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Magyarország maradjon ki a háborúból!
Magyarország nem sodródhat bele 

az ukrajnai háborúba, amely valójá-
ban az új, egypólusú világrend kialakí-
tása miatt robbant ki. A Covid-vakcinák 
politikai, gazdasági „háborúja” kapcsán 
is láthattuk, hogyan próbálják az orosz 
vakcinát kiszorítani a nemzetközi piac-
ról, az ukrán hadsereget pedig ame-
rikai fegyverekkel látták el az elmúlt 
években. A balliberális oldal, amely-
nek miniszterelnök-jelöltje, illetve a 
Momentum alapítója fegyvereket kül-
dene Ukrajnába, tehát gyakorlatilag 
fegyveresen avatkozna be a magyarelle-
nes ukrán kormány oldalán a háborúba, 
globális uraik parancsának engedel-
meskedve, pusztulást hozna Magyaror-
szágnak. Ezt mindenképpen meg kell 
akadályozni. Oroszország, amely a világ 
vezető nukleáris nagyhatalma, vilá-
gosan megfenyegetett minden olyan 
országot, amely fegyveresen avatkozna 
be az az ukrajnai háborúba azzal, hogy a 
„világtörténelemben nem látott” válasz-
csapással számolhat. Ez pedig nyilván 
atomcsapást jelentene. Hasonló koc-
kázatot jelent az amerikai csapatok 
Magyarországra érkezése is, ez ellen 
is tiltakozunk. Magyar katonáinkat ne 
vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el 
tőlünk!

A magyar kormány álláspontja is 
elfogadhatatlan, amely Brüsszelnek és 
Amerikának engedelmeskedve, nem 
csupán máris megengedte, hogy kétszáz 
amerikai katona érkezzen hazánkba, de 
folyamatosan Ukrajna területi integri-
tását hangoztatja, ahelyett, hogy job-
ban fókuszálna a kárpátaljai magya-
rok helyzetére. Elfogadhatatlannak 
tartjuk, hogy akár egyetlen kárpátal-
jai magyart is a frontra vigyenek! Ezt 
meg kell üzenni az ukrán kormánynak. 
Segítenünk kell ugyanakkor a kárpát-
aljai magyar menekülteket, hiszen ők 

– ellentétben a gazdasági, főként afri-
kai, dél-ázsiai migránsokkal – valóban 
menekültek. Ezen a téren a Mi Hazánk 
jó példával jár elől, mi magunk is segí-
tünk a bajba jutott nemzettársainknak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
ENSZ-békemissziót kért Ukrajnába. 
Amennyiben ukrán és orosz egyetér-
téssel az ENSZ békés úton rendezné 
Ukrajna jövőbeni helyzetét, fontos az 
ENSZ figyelmét felhívni az 1991-es nép-
szavazásra, amely döntött Kárpátalja 
önrendelkezéséről, egyfajta széleskörű 
autonómiáról, de amelyet a kijevi veze-
tés mindezidáig törvénytelenül figyel-
men kívül hagyott. Ennek érdekében a 
kárpátaljai népszavazásról szóló doku-
mentációt juttattunk el az ENSZ-hez.

Mindenhol lesz harmadik út
A MI HAZÁNK ELSŐKÉNT TUDTA LEADNI ORSZÁGOS LISTÁJÁT
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Elértük az alapvető 
célunkat: mindenhol 
lehet majd a Mi Hazánkra 
szavazni, ráadásul elsőként 
sikerült leadnunk az 
országos listánkat!

Az utóbbi hetek is megmutatták, 
milyen erő van ebben a közösségben, 
amely most már felnőtt a két nagy poli-
tikai tömb mellé, és jóval a határidő 
lejárta előtt bejelentettük az országos 
listánkat. Így hivatalosan is eldőlt, hogy 
azoknak is lesz választási lehetőségük, 
akik sem a Fidesz urambátyámrendsze-
réből nem kérnek, de nem is akarnak 
visszatérni a Gyurcsány-korszak nem-
zetellenes politikájához.

A Mi Hazánk országos listájának első húsz 
szereplője:
1. Toroczkai László
2. Dúró Dóra
3. Dr. Apáti István
4. Novák Előd
5. Szabadi István
6. Dócs Dávid
7. Pakusza Zoltán
8. Dr. Fiszter Zsuzsanna
9. Lantos János
10. Dr. Popély Gyula
11.  Dr. Páli Jenő
12. Dr. Pápai Ákos
13. Nagy Attila
14. Földesi Mihály
15. Nagy Zoltán
16. Varga Tamás
17. Vékony Csongor
18. Éberling Balázs
19. László Attila
20. Fekete László
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Magyarország a magyaroké!
A Mi Hazánk bemutatta a Virradat Programot

