
V. Magyar Fényünnep - 2009 

Napisten hava 19-22 (Június) 
Pomáz, Magyarvár 

Magyar Fényünnep 2009 
A nyári napforduló idején világszerte, s Magyarországon is megszentelt 
tüzek láncolata világít az éjszaka sötétjében. Együttlétünk különlegessége 
a résztvevők, a helyszín és az ennek otthont adó Hunnia jurta falu. 

A múlt, a jelen, a jövő a mai ember számára külön korszakot jelent, s a 
benne lévő egységet már nehezen észleli. 

A spirituális úton járó ember világosodó emlékezettel kezdi hordani 
jelenében a múltat, amelyből állandóan merít, s folyamatosan jövővé 
alakítja. 

A magyar nemzetségfők jurtáikat megjavítva, lelkükben és birtokaikon 
rendet téve a nyári napforduló megünneplésére készülődnek. Pontosan 
úgy, mint elődeik évezredeken keresztül. 

Erre az egy napra kilépünk a mából, s bejárjuk a végtelent. 

Hunnia jurta falu 
A jurta falu belső ellipszise 24 jurtából szerveződik, melyek mögött 
sorakoznak a nemzetségekhez tartozó sátrak (2007-ben összesen 50 db). 

A jurták bejáratai a körbezárt tér gyújtópontja felé néznek, ahol a napoltár 
és a megszentelt tűz helyezkedik el. 

Mindegyik sátor bejárata előtt a családi tűzhely világit. A jurtákban és a 
jurták előtt a „nemzetségek” élik mindennapi életüket, bemutatkoznak. 
Ruháink az alkalomhoz illőek. 

RÉSZLETES PROGRAM 

19. Péntek 
- Hunnia 2009 Jurta falu kitűzése, építése. /Rostás L., Szegedi M., 
Baranyai Zs./ 
- Megtisztítás, megszentelés, építőáldozat 
- Őrség megszervezése /Koricsánszky Cs., Vojnics P., Vukics F./ 
- Nemzetségek zászlóinak kitűzése 
- Kézműves vásár 
- Megtisztítás, megszentelés, építőáldozat. 



20. Szombat 
NEMZETTUDATUNK MEGERŐSÍTÉSE 

Házigazdánk, kísérőnk: Herpay Sándor 

  7:00 Ébresztő kürtösök, Seregszemle 

  8:00 Nemzetségfők tanácsa /1-es jurta / 

10:00 Magyar vár lovasíjász csapata megmutatja magát 

10:30 Hidán Csaba: Hunok Magyarok viselete, fegyverzete 

11:15 Orbán Éva: Amit az Árpádsávos lobogónkról tudni kell 

12:00 Dr Papp Lajos: Hitünk Reményünk 

12:45 - 15:00 Ebéd 

15:00 Vukics Ferenc: Magyarság öröksége a BARANTA 

16:00 Szántai Lajos: Szent koronánk története 

16:30 Rostás László: A Szent korona tan 

17:00 Molnár V. József: Emese álma a Turul legenda 

17:45 - 20:00 Vacsora 

20:00 Megszólalnak dobjaink 
Vezeti: Regölő Fehér táltos dobkör 

21:00 Napszálltától Napkeltéig /Almaffy Sándor/ 
Ősi magyar hagyomány szerint erőgyűjtés 
a Fényünnepre, Hazánkra és Otthonainkra. 

21.10 Táncház 

23:00 Falucsend 

TÁNCOLÓ KÖVEK ÉJSZAKÁJA 
A Szer a nyári napforduló idején, amikor a legrövidebb a sötétség, a Fényünnep 
előtti éjszakán kerül megtartásra. A Szertartást teljes részletességgel a helyszínen 
ismerheted majd meg, az alábbiakban néhány fontos tudnivalót, gondolatot 
olvashatsz. 

A Szer ideje: 

2009. Napisten havának (június) 20. napja, szombat este 10 órától, a 
„napfordulós” nap hajnal hasadtáig. 

Helye: 

A Pomáz melletti Magyar Várban felállított jurtafalutól egy jó hosszúfutásnyi 
távolságra, hallótávolságon kívül, a Pilis szent erdein-mezein kijelölt életfa körül. 

Célja: 

Egy haza van... Egy az Isten... 
Mégis ami leginkább hiányzik napjaink egyre élhetetlenebbé torzult világából, az az 
Egység. Önmagunk megélése és egymás megismerése a közös gondolatokban, az 
egységes tudásban, az egymásért IS megnyilvánuló tettekben. 
Nem kell elhinned, hogy félni kell a holnaptól... Nem kell elhinned, hogy a pénzed 
romlásától vagy javulásától függ az életed minősége... Ne erősítsd a káosz uralmát 
azzal, hogy magadévá teszed hiedelmeit és aggódva várod a négy fal között, hogy 
majd minden elrendeződik. 
TE tégy rendet... Kívül és belül is... Sosem késő... 
Töltsük együtt ezt a megszentelt éjjelt, a kapuk nyitva lesznek. Szülessen meg a 
felismerés a közös meditációk során, tisztítsuk meg ezt az üzenetet énekeinkkel és 



hozzuk le földi világunkba táncainkkal... 
Éljük meg együtt e SZERT, éber tudatossággal, jelenléttel. 

