Alkotmánybírósághoz fordul és tüntetést
tart a Mi Hazánk a Covid-oltások miatt
Tüntetést szervez az Alkotmánybíróság elé a Mi Hazánk Mozgalom a
Covid-oltások kötelezővé tétele ellen.
A dolgozó emberek zsarolása munkahelyük elvételével alkotmányellenes,
ezért alkotmányjogi panasz benyújtására buzdítunk mindnekit. Az Alkotmánybíróság így megsemmisítheti a
Covid-oltásokra kötelező kormányrendeleteket alaptörvény-ellenesség miatt,
de nyomásgyakorlásként tüntetést is
tartunk. A Mi Hazánk az egyetlen párt,
amely szerint a vakcinák kötelezővé
tétele helyett inkább az oltások valódi
következményeiről kellene beszélni.
Mindenki maga dönthessen a sorsáról,
korrekt tájékoztatás után!
A
kormányyzat immár titkosítja
ja
az oltások hatásfookát, nem tesznek
ek
közzé hivatalos staatisztikát, de Gulyás
ás
Gergely egy októóberi kormányinfón
n
elárulta, hogy a
kórházban
ápolltak 45 százaléka
a
oltott – miközben
n
teleplakátolták
azz
országot azzal, hogy
y
az oltás működik.
k.
Aki a vírus kockáza-tától jobban fél, azz
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de bármilyen eről-tetés vagy diszkrimináció elfogadhatatlan a Mi Hazánk
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pedig az egész gazdaságot terhelnék egy
ilyen intézkedéssel, a pedagógusok elbocsátását ráadásul tanév közben erőszakolva ki.
Orbán Viktor áprilisban még azzal
utasította el az oltás kötelezővé tételét,
hogy „nem diktatúrában élünk”, szabadságra van szükségünk, „Magyarországon
a kötelező oltás a vírus ügyében felnőttek
esetében nem járható.” Még szeptemberben is úgy nyilatkozott a kormányfő, hogy
„nem tudunk kötelező oltást elrendelni
általánosan mindenkire nézve Magyarországon, ezt a magyar ember gyomra nem
veszi be”. Most a magyar emberek megmutathatják, hogy ezt már tényleg nem
tűrjük.
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MINDENHOL VAN HARMADIK ÚT

A Mi Hazánk bemutatta mind a 106 képviselőjelöltjét
Az ország minden pontján lesz választási
lehetősége azoknak, akik sem a Gyurcsány
Ferenc vezetésével egyesült balliberális
tömböt, sem a Fidesz urambátyámrendszerét nem támogatnák szavazatukkal,
ugyanis bemutattuk a Mi Hazánk Mozgalom
106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltjét.
Egyetlen pártként állítunk az ország összes
választókerületében saját jelöltet. Az elmúlt
harminc évet nem lehet meghaladni ugyanazokkal a szereplőkkel, akik korábban kormányozták már az országot.
A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely
eltörölné a mentelmi jogot, hiszen az mára
a politikusbűnözés melegágya, és ennek
eltörlése nélkül nem lehet elszámoltatásról sem beszélni. Jelöltjeink vállalják, hogy
semmilyen esetben nem bújnak mentelmi
joguk mögé, továbbá semmilyen esetben

senki javára nem lépnek vissza, kitartanak programjuk képviselete mellett. Írásban nyilatkozott mindegyikük arról is,
hogy nem folytattak semmilyen ügynöki,
állambiztonsági tevékenységet a kommunista rendszerben, és nincs eltitkolt kettős
állampolgárságuk sem.
A Mi Hazánk átlátható, tiszta közéletért
dolgozik, céljaink pedig: egy élhető ország,
tisztességes bérek, erős nemzettudat, valódi
közbiztonság, fenntartható gazdaság, versenyképes közoktatás, nyugodt időskor,
reménnyel teli fiatalság, lélekszámában is
gyarapodó nemzet. Ezek felé határozott lépéseket tehet az új Országgyűlés, ha megkerülhetetlen erővé válik Mi Hazánk Mozgalom,
amely az előterjesztők párthovatartozásától
függetlenül támogat minden olyan javaslatot,
amely a magyar emberek érdekeit szolgálja.

