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Tisztelt Honfitársunk! 

Kérjük fogadd szeretettel legújabb híreinket!

Hazafias üdvözlettel!

MÖM hírszolgálat

Gombán a gyilkos bandák nyomában a MÖM és a Betyársereg

Több rejtélyes haláleset történt a Pest megyei Gombán, amelyre a Magyar Önvédelmi Mozgalom és a 
Betyársereg világított rá november 25-én, a 17 órakor kezdődő fáklyás felvonulás alkalmával és az előtte 
megtartandó beszédekben a Kossuth Téren.
A pest megyei településen valójában két olyan bűnöző banda tartózkodik, amelyekhez köthető egyrészt a 13 
évvel ezelőtt meggyilkolt idős hölgy, mai napig fel nem göngyölített halálának a rejtélye, valamint 
kiszolgáltatott helyi lakosok meglepően gyors halála és ezáltal a maguk után hagyott ingatlanok elbitorlása.
November 25-én, a rend és a biztonság érdekében emlékeztünk ezekre a nemkívánatos esetekre és egyúttal 
emlékeztetünk minden gazembert, hogy Pest megyében is összefogtunk, hogy megvédjük egymást és az 
életterünket!
👇

https://www.youtube.com/watch?v=kRPwDp0O2rU&t=42s

Mezőhegyes számíthat a Magyar Önvédelmi Mozgalomra

https://www.youtube.com/watch?v=kRPwDp0O2rU&t=42s
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A brutális mezőhegyesi gyilkosság és a település közbiztonsági helyzete adta az apropóját annak a 
megbeszélésnek, amit a múlt héten folytattak a mezőhegyesi polgármesteri hivatalban a Mi Hazánk, a MÖM, 
valamint Mezőhegyes és Végegyháza polgármesterei részvételével.
A tárgyalópartnerek megegyeztek, hogy - minden törvényes lehetőséget megragadva - közösen fogják 
helyreállítani a település régi nyugalmát, amelyben a MÖM helyi csoportjának újjászervezése és a 
településen történő rendszeres jelenléte is hangsúlyos szerepet kapni.

Helyszíni riportunk Mezőhegyesről: 👇
https://www.youtube.com/watch?v=MH7P0syyErM&t=30s

Hajdú Biharban és Somogyban is indul a MÖM.
Az alábbiakban László Attila MÖM vezető rövid beszámolói:
Debrecenből indult ma délután útjára a Magyar Önvédelmi Mozgalom Hajdú - Bihar megyei 
szervezete.
Vezetője Laci Tóth aki várja a tettrekész magyarok jelentkezését.
Magyarokkal a magyarokért! 
Köszönöm a szervezést Nagy Zoltánnak a Mi Hazánk Mozgalom megyei elnökének!
SOMOGY-ORSZÁGBAN is indul a MÖM

Ma délelőtt Undesser Patrik meghívására és szervezésében mutattam be Marcaliban a Magyar 
Önvédelmi Mozgalom tevékenységét.
Majd ezt követően alakítottuk meg a MÖM Somogy megyei szervezetét.
Ezúton is köszöntöm legújabb csapatunkat a MÖM nagy családjában.
Az első körben megyei szinten szerveződő önvedelmi közösség vezetőjének Undesser Patrikot 
választotta meg a csapat. 
Egy sorsunk, amely által most nekünk kell megőrizni ezt a hazát magyarnak!
Eredményes nemzetépítő munkát bajtársak!

https://www.youtube.com/watch?v=MH7P0syyErM&t=30s
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CÉLPONTBAN - A MÖM

A Hír tv - Célpont adásában mutatkozott be a MÖM, egy Mezőhegyesen készített riport kapcsán, ahol 
egy kegyetlen gyilkosságot követően, megindult a település lakossága, hogy vége szakadjon a 
félelemnek és a rettegésnek.
Riport itt, amelyben Apáti István Mi Hazánk országgyűlési képviselő is megszólal.: 
https://www.youtube.com/watch?v=giQo6PI9f_M&t=156s

Egyre több a nélkülöző, nekik is igyekszünk segíteni

A Magyar Önvédelmi Egyesület és Pozbai Tibor felajánlását 12 mázsa tűzifát juttattam el ma délután, 
illetve kora este két magyar családhoz. A mai villám akció logisztikai hátterét a Szalai autókereskedés 
- Monorierdő biztosította. Köszönet mindenkinek!
Magyarokkal a magyarokért! 
László Attila beszámolója alapján

https://www.youtube.com/watch?v=giQo6PI9f_M&t=156s
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Patkányok módjára menekültek el a MÖM tagjai elől az idős férfit terrorizáló 
bűnözők.
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Az ingatlan így visszakerült a jogos tulajdonoshoz.

