
 
ÁRPÁD VÉREI 

avagy 

A NEMZETI ÖSSZEFOGÁS 
2. 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! 

Drága Magyar Testvéreink! Az Árpád Vérei rendezvénysorozat második 
állomásaként hívlak benneteket Szekszárdra, a Garay térre, ahol a 
szekszárdi tüntetők minden este, megszakítás nélkül demonstrálnak az 
igazságért, a hazugság ellen! Május 19-én, immár 244. napja. 

Május 19- én találkozzunk Szekszárdon, hogy folytatódhasson egy országot, 
nemzetet átfogó folyamat, hogy minden magyar megérthesse, változásra van 
szükségünk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

Mozduljunk ki városainkból, szeljünk át megyéket, s így vigyünk biztatást, 
bátorítást a más régióban élő, hazájáért tenni vágyó Sorstársainknak! 

 



Tervezett program: 

 
13:40:  Vendégváró  

14:00:  Köszöntő, nyitóbeszéd: Dr. Tóth Csaba  

14:10: ? Dr. Barca Zsolt, a Fidesz csoport alelnöke, sebész – 
főorvos, a bonyhádi kórház helyzetéről, az egészségügy 
jelenlegi állapotáról 

14:40: Waszlavik Gazember László dal 

14:50: ? 2. előadó: még folyamatban,  
15:30:  Waszlavik Gazember László dal 

15:40: Bakos Batu – a megyék, vármegyék jelentőségéről 
történelmünk során, a tervezett régiósítás negatív 
hatásairól…  

16:20:  Kovács Gábor dal 

16:30: Ifj. Hegedűs Loránt az összefogás erejéről, a sorsközösség 
vállalásának fontosságáról, a jelen politikai helyzetről...)  

17:10: Kovács Gábor dal  
17:20: Dr. Nagy Attila- debreceni orvos, aki megtagadta a vizit-díj 

beszedését  
17:50: Zászlóátadás Békéscsabának/Horváth Anita 

18:00: Dr. Tóth Csaba – záróbeszéd 
Himnusz és Székely Himnusz közös eléneklése  

 
 

A program és a fellépések időpontja még változhat!!! 
 

Moderátor: Dr. Tóth Csaba Attila / Szekszárd 
 

Főszervező: Horváth Anita / Szekszárd 

Telefon: 20/ 557 – 0735  E-mail: csapda.24@vipmail.hu

 

 

Előzetes:  

Árpád Vérei, avagy a Nemzeti Összefogás 3. állomása: 

Főszervező: Kocziha Tünde / Békéscsaba június 2. 

Tel: 70/337-9592   E-mail: koczihat@citromail.hu
 
 

 
Parkolási lehetőségek: 
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