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Mindenhol lehet a Mi Hazánkra szavazni 
A Mi Hazánk Mozgalom nem 

egyezett ki sem a Fidesz korrupt uram-
bátyámrendszerével, sem a Gyurcsány 
Ferenc vezetésével elvtelenül egyesült 
balliberális–globalista tömbbel, így 
van harmadik út az emberek számára. 
Magyarország felvirágoztatására alkotta 
meg a Mi Hazánk a Virradat Programot, 
mely valódi alternatívát jelent, a kisiklatott 
rendszerváltás stratégiai hibáit kívánja 
orvosolni. Valódi fordulatra, radikális, 
azaz gyökeres változásra van szükség 
ahhoz, hogy újra emelkedő nemzet 
lehessünk. Öncélú politikai sárdobálás 
helyett mi pozitív jövőképet akarunk adni 
a magyarságnak, programunkban pedig 
szakmai válaszokat. Így van kire szavaznia 
annak is, aki nem kér az elmúlt harminc év 
sárdobálásából, és új korszakot szeretne 
kezdeni. Mottójuk: nincs megalkuvás, van 
harmadik út!

Döntött a kormány: jöhetnek 
NATO-csapatok hazánkba

Maradjunk ki a gazdasági 
háborúból is! – követeli
a Mi Hazánk 
Magyarország belesodródhat az ukraj-

nai háborúba, amely valójában az USA által 
tervezett új, egypólusú világrend kialakítá-
sa miatt robbant ki. A magyar kormány 
ugyanis támogatja Ukrajna soron kívüli
EU-tagfelvételét, és arról is határozott: 
korábbi ígéretük ellenére mégis engedé-

lyezik  a NATO-csapatok hazánkba telepí-
tését az ukrajnai háborúra reagálásként.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely 
a háború kitörése óta következetesen 
képviseli ugyanazt az álláspontot: Magyar-
országnak ki kell maradnia a fegyveres 
és a gazdasági háborúból is! Egyedül a 
Mi Hazánk ellenzi a magyaroknak is kárt 
okozó szankciókat Oroszország ellen, 
amelyekről Brüsszelben döntenek, és a 
Fidesz-kormány kritika nélkül támogatja.

Folytatás a 3. oldalon

tiszta erő
Fekete László is
a Mi Hazánkat erősíti 
A világ legerősebb embere címet 

megszerző Fekete László ország-
járásra indult a Mi Hazánk Mozga-
lommal. A Fidesz ezután bosszúból 
most több településén letiltotta a 
nemzeti ikonunk által szervezett 
világversenyeket.
Folytatás a 6. oldalon
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Tízmilliárdot fizetett készpénzben
Márki-Zay Péter oligarchájának
Mészáros Lőrinc

Megbuktattuk a végrehajtó maffiát
Bár a széles közvélemény is értesült arról, hogy sikerült 

megbuktatni a több százezer magyar embert tönkretevő 
végrehajtó maffiát, azt már a fősodratú média a legtöbb eset-
ben elhallgatta, hogy ezt a kormányig nyúló bűnszervezetet 
a Mi Hazánk Mozgalom buktatta meg. A lavina azzal indult 
el, hogy dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk végrehajtási és 
hitelügyi  szakpolitkusa  és Toroczkai László, a párt elnöke 
több mint két évvel ezelőtt elkezdte a Magyar Bírósági 
Végrehajtó Kar bűncselekménygyanús ügyeinek feltárását. 
Rengeteg megkárosított ember kereste fel a Mi Hazánkat a 
végrehajtókkal összefüggő esetek miatt. Dr. Fiszter Zsuzsanna 
több olyan végrehajtóval is kapcsolatba került, akik — a Mi 
Hazánk bátorítására — elkezdték feltárni, hogyan működik ez a 
bűnszervezet, hogyan fosztja ki a magyar lakosságot sokszor 
jogtalan követelések behajtásával is. Oknyomozásaikról 
Toroczkai László YouTube-csatornáján két évvel ezelőtt 
Végrehajtó maffia néven sorozatot indítottak, ennek során 
több alkalommal szegeztek kellemetlen kérdéseket Schadl 
Györgynek, a végrehajtói kar elnökének is, akit az irodájában 
kerestek fel. Az együttműködő volt és jelenlegi végrehajtók 
információi alapján kezdődtek a lehallgatások, indult meg
a nyomozás. A Mi Hazánk tényfeltáró munkájának köszön-
hetően már nem csupán Schadl György, a Magyar Bírósági
Végrehajtói Kar elnöke került előzetes letartóztatásba, hanem
megbukott Völner Pál államtitkár is, a szálak azonban ennél is
magasabbra vezetnek.

