Hív a Kossuth tér !
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Emlékezés október 23.-ra !
Emlékezés az áldozatokra !
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A Magyar nép újra útnak indul !
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December 20.-án végig járja hős fiainak útvonalát, amit október
23.-án nem tehetett meg, mert állami terror állta útját.
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FELHÍVÁS MINDEN MAGYAR EMBERHEZ !
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Gyülekezz az alábbi helyszíneken, ha ott laksz vagy annak
közelében és az adott terület szervezőivel induljatok a nagy útra.
Minden csatlakozási ponton újabb csoportok várnak és együtt
indultok tovább.
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Kossuth tér - Szabadság tér – Bazilika – Deák tér –
Ferenciek tere - Astoria – Blaha Lujza tér – Oktogon és
Corvin köz.
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A Kossuth tér és a Szabadság tér elindul a Bazilikához. A Bazilika és az
Oktogon csatlakozik a Deák téren. Tovább indulnak, hogy találkozzanak az
Astoriánál a Ferenciek terével és felvegyék a Blaha Lujza téren várakozókat.
Közösen mennek a Corvin közhöz. A lelkes tömeg az Űllői úton a Múzeum kör
út felé az Astória irányába és a Deák teret érintve a Bajcsy Zsilinszkin át az
Alkotmány utcából éri el a Kossuth teret.
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Csatlakoznak a vidéki autósok.
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civil szervezetek
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Megemlékezünk az áldozatokról.
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Ifj. Hegedűs Lóránt és Zámbó Károly mondanak imát. A Himnusz
után Piti Katalin mellett több neves ember lép fel.
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Török Éva 06-30-472-9514, Email infó: torokevi001@citromail.hu
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