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Felelős kiadó és szerkesztő: 
Harmadik Út,  
Mi Hazánk Mozgalom 
1141 Budapest, Komócsy u. 5. 
info@mihazank.hu  

  

A Harmadik Út, a Mi Hazánk Mozgalom havilapja online is elérhető: https://mihazank.hu/nyomtass 

 

Újabb idős embert öltek meg Borsod-Abaúj-Zemplén várme-
gyében. Alig néhány héttel a Bódvalenkén történt brutális em-
berölés után, ahol egy 74 éves hölgynek oltották ki az életét, 
most itt a következő bestiális gyilkosság. Ezúttal Csernelyben, 
ahol egy 83 éves idős nőt vert halálra egy 14 éves fiatal. Az 
áldozatok rendre idős, védtelen nyugdíjasok, míg az elkövetők 
életerős fiatalemberek. Pontosan látszik, hogy a baj egyre na-
gyobb, de a kormány a homokba dugja a fejét és azt mantráz-
za, hogy rend van, pedig a hatóságok egyre kevésbé tudják 
megvédeni az embereket. A Mi Hazánk Mozgalom azt várja el 
a magát nemzetinek nevező kormánytól, hogy ne a tisztességes 
embereket félemlítse meg, hanem kezdje meg a különböző 
hatóságok munkáját összehangolni a súlyos, életellenes bűn-
cselekményeket elkövetőkkel szemben és hozzon sokkal szi-
gorúbb törvényeket! Támogathatják például a Mi Hazánk ja-
vaslatait, akár a szibériai bérrabtartás 
vagy a lincselési kísérlet szigorítása 
kapcsán. A Mi Hazánk álláspontja egy-
értelmű: véget kell vetni annak, hogy az 
idős, tisztességes embereknek félelem-
ben kell élnie! Mi egy olyan országot 
szeretnénk, ahol a tisztességes emberek 
biztonságban vannak, a bűnözők pedig 
rettegnek – írta közleményében Pakusza 
Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke.  

Harmadik Út 

Források:  
magyarjelen.hu 

https://kuruc.info 
www.youtube.com/@MiHazankMozgalom 

www.youtube.com/@ToroczkaiLaszloHivatalos 
www.youtube.com/@DuroDoraHivatalos 

Felemásan fogadta 
meg a kormány a Mi 
Hazánk javaslatát 
 
Néhány héttel 
ezelőtt követel-
tük a kormány-
tól, hogy tekin-
tetbe véve a 
jelenlegi üzem-
anyagárakat, 
rezsimegszorí-
tásokat és az inflációt, emelje 
meg a munkába járáshoz nyújtott 
munkáltatói hozzájárulást, amely 
eddig 15 forint/kilométer volt. 
Végre döntésre szánták el magu-
kat, és megduplázták azt, így a 
jövőben már 30 forinttal támo-
gathatók kilométerenként a ma-
gyar dolgozók. A Mi Hazánk 
továbbra is tartja magát ahhoz, 
hogy emeljék fel 40 forint/
kilométerre az üzemanyag-
költségtérítést, hogy teljes mér-
tékben fedezze a bejárási költsé-
geket - nyilatkozta Lantos János, 
a Mi Hazánk munkaügyi Kabi-
netjének elnöke. 

Újabb gyilkosság Borsodban 
Mikor tesz a kormány végre érdemi intézkedéseket? 

A cigányságnak nem provoká-
torokra, hanem felelős vezetők-
re lenne szüksége! 
 
Dócs Dávid, a Mi Hazánk alelnöke bemutatta azt 

az év eleji videót, melyben aktuális bel- és világ-

politikai folyamatokat elemzett Kamarás István, 
az Opre Roma Párt elnöke és Balogh Artúr, a 

cigány kisebbségi önkormányzat vezetője. A 

roma politológus szerint a felzárkóztatás egyik fő 

problémája, hogy az országgyűlésben kevés ci-
gány van. Balogh úgy fogalmazott, hogy “ezt az 

integrációt már el kellene felejteni, sokkal in-

kább autonómiáról kellene beszélni, mert egy-
szerűen nem maradt hova integrálódni, hiszen 

most is háború van és a fehér ember csak veri a 

mellét, hogy mennyire emberséges”. Kamarás 
szerint további probléma, hogy a cigányok a 

magyar nyelvet túl gyakran használják és az 

asszimiláció káros hatásai rohamtempóban pusz-

títják a kultúrájukat. Úgy vélik: nem szabadna 
lealacsonyodni a magyarokhoz. “Mekkora ön-

ámítás, önbecsapás, hogy látom a szilveszterbe, 

fölállnak a cigányok és éjfélre elkezdik énekelni 
a magyar himnuszt magyarul. De minek éneke-

litek a magyar himnuszt? Hát tessék a cigány 

himnuszt énekelni!” – fakadt ki Kamarás István.  

