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

 Harmadik Út 

Források:  
magyarjelen.hu 

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

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

Megbénítottuk az akkumulátorgyár területén folyó 
munkálatokat, megvédjük a magyar termőföldet! 

Orbán elismerte: 2023 nem a családok éve lesz 
 

Rég nem látott magasságokba emelkedtek a halálesetek, míg a születésszám csökkent, mégis az összes 
családtámogatás kevesebbet ér, mint tavaly ilyenkor. A Mi Hazánk szerint legalább inflációkövetővé 
kellene tenni a családtámogatásokat, és stratégiát kellene arra alkotni, hogy az elkerülhető haláleseteket 
csökkentsük. Ne szegényedjenek el azok, akik gyermeket nevelnek – szólalt fel Dúró Dóra elnökhelyet-
tes a parlamenti ülésen. A Mi Hazánk szerint akkugyárak helyett a hazai élelmiszeripart kellene fejleszte-
ni. Ezekben a témákban vitázott Dúró Dóra Orbán Viktorral, aki válaszában kijelentette: 2023 nem a 
családok éve lesz. Akkor vajon kié?  

A Mi Hazánk Mozgalom aktivistái órákra 
megbénították a CATL debreceni akkumulá-
torgyár területén a munkálatokat. Toroczkai 
László pártelnök a tüntetésen elhangzott be-
szédében leszögezte: erkölcsi kötelességünk 
kiállni a magyar érdekek mellett.  A kormány 
antidemokratikus módon meg sem kérdezte a 
debrecenieket, ahová a gigaberuházást akarják 
létesíteni és 320 milliárd forinttal támogatja a 
cég beruházását a magyar emberek zsebéből – 
elemezte a helyzetet Toroczkai László,  majd 
részletezte az akkumulátorgyár megépítésé-
nek hátrányait. A Mi Hazánk általánosságban 
elutasítja ezt a gazdaságpolitikát, mely a glo-
bális nagytőkének kedvez. 
„A magyar termőföld nem eladó!” Dócs 
Dávid, a Mi Hazánk országgyűlési képviselő-
je rámutatott, a gyárat Magyarország legérté-
kesebb termőtalaján építik fel. Elmondta, 
hogy 40 aranykoronás feketeföldeket von ki a 
kormány sok száz hektáron a mezőgazdasági 
termelésből. Nem elég, hogy szennyezi a föl-
det, a vizet is tönkreteszi. A kormány mégis 
próbálja az egészet úgy eladni, mintha a ma-
gyar nép javára történne. Beszédében kiemel-

te, nekünk élelmiszeripari nagyhatalommá 
kellene válnunk!  
„Ez a hatalom csak az erőből ért, ezért erőt 
kell felmutatnunk!” A debreceni Helyi Vá-
lasztási Bizottság arra hivatkozva, hogy nem 
egyértelmű a feltett kérdés, illetve, hogy maga 
a kérdés alapjogokat sért, elutasította a Mi 
Hazánk Mozgalom debreceni akkumulátor-
gyár építésével kapcsolatos népszavazási kez-
deményezését. Egyértelmű, hogy politikai 
döntés született. Apáti István országgyűlési 
képviselő közölte, nem lehet bizonyítani, 
hogy mennyi megy magánzsebbe a beruházá-
sokból, de egészen biztosan jut belőle bőven a 
politikai maffiának. De nem adjuk fel, nem 
hátrálunk meg! Új népszavazási beadvánnyal 
élünk – mondta. A határozat ellen pedig fel-
lebbezni fogunk, akár az Alkotmánybíróságig 
is elmegyünk – jelentette ki. 
A demonstráción nagyjából 300-400-an vet-
tek részt, a beszédeket követően a Mi Hazánk 
Mozgalom aktivistái órákra megbénították a 
gyár területén folyó munkálatokat. Mindkét 
odavezető utat lezárták, és farkasszemet néz-
tek a rendőrséggel.  
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Lehallgatott telefonbeszélgetést hozott nyil-
vánosságra a Mi Hazánk, amely Schadl 
György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar 
elnöke és az úgynevezett "gazdája", egy köz-
törvényes bűnöző között hangzott el. A be-
szélgetés során szidják Toroczkait és sajnál-
ják Rogán "Tónit". A Mi Hazánk elnöke és 
Dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk végre-
hajtási és hitelügyi szakpolitikusa már 2020-
ban szembesítették Schadl Györgyöt azokkal 
a visszaélésekkel, amelyeket a végrehajtók 
követnek el.  

