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Komoly családfa-kutatást végeztem, és kezemben vannak a cáfolhatatlan bizonyítékok a nagyszer? Németh
családról, akik fáradhatatlanul küzdenek az orbánbasidiktatúra rémuralma ellen.
Németh Athina a család harcos n?i ágának sarja, ?seit egészen 2010-ig képes visszavezetni, üknagymamája már
akkor, a második orbánbasidiktatúrában szotyolát árult a Teleki téren, ezzel is kifejezve ellenállását.
Németh Athina –mint tudjuk- ment?ápoló, illetve valójában f?orvosi diplomát szerzett a Nuuk-i fókavadászati
egyetemen, de szerénysége tiltja e cím használatát. Így, egyszer? ment?ápolóként, otthonápolóként, hospice
szolgálatosként leplezte le orbánbasi rémtetteit, már ami a kórházi ágyak felszabadítását illeti, amelynek során
személyesen tapasztalta meg, hogy ötven hazaküldött betegb?l egymillióhétszázötvenkétezer és fél meghalt.
Tapasztalatait haladéktalanul megosztotta Szabó Tímeával (azt hiszem, Párbeszéd) és Kórozs Lajossal (MSZP),
akik nem voltak restek nyilvánosságra hozni a szörny?ségeket.
Meg is lett a hatása…
N?vére bátorságán fellelkesülve Németh Athina ikertestvére, Németh Károly is a nyilvánosság elé állt. ? arról
számolt be, hogy birtokában van a Covid-fert?zöttséget egy másodperc alatt kimutató csodagép, amely anélkül is
kimutatja a fert?zést, hogy bármiféle testnedvet helyeznének bele. A gép nem kerül semmibe, egészen pontosan
annak fizetnek, aki rendel bel?le. Ezt a gépet már a világon mindenhol rendszerbe állították, a Nobel-díjat is
megkapta érte a feltaláló és maga Németh Károly, egyedül az orbánbasidiktatúrában nem rendeltek bel?le,
ugyanis itt orbánbasi
1.: A nép halálában érdekelt
2.: Üzletel a vírussal.
Németh Károllyal (Németh Athina ikertesójával) Kardos Ern? készített lebilincsel? interjút a nem kevésbé
lebilincsel? „hirklikk” névre keresztelt portálon. Ez annyira nem csoda, ugyanis családfa-kutatásaim révén bizton
állíthatom, miszerint nevezett portál f?-f?munkatársa, Németh Péter szintén a Németh családhoz tartozik. ?
Németh Athina és Németh Károly id?sebb testvére, ám Pétert még gyerekkorukban elválasztották a családtól,
akkor, amikor a többiek Grönlandra költöztek, els?sorban azért, mert Athina mindenképpen a Nuuk-i fókavadász
egyetemen szeretett volna f?orvos képesítést szerezni. Németh Péter viszont mindenképpen itthon akart maradni,
ugyanis már gyerekkorában egy csattogós párttitkárt tologatott a gangon, így ki volt jelölve számára a jöv?. A
testvérek tehát elszakadtak egymástól, de hosszú évtizedek után végre ismét egymásra találtak.
Mint említettem, Németh Károly feltaláló zsenivel Kardos Ern? készített interjút. Talán meglep?, de kutatásaim
igazolták feltételezésemet, miszerint Kardos Ern? is a családhoz tartozik. Kardos üknagypapája még a távoli
2010-es évek elején vándorolt ki az orbánbasidiktatúrából, és révkapitány lett Galacban. Ennek az üknagypapának
volt titkos szerelme Németh Athina üknagymamája, aki, ha még emlékeznek rá, a Teleki téren árult szotyolát.
Titkos és titokzatos szerelmükb?l gyermek született, innen ered a család Kardos ága. A galaci révkapitány
üknagypapa azután feleségül vett egy lipován menyecskét, akit Kórozsnak hívtak, talán már kitalálták ebb?l, hogy
Kórozs Lajos is a család tagja, csak ?t a papája nem volt hajlandó a nevére venni, mert már gyerekkorában
kiderült, hogy nem teljesen normális. A gyengeelméj?ség amúgy éppen a család galaci-lipován ágában örökl?dött
tovább, az egyik Kórozs utóbb megismerkedett egy Sabjanovhodzsa nev? albán markotányosn?vel, azonnal
szerelemre lobbantak egymás iránt, s e szerelem gyümölcse lett a kicsi Timejá Sabjanovka, aki utóbb,
Magyarországra kerülvén, Szabóra magyarosított, viszont sajnos örökölte az ?sök gyengeelméj?ségét.
A Németh testvérek Nuuk-i ága odakint Grönlandon ismerkedett össze Wirth Zolikával, aki a jónev? Wirth
jégkészít? legkisebb fia volt. Édesapja éppen Grönlandon próbált jeget eladni, ám az üzlet valamiért nem sikerült,
így Wirthék inkább megalapították a grönlandi szocialista pártot. Miután a helyiek rövid úton elzavarták ?ket,
visszatértek Magyarországra, beléptek a magyarországi szocialista pártba, ahol végre kiteljesedhettek, s ahol
végre elismerték képességeiket. A kis Wirth gyerek pedig létrehozta a „hirklikk” nev? portált, a családi vagyon
koronagyémántját.
Föld S. Pétert a Teleki téren találták egy nagy halom szotyolahéj alatt, valószín?, hogy ? is a család tagja, de erre
egyfel?l még nem találtam adatot, másfel?l ezt mindenki kikérte magának, mondván, ?k elég színesek és
befogadóak, de azért mindennek van határa.
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Szó, ami szó, valóban…
Bayer Zsolt - www.magyarnemzet.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin Twitter oldalát a következ? címen:
https://twitter.com/syracuse73.
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a
Facebook
oldalát
pedig
az
alábbi
címen:
https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu

Ajánló
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