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Az internetes HUN Televízió SORSUNK ALAKÍTÓI című műsorában 2013. 07. 10-én Csikós 
Juhász Imrével beszélgetésben szereplő nemzetvédelmi célú kárelhárító közérdekű javaslatok, 
amelyekre a megkeresett vezetők „eltapos(tat)ással” fenyegetéssel válaszolnak a javaslattevőknek.
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III.

 MAGYAR NEMZETI ÖSSZEFOGÁSÉRT 
MOZGALOM 

MINTAFALU TERV 
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Megyénként 15 földműveléshez, állattartáshoz értő, ebben jártas, 
tapasztalatokkal rendelkező, mezőgazdálkodással foglalkozni akaró család 
“helyzetbehozása”, a gazdálkodás alapjainak biztosításával. 
A 15 családnak állami vagy önkormányzati forrásból biztosítani szükséges: 

- termőföldet, haszonkölcsön vagy haszonbérlet formájában úgy, hogy 
haszonbérlet esetén, a haszonbérleti díj fizetése az 5. évtől esedékes és a 
10. év végéig a teljes vételár kiegyenlítése megtörténjen. 
Ezt követően kerülne a gazdálkodó család tulajdonába. 

- termelőeszközök biztosítása (mezőgazdasági gépek, teherautó, traktor, 
stb.) haszonkölcsön vagy haszonbérlet formájában, melynek értékét 
haszonbérlet esetén 10 év után amortizációval csökkentett áron lehessen 
megtéríteni. 

- családonként 5 millió Forint lakásépítési támogatás – műszaki 
dokumentációval ellátott, illetve ezek alapján kivitelezhető – 
könnyűszerkezetes lakóépületek és gazdasági épületek megvalósítására. 
Az 5 millió Forint visszafizetése az 5. év után egyenlő részletekben a 10. 
év végéig törlesztendő. 

A Terv megvalósítását kísérleti jelleggel egy megyében kell elkezdeni 15 
családdal. 

A termőföld, a termelőeszközök, a lakó és gazdasági épületek csak a teljes 
vételár kiegyenlítése után kerülhet a gazdálkodó tulajdonába. 
A termőföld nagysága 20 hektár családonként. 
A termőföldet úgy szükséges biztosítani, hogy művelési ág szempontjából 
legyen rajta szántó, rét, legelő. 
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A MINTAFALU TERV kiemelkedő tevékenységi körként kívánja 
megvalósítani
a falusi turizmus, illetve vendéglátás beindítását, a magyar vidéki 
gasztroturizmus és szabadidő eltöltés minőségi kibontakoztatását. 

Elképzelések: 
- vendéglátás: sütés, főzés, helyben termelt magyar termékekből. 
Ismeretterjesztés, 
a hagyományos magyar konyha bemutatása (kemencében sütés, 
szabadtűzi sütés-főzés. A régi magyar ételkészítés felelevenítése 
- szabadidő eltöltés: lovaglóiskola gyerekeknek, felnőtteknek, 
tereplovaglás, 
esetlegesen horgászat, Vízi turizmus. 

A MINTAFALU TERV közgazdasági jelentősége: 
- munkanélküliség csökkentése 
- helyben termelt mezőgazdasági termékek helybeni felhasználása 
- a gazdálkodás beindítását követően a megtermelt áru – családi 
fogyasztáson 
túl fennmaradó – többlete a környékbeli lakosság fogyasztását szolgálná 
kizárólagosan. Íly módon a helyi közösségeknek, közigazgatási 
hatóságoknak 
is rálátása lenne a gazdálkodás színvonalára, hatékonyságára. 
- becsületes munkával elért jövedelem, munkanélküli segély és a sokszor 
értelmetlen, látszólagos közmunkaprogram helyett 
- a TERV sikeressége esetén a modell országos viszonylatban is 
alkalmazható lenne, több ezer család jövőjét és megélhetését 
biztosítva. 
Szezon munkákra már az első évben megszüntethető a 
munkanélküliség a még dolgozni akarók megmentésére. 
Megszüntethető volna a hajléktalanság a még munkaképes és dolgozni 
kívánók részére. V.-Á. közti szerződéskötés!
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A MINTAFALU TERV szociológiai jelentősége: 
- a közös családi gazdálkodás összetartó erő lehetne, megakadályozhatná 
vagy csökkenthetné a családok széthullását. Elősegíthetné a 
csonkacsaládok egymásra találhatását. 
- a TERV-ben résztvevő családok gyermekei számára minta lehetne az 
összefogás, 
a munkával megtermelt értékek becsülete, a jövőképük kialakítása. 