Kiket várunk: 

Minden jószándékú embert, aki hazánk sorsát a szívén viseli és tenni vágyik. 
Építőket, gondolkodókat, harcosokat, hagyományőrzőket, szellemi úton járókat, DE 
mindenek előtt téged barátom, s rokonom... mindenféle címke nélkül, ha már 
megszületett benned az elhatározás. 

Ajánlás: 

A Szert a hagyományokhoz illően böjtöléssel vezetjük be! Ha meg tudod engedni 
magadnak ezt a tisztességet, akkor pénteken napszálltától ne egyél. Ha ehhez még 
nem szoktattad hozzá tested-lelked akkor egyél, de ne dőzsölj és alkoholt 
semmiképp ne vegyél magadhoz. A Szerre magadon kívül nem sok mindent kell 
hoznod, úgy intézd, hogy ne fázz az éneklés és a meditáció alatt sem. Kell még egy 
kő, ezt te hozod. Otthonról vagy kereshetsz a helyszínen is egyet. Célszerű ha elfér 
a tenyeredbe, de bármekkora lehet. Ez lesz a te „Szer köved”. 

VÁRUNK 

Almafi Sanyi 
(Almafi Baráti Kör) 

Érdeklődni lehet a Szerrel kapcsolatban Almafi Sanyinál (06-30-989-5062) 

21. Vasárnap - A FÉNY NAPJA 
A szert vezeti Petraskó Tamás 

  7:00 Ébresztő /kürtösök/ Reggeli, NEMESEDÉS 

  8:00 /Kürtösök/Nemzetségfők tanácsa /1. sz. Jurta/ 
- Fogadalomtétel 
- Tűzért: Almaffy S, Kercselics I., Rostás L 
- Vízért: Baráth Gabi 
Semsei Angelika vezetésével készül a pogácsa 

10:00 /Kürtösök/ Magyarok Szövetsége Nemzeti érdek programjának 
részletes ismertetése 

13:00 /Kürtösök/ TŰZSZERTARTÁS 
/Baráth G., Almaffy S., Tóth T./ 
- Elemek köszöntése /Szilaj dobosok/ 
- Tűz elem - Víz elem fogadása 
- A Haza földjének egyesítése: 

Csíksomlyó - kelet (Szegedi Cs.) 
Asszonyok Hegye - nyugat (Baráth G.) 
Zenta - dél (Tóth V.) 
Királyhelmec - észak Rostás L. 

- Szülőföldjeink egyesítése 24 nemzetségfő 
- Szilaj dobosok /harmónia, öröm/ 

14:00 /Kürtösök/ Látogatóban nemzetségeinknél 

16:00 /Kürtösök/ Látogatóban nemzetségeinknél 

18:00 Vacsora NEMESEDÉS 

19:00 /Kürtösök/ Hunnia lovascsapata vezeti: Vojnics P 

19:30 /Kürtösök/ Szilaj dobosok 
- A Szeretet, a megbocsátás és Egység tüzének szertartásos 
fellobbantása 
- Boldogasszony tánc /Semsei Angelika/ 
- Fehérló fehérló fia /Seregi Zoli/ 



- Magyar táltosok üzenete, 
Gróf Wass Albert gondolatai /Szegedi Csanád/ 

20:50 /Kürtösök/ Lovas fényvivők bevonulása 
vezeti: Vojnics P. 

21:00 /Kürtösök/ 7 gongütés 
- A Kárpát-medence szellemi, lelki, testi egységének megerősítése 
„Boldogasszony anyánk” eléneklése, vezeti Regölő Fehér táltos 
dobosai 
- Lovasok mozgatása mikrofonon /Petraskó T./ 
- Fényüzenetek felolvasása, átadása 
- Nemzetségfők átveszik a fényt, meggyújtják a nemzetségek 
őrtüzeit 

22:00 Közös meditáció 
vezeti Tóth T. és a Tudóemberek Iskolája, ősi magyar hagyományok 
szerint. 
- Boldogasszonyunk megerősítése, egymás felé fordulás, 
Magyarországért, Magyar nemzetért. 

23:00 TŰZÖNJÁRÁS vezeti: Tóth Tibor 
- Felkészülés, Parázsszőnyeg 

24:00 Falucsend 

 


