
 A  MAGYAR  NEMZET  MEGMARADÁSÁÉRT !

210_A FIATAL NEMZEDÉKHEZ   IS   SZÓLVA, A KÖZELI TÖRTÉNELEMRŐL !

->22.12.02.  Szeretettel és Tisztelettel Köszöntök Mindenkit !

Elsőként Bogár László professzor urat hallgathatjuk meg! Azután, a többi pontban rövid részletek
arról,  hogy  milyenek  is  a  valós  történelmek,  történések  és  a  mai  helyzetek! Megközelítőleg
időrendben mindez! Könnyen lehet, hogy Sokak által már ismert anyagok is lehetnek itt!

1.) (13.96.)  Az hogy milyen rendszer van Magyarországon, az nem Magyarországon dől el

 Egy Bogár Naplója      42.8K subscribers    +744     8,987 views Dec 2, 2022    
Az,  hogy  egy  ellenzéki  politikus  megbélyegző  jelzővel  illeti  a  miniszterelnököt,  az  bagatell  ügy,
önmagában szót sem érdemelne. Ami miatt mégis csak érdemes eltöprengeni e történésen, az, az, hogy
harminchárom  évvel  a  rendszerváltás  rendszerének  létrejötte  után  a  rendszer  lényegét  jelentő
legalapvetőbb  kérdéseket  illetően  nemcsak,  hogy  konszenzus  nincs,  de  egyre  durvább  verbális
polgárháború rombolja le folyamatosan az esélyét bármilyen párbeszédnek. E helyzet legmélyebb oka az,
hogy magát a rendszerváltás rendszerét globális hatalmi döntések határozták meg, és határozzák meg ma
is.  A rendszer  uralmi  csoportjai  közötti  fokozódó  feszültség,  ami  ebben  a  verbális  polgárháborúban
megnyilvánul abból ered, hogy mivel a rendszerváltást megalapozó globális hatalmi alku most felbomlani
látszik, így ez magát a rendszert is destabilizálja

139     Comments:
Janos Szamonek

Legnagyobb tiszteletem  Bogár Lászlónak!  De  már régebben,  -  legalább  1990,  vagy  2010-ben  -
lehetőség lett volna a Magyar Történeti Alkotmány jogfolytonosságának a helyreállítására! Mára is
igaz ez, most is ezt kellene megtenni! De, ha már akkor" megtörtént volna, akkor talán nem tudták
volna  kirabolni  Országunkat!  Vissza  kell  szerezni  az  ellopott  ingatlanokat,  vagyonokat!  Ez  az
egyedüli megoldás! Szent Korona Országa a Szent Korona eszme szerinti állam-rendszerrel! Az
előttem lévő szöveghez: 1944.03.19.-től illegitim az akárhányadik köztársaság is!

https://www.youtube.com/watch?v=BoDpLEQe8gA0 (25')
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2.) (13.98.) Ukránok (English sub)

  Szilágyi Béla László    5.36K subscribers  +1.8K  148,281 views Apr 22, 2022      
179 Comments

Az ukránok egyik legnagyobb történelmi hőse Bogdan Hmelnickij. Az államalapítójuk. A mostani orosz-
ukrán konfliktus előzményeiről, a mai Ukrajna kialakulásáról és régió hatalmi viszonyainak változásairól 
kapunk érdekes információkat. #ukrán #történelem #kozák

https://www.youtube.com/watch?v=A3uDfNZIcpA (22')

3.) (13.102.)  Dokumentumfilm az ukránok magyarellenességéről

  Tibsim    3.33K subscribers  +6.6K        551,614 views Mar 1, 2022          2,040 Comments
Mielőtt mindenkinek elolvadna a szíve a bátor/szegény Ukrajnától: egy kis emlékeztető a 
magyarellenességükről. Az Ungvári TV 2019-es dokumentumfilmje. Idegen, vésd agyadba: itt az 
ukrán a gazda! Kést a magyarok torkára! Összefoglaló az ukrán történetről: https://munka-
hely.blogspot.com/2014/  ...