TITKOS HANGFELVÉTEL 
A végrehajtó maffia Toroczkairól és Rogán "Tóniról" beszél 

Óriásplakát-kampányt indít a 
Mi Hazánk 
A fiatalok körében legnépszerűbb 
pártként országos óriásplakát-
kampányt indít a Mi Hazánk Mozga-
lom, miután a Medián is megerősítet-
te: a 18-29 éves korosztályban 20%-os 
támogatottsággal első lett a rendszer-
ellenes pártként egyre ismertebb Mi 
Hazánk – jelentette be a párt alelnöke. 

Novák Előd szerint konstruktív ellenzékiségük választói 
elismerésének is tekinthető a 20%-os eredmény, miköz-
ben a felmérés szerint a fiatalok közt a Fidesz támoga-
tottsága mindössze 14%. A párt alelnöke úgy fogalma-
zott: fokozott feladatunk és felelősségünk van a fiatalok 
képviseletében, miután Magyarország legismertebb és 
vezető közvélemény-kutatója, a Medián azt is kimutatta: 
a szavazók átlagéletkora a DK-nál 60, a Mi Hazánknál 
40 év. Ezért is verhetetlen a fiatalok közt az ifjúsági ve-
zetőként ismertté vált Toroczkai László és a ciklusokon 
át legfiatalabb országgyűlési képviselő, e ciklusban is 
korjegyző Dúró Dóra pártja, a Mi Hazánk. 
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„A magyar 
dolgozó  
munkahelye" 
 

Lantos János, a Mi 
Hazánk Munkaügyi 
Kabinetjének elnöke 
arról beszélt, hogy "A 
magyar dolgozó mun-
kahelye" megnevezés-
sel díjat alapítanak 
azon munkahelyek 
számára, akik erköl-
csileg és anyagilag is 
megbecsülik munka-
vállalóikat. Lan-
tos  arra is felhívta a 
figyelmet, hogy azok-
kal is foglalkozni fog-
nak, akik viszont 
kizsákmányolják dol-
gozóikat, ők díjra 
nem, de kemény kér-
désekre és határozott 
fellépésre számíthat-
nak a kabinet részé-
ről.   

Legyen nyilvános a végrehajtók 
vagyonnyilatkozata és vessék va-
gyonosodási vizsgálat alá őket! 
 

A Mi Hazánk Mozgalom elvárja, hogy a népnyú-
zó végrehajtók vagyonnyilatkozatai is nyilváno-
sak legyenek! Ezenkívül pedig vagyongyarapo-
dási vizsgálatot kezdeményezünk a Szuperható-
ságnál azokra a végrehajtókra nézve, akik 2015 
óta lettek kinevezve. 

Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke nyílt levelet írt a volt 
köztársasági elnöknek, emlékeztetve őt arra, hogy a hivatali 

ideje alatt rendre felhívta a figyelmet a környezettudatosság 
fontosságára, a természeti erőforrásaink megbecsülésére. Ennek 

ellenére Áder János mégsem vesz részt a debreceni akkumulá-
torgyár, illetve az ehhez hasonló üzemek körül kialakult parázs 

vitákban. Ezért arra kérte a Mi Hazánk elnökhelyettese, hogy 
most is álljon ki a magyar vízkincs védelméért, hogy ne a gyer-
mekeinknek kelljen súlyos árat fizetni. Majd tájékoztatott, hogy 

a hasonló kínai gyárak jellemzően nem magyar munkaerőt fog-
lalkoztatnak, hanem ázsiai vendégmunkásokat. Tehát nem azt a 

célt szolgálja, amelyet a Mi Hazánk magáénak vall, hogy első-
sorban a magyar fiataloknak, családoknak teremtsünk tisztessé-

ges megélhetést nyújtó munkahelyeket, hanem a legális beván-
dorlást erősíti, együttélési nehézségeket okozva. Levele zárása-

ként arról érdeklődött a Mi Hazánk elnökhelyettese, hogy az üzem építésére adott állami támo-
gatás összegét nem inkább olyan élelmiszeripari beruházásokra kellett volna fordítani, amelyek 
fenntarthatósági és gazdasági szempontból is kitörési pontot jelentenének. 

