
   A MAGYAR NEMZET MEGMARADÁSÁÉRT! 

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

228_ÜZENET A MAGYAR NEMZETNEK és a Kárpát-medencében élő Népekhez ! 
 

->23.01.29.     Szeretettel és Tisztelettel Köszöntök Mindenkit! 
 

Sok-sok „friss hírt” továbbíthatnék, de a legfontosabbaknak az alábbiakat tartom! 

A   NÉPET   ÚJRA   NEMZETTÉ   KELL   EMELNI!   

(W.A.) 

1.) (15.63.)  Wass Albert - Üzenet haza (László Attila) 

  László Attila Official  57,2 E feliratkozó    +6,8 E     234 404 megtekintés     2020. ápr. 11. 

Műsorrendelés +36305671707 laszloattila1996@yahoo.com www.facebook.com/laszloattilaofficial 

Fogadjátok szeretettel ezt a verset az én feldolgozásomban. 

295 hozzászólás 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=UPA83NHnk68    (5’) 

2.) (15.67.)  Szöllősi Ildikó - Feltárulnak a titkok - 39. 

  sztgyi  6,06 E feliratkozó  +115  1 098 megtekintés    2023. jan. 29.    17 hozzászólás 

Az Előadó 39. videója Feltöltve: 2023. 01. 29. 

   

 https://www.youtube.com/watch?v=8V6u-KcCLnI    (66’) 

Janos Szamonek 

Köszönjük Kedves Ildikó! Különösen "ajánlom" a kb.36.'-től az USA törvényhozásába beiktatott 

keresztény-megsemmisítési lehetőséget! A videó végénél: majd, amikor lesz lehetőség a választásra! De 

addigra a nép újra nemzetté kell, hogy váljon! 
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3.) (15.66.) Történelmi történelem óra, történelmi időkben - Dr. Drábik János - 1.rész 

  NEXUS TV  43,7 E feliratkozó  +465    9 399 megtekintés     2023. jan. 27.   33 hozzászólás 

 

Kedves Nézőink, Támogatóink! Műsoraink tartalma számos esetben a nagy gigacégek tulajdonosainak 

érzékenységét sérti...Ezért, mivel átéltük már csatornánk törlését egyes platformokon, saját, független 

szervert üzemeltetünk, amelyre ezeket a velős és valós tartalmakat cenzúra nélkül feltölthetjük. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=kStSPeVpKgQ    (53’) 

4.) (15.45.) Csikós Juhász Imrének kiégett a lakása! Segítsetek! 

  Hungária TV  9,1 E feliratkozó  +40    886 megtekintés   2023. jan. 21. 

Csikós Juhász Imre telefonszáma: 0630-3689-597 Bankszámlaszáma: 11773023-00939377-00000000 

Juhász Imre Nem tudja egyedül, anyagi segítség nélkül helyreállítani a lakhatatlan lakást. Segítsenek 

Imrének újjáépíteni az életét! 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=vivCuVQ2nv0    (15’) 
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5.) (15.64.)   Vukics Ferenc előadása a Polgári mulatóban. 

  Polgári Mulató  7,42 E feliratkozó  +321 4 736 megtekintés   2023. jan. 27. 33 hozzászólás 

Vukics Ferenc előadása: „Az egyvilágrend valódi célja a nemzetállamok eltörlése?” a 

Polgári mulatóban. ( Budapest, Kossuth Lajos u. 17. ) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=qMxX1_Jfb7I    (89’) 

6.) (15.60.) Vármegyei autonómiát! FELHÍVÁS a történeti alkotmányunk 

helyreállítása és a Szent Korona ügyében! 

  Hungária TV  9,11 E feliratkozó   +100   1 837 megtekintés   2023. jan. 26.  18 hozzászólás 

A legnagyobb szolgálat most a Magyarság számára ha ismét fel tudjuk állítani a VÁRMEGYEI 

AUTONÓMIÁT! FELHÍVÁS a történeti alkotmányunk helyreállításának és a Szent Korona ügyében! 

Ezen alkalomból megjelentek: Bene Gábor közjogász, Bódi Tibor Subás, Varga Zsolt alezredes 1956-os 

Magyar Nemzetőrség, Kószó Mihály kapitány 1956-os Magyar Nemzetőrség, Nagy Csaba vasutas "A 

legnagyobb szolgálat most a Magyarság számára ha ismét fel tudjuk állítani a vármegyei autonómiát!" 

