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Budapest, 2022. szeptember 8.
Tisztelt Miniszter Úr,
Köszönettel vettem dr. Takács Péter Államtitkár Úr f. év július 26-i keltezésű, BMEÜ/12932/2022/EGPOL iktatószámú levelét, amelyet az Önnek címzett nyílt levelemre adott válaszként,
vélelmezem, az Ön személyes utasítása nyomán.
Nagyra értékeljük, hogy Államtitkár Úr részletesen kitért több kérdésre és sajnálattal látjuk,
hogy a magyar egészségügy vezetői a hamis covid narratívát védik akkor is, amikor már a WHO,
az amerikai hatóságok és az angol miniszterelnök-jelölt is kihátrálnak azok mögül.
Rendkívül sajnálatosnak és a magyar lakosság egészségére nézve veszélyesnek tartjuk, hogy
Államtitkár Úr szerint „a nemzetközi szervezetek (pl. ECDC, WHO) által kiadott tudományos
vizsgálatok eredményeire épülő javaslatok alapján” történik a járvány visszaszorítását célzó
stratégia kialakítása, mely a legudvariasabb megfogalmazás szerint is elavultnak tekinthető. A
valóság az, hogy a nevezett intézmények minden jel szerint oly mértékben váltak a
gyógyszergyárak foglyaivá, hogy tőlük elfogulatlan, tényeken alapuló ajánlásokat legfeljebb
akkor látunk, ha arra a nagyközönség felháborodása vagy bírósági eljárás kényszeríti őket. Példa
rá, ahogy a WHO csendben kihátrált a covid fertőzőképesség megállapítására abszolút
használhatatlan PCR tesztek alkalmazásának ajánlásából, mert kiderült, hogy a CDC-t, az
amerikai járványügyi hatóságot perelik a PCR tesztekről tett hamis állításai miatt. Ugyanez az
epizód rávilágít arra is, hogy idehaza rendkívül „rugalmasan” döntöttek arról, melyik ajánlást
követik és melyiket nem. Ugyanis megfogadták a WHO ajánlását a PCR tesztek bevezetésére, de
semmilyen reakciót nem észleltünk akkor, amikor a WHO gyakorlatilag elismerte, hogy a teszt
nem alkalmas annak eldöntésére, hogy a vizsgált személy beteg-e? A magyar állam beleragadt
egy gyakorlatba, a magyar intézmények nem elég rugalmasan reagálnak a változásokra.
Másik példa: A magyar hatóságok a WHO és az ECDC ajánlása ellenére vezették be a kínai és az
orosz „védőoltást”. Tudjuk, a WHO és az ECDC a Pfizer és a Moderna üzleti érdekeit védve nem
támogatta a keleti szerek alkalmazását. Önök is tudják, hogy egyik oltóanyag kipróbálása sem
volt korrekt, hiszen semmilyen hosszútávú tanulmány nem készülhetett egyikről sem, így a
vakcinák ilyen egyoldalú kezelése eleve nem lehetett tudományosan megalapozott!
Előző levelem elején voltam bátor ismertetni, hogy vezető nyugati orvosi szaklapok
főszerkesztői adták írásba, hogy a lapjaikban közölt írások java része nem a tényeket tükrözi,
emiatt a betegek érdekeit néző orvosok a szaklapok írásait is kritikusan kell, hogy szemléljék.
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Államtitkár Úr foglalkozott egészségügyi kommunikációval, ezért feltételezem, tudja, hogy az
orvosi szaklapok lényegében a gyógyszergyárak finanszírozásából élnek, és pont a covid őrület
hozta el azt, hogy korábban elképzelhetetlen módon az egyes lapok kiadói tiltották le bizonyos
kritikus cikkek közlését. Tehát Államtitkár Úr okfejtése két irányból is félrevezető volt: egyfelől,
ha szaklap publikálja, sem biztos, hogy igaz, a másik irányból pedig, ha nem publikálja szaklap,
az nem jelenti, hogy nem hasznos, és nem tudományosan megalapozott információról van szó.
