
                                     ÁRPÁD VÉREI 
avagy 

A NEMZETI ÖSSZEFOGÁS 

1. állomás   

 
A hatalmon lévő kormány, Gyurcsány Ferenc vezetésével, súlyos erkölcsi, 
politikai és gazdasági válságba sodorta országunkat.    
Összefogással meg kell, és meg is lehet állítani ezt a szakadékba vezető 
ámokfutást. Tegyük meg együtt, amíg nem késő!   

Szeretnénk összehívni Árpád véreit egy közös tiltakozásra és 
egymást erősítő együttlétre!  

Csonka Magyarországon meg kell tanulnunk sorsközösséget vállalni magyar 
testvéreinkkel, hisz ez a vállalás kovácsol minket egy erős nemzetté! 
Ismerjük meg más megyék, városok problémáit, tegyük egyértelművé, mi 
mindent rombolt szét és mit hazudott az adott város vezetése! Szeretnénk, 
ha ezt minden város feltérképezné a maga környezetében!  

Ezért Drága Testvéreink, Árpád Vérei, a rendezvénysorozat első állomásaként 
hívlak benneteket Pécsre, a Széchenyi térre.   

2007. április 28-án találkozzunk Pécsen, hogy elindulhasson egy országot, 
nemzetet átfogó folyamat, hogy minden magyar megérthesse, változásra van 
szükségünk!  

Ezen a napon elindul egy zászló, Pécs zászlaja, amely a vándorlás során - 
reményeink szerint – párosul más városok zászlóival, hogy az út végén 
zászló-erdőben mondhassuk:   

„Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” 
Kérlek benneteket, támogassátok e nap sikerét, gyertek el, legyünk minél 
többen, és mutassuk meg, hogy a magyar nép ma is összetart!   
Kérem a városok szervezőit, hogy hirdessék meg ezt a programot saját 
lakhelyükön, illetve segítsék, szervezzék a velünk azonosan gondolkodó, 
hazájukat szerető és féltő Testvéreinknek a rendezvény helyszínére jutását!   

Drága Testvéreink, Árpád Vérei, kérlek benneteket, hogy vállaljatok szerepet 
ebben a nemes és fontos küldetésben. Minden megye szervezze meg ezt az 
összefogást, együttműködve és egyeztetve más megyékkel.   
Mozduljunk ki városainkból, szeljünk át megyéket, s így vigyünk biztatást, 
bátorítást a más régióban élő, hazájáért tenni vágyó Sorstársainknak!   
Vállaljuk fel azt, hogy lehetőségeinkhez mérten, havonta egyszer 
meglátogassuk más megyében élő Nemzettestvéreinket, és részt vegyünk az 
általuk szervezett „Nemzeti Összefogásban”.  

 



Program: 

  

13.40:                  Vendégváró: Csajághy György tárogató művész   

14:00:  Magyar Nemzeti Himnusz eléneklése  

14:05:  Stiebel Lőrinc Pécs képviseletében / nyitóbeszéd  

14:15:  Waszlavik Gazember László dal  

14:30:  Tubes Lokátor: Dr. Borhidi Attila  

14:50:  Kovács Gábor dal  

15:00:  Ifj. Hegedűs Loránt református lelkész  

15:30:  Waszlavik Gazember László dal  

15:45:  A pécsi gyermekkórházzal kapcsolatos előadás  

16:10:  A siklósi kórház: Szalai Ottó  

16:35:  Kovács Gábor dal  

16:45:  A komlói kórház: Pólics József  

17:10:  Zászló átadás Szekszárdnak  

17.15:  Székely Himnusz, Szózat eléneklése  

17.25:  Stieber Lőrinc záróbeszéd        

Moderátor: Stiebel Lőrinc /Pécs   

Főszervező: Bózsa Attila /Pécs: 30/474-8696 E-mail: bozsahuto@freemail.hu

A rendezvényt a: Magyar Nemzetőrség Országos Rendvédelmi Szövetség 
biztosítja.  

Részvételüket jelezték: Siófok, Kaposvár, Bonyhád, Szekszárd, Békéscsaba, 
Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Szeged, Harkány, Síklós, Kolmó, Mohács, Bóly, 
Érd, Körmend, Budapest, Villány, Várpalota, Nagykanizsa, Beremend, Baja, 
Szentlőrinc, Szigetvár... 

Említésre méltó a békéscsabai és szekszárdi civilek lelkesedése ők már most 
buszokat szerveznek a rendezvényre. 

Előzetes: 

Árpád Vérei, avagy a Nemzeti Összefogás 2. állomása:  

Tolna megye / Szekszárd Május19 

mailto:bozsahuto@freemail.hu


  

  

Főszervező: Horváth Anita: 20/557-0735 E-mail: csapda.24@vipmail.hu  

Árpád Vérei,avagy a Nemzeti Összefogás 3. állomása: 

Békés megye/Szarvas    Június  

Főszervező: Kocziha Tünde ( Békéscsaba )  : 70/337-9592  E-mail: 
koczihat@citromail.hu
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