XVI. ÖRÖKSÉG NÉPFŐISKOLAI TÁBOR
A Palóc Társaság 2011-ben tizenhatodik alkalommal
rendezi meg a magyar őstörténettel, az igaz magyar múlttal
és a nemzeti kulturális örökséggel foglalkozó nyári
művelődési táborát.
Az Örökség Népfőiskolai Tábor (ÖNT) műsora
őstörténetünk, gyökereink, származásunk igaz történelmi
tényeken alapuló megismerését, nemzeti önismeretünk és
önbecsülésünk elmélyítését szolgálja. Azt akarjuk elérni,
hogy magyarságára megbecsülendő értékként tekintsen
minden, a Kárpát-medencében élő és a nagyvilágban
szétszóródott magyar, hogy ősi anyanyelvünket megőrizve,
gondosan ápolva és korunkhoz mérten fejlesztve gazdagítsuk magyar nemzetünket és az
emberiséget.
A XVI. ÖNT előadói mint eddig, most is kutatási területük legkiválóbb szakemberei.
Tőlük új ismereteket sajátíthatunk el, gondolataikkal továbbgondolkodásra serkentenek,
általuk nemcsak szemlélői, hanem értőivé válhatunk mindannak, ami világunkban történik.
Esténként szórakoztató műsorok zárják a napot.
A XVI. Örökség Népfőiskolai Tábor 2011. július 5– 8. között lesz a Duna menti
Karván (szlovákul Kravany nad Dunajom).
A Komárom és Párkány között fekvő településen keresztül vezet a Bécs-PozsonyBudapest nemzetközi kerékpárút. A Duna partján álló szakközépiskolában lesznek az
előadások, elszállásolás a diákotthon három-négy ágyas szobáiban, mosdóval a folyosón.
Étkezés helyben a középiskola éttermében naponta háromszor (az első napon csak vacsora).
A XVI. ÖNT egész időtartamának valamennyi műsorára érvényes teljes részvételi
díj 62.- €, amelyet érkezéskor kell befizetni.
Kérjük a XVI. ÖNT műsora iránt érdeklődőket, hogy mielőbb jelentkezzenek a Palóc
Társaság elérhetőségei valamelyikén! A jelentkezés legkésőbbi határideje: június 26.
Villámlevélcím: z.urban@paloctarsasag.real-net.sk
Levélcím: 991 11 Ipolybalog (Balog nad Ipľom), Kör u. 194., Szlovákia
Távbeszélőszám: + 47 / 488 53 13 vagy 0917 / 860 275

A Palóc Társaság
szeretettel hívja és várja a XVI. Örökség Népfőiskolai Táborába a magyar
történelem és a magyarságismeret iránt érdeklődő
fiatalokat és felnőtteket, a diákokat és tanáraikat, a hölgyeket és az urakat
a Kárpáthazából és a nagyvilágból.
Önt, aki ezt a felhívásunkat olvassa és van olyan rokona, barátja, ismerőse,
akit ez a művelődési tábor érdekelhet, köszönettel kérjük, küldje el neki!
Magyarok!
Gazdag múltat örököltünk,
ismerjük meg és megtartva építsük rá jövőnket!
(Felhívásunk kizárólag magyar anyanyelvű embereknek készült, akiket palócmagyari
szeretettel várunk Örökség Népfőiskolai Táborunkba!)

XVI. ÖRÖKSÉG NÉPFŐISKOLAI TÁBOR

MŰSOR
Új helyszín: Karva (Kravany nad Dunajom), Szakközépiskola
Időpont: 2011. július 5 – 8.
Július 5., kedd, Ung napja
15:00 Megnyitó – Csallóközi Zoltán kabinetvezető
15:30 Molnár V. József néplélek-kutató:
„Házam – hazám. Házépítés a régiségben
18:00 Vacsora
19:30 A HISTORICA koncertje (művelődési ház)
Július 6., szerda, Tarján napja
8:00 Reggeli
9:00 Bíró Mária őskutató: Kulturális örökségünk III.
9:45 Bíró József őskutató: Elkerülhetetlen a világ őstörténetének átírása
10:30 Szünet
11:00 Obrusánszky Borbála hunkutató: A hun rokonság történeti bizonyítékai
12:30 Ebéd
15:00 Szántai Lajos történész: Királyt kívánjunk, ki fényt áraszt a sötétségben
18:00 Vacsora
19:00 Helytörténeti séta Karván
Július 7., csütörtök, Baba és Ellák napja
08:00 Reggeli
09:00 Kiss Dénes költő, író: A titokzatos magyar nyelv
10:30 Szünet
11:00 Aradi Éva indológus, keletkutató történész: Szkíták nyomán NyugatIndiában az új kutatások alapján
12:30 Ebéd
15:00 Bárdi László keletkutató történész: Dzsungária-Ungária – Ahová Kőrösi
Csoma Sándor vágyott úticéljánál
18:00 Vacsora
19:00 A Kassai Lovasíjász-iskola Varga törzsének harci bemutatója
Július 8., péntek, Vata napja
08:00 Reggeli
09:00 Géczy Gábor fizikus, tanár:
„Mert az élet él, és élni akar…” – A falu feltámasztása
10:30 Szünet
11:00 Dr. Varga Tibor jogtörténész: „…az Ég vagy a Föld sem tűr meg más
Napot…” – A Szent Korona eszme és az új alkotmány
12:30 Ebéd
15:00 Kocsis István író, történész:
A Szent Korona misztériuma és tana időszerű kérdései – különös
tekintettel a jogfolytonosság helyreállítására
18:00 Búcsúvacsora
19:00 Hazatérés

Magyarok!
Gazdag múltat örökültünk,
ismerjük meg és megtartva építsük rá jövőnket!
(Figyelem! A műsorlap csakis magyar anyanyelvű embertársainknak szól!)

