felesége

Amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni, leiratkozás: http://www.magyarrendezvenyek.com

A magyar hagyomány és a történetírás szerint Géza fejedelem felesége, I. István király édesanyja az
erdélyi Gyula leánya, Sarolta. Ám szinte alig ismert, hogy Géza Sarolta halála után lengyel hercegnőt vett
feleségül. Adelhaidhoz, a második felséghez a magyar történelem több sorsfordító, nemzetrontó eseménye
fűződik. A királyi udvarba való beléptét követő eseményekből kiviláglik, második hazája, Magyarország ellen
fondorlatoskodott. Géza nem ismerte fel, hogy a keresztény lengyel asszonya erőteljesen támogatja a római
pápa és a német-római császár pannóniai befolyását, a magyarság római kereszténységre való térítését.
Adelhaid úgy ügyködött, mintha valami titkos terv részese, láthatatlan karmester dirigálta magyarellenes kar
szólistája lett volna.

Marton Veronika
Magyar-könyvtár szakos tanár. Több, mint 30 éve foglalkozik az ókori népek történetével,
mitológiájával. 1990-es évek végén a Miskolci Bölcsész Egyesület keretén belül, az akkor még Argentinában
élő Badiny Jós Ferenc sumerológus professzor vezette Sumerológia Tanszéken három és fél évig oktatatta
Mezopotámia történelmét, mitológiáját és az ékírást. Azóta több ékírás-tanfolyamot tartott, hogy
megszerettesse és megismertessem az ékírást, és ezzel is bizonyítsa a magyar és a káld-sumir nyelv közti
több, mint egyszerű hasonlatosságot.
Eddig 10 könyve jelent meg: A sumir kultúra története; A káldeai teremtés-mítosz; Az ékírás
története; A napkeleti pecsételők és pecséthengerek; A somogyi rovásírásos kövek; Az I. András király
korabeli imák, A pártusok a sivatag lovagjai; Világkatasztrófák; Hol rejtőznek a Magyar táltosok. Meghívott
előadóként a sumir történelmi, mitológiai, továbbá a magyar elődökről szóló előadásokat tart. Az említett
témákban több mint 20 előadása van. Különféle folyóiratokban, továbbá a honlapján
(martonveronika.freeblog.hu) publikál.
Vallja, hogy minden magyar embernek, bármivel is foglalkozik, bármi is a kutatási területe, a népe,
hazája javát kell szolgálnia. E nélkül minden tevékenység érdemtelen.

Bővebben és további programok a Magyar Rendezvények Weboldalon!

Amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni, leiratkozás: http://www.magyarrendezvenyek.com

