
 A  MAGYAR  NEMZET  MEGMARADÁSÁÉRT !

214_A FIATAL NEMZEDÉKHEZ   IS   ÉS MINDENKIHEZ mellékletekkel együtt !

->22.12.14.  Szeretettel és Tisztelettel Köszöntök Mindenkit !

Mellékletekként továbbítom a napokban hozzám érkezett iratokat is:

214_M1_Az MVSZ Elnökségének nyilatkozata Kárpátalja és Ukrajna ügyében  (9 oldal)

214_M2_UKRAINE-KRISE 2022.05.30. címen a 214_M1:német nyelvű jogi dokumentuma(7 oldal)

214_M3_Raffay Ernő lesz Patrubány M. decemberi nemzetpolitikai előadásának vendége (4 oldal)

214_M4_MEGHÍVÓ és EMLÉKEZTETŐ – egyben pontosítva is az - (2 oldal)

1.) (14.12.) Kendőzetlenül - egypólusú vagy többpólusú világrendszer?

          Polgári Mulató    5,49 E feliratkozó  +784     21 748 megtekintés     2022. dec. 9.    70 hozzászólás

Dr. Drábik János a Polgári Mulatóban.

https://www.youtube.com/watch?v=S-9MltuCqcQ (112')

2.) (14.13.) Hogyan játszák ki az EU Oroszország elleni szankcióit? - Stier Gábor, 
Hidegkuti Konstantin

           Ultrahang   108 E feliratkozó  +836  33 572 megtekintés   2022. dec. 12.  60 hozzászólás
A moszkvatér legfrissebb adásában Stier Gábor, a www.moszkvater.com főszerkesztője és 
Hidegkuti Konstantin, katonai szakértő voltak a vendégeink, akikkel a háborús szankciók 
visszásságáról beszélgettünk. Hogyan alakul át az energiaszektor? Miért akar Európa pápább lenni a
pápánál? Ki lehet játszani a szankciókat? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat. 

https://www.youtube.com/watch?v=YhY61KpPIi8 (40')
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„ISTEN, HAZA, CSALÁD !”  janos.szamonek@gmail.com

mailto:janos.szamonek@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=YhY61KpPIi8
https://www.youtube.com/@Ultrahang7
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 A  MAGYAR  NEMZET  MEGMARADÁSÁÉRT !
  60 hozzászólás        Janos Szamonek

A csökkenő USA (magán-pénzügyi-háttérhatalom) befolyás!? Azért az Északi áramlat 

veztékeit elintézte és még sok mindenre is képes lehet! Bármire, ami halódásában még 

megtehető!

3.) (14.14.)  Csak hallgathatjuk a „közgazdas-ági” okfejtéseket! (Magam csak 
ennyit fűznék hozzá – talán el is hangzik itt is – a  TJN „megszámolta” a 242 
milliárd dollárt, amit 1980 és 2010 között kiloptak Országunkból, tehát 
mindannyiunktól !!!)  (85')

https://open.spotify.com/episode/4k8rNpRU6Rv1WQAf9yz4SL?si=g0SfJfTkQNme9MxRMGZCaw&nd=1

4.) (14.16.) Háború Ukrajnában - Kinek a háborúja? (2022-12-13) - HÍR TV

           Hír TV    179 E feliratkozó  +746   39 632 megtekintés           2022. dec. 13.       294     hozzászólás

Kövessenek minket közösségi felületeinken! ► Facebookon: https://www.facebook.com/hirtv/ ► Honlapunkon: 
https://hirtv.hu/ ► Instagramon: https://www.instagram.com/hirtv_offic... ► TikTok-on: 
https://www.tiktok.com/@hirtv_officia...
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 A  MAGYAR  NEMZET  MEGMARADÁSÁÉRT !

https://www.youtube.com/watch?v=cbRaonTEeR4 (44')

     294     hozzászólás                Janos Szamonek  :

Bogár Úr és Vukics Úr hangjai és még Másoké is közvetítve régóta a hivatalban lévőkhöz! Köszönet 

Mindenkinek ezért! Végre!!!

5.) (14.17.)  MÁR BIZONYÁRA ELKÜLDTEM régen is, de most újra láttatnom kell:

Hungária TV közszolgálatilag 30 esztendeje likvidálva

         Hungária TV   8.97K subscribers   +139   4,614 views    Jan 5, 2022

Magyar szégyen. 1992 karácsony napján kapta Európa legszennyezettebb folyójának nevét a "nemzet 
csatornája".

https://www.youtube.com/watch?v=Xf5HEZZ0foE (5')

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

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

SOS_76. !!!

„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!     3./3

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