A Mi Hazánk országgyűlési határozati javaslatot 
nyújtott be, hogy az önálló bírósági végrehajtók 
a továbbiakban ne működhessenek 
profitorientált magánvállalkozásként,

hanem nonprofit jelleggel, állami felügyelet alatt végezzék te-

vékenységüket. Azt szeretnénk elérni, hogy a végrehajtók ne
az emberek sanyargatásából tegyenek szert több százmilliós
éves bevételre, és hagyjanak fel adósellenes magatartásuk-
kal. Bár a végrehajtó maffia már megfenyegette dr. Fiszter 
Zsuzsannát, a Mi Hazánk egyértelművé tette, hogy folytatja
azt az oknyomozó munkát, amelynek köszönhetően nem 
csupán a végrehajtókat és politikusokat, hanem a velük 
együttműködő közjegyzőket, bankokat, követeléskezelőket is 
el fogja számoltatni.

Dr. Fiszter Zsuzsanna végrehajtási és hitelügyi szakpolitkus

Új Bigéje van Lölőnek

Két hónappal a választási kampány
kezdete előtt fizetett tízmilliárd forintot 
készpénzben előre Márki-Zay Péter oli-
garchájának Orbán Viktor oligarchája 
— futott végig a hír a magyar sajtón. 
Mészáros Lőrinc, akinek a gazdagodásá-
ra korábban az egész magyar történe-
lemben nem volt példa, éppen azzal 
a Bige Lászlóval kötött „mindkét fél 
számára előnyös” üzletet, aki korábban 
azt mondta: annyi pénzzel támogatja a 
baloldal miniszterelnök-jelöltjének kam-
pányát, amennyit ő kér. Így ér össze a 
háttérben a két nagy politikai tömb, és ez 
az eset is rávilágít arra, hogy a Mi Hazánk 
Mozgalom parlamentbe jutása nélkül 
nem képzelhető el az elszámoltatás. 

Az ügylet nyilvánosságra kerülése után 
Márki-Zay Péter maga mondta, hogy nem 
szándékozik börtönbe juttatni Mészáros 
Lőrincet, holott a vak is látja, hogy a 
stróman rengeteg korrupciógyanús ügy-
ben érintett. Az oltási igazolványokat is 
egy olyan céggel gyártatják Orbánék, 
amely Erdős Ákosnak, Gyurcsány koráb-
bi üzlettársának az érdekeltsége, sőt 
kifizettek neki 2,4 milliárd forintot is 
nyilvánvalóan túlárazott nyomtatókra a 
közbeszerzési eljárás megkerülésével, 
több fronton folyik tehát a baloldali 
oligarchák zsebének a tömködése.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, mely-
nek nincs és nem is lesz oligarchája. Ezért
is tudja követelni a milliárdosok vagyon-
adóját, és elhazudás helyett elszámol-
tatást.
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Maradjunk ki a háborúból!
Beláthatatlan következményekkel jár, 

hogy a kormány engedélyezte a NATO-
haderőknek: felvonulási területnek 
használhatja hazánkat. A Mi Hazánk 
Mozgalom ellenzi a kárpátaljai magyar 
nemzetrésszel szemben elnyomó poli-
tikát folytató, soviniszta Ukrajna katonai 
támogatását, illetve az amerikai érdekek 
kiszolgálását. Az oroszok elleni embargó 
így is felbecsülhetetlen károkat okozott
a magyar gazdaságnak, most már a ma-
gyar érdek legyen az első!

A Mi Hazánk Mozgalom szerint Uk-
rajna területi integritásának hajtogatása 
helyett a magyar kormány inkább azt 
kéne megakadályozza, hogy a kárpátaljai 
magyarságot golyófogónak használják.
A NATO-tagságunkból adódó szerző-
déses kötelezettségünk csak arra vonat-
kozik, hogy egy tagállam megtámadása 
esetén segítsünk annak védelmében, de
Ukrajna nem NATO-tag.

A Mi Hazánk ki meri mondani, hogy 
ez valójában Amerika és Oroszország 
háborúja, mely mögött a globalista körök 
állnak, ők a háború haszonélvezői. A Mi 
Hazánk ellenzi az orosz emberek kollek-
tív megbélyegzését, valamint Ukrajna 
soron kívüli EU-csatlakoztatását is, mely 
óriási pénzügyi és gazdasági terhet jelen-
tene, és magunkra vonnánk Oroszország 
dühét is.