Sürgős segítség kérés érkezett a Magyar Önvédelmi Mozgalomhoz egy XV. kerületi idős, nyugdíjas úrtól. Sajnos az
eset már szinte minden napos kicsiny hazánkban. "Svéd cserediákok" költöztek be egy albérletbe amit
természetesen nem hajlandók fizetni, fenyegetés, életellenes cselekmények, a rendőrség és a polgárőrség
inkompetenciája még jobban ráerősít. 

A MÖM XV. tagjai azonnal felkeresték az urat és megvizsgálták az ügyet. 

Hónapok óta nem fizetnek lakbért, rezsit. Az ingatlan bitorlók a szépen kérésre fenyegetéssel válaszoltak, és az idős
űr sérelmére tettlegességig fajult helyzet.
Az eset miatt rendőrségi feljelentések tömkelege született meg, ennek ellenére mégsem történt változás.

Az idős úr tanácsunkra azonnal felszólította írásban, levélben az ott lakókat, hogy rövid határidőn belül el kell 
hagyniuk a helyet. 
Majd tegnap eljött a végső határidő letelte, így este 6 - kor meglátogattuk az ingatlant ahova MÖM XV. kerületi
tagjaival és a tulajdonossal érkeztünk. Nem találtunk senkit, csak szemetet, mocskot, és rengeteg személyes holmit
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hagytak maguk után. Látszik, hogy sietve távoztak a helyszínről. Gyanítjuk, hogy számítottak az érkezésünkre és
inkább patkányok módjára elhagyták a süllyedő hajót. 
Videó itt: 👉https://www.youtube.com/watch?v=oNg2eGyk8e8

Illegális lakásfoglalók és a tehetetlen rendőrség nyomában járt Gödöllőn a MÖM.
Feltört lakások reményvesztett tulajdonosai kerestek meg bennünket Gödöllőről az elmúlt napokban. 
Mint elmondták minden próbálkozás hiábavaló volt eddig és a rendőrség is tehetetlen az ügyben, így 
nem tudnak megszabadulni a lakásukba beköltözött alakoktól.

A segítségkérést követően a MÖM Gödöllő, Gomba és Budapest szervezetének a tagjai segítettek, 
először egy idős hölgynek a saját tulajdona birtokba vetelében. Egy másik eset kezelése is 
folyamatban van itt néhány nap múlva várható eredmény, amelynél sajnos a rendőrség részéről 
felmerült a hivatali kötelesség megszegése. 

Az illegális lakásfoglalók etnikai hovatartozását egyik esetben sem említjük. Úgyis tudja mindenki!!!

https://www.youtube.com/watch?v=oNg2eGyk8e8&fbclid=IwAR1LTSGC58ChBOKcNWBuqaSiflotLD72Lj96eJu9Dt1vhlCYYaUWvdQjRwg
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Erő, egység, tettrekészség! 

Az elmúlt hétvégén egy egész napot átfogó önvédelmi, honvédelmi, jogi ismereti, nemzetpolitikai, és
alaki foglalkozást tartottunk a MÖM és a Magyar Levente Mozgalom tagjaival Zagyvarékason, a helyi
sportpályán. Amely képzéssel párhuzamosan megkezdtük az adott témák mentén a MÖM
szakcsoportjainak kialakítását is.

Magyar Önvédelmi Mozgalom - Magyarok a magyarokért! 

Rendet, biztonságot Vas megyében is!
Sárváron, ahol eddig nem volt jellemző a bűnözés, egy békés gyógyfürdővel rendelkező kisváros volt. 
Most a rengeteg ukrán vendégmunkás hatására erősen romlott a közbiztonság, de a drog elterjedése 
miatt is sok helyi lakos fejezte ki aggodalmát. Az utóbbi elsősorban vasútállomás környékén, amellyel 
a rendőrség nem tud, vagy nem akar mit kezdeni.
A Mi Hazánk Sárvári Szervezete lakossági fórumot tart Sárvár közbiztonsági állapotáról. 
Meghívott előadó: Novák Előd alelnök,a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti képviselője
László Attila a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője.
Helyszín: Sárvár a Vár házasságkötő terme.
(Várkerület 1.)
Időpont 2022 december 3. 15 óra
Minden jóérzésű embert várunk szeretettel!

https://www.google.com/maps/search/V%C3%A1rker%C3%BClet+1?entry=gmail&source=g
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Köszönjük eddigi meg�sztelő figyelmét és továbbra is számítunk a közös nemzetvédő ügyeink mentén a
támogató szimpá�ájára!

Amennyiben nem kíván több hírlevelet kapni, bármikor leiratkozhat az üzeneteinkről 
a mom.hirszolgalat@gmail.com címen jelezve.

MÖM hírszolgálat

mailto:mom.hirszolgalat@gmail.com