A MINTAFALU TERV nemzet- és családpolitikai jelentősége: 
- a jól működő közösség megtartó erő, ha van értelme a helyi munkának, 
nincs elvándorlás, nem kell elhagyni az országot. 
- ha van biztos gazdasági háttér, lehet családot alapítani, gyermekeket 
vállalni, alkalmas lehet a magyar vidék népességfogyásának megállítására, 
végső soron a nemzet gyarapodására. 

A MINTAFALU TERV oktatási elképzelése: 
- MINTAFALU-hoz legközelebbi városban agrárszakemberek képzésével 
foglalkozó szakiskola kiépítése, megfelelő tanári és gyakorlati 
szakemberek bevonásával. Mindehhez korszerűen elkészített létesítmény 
és ilyen irányú szakképzés elindítása szükséges. 

A MINTAFALU TERV közigazgatási elképzelése: 
- a MINTAFALU faluközpontok, községek esetleg városok köré lennének 
szervezve, önállóan gazdálkodó gazdasági egységenként (tanyák, farmok, 
mindegy minek nevezzük) 
- a jelenleg fennálló közigazgatási rendszerben a TERV megvalósítható 
- a legközelebbi központ biztosítaná az orvosi, oktatási, igazgatási, 
rendészeti, hitéleti, stb. ellátást. Későbbiekben közösen megtervezett, 
korszerű újat kell építeni. 
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A közrendészeti ellátás kiegészítéseként a 15 család külön is biztosítaná az 
élet és vagyonvédelmet a maguk közül szervezett mezőőrséggel. Önkéntes 
tűzoltókkal erre a célra kiképzett katasztrófa elhárításra is kiképzettel. 
A 15 gazdálkodót a Magyar Nemzeti Összefogásért Mozgalom vezetősége 
választja ki a TERV megvalósítására jelentkezők közül, kik valóban az új 
életformát szeretnék. 
A MINTAFALU TERV feletti felügyeleti, hatósági jogkört a Megyei 
Önkormányzat mezőgazdasági szakhatósága gyakorolná. Amit előtte végre 
létre kéne hozni. 

Megbízott kapcsolat tartó: 

Csikós J. Imre 

06-30-368-9597 

„Az egyetlen működő fegyver a hozzáértő szakemberek 
megkeresése, velük közösen a hogyan tovább kidolgozása.” 

Cs.J.I.
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P E T Í C I Ó 

Sokan vagyunk az országban, akik az elmúlt évtizedekben önhibájukon 
kívül, a gazdasági körülmények megváltozása, a helytelen 
gazdaságpolitikai döntések folytán, egyre mélyebbre süllyedtünk. 
Ezen emberek többsége még dolgozni akaró és tudó, de egyre 
kilátástalanabb helyzetbe kerülő, tisztességes, becsületes magyar. 
Legtöbbünk elveszítette otthonát, lakását, családja szétesett, alkalmi 
munkákból tengődünk, de a Remény szikrái még megvannak, de az elmúlt 
23 év alatt bennünket senki nem rehabilitált. 
Ha esélyt kapunk, fedezetül a tisztességünket, becsületünket és a 
munkánkat tudjuk felajánlani. Várjuk a minket megszólítani akarókat, 
kiket az egészséges magyar virtussal védeni is fogjuk. 
Mi úgy gondoljuk és hiszünk abban, hogy az Állam egyetlen polgáráról 
sem mondhat le, mi pedig lassan többtízezren leszünk, csonka családok, 
romokban heverők. 
Velünk a Bankok nem állnak szóba, de Mi nem is keressük őket, mert nem 
csak pénz kell, hanem lehetőség, esély az újrakezdésre. Kezdettől emberi 
körülmények. A lehetőséget a képviselőktől várjuk! 
Nem a gondoskodó állam hamis illúzióját kergetjük, de az esélyegyenlőség 
biztosítását kérjük. Az államadósságot nem mi idéztük elő. A közénk 
tartozó többség vidéki, falusi környezetből való, így értelemszerűen a 
mezőgazdasághoz, a földhöz, állattartáshoz értő és ezt szerető ember, akik 
folytatni kívánják ez irányú tevékenységüket, gazdálkodni, termelni, az 
országot gyarapítani szeretnék úgy, hogy mindeközben tisztességes, 
biztonságos életet tudjanak teremteni maguknak és családjuknak, 
szeretteiknek.
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Azt kérjük, hogy aki a mezőgazdaságból kíván megélni, – mert ehhez ért, 
– az kapjon esélyt, lehetőséget, tudása és tenni akarása megvalósítására. 
Ehhez föld kell, de nem tulajdonba! 
Ehhez eszközök kellenek, de nem tulajdonba! 
Ezeket csak használni akarjuk, hogy gyarapíthassuk a munkánkkal. 