Dúró Dóra megtagadta a Mi Hazánk
központi irodájának átadását
A Fidesz és a szivárványkoalíció
közösen, hivatali visszaéléssel megszavazta a Mi Hazánk központi irodájának
elvételét Józsefvárosban egy nekik nem
tetsző plakát miatt. Az október 31-ével
történő átadást megtagadta a párt elnökhelyettese, mivel semmilyen jogsértést
nem követtünk el. A bérleti szerződés
tulajdonos általi felmondására a politikai véleményszabadsághoz való jogot
súlyosan korlátozó okból került sor, a
jogellenességre pedig nem lehet jogot
alapítani. Ezért a bérleményt a továbbiakban jogcím nélküli birtokosként használjuk, továbbra is fizetve a bérleti díj havi
összegét.
Bár a kormány titkosítja, igenis sorskérdés a magyarság számára, hogy alig
13 év múlva több cigány gyermek fog
születni hazánkban, mint magyar, ez
derül ki a Debreceni Egyetem kutatóinak munkájából. Ám tiltott az őszinte
közbeszéd a magyar-cigány együttélésről

Magyarországon, hiszen mindkét nagy
politikai tömb könnyen, olcsón megvásárolható szavazóréteget lát csupán
bennük, s egyáltalán nem érdekeltek
abban, hogy a problémákat megoldják,
pedig erre lett volna lehetőségük az
elmúlt harminc évben is.
Ha tetszik, ha nem a baloldalnak
és a Fidesznek az együttélés feszültségeit jogunkban áll vizsgálni, és az etnikai
alapon járó pozitív diszkriminációt sem
fogadjuk el, amelyet évtizedek óta élvez a
cigányság hazánkban. Miként a kormány
hirdeti, hogy nem lehetünk bevándorló
ország, úgy igenis rá lehet mutatni arra
is, hogy legalább ugyanilyen égető probléma, hogy 2034-re nem a magyar újszülöttek lesznek többségben, ha nem lesz
radikális változás a családpolitikában,
hiszen a Fidesz sem tudta visszaszorítani
a megélhetési gyermekvállalást.

Államfőjelöltünk
Dr. Popély Gyula
felvidéki történész,
az MTA doktora

Szimbolikus, hogy a nemzet összetartozását is megtestesítő jelöltet
állítunk a legfőbb közjogi méltóság
betöltésére, aki nemcsak tudományos
munkásságát
tekintve
kiemelkedő
(illetve vezetői alkalmasságát is bebizonyította a Károli Gáspár Református
Egyetem rektorhelyetteseként), hanem
nemzeti elkötelezettségéről is számos
alkalommal tanúbizonyságot tett. Életútjában nincsenek vargabetűk, közéleti szerepvállalása során mindig kiállt
a magyarság ügye mellett, többször
komoly egyéni áldozatokat is vállalva. Ezt
kevesen mondhatják el magukról.
Popély Gyula az egyetlen pozsonyi
magyar általános iskola és gimnázium
igazgatója volt 1991 és 1997 között,

amikor a magyarellenes Meciarkormány kirúgatta, mert a kétnyelvű
bizonyítványok
állami
betiltása
ellenére Popély Gyula ragaszkodott a
magyar nyelvű közokiratok kiállításához. A nemzeti ellenállás hőseként
tekintett rá a magyarság akkor, az első
Orbán-kormány mégis hagyta, hogy
25 hónapig állástalan legyen – végül
Raffay Ernő segítségével lehetett a
Károli Gáspár Református Egyetem
oktatója.
A hazának most, amikor a legalapvetőbb értékeinket, a családot, a nemzetet, az emberi szabadságot támadják, olyan államférfiakra van szüksége,
akik rendíthetetlenül képviselik a haza
védelmét. Dr. Popély Gyula ilyen.
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