 Pinned by tibsim tibsim 8 months ago

Itt van angolul:  https://www.youtube.com/watch?v=0FRoA3aD_Rs

193 Reply  22 replies
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4.) (13.97.) AZ UKRÁNOKNAK SZÁNT PÉNZEK NYOMÁBAN

  Toroczkai László    180K subscribers  +3.7K      77,500 views Dec 1, 2022       704 Comments
Évente  70  milliárd  forintot  ad  Ukrajnának  a  magyar  kormány,  de  ebben  az  összegben  nem
szerepelnek  az  ukrán  menekülteknek  járó  támogatások,  eddig  az  is  28  milliárd  forint.  És  még
felbecsülni  sem  lehet,  hogy  mennyibe  kerülne  a  magyaroknak,  ha  az  EU  akarná  újjáépíteni
Ukrajnát. Utánajártunk, hogy hol vannak az ukrán menekültek, és mire megy el ez a rengeteg pénz...

https://www.youtube.com/watch?v=OD0Hcnz05zM (17')

5.) (13.101.) Az "ukránok kitörlik velünk a v@l@gukat!" Nem egyszerű a magyarság 
helyzete - Paraszt Stúdió Szeged

  Hungária TV    8.9K subscribers  +135        4,365 views Nov 29, 2022         23 Comments

Bene Gábor - Csibi Barna-Várkonyi Zoltán-Veres Csaba Levente a Paraszt Stúdióban Szeged, 2022. 
november 28. "Ukrajna akart először támadni? "A polgármester korcsoknak nevezi a magyarokat" "A 
magyar politika langymeleg" "Sokkal nagyobb az ukrán kisebbségük, mint aző magyar kisebbségük" 
"Magyarul megszólal valaki, azt megverik" "Novák Katalin gyertyát gyújt" "A törvény nem törvény" 
"Mindenki Zelenszkijt támogatja" "A lakosság meg van félemlítve" "Itt Ukrán kisebbség nincs! Ruszinok 
vannak!" "Mesterséges nyelv, mesterséges identitás" "A kárpátaljai magyarság eltűnt!" "Ukrán-magyar 
alapszerződés a legaljasabb dolog a magyar kormány részéről!" "Ruszinok, magyarok, románok, zsidók, 
lengyelek" "Az eu diktál a magyar kormánynak"

https://www.youtube.com/watch?v=bMSZx_RT9AI (36')

3./4

„ISTEN, HAZA, CSALÁD !”  janos.szamonek@gmail.com

mailto:janos.szamonek@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=bMSZx_RT9AI
https://www.youtube.com/@HungariaTelevizio1989
https://www.youtube.com/watch?v=OD0Hcnz05zM
https://www.youtube.com/@ToroczkaiLaszloHivatalos


 A  MAGYAR  NEMZET  MEGMARADÁSÁÉRT !

6.) (22.12.02.)  Gépfegyveres migránsok a magyar határnál | Füssy Angéla a helyszínen járt

  PestiTV PROMO    36.5K subscribers  +302    13,040 views Nov 30, 2022         71 Comments

Füssy  Angéla  felkereste  azt  az  asszonyt,  aki  az  önvédelemre  szervezkedő  horgosaik  vezetője  és  a
szószólója lett, s aki (arcának kitakarását kérve) felelevenítette a PestiSrácok.hu stábjának a múlt heti
migránscsata  részleteit,  melyben  gépfegyverek  is  előkerültek  a  sokat  szenvedett  délvidéki  község
centrumában. Kolléganőnk ezúttal  sem sokat  teketóriázott:  végigjárta a rivális  bandák rejtekhelyeit,  s
egyikben  meg  is  találta  a  pénteki  razzia  után  máris  visszaszivárgó  marokkóiakat  –  ők  magukra
áldozatként  tekintenek  a  konfliktusban.  Riportunk  első  részében  megszólalnak  szemtanúk  és  a  határ
magyarországi oldaláról is értékeli Németh Ferenc szegedi önkormányzati képviselő a helyzet már ott is
érezhető,  drámai  eldurvulását.  #pstv #pestisracok #lövöldözés #migráns #horgos #szerbia #menekült
Facebook  PsTV:  https://www.facebook.com/pestitv.hu/ Facebook  PestiSrácok:
https://www.facebook.com/pestisracok.hu/ TikTok: https://www.tiktok.com/@pstv_official

https://www.youtube.com/watch?v=oI1TUJ-w1RE (7')

x.) https://nemzetepito-nepmozgalom.hu/

y.) https://koronaigazsaga.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/

SOS_72. !!!

„HA      VÁLTOZÁST     AKARSZ,     A     VÁLTOZÁS   LÉGY      TE    MAGAD     !”

Kérem szépen e lapom tovább küldését is !!!
Aki először kap tőlem e-mailt, Őt külön is köszöntöm!

További e-mail érkezése természetesen lemondható!
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