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Már kevesebb, mint három
hónap van hátra a Magyarok
IX. Világkongresszusának
nyitányáig. Ezennel
folytatjuk a Világkongresszus
keretében sorra  kerülő 10
konferencia beharangozását.
Most a Trianon-100
konferencia Beharangozóját
közöljük, melynek szerzője
Botos László, a konferencia
elnöke. 

Magyarok IX. Világkongresszusa

2016. augusztus 15-20. – Ópusztaszer – Székesfehérvár – Budapest – Pásztó
 

Trianon-100: „Hiszek Magyarország feltámadásában!” – kiútkereső konferencia
Beharangozó

 
Rohamosan közeleg az ez év augusztus 15-20. között megrendezendő Magyarok IX. 
Világkongresszusa, amelynek keretében a nemzetben gondolkodó, magyarságát vállaló, azért 
rendületlenül tenni akaró magyarok jövünk össze számos országból, hogy a magyar nemzetet és 
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minden nemzetet érintő tárgykörben, az itt összesereglő és népét segíteni akaró értelmiség, hat 
napon át tárgyalja, vitassa mindazokat a tennivalókat, amelyek segíteni fognak bennünket a 
globalizálódó, a független államokat megszüntetni akaró törekvések vészes időszakában. Ezt az új 
világrendet erőlteti az európai fehér ember barnítása, és erkölcsének, civilizációjának eltörlése.
A tíz konferencia bőven ad minden érdeklődőnek kellő ismeretet arra, hogy az itt megszerzett 
ismeretek következtében nemzetérdekű, magyar cselekvő szellemű honvéddé váljon, és így 
szolgálja a magyar fennmaradást. A Kongresszusra az MVSZ székházában, 1052 Budapest, 
Semmelweis u. 1-3. szám alatt kerül sor.
A konferenciák sora megtekinthető a Magyarok IX. Világkongresszusának honlapján. Kattintás ide.
A tíz konferencia egyike lesz a Trianon-100 konferencia. Itt az alkalom arra, hogy a világ 
magyarsága közös együttműködéssel kidolgozza, megtalálja azt a kiutat, amelyet mindeddig nem 
találtunk meg, vagy kormányaink tudatosan nem vettek figyelembe. Előadás tart:
 
Bakos Batu – Revízió lehetősége;  Töttössy Istvánné Magdolna – Akisebbségbe került magyar 
nyelvoktatás helyzete a Kárpát-medencében; Mihályi Molnár László – Két pogány közt 
reménységgel;  Botlik József –Trianon Kárpátalja;  Bene Gábor – Mire lennének kötelesek az 
utódállamok?;  Eva Maria Barki – Az euroatlanti híd összeomlik: Európa pusztulás vagy 
újraéledés előtt? Lesz Magyar Reconquista?;  Kocsis István  – Trianon felfoghatatlan 
kérdései;  Hábel György  – A Trianon-tragédiák igazi háttere;  Király B. Izabella – A változó 
világ és Trianon; Rónai Lászlóné Éva – Magyarország és Európa egy új történelmi korszak 
küszöbén;  Bándi Kund – Hűség a Hazához;  Bernáth Zoltán – Trianon; Raffay Ernő – Trianon 
okai és következményei;  Drábik János –  Amigráns invázió Trianonja;  Kővári László: Csak a 
számok nem hazudnak;  Borsos Géza – Székely Trianon;  Krakkó Rudolf – Trianon múltja, 
Trianon jelene. A Partium tragédiája;  Balassa Zoltán – Trianon – egy kínkeserves lehetőség 
Istenhez való viszonyunk újragondolásához; Galla János – A Kárpát-medencében ma is Trianon 
van;  Balogh Sándor– Trianon háttere;  Balázsi László – Trianon felejtése és feledtetése; Bottyán 
Zoltán – Et resurrexit tertia die - Nemzet, állam,Trianon, Párizs.
 