 Harmadik Út 
5. szám, 2023. február 

Toroczkai László szerint a Mi Hazánk egyik 
legfontosabb szerepe 2023-ban az lesz, hogy 
felnyissa a világ népeinek a szemét.  
Svédország és Finnország NATO-
csatlakozását a pártelnök igen kockázatosnak 
tartja, melyet meg kell akadályozni, hiszen 
egy határincidens könnyen világháborúba 
torkollhat.  
El kell érni, hogy a kormány változtasson a kül-
politikáján vagy le kell rántani a leplet Orbán 
Viktorról, aki téved vagy átver minket, mikor 
a senki földjének nevezi Ukrajnát, hiszen az már 
az amerikai gyökerű BlackRocknak, a világ 
legnagyobb vagyonkezelő óriásvállalatának a 
területe, tehát már eladták. A megállapodást 
Zelenszkij személyesen írta alá Washingtonban.  
Az európai politikára kitérve a pártelnök elárul-
ta, a szövetségépítés nagyon jó ütemben halad, a 
jövő évi EP-választások után akár egy önálló, 
nemzeti érdekeket képviselő frakció létrehozásá-
ra is lehet esély.  
A balliberális koalícióval kapcsolatban megje-
gyezte, hogy nem csak az Amerikai Egyesült 
Államokból, de Svájcból is 
rengeteg pénzt kaptak. Ez 
egyértelmű bizonyítéka 
annak, hogy ezek a pártok 
nem magyar érdekeket 
szolgálnak, csupán 
“kitartottjai a disznófejű 
nagyuraknak”. Aki rájuk 
szavaz, a megszállásunk-
ra és a teljes gyarmattá 
süllyesztésünkre szavaz – 
szögezte le.  
Ezzel szemben egy Mi 
Hazánk kormány esetén a 
külföldi multi csak akkor 
jöhetne Magyarországra, 

ha vállalja, hogy tisztességes bérért magyarokat 
foglalkoztat és ugyanazokkal a feltételekkel 
működhetne, mint egy magyar vállalkozás. A  
pártelnök kritizálta a kormány gazdaságpolitiká-
ját, a Fidesz ugyanis “nem gondolkozik ma-
gyar munkaerőben”, külföldi vendégmunká-
sokkal termeltet a multiknak, miközben a 
magyar dolgozók Nyugatra kényszerülnek.  
A kormány – többek között a Covid-oltás hiánya 
miatt – leépíti a honvédséget is, miközben annak 
az erősítését és fejlesztését kommunikálja.  
Hazánk nemzetgazdaságával kapcsolatban To-
roczkai elmondta, kiemelt figyelmet kellene 
fordítani a vízgazdálkodásra. Ezen felül tá-
mogatni kell a zöldenergiát, de a paksi bőví-
tést is. A pártelnök kiemelkedő nemzetstratégiai 
kérdésnek nevezte az oktatás helyzetét. Ott nem 
lehet tanítani, ahol már lassan a tanárt is megve-
rik, ezt pedig csakis szegregációval lehet orvo-
solni - szögezte le. Végül a Virradat program fő 
elemeit hangsúlyozta Toroczkai, melyek megva-
lósítása nélkül szerinte nem lehet felvirágoztatni 
Magyarországot.  

MLSZ: „Nem engedélyezzük a 
nagy-magyarországos molinók be-
vitelét a válogatott meccseire!” 
 

Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke nyílt levelet 
küldött Csányi Sándornak, melyben elégedetlenségé-
nek adott hangot, amiért az MLSZ nem engedélyezi 
a történelmi Magyarországot ábrázoló molinók bevi-
telét a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseire. 
Teszi mindezt úgy, hogy ezzel kapcsolatban még 
csak nem is érkezett jelzés semmilyen nemzetközi 
szervezettől, tehát saját hatáskörben, öncenzúrával 
élve döntött így a Magyar Labdarúgó-szövetség. 
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A Mi Hazánk frakcióvezetője évértékelő beszédében megfogal-
mazta, “vérgőzös, vért és háborút akaró hangulat van az Euró-
pa Tanács politikusai között”, ami azért is nagyon veszélyes, 
mert egy harmadik világháború atomháborút jelent. 

Orbán téved vagy hazudik 
A Mi Hazánk Mozgalom évértékelő nagygyűlése 

 



Megállj a végrehajtó maffiának! 
Véget kell vetni a féktelen ingatlanárveréseknek! Mielőbb szükség van arra, hogy meghatározott 
tartozás összeg felett lehessen csak árverést kiírni és így kilakoltatást foganatosítani. Legyen 
törvényi előírás, hogy ha az adós időközben megfizeti a tartozást, akkor ne rendelhessék el a 
kilakoltatást! Tegyék kötelezővé az ingatlan árveréseknél, kilakoltatásoknál a jövőben az ará-
nyos jogkövetkezmény vizsgálatát! – követelte Dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk végrehajtási 
és hitelügyi szakpolitikusa. 
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A rendőrök fegy-
verhasználati jo-
gának szélesítését 
kezdeményeztük 
 
A Mi Hazánk osztozik a 
szolgálatteljesítés közben 

hősi halált halt rendőr 

hozzátartozóinak gyászá-

ban, és javasolja posztu-
musz előléptetését. „Miért 

kell egy rendőrnek meg-

halnia ahhoz, hogy egy 
késsel támadó bűnöző 

ellen végre fegyvert hasz-

nálhassanak?” - ezt a kér-

dést Novák Előd, a Mi 
Hazánk alelnöke tette fel, 

aki kitüntetést szorgalma-

zott annak a rendőrnek, 
aki a jelenlegi, túlzottan 

szigorú szabályok ellené-

re használni merte fegy-

verét.  
A Mi Hazánk képviselője 

parlamenti indítványban 

kezdeményezte a rend-
őrök szolgálatteljesítés 

közbeni fegyverhasználati 

jogának szélesítését, to-

vábbá az állomány szúrás
- és vágásálló mellénnyel 

való felszerelését is.  

Ukrajna kisebbségpolitikája a totális meg-
semmisítésen alapul. Azután, hogy számos 
magyar jelképet jogellenesen eltávolítottak 
most újabb szintre emelték a kárpátaljai ma-
gyarság megsemmisítését, miután több, mint 
10.000 katonát küldenének közülük a front-
ra. Elfogadhatatlannak tartjuk az ukrán kor-
mány kisebbségekkel szemben tanúsított 
soviniszta magatartását. Álláspontunk változatlan: a Mi Hazánk 
szerint az 1991-es kárpátaljai népszavazás eredményét kell alapul 
venni a konfliktus megoldásához. Ellenezzük nemzeti jelképeink 
eltávolítását és a gúnyhatáron kívüli honfitársaink jogainak meg-
gyalázását. A kormány Ukrajnának ne anyagi támogatást adjon, 
hanem tegyen határozottabb fellépést az ilyen jogellenes cselekede-
tek ellen! – követelte Dócs Dávid, a Mi Hazánk alelnöke. 

Újabb szintre emelték a kárpátaljai 
magyarság megsemmisítését 

Ne a tanárok, hanem Pintér Sándor  
bére legyen teljesítményorientált! 
 

A Mi Hazánk teljesen elfogadhatatlannak, szakmaiatlannak és egyúttal 

kivitelezhetetlennek tartja a Belügyminisztérium javaslatát, hogy a 
pedagógusbéreket évenkénti teljesítmény-

értékelési rendszer alapján kellene megha-

tározni. A rendelettervezet tovább növelné 
a tantestületeken belüli kontraszelekciót, 

illetve komoly visszaélésekre adna lehető-

séget az intézményvezetők számára. A 

tanárok túlnyomó többsége megfelelő 
szakmai hozzáértéssel és embert próbáló igyekezettel végzi a dolgát, az 

évtizedek óta gyalázatosan alulfinanszírozott bérük ellenére is. A telje-

sítménybérezést azért sem lehet minden munkakörben alkalmazni, mert 
teljesen eltérőek a körülmények, amitől az egyéni eredmények függe-

nek. A kormány újabb rendelettervezete tovább súlyosbíthatja az 

amúgy is katasztrofális helyzetben lévő oktatást és növelheti a pályael-

hagyók számát, ezért a Mi Hazánk Mozgalom követeli az önálló Okta-
tási Minisztérium felállítását, oktatói szabadságot és alapbéremelést! 