A félrevezető cikkekre a legjobb példát ugyancsak Covidlandban találjuk: pár nap alatt
derítették ki újságírók, hogy a Lancetben és a New England Journal of Medicine-ben szinte egy
időben publikált azonos cikk az orvosi szaklapok minden szabályát felrúgva jelent meg, de ami
ennél súlyosabb, hogy minden adat hamis volt benne. Miről szólt? Hogy a hidroxiklorokin
veszélyes a covid gyógyításában. Az igazság az, hogy a hidroxiklorokin megelőzésre és
gyógyításra egyaránt alkalmas, erről számos tényeken alapuló tanulmány és gyógyult betegek
milliói tesznek tanúbizonyságot. Hiába vonta vissza mindkét folyóirat a cikket nagyon fürgén,
Anthony Fauci – aki informálisan mostanáig vezette az USA covid folyamatait – ezekre
hivatkozva üldözte az USA-ban a szer alkalmazóit és Fauci nyomán tette ezt a WHO is. Azok az
országok, vagy területek, ahol nem Faucira és a WHO-ra figyeltek és nem is "oltottak", pl. sok
afrikai országban, ott a „járvány” észrevétlenül zajlott le.
Ugyanez történt az Ivermectinnel. Kérdés, mi akadályozta a magyar egészségügy állami és
kamarai vezetőit, hogy a Keleti Nyitás keretében konzultáljanak pl. India Uttar Pradesh
államának egészségügyi vezetésével, akik a 240 milliós népességet kezelték Ivermectin alapú
gyógyszer keverékkel és számolták fel a fertőzéseket pár hét alatt.
Államtitkár Úr levelében foglaltak részletes kritikáját e levél mellékletében adjuk meg Önnek.
Tisztelt Miniszter Úr, tekintettel arra, hogy Államtitkár Úr levele felelősséget elhárít, hatékony
intézkedéseket mellőz, ezért Önnek, - mint a rendőrséget is felügyelő miniszternek, - javasolom,
hivatalból kezdeményezzen nyomozást annak érdekében, hogy
a) megtudjuk, kik és milyen indíttatással döntöttek úgy, hogy a világ humánusabb fele
által hatékonyan alkalmazott szerektől eltiltják a magyar orvosokat és betegeket, továbbá
leállítják az ilyen irányú hazai kutatásokat?
b) Ennek az éremnek a másik oldala: ki és miért engedélyezte, sőt ajánlotta a Remdesivir
alkalmazását, amiről 2019-óta köztudott, hogy a betegek jelentős százalékánál halált okozhat?
https://www.contagionlive.com/view/ebola-clinical-trial-halted-in-drc

c) Vizsgáltassa meg az egységes elektronikus egészségügyi rendszer adatai alapján, hány
beteg szedett 2020 márciusától kezdődően Favipiravir nevű szert és közülük hányan és milyen
egészségügyi problémával szembesültek ezt követően. Eme adatok ismeretében szükséges
megvizsgálni a szer forgalomba hozatali engedélyét és azt, ki és milyen feltételekkel
engedélyezte a szer forgalmazását?
d) Melyik magyar hatóság vizsgálta és vizsgálja folyamatosan az „oltóanyagok”
összetételét és hatásmechanizmusát? Hogy zajlik a figyelemmel kísérés, lévén hogy még mindig
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kísérleti oltóanyagokról van szó? Van-e ezen a téren mulasztás? A magyar lakosság egészére
nézve vajon kijelenthető-e, hogy bizonyos lobbisták egészségügyi kockázatokat építenek fel,
melyek később több gyógyszerfogyasztást eredményeznek Magyarországon?
Ezekkel a vizsgálatokkal egyfelől tovább megy azon az úton, aminek fontos, előremutató
eleme, hogy egészségügyért felelős miniszterként az egyik első intézkedése volt a kötelező
covid "oltások” eltörlése, másfelől súlyos felelősséget háríthat el önmagáról, hiszen előbbutóbb kiderül (az USA-ban és Angliában, Izraelben és sok más országban egyre több százalékos
adat jelenik meg a hibás járványkezelésről, amit nem nehéz rávetíteni a magyar adatokra),
milyen sokan haltak és halnak meg idő előtt a hibás orvosi protokoll, valamint a mérgező jellegű
szerek használata, illetve a valódi gyógyszerek mellőzése miatt. Látjuk, nemcsak az USA-ban,
Indiában, de már Romániában is zajlanak perek a covid körüli egészségügyi „anomáliák” miatti
felelősségre vonás érdekében. Ön tiszta lappal indult, kérjük tegyen meg mindent a csalások
leleplezése és a károk enyhítése érdekében, mellyel különben megerősítheti integritását is.