Magyarország a Magyaroké!
Toroczkai László ötlete volt a határkerítés megépítése 
A kormány sajnos támogatja a 

legális bevándorlást, tehát a különböző 
kontinensekről hozzánk érkező vendég-
munkások letelepedését, és az illegális 
migránsokkal szemben is csak fél-
megoldás van: a Toroczkai László ásott-
halmi polgármester által már 2015 elején 
javasolt határkerítés megépült, de az 
áttörő migránsokat csak visszakísérgetik, 
hogy újra próbálkozhassanak.

A határt védő rendőrökre és hon-
védekre támadókkal szemben elrettentő 
hatású tűzparancsot is szorgalmaz a 
Mi Hazánk Mozgalom, valamint több 
millió forintos helyszíni bírságot a kerí-
tésen átjutókra, hiszen a migránsok 
zsebében sokszor több ezer euró lapul, 
mely az embercsempészeknél kötne ki. 
Elkobzásukkal viszont hamar elmenne 
a migránsok kedve a Magyarországon 
való próbálkozástól, így milliárdokat 
spórolhatnánk meg a határvédelem 
terén az elrettentő hatású szankciókkal, 
és eredményesebb is volna a kontinens-

hódítók visszaszorítása – közölte Novák
Előd, a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinet-
jének elnöke.

A párt honvédelmi szakpolitikája a 
jelenleg főként a külföldi (Afganisztán, 
Irak, Mali stb.) megszállásokban való 
részvételt szolgáló haderőfejlesztés he-
lyett a haza védelmét önállóan ellátni
képes honvédséget célozza meg.
„Magyar katonáinkat ne vigyék külföld-
re, a külföldieket vigyék el tőlünk!”
– ma már sajnos csak a Mi Hazánk
képviseli az 1848-as márciusi ifjak 
követelését. Ennek szellemében tiltako-
zik a kormány határozata miatt, mellyel
korábbi ígéretük ellenére mégis 
engedélyezik a NATO-csapatok hazánk-
ba telepítését az ukrajnai háborúra 
reagálásként, ugyanis beláthatatlan 
következményekkel jár Magyarország 
függetlenségének feladása, az idegen 
haderők magyarországi állomásoztatása 
és hazánknak az orosz nukleáris erők 
célpontjává tétele.

A politikusbűnözés ellen készített 
programcsomagot a Mi Hazánk

Az egyetlen párt,
mely eltörölné
a mentelmi jogot
Dúró Dóra feljelentése nyomán már

jogerősen elítéltek egy fideszes politikus-
bűnözőt, aki józsefvárosi önkormányzati
képviselőként élt vissza mandátumával, 
de a parlamenti képviselők elszámoltatása 
a mentelmi jog eltörlésével kezdődne, 
hiszen nyomozni sem lehet mentelmi jog-
gal rendelkező politikusok ügyében.

A képviselők hozzátartozóinak titko-
sított vagyonnyilatkozatait közzétenné 
a Mi Hazánk visszamenőleg is az eldu-
gott, lopott vagyonok feltárása érdeké-
ben. A Fidesz által csúcsra járatott 
politikusbűnözés visszaszorításához min-
den politikust kötelező vagyonosodási 
vizsgálat alá kellene vonni négyévente, 
nyilvánosságra is hozva, ha a vizsgálat 
olyan bizonytalan eredetű vagyont tár 
fel, melyre a tiszteletdíj nem nyújtott 
fedezetet, s korrupció révén jöhetett 
létre. A politikusokat gazdasági bűn-

cselekmények elkövetése esetén elret-
tentő erejű dupla büntetéssel és teljes 
vagyonelkobzással sújthatná a bíróság 
a Mi Hazánk elképzelései szerint. A well-
nessbörtönök helyett pedig megterem-
tené a szibériai bérrabtartás intézményét,
mely jóval olcsóbb volna a hazai
fogvatartásoknál, és elrettentő hatású is.

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke önkéntes 
tartalékos honvédként az elmúlt években 
többször szolgált a déli határon
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Csak nekünk van programunk 
Magyarország felvirágoztatására

Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk Mozgalom elnökével, a párt miniszterelnök-
jelöltjével beszélgettünk, aki – miután már háromszor megválasztották – kilencedik 
éve vezeti polgármesterként Ásotthalmot.

Önök az egyetlen párt, amely hónapok- 
kal ezelőtt kiadott egy programot. Ki ol-
vas el egy száz oldalas dokumentumot?