Most miért nem áll ki a magyar vízkincs védelmé-
ért és a gyermekeink jövőjéért?  
– nyílt levél Áder János volt köztársasági elnöknek 

Nyilvánítsák terror-
szervezetté az Antifát!  
 

Brutális támadásokat követett el Ma-
gyarországon a nemzetközi Antifa 
szervezet. Többnyire külföldi (német, 
osztrák, görög) antifák magyarországi 
segítőikkel szabályosan vadásztak a 
nemzeti érzelmű magyarokra. Követeljük, hogy minősítsék terror-
szervezetnek a kurd terroristákkal is együttműködő Antifát, és külföl-
di tagjait ne engedjék be Magyarországra! A Mi Hazánk egyúttal 
feljelentést tett terrorcselekmény miatt az Antifa mozgalom ellen - 
írta közleményében Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnö-
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Nyílt levél Orbán Viktornak Magyarország 
Miniszterelnökének 

 

Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke levelében kérdezte Orbán Viktort a 
következőkről. Ha a Miniszterelnök szerint "a határok védelmén múlik 
Európa jövője", ahogy állította, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan 
lehet vizsgálatot indítani és elítélni olyan mezőőröket, akik életük kockáz-
tatásával védik a magyar határt úgy, hogy közben a törvénytelenül érkező, 
sokszor fegyveres migránsoknak az intézkedések során haja szála sem 
görbült. „Úgy érzem, a mai Magyarországon még az "egri nőket" is elítél-
nék, mert nem konvencionális lovagi eszközökkel védték a várat, hanem a 
török nyakába zúdították a szurkot” – írta az alelnök. Majd kérdéseit fo-
galmazta meg a Miniszterelnök felé, faggatva, hogy nem érzi-e hibásnak 
azt az állami működést, ahol a hazájukat védő mezőőrök nem kitüntetést, 
hanem büntetést kapnak. Majd érdeklődött, hogy a jövőben tesznek-e 

lépéseket annak érdekében, hogy a hazájukat védőket ne támadhassák hátba akár külföldről is 
pénzelt szervezetek, illetve, hogy szándékában áll-e a kormánynak a TASZ betiltása.  

Amerikai milliárdokból tiltott 
pártfinanszírozás és pénzmosás 
 

A magyar titkosszolgálat által feltárt amerikai milliárdokból folytat 

tiltott pártfinanszírozásnak és pénzmosásnak is minősülő óriáspla-
kát-kampányt a Momentum, ezért ma feljelentést tettem a politi-

kusbűnözők ellen, miután sikerült feltárnom a céghálót a követelé-
sem nyomán nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés és az 

Opten cégtár segítségével – jelentette be Novák Előd, a Mi Hazánk 
alelnöke, sajtótájékoztatóján.  

A gyermekeink ne legyenek kísérleti nyulak az 
oltásbizniszben! 
A Mi Hazánk Mozgalom a leg-
határozottabb módon ellenzi, 
hogy a felnőtt- és gyermekkor-

ban mesterséges immunizálási 
céllal beadott, hagyományos 

úton előállított oltásokat kísérle-
ti fázisban lévő mRNS-

technológiával előállított oltá-
sokra cseréljék le. Állatkísérle-

tekből tudjuk ugyanis, hogy az 
mRNS-vakcina átprogramozza 
az immunrendszert és ez átadód-

hat az utódoknak is. Ha már 
megtévesztettek minket vagy 

akaratunk ellenére belekénysze-

rítettek e globális emberkísérlet-
be, akkor legalább végezzük el 
azt szakszerűen, várjuk meg a 

hatás kifejlődését, és függesz-
szünk fel minden jelenlegi és 

tervezett mRNS-alapú oltás be-
adását a kísérlet végéig, de leg-

alább 25 évig! A Mi Hazánk 
Mozgalom az egyetlen párt, 

amely nem kér az oltásbiznisz-
ből, hanem szigorúan tudomá-
nyos, objektív módon kezeli a 

kérdést - ismertette sajtótájékoz-
tatóján Szabadi István pártigaz-

gató. 


