
   A MAGYAR NEMZET MEGMARADÁSÁÉRT! 

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

 

222_COVID hírek INNEN-ONNAN és Petőfiről, szkítákról (M1)! 

 

->23.01.11.    Szeretettel és Tisztelettel Köszöntök Mindenkit! 
 

Az alábbiakban továbbítok a hozzám érkezett Covid-hírek közül! A „jéghegy csúcsai”, de 

mégis terjedelmes anyagok! Bizonyára lesz sok-sok folytatás még a későbbiekben! 

1.) Többlethalálozás – Amiről továbbra is tilos beszélni 

  Bukovinszki Gergely | 2023. 1. 4. 

A többlethalálozások az Egyesült Királyságban már “május óta tartanak […], átlagosan körülbelül 1000-

et jelentenek hetente. […] A 24 és 59 év közötti korosztályban 10-15%-os többlethalálozást tapasztalunk” 

– állítja James Freeman, a volt brit EP képviselő és brit Nemzeti Statisztikai Hivatal egykori vezetője. 

A britek nincsenek ezzel egyedül és valami nagy dolog történik, amire egyre többen figyelnek fel és 

kezdik kongatni a vészharangot szakmai körökben. Bár hónapok óta nem foglalkoztam a témával, hiszen 

már 2022. tavaszán bőséges bizonyítékkal rendelkeztünk biztosító társaságok és egészségügyi hatóságok 

statisztikáiból arra vonatkozólag, hogy katasztrófa történik, most mégis úgy döntöttem, hogy összeszedek 

néhány fontos információt a témában. Nem ijesztgetés, kizárólag objektív tájékoztatás céljából. 

 

 https://szkeptikuskerekasztal.com/tobblethalalozas-amirol-tovabbra-is-tilos-beszelni/ 
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2.) Valóságos ORVOS-TOVÁBBKÉPZÉS, - covidtól egészen Petőfi Sándorig…  

feladó: Kincsesné <kincsesne@t-

online.hu> 

címzett: "Dr. Szlávik János" 

<szlavikjanos@dpckorhaz.hu>  

dátum: 2023. jan. 9. 0:05 

tárgy: Valóságos O.RVOS-

TOVÁBBKÉPZÉS, - co.vidtól 

egészen Petőfi Sándorig... 

küldő: t-online.hu 

A www.szkita.tv  legutóbbi, szilveszteri műsorában a covid-ügyben is TISZTÁN LÁTÓ 

dr. Tamasi József mond el mindnyájunk számára életbevágóan fontos gondolatokat. 

Azok számára, akik a szkítákról még nem hallottak, vagy azt hiszik, hogy a szkíta csak egy 

őstörténeti fogalom, csatolom a Szkíták aranyban című, a Turul Házban (Bp. V. ker. Semmelweis u. 1-3.) 

évekkel ezelőtt bemutatott kiállítás tájékoztató szövegeit (222_M1 mell.). A mai magyarság a szkíták-

hunok leszármazottai. A krisztusi szeretet-tanítást jóval megelőző keresztény szkíta szellemet sok magyar 

ember ma is őrzi (miközben láthatjuk, hogy ez nem minden magyarul beszélő emberről mondható el). Az 

el-embertelenedő világban jó példát mutatni JÓ EMBEREK alapítottak Szkíta Egyesületet. 

A másik orvos: dr. Lenkei Gábor, akitől megtudjuk: 

https://drlenkeichannel.com/hogyan-tettek-porazt-az-orvosok-nyakara/ 

 

Az évezredek óta bevált természetes gyógymódok és gyógyító szerek felváltását kb. 100 éve 

kezdték el a gyógyszeripai cégek tulajdonosai.  A XX. sz.-ban sűrűn indított orvosi műhiba-perek 

elkerülésére pedig előírt kezelési protokoll betartását tették kötelezővé az egészségügyben dolgozók 

számára. 

 

Így történhetett meg, hogy a lelkiismeretlen, haszonhajhászó pénzemberek befolyása alá került 

W.HO (az E.NSZ Egészségügyi Világszervezete) GE.NOCÍDIUMOT, tömeges népirtást megvalósító 

covid-protokoll betartatásával tette gyilkossá orvosok tömegeit, világszerte. A média hisztériakeltésével 

világra kiterjesztett (globalizált) covid-fasizmus megnyilvánult abban is, hogy meggyilkolták azokat az 

országvezetőket, akik nem akarták elrendelni országlakosságuk méreg-injekcióztatását. 

A hazai – jól rejtett – adatok szerint a covidnak nálunk „első hulláma” NEM IS VOLT, a 

fenyegetéssel-zsarolással, a politikusok és orvosok iránti bizalommal való visszaéléssel telt oltási év hazai 

halottainak száma pedig 23 ezerrel több lett, mint a megelőző öt év átlaga. Mivel ezt a „túl-halálozást” 

nem hozták nyilvánosságra, nem is magyarázzák a hivatalosok. (Ezt Tamasi doktortól hallottam.) 
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Petőfi Sándorra térve: a hivatalosok most egész évben valótlanságokat fognak terjeszteni születési 

helyéről és élete utolsó HÉT évéről, - ahogyan már eddig is tették. 