Talán sohasem volt még annyira fon-
tos, mint a jelenlegi történelmi időkben, 
hogy egy politikai erő Magyarország 
megmentésére és felvirágoztatására 
programot adjon a magyaroknak. Tiszte-
letlenségnek tartom a választópolgárokkal 
szemben, hogy a Fidesz nem is veszi 
a fáradtságot ahhoz, hogy programot 
adjon, csak annyit mond: folytatjuk. A 
balliberális oldal pedig mindössze három 
héttel a választások előtt tart valami-
féle programismertetést. Az elmúlt 
hónapokban a Fidesznél Orbán Viktor 
disznóvágása volt a téma, a balliberális 
oldalon pedig csak a parlamenti helyekért 
ment a marakodás. Ennyire érdekli őket a 
magyar emberek sorsa.

Önöknek ki írt száz oldalas programot?

Nekünk nincs szükségünk Finkelsteinre, 
mint a Fidesznek, de Ron Werberre sem, 
mint a balliberálisoknak. Közel három évvel 
ezelőtt arra kértem a magyar embereket, 
hogy küldjék el a javaslataikat, mert 
abban hiszek, hogy a traktorból kiszálló 
magyar gazda tudja a legjobban, hogy 
mi kell a mezőgazdaságnak, a katedráról 
lelépő magyar pedagógus tudja, hogy 
milyen oktatáspolitikára van szükség. Mi 
így állítottuk össze a programunkat, több 
ezer ötletet, levelet olvastam át az elmúlt 
években, és ez alapján mi magunk írtuk
a programot.

Mi a program legfőbb üzenete?

Sürgősen meg kell teremtenünk az 
erős magyar nemzetgazdaságot, enélkül 
nincs független Magyarország, és esélye 
sincs a magyarságnak a megmaradásra. 
Harminc éve egy kétosztatú politikai 
váltógazdaság működik hazánkban, és 
eddig csak két erő gyakorolta a hatalmat: 
az Antall-féle örökséget folytató Fidesz 
és a posztkommunistákból kialakuló bal-
liberálisok. S miközben kommunikációs 
szinten háborúznak, valójában alapvető 
kérdésekben ugyanazt képviseli mindkét 
oldal. Együtt vettek részt a kilencvenes 
években a rablóprivatizációban, majd a 
széthordott nemzeti vagyon után a multik-
ra bízták a gazdaságot.

A többi ellenzéki párt is azt ígéri, hogy 

magasabbak lesznek a magyar fizetések, 
ha rájuk szavaznak.

Csakhogy mi üres ígéretek helyett 
azt is tudjuk, hogyan lehetne két év alatt 
elérni, hogy mindenkinek emelkedjen 
a fizetése. Ehhez egy teljesen másfajta 
gazdaságpolitikára van szükség, állami 
beavatkozás kell! A Virradat Programunk 
azt is tartalmazza, hogy egy év alatt 
700 élelmiszeripari üzemet építenénk, 
pontosabban már csak 699-et kell, mert 
az elsőt, egy batátacsipsz-üzemet nemrég
már átadtunk Ásotthalmon. A legnagyobb 
üzlet a feldolgozott minőségi élelmiszer, 
és most az ukrajnai háború miatt 
élelmiszerhiány, illetve további nagyon 
jelentős drágulás is várható. Ebből állandó 
bevétele lesz az államnak, a legfontosabb 
ugyanis, hogy pénzzel kell feltölteni a 
jelenleg üres államkasszát, miután az el-
múlt két év alatt brutális államadósságot 
halmozott fel a Fidesz-kormány. Az 
üzemekben pedig garantált, európai szín-
vonalú béreket adunk, s mivel lezárnánk 
a határokat az olcsó külföldi munkaerő 
előtt, ez értelemszerűen azonnal minden 
szektorban elkezdené felhúzni a béreket. 
Ekkor már csak egy drasztikus adó- és 
járulékcsökkentést kell végrehajtani, hogy 
a magyar munkaadó is ki tudja fizetni
a megnövekedett béreket, így aztán még
ki is fehérítenénk a gazdaságot.

Ehhez rengeteg nyersanyag kell. Ki mű-
velné meg a földet?

A Virradat Program új földosztást is 
tartalmaz. Többek között az osztatlan közös 
tulajdonú területek rendezésével, több 
millió hektár termőföldet osztanánk ki azok 
között a magyarok között, akik vállalnák, 
hogy megművelik. Biztos vagyok benne, 
hogy rengeteg magyar élne a lehetőség-
gel.

Mivel tudja megszólítani a szépkorúakat
a párt?