Számítunk arra, hogy a Magyarok Világkongresszusának küldöttei, de nem csak ők, hanem a 
nemzeti elkötelezettségű, amúgy tisztséget nem viselő magyar testvéreink is kellő figyelmet 
szentelnek e konferenciának, és nagy létszámban jelentkeznek annak munkálataira.
 
Botos László,
a konferencia elnöke
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MVSZ Sajtószolgálat
8996/160527
 
 
Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 
„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-

ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

 
A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja 
következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam 

államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 
A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének 
legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 
A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi 

nemzetszolgálatát.

 
 
Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való 

leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hucímre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit
közöl: Leiratkozás.

 

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Sándor Molnár <f.molnarsandor@gmail.com>
dátum:2016. június 10. 14:31

tárgy:
Re: MixVK - Beharangozó: A Trianon-100 konferencia: "Hiszek Magyarország 
feltámadásában"

küldő:gmail.com

Viszont-tájékoztatás: 

Azonosító: orbanviktorfacebookoldalahoz160610

KÖZÉRDEKŰ ÉSZREVÉTELEK ORBÁN VIKTOR FACEBOOK OLDALÁHOZ

ORBÁN VIKTOR GARANCIÁT KAPOTT ARRA, OBAMÁTÓL ÉS PUTYINTÓL IS, HOGY A 30 ÉVRE TERVEZETT, DE
ÁLTALUK 50 ÉVIG HASZNÁLNI AKART 4 DB. RÉGI PAKSI ATOMREAKTOR EGYIKE SEM FOG A TOVÁBBI HÚSZ
ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTT HASZNÁLATA SORÁN FELROBBANNI,  S  ARRA IS,  HOGY MINDIG IDETELEPÜL
MAJD ANNYI ZSIDÓ MIGRÁNS, AMENNYI MAGYART KIPUSZTÍT A „STOP SÓ” ÉS A KÁLISÓ??
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https://www.youtube.com/watch?v=riZWxcBDUZY

 
Hozzászólások:

András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy  9 perce

A világon létező reaktorok kb. 1%-a okozott súlyos balesetet. Ehhez képest a lejárt üzemidejű 4 db. paksi reaktort 
további 20 évig használtatják. Normálisak ezek???

András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy  12 perce

Dávid Tamás rákbeteg gyógyításról tartott Youtube előadásához hozzászólás: Tűrhetetlen, hogy a "MENZAREFORM, 
CHIPSADÓ, NEMZETI STOP SÓ PROGRAM" keretében, a konyhasóhiányos és kálisóval mérgezett élelmiszerekkel is 
butítják, gyengítik, ivartalanítják, életrövidítik, tudatosan kipusztítják a magyarokat, hogy elrabolhassák az ingatlanainkat.
A fajirtás konkrét hatásmérési bizonyítékai is megtekintetők:www.tejfalussy.com MEHNAM-info, Videók, Email könyvek. 
Kiderült, hogy a zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyítják, de a állítólag a világfőrabbi parancsára, a nemzsidók elől 
eltitkolják a módszert. Minden jel szerint a titkos gyógymód a SALSOL infúzió. A SALSOL csak desztillált vízből és csak 
tiszta NaCl konyhasóból áll. Egyébként a vallásos zsidók mindennapjait szabályozó törvénykönyv, a Talmud szerint is 
erőteljes gyógyhatású a tiszta desztillált víz + tiszta konyhasó, lásd Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. 
Ma, az Állami népegészségügyi Szolgálat is, mindkét anyagról, a tiszta desztillált vízről és a tiszta konyhasóról is, azt 
hazudja, hogy ezek a SALSOL szerinti dózisokkal szájon át bejuttatva, életveszélyesen mérgező hatásúak. Mi ez, ha 
nem tudatos fajirtás? Mindegyik orvos bűnrészes a fajirtásban amelyik tudja, de elhallgatja!
(2016. 06. 10. Tejfalussy András)
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