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson az Állam megértése és elhatározása 
kell! A jelenben ez csak akkor lesz hiteles, ha a parlamenti 
képviselőink parlamenti nyíltnapon kamerák előtt kézfeltartással 
szavaznak. 

Az ország népessége fogy! 
Mi azt szeretnénk, ha ez a tendencia megfordulna! 
A Nemzet gyarapodása, az azt alkotó emberek anyagi és egzisztenciális 
biztonságától, munkájától, tehetségétől, szorgalmától függ és akkor a 
magyart újra tisztelni fogják. 

Támogassák elképzeléseinket, hogy Mi is támogathassuk az Országot 
és Hazánkat felvirágoztatni akaró csekély létszámú értelmiségieket. 
Budapest, 2013 

Csikós J. Imre 06-30-368-9597 
A Nemzeti Összefogásért Mozgalom 

megbízott képviselője

                    III.

Konkrét megvalósítási javaslat: Miért, és hogyan érdemes Önellátó Magyar Öko-Bio-élelem 
Klubokat alapítani (AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG, 2006. december 05.)

  …. AQUANET.doc/SZOVEG/magyarok-onellato-klubjai.htm
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IV.

Csak a megújított  KISGAZDAPÁRT vette fel programjába a magyar lakosság elől évtizedek óta 
eltitkolt alábbi csőd főokok megszüntetését. (A „jakabi nagygazdapárt” és a parlamenti pártok azért 
nem segítenek e csőd főokokat megszüntetni, mert az eddigi bűnpártolásaik is lelepleződhetnének?)
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V.

ALÁÍRÁSI ÍV 

Alulírott a MNÖM MINTAFALUTERV elképzelését megismertem, annak lényegét 
megértettem és aláírásommal a TERV megvalósítását kérem és támogatom. 

1. Név, Telefon: 

Lakóhely: 

2. Név, Telefon: 

Lakóhely: 

3. Név, Telefon: 

Lakóhely: 

4. Név, Telefon: 

Lakhely: 

5. Név, Telefon: 

Lakhely: 

6. Név, Telefon: 

Lakhely: 

7. Név, Telefon: 

Lakhely: 

8. Név, Telefon: 

Lakhely: 

9. Név, Telefon: 

Lakhely: 

10.Név, Telefon: 

Lakhely: 

11.Név, Telefon: 
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Lakhely:

12.Név, Telefon: 

Lakhely: 

13.Név, Telefon: 

Lakhely: 

14.Név, Telefon: 

Lakhely: 

15.Név, Telefon: 

Lakhely: 

16.Név, Telefon: 

Lakhely: 

17.Név, Telefon: 

Lakhely: 

18.Név, Telefon: 

Lakhely: 

19.Név, Telefon: 

Lakhely: 

20.Név, Telefon: 

Lakhely: 

21.Név, Telefon: 

Lakhely: 

22.Név, Telefon: 

Lakhely: 

23.Név, Telefon: 

Lakhely:
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