Nekem, aki 1956-ban és 1989-ben már hallottam, hogy a rádió „addig’ éjjel-nappal hazudott, - és 

hallottam 2006-ban, hogy a kormány „addig” éjjel-nappal hazudott, - már nagyon nehéz arra várnom, 

hogy a jelenleg (is) terjesztett hazugságokat magára vállalja, és végre megszüntesse valaki. Pedig kap 

hozzá segítséget   pl.: 

WWW.orvosokatisztanlatasert.hu 

és: az igazságkutató – és feltáró – Magyarok Világszövetsége (23 év óta állami támogatás nélkül, 

csak magyarságszeretetből, önzetlenül végzett) munkájának hivatalosok által eddig nem értékelt 

eredményeiben. 

Petőfi Barguzinból elhozott hamvainak hiába sürgetett eltemetésével kapcsolatban legutóbb ezt írták: 

From: MVSZ Sajtószolgálat [mailto:sajtoszolgalat@mvsz.hu] 

Sent: January 3, 2023 

Subject: Petőfiért! A legnagyobb lángelme és a legtisztább jellem, aki ezen a földdarabon járt 

    

Reá, Petőfi Sándorra emlékezünk ma, születésének 200. évfordulóján, és arra, hogy Magyarország 

nem hajlandó megadni Neki a nemzeti kegyeletet, de még a végtisztességet sem... 

  

Várkonyi Nándor - Petőfi Sándorról: 

„...Van a hallhatatlanságnak olyan formája is, mely nem csupán az emlékezetben vagy – alkotónál – a 

műben él tovább, hanem mintegy kézzel tapintható, anyagszerű és testies. Nem mesterséges mítoszokra 

gondolunk itt, balgatag elmék önvigasztalására, sem muzeálisan őrzött ereklyékre, hivatalosan 

adminisztrált kegyeleti tárgyakra, miket a nagy ember örökbecsűekké avatott, hanem arra, hogy 

személyes élete nem szakad meg a halállal, mintegy testi mivoltában jár közöttünk, mindegyre új 

cselekedetekkel, tényekkel kapcsolódik napjainkba, mintha élne. 

Vannak emberek, akik nem tudnak meghalni. Rájuk illik Platón elnevezése: andres theioi, isteni 

emberek, - így adva formát a testi és a halhatatlan élet megvalósult paradoxiájának. Jelzőjük pedig 

„őrzők”, „vigyázók”: phylakes, jelezvén, hogy nem mi őrizzük emléküket, hanem ők vigyáznak ránk. 

  

A mi örök életű emberünk Petőfi. A legnagyobb lángelmét és a legtisztább jellemet, aki ezen a 

földdarabon járt, jelentéktelen, köznapi test hordozta, s ez a porrá vált anyag mégis delejesebben vonz, 

mint Apolló, újra meg újra éled, mintha sohasem takarta volna föld…" 

  

Kelj fel, és ítélj tehát, Petőfi Sándor! 
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MAGYAR VAGYOK 

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám 

Az öt világrész nagy területén. 

Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, 

Ahány a szépség gazdag kebelén. 

Van rajta bérc, amely tekintetet vét 

A Kaszpi-tenger habjain is túl, 

És rónasága, mintha a föld végét 

Keresné, olyan messze-messze nyúl. 

  

Magyar vagyok. Természetem komoly, 

Mint hegedűink első hangjai; 

Ajkamra fel-felröppen a mosoly, 

De nevetésem ritkán hallani. 

Ha az öröm legjobban festi képem: 

Magas kedvemben sírva fakadok; 

De arcom víg a bánat idejében, 

Mert nem akarom, hogy sajnáljatok. 

  

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át 

A múltnak tengerén, ahol szemem 

Egekbe nyúló kősziklákat lát, 

Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. 

Európa színpadán mi is játszottunk, 

S mienk nem volt a legkisebb szerep; 

Úgy rettegé a föld kirántott kardunk, 

Mint a villámot éjjel a gyerek. 

  

Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? 
Holt dicsőség halvány kísértete; 

Föl-föltűnik s lebúvik nagy hamar 

- Ha vert az óra - odva mélyibe. 

Hogy hallgatunk! a második szomszédig 

Alig hogy küldjük életünk neszét, 

S saját testvérink, kik reánk készítik 

A gyász s gyalázat fekete mezét. 

  

Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég, 

Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok! 

Itt minálunk nem is hajnallik még, 

Holott máshol már a nap úgy ragyog. 

De semmi kincsért s hírért a világon 

El nem hagynám én szülőföldemet, 

Mert szeretem, hőn szeretem, imádom 

Gyalázatában is nemzetemet! 

  

Pest, 1847. február 
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 x.) https://nemzetepito-nepmozgalom.hu/ 

 

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

 

z.) A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA, AVAGY A DEMOKRÁCIA HAZUGSÁGA 

https://koronaigazsaga.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/a-valasztas-szabadsaga--avagy-a-demokracia-hazugsaga.html 

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

Emlékezzünk például az 1840-es évek „Védegyleti Mozgalmára”!   SOS_81.  !!!   

 

Kérem szépen e lapom tovább küldését is!!! 

Aki először kapja tőlem ismeretterjesztő lapomat, Őt is köszöntöm!! 

További e-mail érkezése természetesen bármikor lemondható! 
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