A mi programunk tartalmazza a leg-
igazságosabb nyugdíjrendszert, és mi
nem csak a választások előtt akarunk 
adni valamit a szépkorúaknak. A teljesen 
újnak, forradalminak számító gazdaság-
politikánknak köszönhetően lenne fedezet 
az államkasszában a magasabb nyug-
díjakra, hiszen mi jelentősen, nem néhány 
százalékkal, hanem bizonyos esetekben a 
duplájára emelnénk a nyugdíjakat, a milliós 
luxusnyugdíjakat viszont eltörölnénk.

Az ukrajnai háború akadályozhatja
a magyar nemzetgazdaságra vonatkozó 
terveik megvalósítását?

A szomszédban zajló háború valójában 
az amerikai gyökerű mélyállam és Orosz-
ország között zajlik, a tét az egypólusú, tel-
jesen központosított világrend kialakítása. 
A háborúnak ugyanazok a haszonélvezői, 
mint a koronavírusnak. A Világgazdasági 
Fórum ezer globális nagyvállalata között 
ugyanúgy ott van a Pfizer, a Moderna, vagy 
az AstraZeneca, mint a világ legnagyobb 
fegyvergyártója, a Lockheed Martin, de 
az ukrajnai nyersanyagok kitermelője, a 
Naftogaz Ukrajini is. Ezért követeli a Mi 
Hazánk, hogy maradjunk ki a gazdasági 
háborúból is, semmilyen szankciót nem 
támogatunk, nincs szükségünk az olcsóbb 
orosz gáz helyett a drága amerikai pala-
gázra sem. Ez a háború még inkább 
indokolja az önellátást is jelentő prog-
ramunk megvalósítását.
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Minden magyar 
felelős minden 
magyarért

A nemzettudat megerősí-
tésére kiemelt hangsúlyt 
fektet a Mi Hazánk
Csak akkor beszélhetünk erős Magyar-

országról, ha a magyar emberek nemzeti 
büszkeségét növeljük, és magukénak
érzik például az alkotmányt, amit a 
Szájer József által írt Alaptörvényről 
semmiképpen nem lehet elmondani. 
Ezért is szerepel a Mi Hazánk Virradat 
Programjában a Szent Korona-tanra 
épülő alkotmányosságunk helyreállítása. 
Rendszerváltásra van szükség a kultúr-
politikában is: a liberális dominancia 
helyett a nemzeti értékek megjeleníté-
sére. Sajnos hiába várta ezt rengeteg 
ember 2010-ben a kormányváltástól, 
továbbra sem készülnek például a nem-
zeti büszkeséget erősítő történelmi 
filmek, olyan mint az 1968-as Egri csil-
lagok, inkább csak a nemzeti bűntudatot 
fokozták például a Saul fiával. 

A választók most történelmet írhat-
nak a Mi Hazánkkal: az Országgyűlésből 
nemzetgyűlés lehet, ha első határon túli 
magyarként a nemzeti párt listájának 10. 
helyén induló Dr. Popély Gyula felvidéki 
történész, az MTA doktora is bekerül 

a magyar törvényhozásba, amire így 
jó esély is van. Bár 2014 óta külhoni 
magyarok szavazataival is jön létre az 
Országgyűlés, a Fidesznek sem volt 
fontos azóta egyszer sem, a mostani 
listaállítás során sem, hogy egy határon 
túli magyarnak is helyet biztosítsanak a 
nemzet templomában, csak a szavazataik 
kellenek.

Popély Gyula az egyetlen pozsonyi 
magyar általános iskola és gimnázium 
igazgatója volt 1991-től 1997-ig, amikor
a magyarellenes Mečiar-kormány kirú-
gatta, mert a kétnyelvű bizonyítványok 
állami betiltása ellenére Popély Gyula
ragaszkodott a magyar nyelvű közok-
iratok 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 budapesti Károli Gáspár 
Református Egyetem oktatója, később 
rektorhelyettese is lett. Jelenleg a 
Mi Hazánk Mozgalom értelmiségi 
holdudvarából alapított Fekete István 
Szabadegyetem igazgatója is, ahol elő-
adóként többek közt Bogár László, 
Jelenczki István, Pap Gábor, Raffay Ernő, 
Szakács Árpád, Varga István és dr. Papp 
Lajos is vállalt már szerepet a Mi Hazánk 
központi irodájában.