Elítéljük a rendőrminiszter megfélemlítésre épülő intézkedéseit és fel-

szólítjuk, hogy haladéktalanul adja át hivatalát egy, az oktatási kérdé-
sekben jártas, hozzáértő szakembernek! – fogalmazott közleményében 

Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke.  

Helyi népszavazást a debreceni  
akkumulátorgyár megépítéséről! 
 
Megkezdjük az előkészületeket egy helyi, ügy-
döntő népszavazás kiírására a debreceni ak-
kumulátorgyár építésének leállításáért!  
– mondta el Toroczkai László, a Mi Hazánk el-
nöke.  
A helyiek már döntöttek, a kormány viszont sü-
ket maradt és továbbra is a kínai multik oldalán 
áll. Gigantikus akkumulátorgyárat akarnak kínai 
befektetők felépíteni a magyar kormány támoga-
tásával a legjobb minőségű termőföldjeinkre, 
miközben csupán a debreceni gyárnak 300 000 
tonna károsanyag kibocsátása lesz, nem beszélve 
a zajhatásról. Az USA-ban sivatagra, míg Ma-
gyarországon a Dunakanyarba építették, most 
pedig Debrecenben a termőföldre. Rengeteg to-
vábbi magyar nagyvárosba terveznek még ilyen 
üzemet létrehozni, hiszen akkumulátorgyártó-
nagyhatalommá szeretné tenni a Fidesz hazánkat, 
országosan 28 akkumulátorgyár felépítésével. 
A Mi Hazánk álláspontja, hogy a kormánynak inkább a gazdaságpolitikáján kellene vál-
toztatnia, hogy a termőföldjeinket kihasználva a magyar élelmiszeripart állítsa talpra. Ép-
pen ezért a Mi Hazánk Mozgalom vállalja, hogy segít elérni, hogy kiírják a helyi népszavazást, 
így jogot szerezve a debrecenieknek véget vetünk a magyar föld tönkretételének, a helyi gazdák 
ellehetetlenítésének. Ezért a Mi Hazánk 350 aktivista jelentkezését várja, akik egyenként 100 
aláírást összegyűjtenek egy hónap alatt.  

– hangsúlyozta Dr. Apáti István a Mi Hazánk alelnöke. Debrecenben érte el az az információtö-
meg a lakosságot, amely már tenni akarásra ösztönözhet, de a probléma túlmutat a városon, 
ezért most Debrecenben kell megvédenünk az országot és megnyerni az "akkumulátor-csatát" - 
tájékoztatott. Az eredményes népszavazás után már kötelessé-
ge a debreceni képviselőtestületnek egy rendeletet alkotni, 
amely széles körben ki fogja zárni valamennyi jelenlegi üzem 
működését – mondta el a képviselő az ATV műsorában. A 
debreceni akkumulátorgyár környezetvédelmi engedélyezésé-
ről szóló közmeghallgatáson pedig kifejtette aggodalmát, mi-
szerint problémák esetén vélhetően nem lehet majd felelőst 
találni arra, hogy a sok egymásra mutogató multi közül melyik 
vétkes a környezetkárosításban. Továbbá érdeklődött, hogyan 
lehet jogszabályok, rendelet vagy törvények betartására köte-
lezni majd a kínaiakat, akik a „ragadozó és préda” relációjá-
ban már a közmeghallgatáson sem válaszoltak a beruházással 
kapcsolatos kérdésekre.  
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„Az akkumulátorgyár megépítése elleni népszavazási kezdemé-
nyezést szeretnénk meghagyni a civilek ügyének, pártként nem 
rátelepedve arra, csupán szakmai, koordinátor, illetve szervező 
szerepet vállalva!”  


