
Zrínyi Miklós szobrának megkoszorúzása Padányi József vezérőrnagy vezetésével 

3. Tudomány és Spiritualitás konferencia, 2022. június 26, 14:00 – 14:15 

Honlapunk rövid címe: https://indico.cern.ch/e/TuS22 

 

Az emlékezés virágait Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér mellszobránál, Zrínyi Miklós a szigetvári hős 
mellszobra és szablyájának hiteles másolata jelenlétében elhelyezte prof. Padányi József ny. 
vezérőrnagy, Csöpel Láma és Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja. 

Felkértük előadóinkat és a helyi szervező bizottság vezetőit, hogy Zrínyi Miklós mellszobrát 
szalagozzák fel, és a szalagra írt, általuk választott mondásokat és idézeteket olvassák fel.  

Előadóink és szervezőink az alábbi szellemi üzeneteket idézték, elevenítették fel e koszorúzás 
alkalmából: 

 

Prof. Padányi József vezérőrnagy úr: 

„Megalkuvás nélküli hazaszeretet” 
 

Csöpel Láma: 

„A makulátlan tavirózsa a mocsár szennyéből táplálkozik” 

 
Dr. Hausner Gábor alezredes: 

„Ki ki használjon, szolgáljon hazájának, amint legjobban lehet –  

és ne válasszon magának könnyebbséget, könnyű professziót avagy életet, mert azzal nem hogy 
használna, sőt árt hazájának, hanem olyant, akiből a magyar nemzet tapasztalható hasznot vehet." 

/Zrínyi Miklós:  A Vitéz hadnagy előszavának első változata/ 

 

Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja: 

„Csak hősként érdemes élni ezen a világon”  
/ Komjáthy István: Mondák Könyve – Szépmező Szárnya álma/ 

 

Huszár Andrea Magdolna szobrászművész, népmese kutató: 

„A szeretet erősebb a halálnál: mindent legyőz”  
 

Vukics Ferenc alezredes, a Zrínyi Baranta Egyesület alapítója: 

„A vitézség nem egy napi tanúság” 

/Zrínyi Miklós/  
 

Dr. Nida Chenagtsang: 

„Légy önmagad, és segíts másokat”  

/Tibeti mondás/ 

https://indico.cern.ch/e/TuS22


Dr Gyürky Melinda neurológus szakorvos: 

„De ha ki bizik Istenében, szereti hazáját, vagyon egy csepp magyar vér benne,  

kiáltson fel az égben az Istenhez”  

/Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság/ 
 

Dr Darnói Tibor orvos, a Yotengrit Alapítvány elnöke: 

„A táltos megáll három nádszálon: a szeretet, az igazság és a bölcsesség pillérein”  

/Máté Imre: Yotengrit/ 
 

Prof. Kiss Enikő Csilla, pszichológus: 

„Drága az emberi élet, de ennél is drágább a becsület”  

 
Dr. Banai Miklós: 

„A vadkan ma is éber, és ugrásra kész”  

 

Sarkadi-Nagy Martina, Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség: 

„Az önfeláldozás a legnemesebb tett, amire képesek vagyunk”  
 

Zrínyi Miklós szobrának megkoszorúzását a Szózat eléneklésével zártuk. 

 

A két Zrínyi Miklós, valamennyi hősünk, őseink tiszteletére lejegyezte Csörgő Tamás. 
 

Kelt Gyöngyösön, 2022.08.19-én.  

Lezárva Genfben, a CERN-ben, 2022.09.10-én. 