A Mi Hazánk Virradat Programja 
nemcsak egy választási program, hanem 
több cikluson átívelő munkaterv, ami a 
kisiklatott rendszerváltás stratégiai hibáit 
kívánja orvosolni. Valódi fordulatra, radi-
kális, gyökeres változásra van szükség 
ahhoz, hogy újra emelkedő nemzet lehes-
sünk. Elkötelezettek vagyunk a munka- 
és teljesítményalapú jóléti társadalom 
építésében, ahol a tudás, a szakértelem, 
az élettapasztalat és a szorgalom megbe-
csült, elismert értékek. Hiszünk az orga-
nikus társadalomban, ahol mindenki 
megtalálhatja a maga helyét. Hiszünk 
abban, hogy a helyi közösségek ereje 
annak tagjaiban és alkalmas, rendíthe-
tetlen, tiszta szándékú vezetőiben rejlik. 
Hiszünk a magyar emberekben. Hiszünk 
abban, hogy minden magyar felelős 
minden magyarért.

Olyan hazát akarunk teremteni, ahol 
gyarapodik, épül, szépül az egész ország. 
Ahol az emberek bizalommal, nyugodtan 
tekintenek a jövőbe. Az általános közönyt 
és depresszív hangulatot okozó, öncélú 
politikai sárdobálás helyett mi pozitív 
jövőképet akarunk adni a magyarságnak. 

Olyan hazát akarunk, ahol az állam 
minden tisztességes embert megvéd, a 
határokon a külső betörőktől, az országon 
belül pedig minden bűnözőtől. Olyan 
hazát, ahol az idősekről megfelelően 
gondoskodnak, a fiatalok pedig nem 
külföldi munkáról és életről álmodnak, 
mert itthon is lehet hosszú távon tervezni, 
családot alapítani, ahol nem lehet kérdés, 
hogy ez a legjobb hely a nagy világon. A 
mi hazánk, ahova távoli országokból sok 
év után is hazajönnek idősek és fiatalok, 
mert itt valami csoda, valódi magyar újjá-
születés történik. Olyan valódi közép-
európai nemzetet, amely egyformán 
büszke ezeréves nyugati, keresztény 
kultúrájára s az ősmagyarok dicső szilaj-
ságára, a keleti örökségre is. Atomizálódó 
társadalom helyett bizalomra, tiszte-
letre és szeretetre épülő együttműködést, 
kölcsönös segítségvállalást, köztehervi-
selést, végső soron egy igazságos, szoli-
dáris, gyarapodó, organikus társadalmat 
szeretnénk.

A Virradat Program elérhető
pártunk honlapján: 
www.mihazank.hu/virradat-program

Miközben a nyilvánosságban ádáz 
harcot folytatnak egymással, a színfa-
lak mögött, a sötét parlamenti folyosókon 
összeölelkeznek, a legfontosabb, funda-
mentális kérdésekben ugyanazt képvi-
selik, hiszen valójában a globalista, libe-
rális világrendszert szolgálják a Fidesz 
és a balliberális oldal politikusai is. Erre 
kapott most a magyar társadalom kéz-
zelfogható bizonyítékot, hiszen kiderült, 
hogy a Fidesz első számú oligarchája, 
Mészáros Lőrinc azzal a Bige Lászlóval 
üzletel titokban, aki nyíltan a balliberális 
oldal miniszterelnök-jelöltjének, Márki-
Zay Péternek a támogatója.

Mészáros készpénzes előrefizetés-
sel, több mint 10 milliárd forintot fizetett 
ki az elmúlt két hónapban Bige László-
nak. A NER első számú oligarchája tehát 
azzal a Bigével üzletel milliárdos tételben, 
akit állítólag ádázul üldöznek a hatósá-
gok, és akiről a Fidesz agrárminisztere azt 
mondta, hogy 36 milliárd forinttal káro-
sította meg a magyar gazdatársadalmat. 
Ebből egyértelműen látszik, hogy egy jól 
megtervezett színjáték folyik a szemünk 
előtt, igyekeznek becsapni, megtévesz-
teni a magyar embereket.

A Mi Hazánk megalakulása óta 

hangoztatja, hogy fontos nemzetstraté-
giai kérdésekben, pont úgy mint a Covid-
diktatúra fenntartásában, ugyanazt 
mondja és teszi a két nagy politikai tömb. 
Ezért van szükség a valódi nemzeti alter-
natívára, a Mi Hazánkra, mert mi vagyunk 
az egyetlen párt, amelynek nincs és nem 
is lesz soha oligarchája. Mi dupla bünte-
tést szabnánk ki a politikusbűnözőkre, és 
vagyonadót vetnénk ki a milliárdos oli-
garchákra, a törvénytelenségeket, a kor-
rupciót pedig gyökerestől felszámolnánk.

ITT A BIZONYÍTÉK...
A színfalak mögött összefonódik
a Fidesz és a balliberális oldal


