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Kilencvenöt évvel ezelôtt, 1920. június 4-én Versailles-ban, a NagyTrianon kastélyban ízeire szedték a történelmi Magyarországot.
Kilencvenöt évvel ezelôtt, az antant hatalmak felszámolták azt az államot, a Szent Korona országát, amely egyedülálló módon szavatolta a
területén élô minden népnek, népcsoportnak és polgárnak egyenlô
méltóságát.
Kilencvenöt évvel ezelôtt, gyarmatsorba taszították ôshonos magyarok millióit, magyar nemzetünk egyharmadát, egyedüliként tagadva
meg Tôle a békekötés során másokkal szemben alkalmazott alapelvek
mindegyikét: mind az etnikai, mind a történelmi elvet, mind az önrendelkezés elvét.
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Magyar az,
akinek fáj Trianon!

A székelyek népviseletben várnak ott Bennünket!
Váljék ez a megmozdulás minden eddiginél nagyobb tüntetéssé Versailles-ban!
Hallja meg szavunkat a Nagyvilág! Lásson bennünket minden nép és minden nemzet!

Felhívás

Trianon századik évfordulója felé közeledve, mutassuk meg önmagunknak, hogy nem nyugszunk bele!

Versailles-i tüntetésre
Trianon 95. évfordulóján

Követeljük az elcsatolt magyar nemzeti közösségek önrendelkezését, a teljes spektrumú, létszámarányos, államilag finanszírozott egyetemet, és a magyar nyelv kötelezô oktatását a
többségi tanulók számára, mindenütt, ahol a magyar közösség
lélekszáma meghaladja a 10%-ot.

Hallgassunk nagy költônkre, Dsida Jenôre: „ S z é k e l y e k , o t t a bércek
szikla-mellén,… magyarok ott a Tisza partján, magyarok a Duna partján, magyarok ott a tót hegyek közt s a bács kai szôlôhegyek közt, Magyarok Afrikában, Ázsiában, Párizsban, vagy Amerikában” * – gyertek június 4-én
Versailles-ba!
Magyarok Londonban, Dublinban, Stockholmban, Lundban és Göteborgban, Hamburgban,
Frankfurtban és Stuttgartban, Salzburgban és Innsbruckban – gyertek e napon Versailles-ba!
Magyarok Brüsszelben, Liègeben és Bécsben, Münchenben, Zürichben, Bernben, Genfben és a
világ minden szegletében – gyertek Trianon napján Versailles-ba!

Annak a nagyvonalú állami berendezkedésnek fejében, amely évszázadokon keresztül lehetôvé
tette, hogy a Szent Korona országában a késôbbi trianoni utódállamok államalapító nemzetei
fejlôdhessenek, elvárjuk, hogy e nemzetek rögzítsék alkotmányukban azt a tényt, hogy az uralmuk alá politikai kényszerrel sodort magyar nemzeti közösségek továbbra is, és megváltoztathatatlanul a magyar nemzet részei.
DRÁBIK JÁNOS,
a Trianon Társaság elnöke

PATRUBÁNY MIKLÓS,
a Magyarok Világszövetségének elnöke
* Dsida Jenô - Psalmus Hungaricus (részlet)

A Magyarok Világszövetsége és a Trianon Társaság megmozdulást szervez Versailles-ba,
2015. június 4-re, a trianoni döntés 95. évfordulójára
• Utazás kényelmes, 48 fôs autóbuszokkal
• Indulás június 2-án este, hazaérkezés június 7-én az esti órákban
• 1+1 éjszaka a buszon (oda és vissza út)
• Szállás: 3 éjszaka párizsi Forma1 szállodákban: három ágyas, mosdós szobákban (zuhany, WC a folyosón), reggelivel

PROGRAM:
Június 4. – Versailles-ban Trianon-95 – Igazságot Magyarországnak! Igazságot Európának!
Június 5. és 6. – Városnézés Párizsban, az idegenvezetést a Magyarok Világszövetsége helyi csoportjának tagjai ajánlották fel!
Június 6. – Esti hazaindulás, érkezés másnap este.
Részvételi díj: 65.000,- Ft