Számos civil szervezettel is nemzet-
politikai együttműködést alakított ki 
a Mi Hazánk, pl. a nemzeti összefogás 
seregszemléje volt idén februárban, 
amikor 13 szervezet (köztük pl. a Magya-
rok Világszövetsége) vonult fel együtt 
Horthy Miklós halálának 65. évfordulója 
alkalmából a Mi Hazánk szervezésében.

Újabb devianciákat népszerűsítene az LMBTQP-lobbi
A Mi Hazánk az egyetlen 
párt, mely betiltaná 
propaganda-felvonulásukat 
Az LMBTQP-lobbi célja a családok 

lerombolása, valamint újabb és újabb
devianciák népszerűsítése. Több tanul-
mány is rámutatott már: a homoszexuali-
tás kapcsán a genetikai háttér csupán 
hajlamot, és nem végzetet jelent, a 
környezetnek igenis van befolyásoló 
szerepe.

Az évről évre erőszakosabban nyo-
muló lobbi eddigi legdurvább kísérlete 
az volt, amikor magyar népmeséket is 
hamisítva készítettek agymosó mese-
könyvet a gyerekeknek. Dúró Dóra négy-
gyermekes családanyaként hívta fel a 
figyelmet ennek a sunyi propagandá-

nak a veszélyeire, amikor ledarálta azt, 
ezzel sikerült felhívnia a figyelmet, és a 
kormányt is olyan lépésekre bírni, melye-
ket korábban nem tett meg.

Nincs hova hátráljunk, cselekedni kell! 
A Mi Hazánk Mozgalom szerint nincs 
helye a szivárványos zászlónak a köz-
épületeken, így azt Novák Előd alelnök 
emlékezetes módon, egy 15 méteres 
tűzoltólétrával eltávolította például a 
budapesti Városháza épületéről.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely 
betiltaná a közterületeken minden évben 
megrendezett, közerkölcssértő és több 
esetben garázdaságot megvalósító, 
provokatív felvonulásokat is: a gyerekek 
védelme nem állhat meg félúton. Tavaly 
sikerült lefoglalnia a Mi Hazánknak a 
legszimbolikusabb Andrássy utat az 
LMBTQSTB-felvonulás elől, Novák Előd 
idén is megkísérli lefoglalni, de végre 

kormányzati lépésre is szükség volna 
a propagandafelvonulás betiltásához. 
Nem engedhetjük, hogy összezavarják
a gyerekeink identitását!

Dr. Apáti István és Dúró Dóra országgyűlési képviselők szimbolikusan elégették a trianoni békeszerződést
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Az önálló nemzetgazdaság 
alapja a magyar föld

A magyar föld nélkül hazátlanná válunk, ezért annak 
birtoklása és magyar kézben tartása az egyik legfontosabb 
nemzetstratégiai érdek. A törvényeket kijátszva az elmúlt 
évtizedekben megyényi területek jutottak külföldi kézre. Az 
idegenek pedig nem szeretett anyaföldjükként, hanem egy 
kizsákmányolható gazdatestként tekintenek a magyar földre. 
Éhségük csillapíthatatlan, tőkéjük kifogyhatatlan, így ha gyor-
san nem avatkozunk közbe, akkor könnyen hontalanná válunk 
saját hazánkban. Magyar föld, magyar jövő! El a külföldi kezek-
kel a magyar földtől!

A kormányzati földmutyikat ki kell szűrni, és azonnal le kell 
állítani, a jogtalanul szerzett területeket pedig újra államosí-
tani kell! Földrajzi elhelyezkedésünknél, éghajlatunknál,
vízkészletünknél és termőhelyi adottságainknál fogva agrár-
nagyhatalom lehetnénk, ehelyett lassan egy autóipari 
összeszerelő üzemmé züllünk. Vissza kell adni a gazdák 
becsületét és megbecsülését, a magyar földet pedig védeni 
és megőrizni szükséges, hiszen a magyar föld és a vízkészlet 
nemzeti kincs, így vétek azt elherdálni.

Fidesz-bosszú Fekete LászLóvaL szeMben
A világ legerősebb embere címet 

megszerző Fekete László nyíltan kiállt 
a harmadik utat képviselő Mi Hazánk 
mellett. A párt alelnökével, Novák Előd-

del közös lakossági fórumán elárulta: az 
egypárturalomra törő Fidesz bosszúja 
őt sem kímélte, több településükön 
letiltották most a nemzeti ikonunk által
szervezett, korábban letárgyalt világ-
versenyeket.