B.G.  

 

  https://www.youtube.com/watch?v=6D0gxHa-YPs    (32’) 
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7.) (15.65.)   Davos 2023: A válságnak nincs vége 

  Bukovinszki Gergely  2023.01.26. 

Idén is összeültek a davosi pöfeteggombák, hogy gratuláljanak egymásnak eddig elért eredményeikhez, és 

hogy erősítsék státuszuk nyújtotta összetartozásukat. Eredményeiket felesleges részleteznünk, 

mindannyian láthatjuk a világ állapotán, hogy hová vezet az eszelős zöldmosás, a kapzsiság és 

abszolutista gondolkodás. Ez utóbbi jellemezte idén is az összegyűltek előadásait. Nem Bilderberg módra, 

a köz figyelő tekinteteitől távol, hanem büszkén, publikusan, 130 ország képviselőjét bevonva hirdetik 

nagyságukat. Az üzenet világos. Ők mondják, mi tesszük. Egy megválasztatlan elit, megavállalatok és 

központi bankárok képviseletében. Ami azonban más volt idén, az a közmegítélésük. Még a csapból is ők 

folytak, a nemzetközi sajtó majdhogynem teljességében felkapta az eseményt, ráadásul sokan közülük 

kellemesen negatív fényben feltüntetve a dőzsölő rablóbandát. És népszerűségük bár erősödni látszik, a 

válsággal szorongatott tömeg fokozódó elégedetlenségét egyértelműen feléjük kezdi fordítani. Még Elon 

Musk is felült az őket ostorozók vonatára. Bár nem terveztem, hogy sokat időzök a témán 2023-

ban, mivel többen is kértétek, ezért egy összefoglalóval jelentkezem élőben, amihez a képre kattintva is 

tudsz csatlakozni csütörtökön 19:00-tól. Ha esetleg lemaradsz a streamről, sebaj, utólag is meg tudod 

tekinteni ugyanitt. Tovább >> 

 

https://szkeptikuskerekasztal.com/davos-2023-a-valsagnak-nincs-vege/  (46’) 

8.) (15.69.)  Adjátok vissza a hegyeimet  

Teljes film 189-es lapom 6.pontjában már elküldtem az alábbi film linkjét és ma is megteszem ezt! 

(22.10.21.)  

(A film 2007.-ben készült) 264 430 megtekintés 2012. nov. 4. +2,3E -0 Varró János 541 felir. 149 

hozzászólás 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i1F7QtRuvnk      (114') 
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9.) (15.70.) Wass Albert hangja:   Adjátok vissza a hegyeimet 

  dzsuhesz  336 subscribers  2K  111,995 views   Jan 15, 2011  72 Comments 

Wass Albert egyik leghíresebb műve saját előadásában 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=TlmucehNcw8    (5’) 

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

 

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

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

Wass Albert:  https://www.citatum.hu/szerzo/Wass_Albert/Nemzet 

 

Mert népem. Fajtám. Vérem! 

Fájdalma bennem ég! 

Szánd meg Uram Isten 

Attila nemzetét. 
http://krater.hu/hirek/wass-albert-magyar-politikai-helyzetertekelesei-mai-politikusok-figyelmebe 

 
 

"A „nép” egy olyan többnyelvű embertömeg, melynek tagjait nem köti egymáshoz semmi, csak az 

adott pillanat. Ezzel szemben a „nemzet” olyan közös alapokon álló ember-csoportot jelent melynek 

nyelve, származása, történelmi múltja és ennél fogva jövendője is azonos. Bizonyos „elemek” 

igyekeznek ezt ma elfeledtetni azokkal, akiket idegen eszmék számára próbálnak meghódítani." 
 

W. A. 

„a néppé alázott magyarságot kell újra nemzetté emelnünk.” 

 

Kérem szépen e lapom tovább küldését is!!!      SOS_87.  !!! 

Aki először kapja tőlem valamelyik ismeretterjesztő lapomat, Őt különleges tisztelettel köszöntöm !!! 

További e-mail érkezése természetesen bármikor lemondható! 
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