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Gaudi: "Törjük szét együtt a trianoni és párizsi diktátumok rabbilincseit!"
2017. november 16.

2017. november 12-én 15 órától Budakalászon tartottam elõadást a Nyers Csaba szervezésében tartott V. Trianon
emléknap nevû, diktátum eltörlését szorgalmazó rendezvényen. Felvázoltam, hogy milyen jogi és politikai
lehetõségeket látok az 1920-as trianoni és az 1947-es párizsi békediktátumok nemzetünket fojtogató, sorvasztó és
egyre jobban recsegõ-ropogó rendszerének szétzúzására. Számos bizonyítékot vonultattam fel abban a körben, hogy
a hosszú idõ rendkívül kedvezõ a csillagállás a valódi nemzetegyesítésre és a magyar önrendelkezés kivívására a
Kárpát-medencében. Ezen bizonyítékok között utaltam Oroszország revíziós törekvéseinket illetõ támogatására,
idéztem Orbán Viktor miniszterelnök 2017. október 31-i, illetve Lázár János kancellária miniszter 2017. június 3-i
beszédeibõl. Vegyük észre az egyértelmû üzeneteket: úgy tûnik a magyar kormány végre a valódi nemzetegyesítés
progamját tûzte zászlajára.

" A végsõ és nagy nemzetegyesítéshez szükség lesz arra az igazságra, amely nemcsak megszabadít, hanem egyben is
tart bennünket és nemcsak a nemzetrészeket köti össze, hanem a magyar lelkeket is." Orbán Viktor

"Trianon valójában egy adminisztratív eszközökkel végrehajtott etnikai vendetta volt, nem pedig békeszerzõdés. Hogy
Trianon nem történelmi igazságot osztott a gyõzteseknek, sokkal inkább földet: értékes bányákat, hatalmas erdõket,
zsíros magyar földeket.....Igazságot Magyarországnak! &ndash; a közel százéves követelés, amit magyarok és a világ
jóérzésû népei, polgárai megfogalmaztak még mindig érvényes. Még mindig teljesítésre vár." Lázár János

A magyarellenes status quo széttörésének egyik kitûnõ eszköze a Magyarok Világszövetsége és az Országos Trianon
Társaság által 2017. október 15-én útjára indított nemzeti konzultáció és annak támogatása a trianoni diktátum
érvénytelenségének megállapíttatása érdekében. A kezdeményezés néhai Grespik László tavalyi petíciója és annak
idén június 4-én a Kossuth téren elfogadott, általam készített változata alapján indult Nyers Csaba
szorgalmazására, az MVSZ és Trianon Társaság támogatásával és szervezésében.

A részletek itt találhatók.

Én már régen aláírtam és magam is gyûjtõk aláírásokat, sokan és lelkesen adták nevüket a kezdeményezéshez,
amely remekül kiegészíti a Soros-terv elleni szintén támogatható nemzeti konzultációt és amely kellõ számú aláírás
esetén megfelelõ felhatalmazást adhat a Kormánynak a békediktátumok érvénytelenségének megállapíttatása, a
status quo széttörése és a Kárpát-medencében húzódó határok magyarság számára kedvezõ újra formálása
érdekében.

Ajánlom egyúttal a Trianon elleni nemzeti konzultáció nyitórendezvényén október 15-én, a Magyarok Házában
elmondott beszédemet is megtekintésre és terjesztésre, mert ebben is igyekeztem számos érvet felvonultatni a
támogatás érdekében!

Zúzzuk szét együtt a trianoni és párizsi diktátumokat a szebb magyar jövõ érdekében!

Cselekedjük meg, amit megkövetel a Haza!

Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz! (Gandhi)
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