A világklasszis sakkozó Lékó Péter 
édesanyja, Lékó Julianna Mi Hazánk-
jelöltsége után újabb hír söpört végig 
a balliberális médián (a kormánypárti 
média teljes elhallgatása közben): 
Fekete László is Toroczkai László mögé 
sorakozott fel. A 168 Óra aggódása 
szerint a Magyarország örökös Toldi 
Miklósa cím birtokosa „a Mi Hazánkat is 
becipelné a parlamentbe.” Reméljük, ki is 
hajítana onnan néhány képviselőt!

Fekete László a tiszta erőt képviseli, 
a Natúr Erős Emberek Szövetsége tag-

jaként — a doppingoló élsportolókkal 
szemben — nemcsak az erőt, hanem az 
egészséget és a tisztességet is szem 
előtt tartja. Így lép majd fel három szin-
tén világbajnok fiával együtt az ország 
hagyományosan legnagyobb majálisán 
idén is, a Mi Hazánk által az Óbudai-
szigetre szervezett családi napon, ahol 
tavaly Kassai Lajos lovasíjász tartott 
bemutatót a párt rendezvényén. Az 
idei családi napon, május 1-jén 9 órától 
többek között a Buborék együttes tart
gyermekműsort, majd délután a P.Mobil
és a Romer ad ingyenes koncertet, 
ahogy korábban a Lord, a Pokolgép, 
a Hungarica, a Nemzeti Hang, az 
Örökség, Varga Miklós, Géczi Erika, 
Tóth Renáta és Pitti Katalin is fellépett 
már a Mi Hazánk Mozgalom színpadán.

Településeiken már 
sikeresen kormányoznak a 
Mi Hazánk polgármesterei

Hiába az ellenszél, ellenzékből is fejlődő pályára lehet állí-
tani egy települést, jó példa erre a Mi Hazánk által vezetett 
Ásotthalom, Cserháthaláp és Homorúd. Polgármestereink 
méltán büszkék nem csak fejlesztéseikre, pályázati eredmé-
nyeikre, de a szemléletformálásukra, a rend megszilárdítására
és a közösségük érdekében végzett munkájuk egészére is. 
Számukra a vezetés nem hatalmaskodás a közösség felett, 
hanem szolgálat. Aki egy települést el tud vezetni, az az or-
szág vezetésében is megállja helyét, kiváltképp akkor, ha erre 
megfelelő programunk is van. A Mi Hazánk a Parlamentbe 
kerülve azon fog dolgozni, hogy településről településre fog-
laljuk vissza országunkat és hozzuk el máshol is a „Virradatot”!

Dócs Dávid, Cserháthaláp polgár-
mestere, a Mi Hazánk alelnöke

Toroczkai Lászlóval a határkerítés építésénél
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Megszűnik 
vagy erősödik a 
Covid-diktatúra 
a választás után?

Minden járványügyi 
korlátozást megszün-
tetne a Mi Hazánk
Kezdettől fogva fellépett a Covid-

diktatúra intézkedései ellen a Mi Hazánk, 
több ezres tüntetéseket is tartva (az 
utolsót március 27-én Orbán Viktor 
hivatala előtt). A magyar történelemben 
rekordszámú, 320 büntetőeljárást indí-
tott a rendőrség 2021. március 15-én, a 
Mi Hazánk lezárásellenes tüntetésén való 
részvétel miatt, így próbálta a kormány-
zat megfélemlíteni a gyülekezési joguktól 
megfosztott demonstrálókat. Toroczkai 
László a felszólalásért másfél millió 
forintos bírságot kapott, Novák Előd a 
szervezésért 750 ezreset.

 Valójában egy új világrend kiépítése 
zajlik a háttérben, amit Klaus Schwab, a 
Világgazdasági Fórum elnöke is bevallott. 
Ha április 3-án a Mi Hazánk Mozgalom 

megkerülhetetlen erővé válik, véget vet-
nek minden megkülönböztetésnek, jóvá-
tételt adnak az oltások károsultjainak, és 
visszamenőleg kifizetik azoknak az el-
maradt bérét is, akik a kötelező vakciná-
zás miatt veszítették el a munkahelyüket.

Toroczkai László, Magyarország egy-
etlen oltatlan kormányfőjelöltje azt is
elmondta: fellépnek a WHO legújabb 
terve ellen is, amely nemzetközi szer-
ződésben rögzítené azt, hogy akár a 
nemzeti kormányok beleegyezése nélkül 
is kötelezővé tehetnének vakcinákat 
mindenhol. A Mi Hazánk az egyetlen
párt, amely tiltakozik ez ellen.

Orbán Viktor egy éve még azzal 
utasította el az oltás kötelezővé tételét, 
hogy „nem diktatúrában élünk”, de 
később mégis kötelezővé tették pl. az 
állami alkalmazottaknak. Eközben a 
Mi Hazánk érdemi segítséget nyújtott 
az embereknek: adományt gyűjtöttek 
karácsony előtt az oltással való kor-
mányzati zsarolás miatt munkájukat
elvesztőknek, ingyenes jogsegélyszol-
gálatot működtetnek, egyetlen pártként 
emeltek szót a gyerekek oltása ellen, 
Alkotmánybírósághoz fordultak a mun-
kahely elvételével való zsarolás miatt, 
járványszolidaritási adót követelnek a 
koronavírus haszonélvezőire, és szá-
mos civil csoporttal, szakszervezettel 
is együttműködnek. Aki egyszer és 
mindenkorra véget akar vetni a Covid-
diktatúrának, szavazzon a Mi Hazánkra!

visszavisszük a törvényt a gettókba!
A magyar állam az ország számos 

településén megszűnt létezni. Itt az 
ingatlanok elértéktelenednek, egy élet 
munkája megy tönkre, no-go zónák jön-
nek létre, ahol a magyar állam képtelen 
fenntartani a törvényes rendet. Az elmúlt 
harminc év cigányintegrációs politikája 
megbukott. A Mi Hazánk nemzetstraté-
giai kérdésként tekint a problémára.
Ezért dolgoztuk ki a Társadalomvédelmi 
Akciótervet, amelynek lényege, hogy 
visszavisszük a törvényt a gettóba. A 
program három alappillére a törvények
szigorítása, a hatósági munka eredmé-
nyesebbé tétele és a gyermekvédelem 

teljes reformja. Utóbbi legfontosabb 
része, hogy létrehozzuk a Családterve-
zési Hatóságot, amellyel megállítjuk 
a cigányság körében tapasztalható 
felelőtlen népességrobbanást.

A Családtervezési Hatóság ingyen 
biztosít szakszerű fogamzásgátló 
eszközöket annak érdekében, hogy ne 
a mélyigénytelenségbe szülessenek 
tömegesen a gyermekek. Visszaszorítjuk 
a gyermekanyaságot, a 18 éves kornál 
előbb gyermeket vállalók szüleit 
felelősségre vonjuk. Munkához kötjük 
a családi pótlékot és a harmadik 
gyermektől minden családtámogatást.

Pakusza Zoltán (baloldalt),
a Mi Hazánk alelnöke terepmunkán

Magyar jövő
csak magyar 

családokkal lehet
Magyarország legnagyobb problé-

májának a demográfiai katasztrófahely-
zetet tartja a Mi Hazánk Mozgalom.
A legális és illegális bevándorlás helyett 
a gyermekeiket tisztességesen nevelő 
magyar szülők családtámogatásának 
bővítésére van szükség. A Mi Hazánk 
a gyermekneveléshez szükséges cik-
kek esetében eltörölné a világrekord 
áfát, inflációkövetővé tenné a családtá-
mogatásokat (a nyugdíjakhoz hason-
lóan), állami bérlakás-építési programot 
indítana, és elengedhetetlen az anyabarát 
munkahelyek megteremtése, valamint 
a megfelelő garanciákkal bevezetett 
főállású szülőség megalkotása, hiszen 
megalázó, hogy egy nagycsaládos 
édesanya jelenleg 28 500 forintot kap 
havonta, ha főállásban gyermeket nevel 
– hívta fel a figyelmet Dúró Dóra, a Mi 
Hazánk országgyűlési képviselője, aki 
maga is négy gyereket vállalt.
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A rejtvény megfejtése
egy 1956-os jelszó,
mely a Mi Hazánk
„alapító atyjának”,
a Sztálin-szobor
ledöntésében
lángvágóval
közreműködő
Pongrátz
András
kedvence

mihazank.hu/program

KerüLje KI A ceNZÚrÁT! 
Nem csupán elhallgatják, de törlik, cenzúrázzák, 

rágalmazzák is a Mi Hazánk elnökét. Az igazság követése 
érdekében töltse le Toroczkai László cenzúrázatlan 

oldalának (www.toroczkai.info) alkalmazását
a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból! 

Iratkozzon fel Toroczkai László YouTube-csatornájára!
www.youtube.com/ToroczkaiLászlóHivatalos

Kövesse Telegramon, Twitteren, TikTokon!

IDEGEN ÉRDEKEK HELYETT VÁLASSZA A MI HAZÁNKAT!

 Szavazzon a Mi Hazánk
listájára és jelöltjére! Április 3-án
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