Az elmúlt hetek fejleménye, hogy több ország független laboratóriuma közölte, milyen
biológiailag káros anyagokat tartalmaznak bizonyos „oltóanyagok”, köztük a Pfizeré is. Hogy
csak egyet említsünk: ólmot. https://www.documentcloud.org/documents/22140176-report-fromworking-group-of-vaccine-analysis-in-germany Emiatt kérjük, rendeljen el soron kívüli sürgős
laboratóriumi vizsgálatot ennek ellenőrzésére és az eredmény ismeretében kezdeményezzen
jogi lépéseket a gyártók ellen, hiszen ezeknek az anyagoknak az előfordulása a fiolákban
nyilvánvaló szándékos veszélyeztetés a gyártók részéről, ami minden „oltott” személy számára
kártérítési igényt nyit meg. Mivel az „oltások” áterőltetése állami szinten történt, elvárható,
hogy a kártérítési igények érvényesítését is támogassák állami szinten a gyártókkal és a
beszerzést koordináló Európai Bizottsággal, valamint az ideiglenes engedélyt kiállító európai
szervekkel szemben is. A magyar politikának ki kell hátrálni a felelősi körből, és a felelősséget a
lehető leggyorsabban át kellene hárítania a külföldi hatóságokra és gyártókra. Másrészről itt az
ideje, hogy a magyar politika képes legyen szakítani az elavult gyakorlattal, itt az ideje, hogy
valamiféle dinamizmust mutasson, és alkalmazkodjon a megújuló tudományos ismeretkehez.
Ennek a kérdésnek a másik vetülete, hogy ez fokozott egészségügyi veszélyt jelent az
„oltottakra” nézve. E veszély mértékéről már a vezető amerikai életbiztosítók is folyamatosan
beszámolnak, mivel jelentik a felügyeletnek a soha korábban nem látott mértékű emelkedést az
életbiztosítási kifizetéseket illetően. A Reuters írta: https://www.reuters.com/business/lifeinsurers-adapt-pandemic-risk-models-after-claims-jump-2022-01-13/
A Howden biztosítási bróker január 4-i beszámolója szerint a világ életbiztosítóit 5,5 milliárd USD
életbiztosítási igénybejelentéssel árasztották el 2021 első 9 hónapjában, szemben a 2020 teljes
évi 3,5 milliárd dolláros összeggel, miközben a szakma a kifizetések csökkenését várta a
vakcinázás beindulása nyomán. (The global life insurance industry was hit with reported claims
due to COVID-19 of $5.5 billion in the first nine months of 2021 versus $3.5 billion for the whole
of 2020, according to insurance broker Howden in a report on Jan 4, while the industry had
expected lower payouts due to the rollout of vaccines.)
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E sorokból látjuk, hogy 2020-hoz, a „járvány” évéhez képest az igények gyakorlatilag
megduplázódtak, ami értelemszerűen a megnövekedett számú elhalálozások miatt
következhetett be. A biztosítási szakma 10 %-os kár növekedésre úgy tekint, mint ami 200
évben egyszer, ha bekövetkezik, itt pedig tízszer nagyobb, 100%-os növekedést látunk!
Kérjük soron kívüli intézkedését, hogy az elektronikus egészségügyi adatbázis alapján
kezdeményezzék, hogy minden „oltott” személyt valamiféle rehabilitáló kezelésben
részesítsenek, hogy minél kisebb egészségkárosodást szenvedjenek el az „oltások” miatt.
Ugyancsak fontos lenne a már bekövetkezett oltás-károsodásokat korrekt módon kezelni, erre
az orvosok számára a megfelelő képzést és szereket kellene biztosítani.
Tisztelt Miniszter Úr, előző levelemben ezt írtam:
„összeállításunkat a teljesség igénye nélkül, laikusként, a nyílt interneten elérhető adatok
alapján készítettük és állunk rendelkezésére, ha további adatokra lenne szüksége. Tisztában
vagyunk azzal, hogy a kompromittálódott személyek értelemszerűen cáfolni próbálják az itt
bemutatott tényeket és folyamatokat, tehát szívesen segítünk pro bono egy olyan elemző,
kockázat-kezelő egység felállításában az Ön által megjelölendő szervezet keretében,
amelynek tagjai közvetlenül Önnek jelentenek és részrehajlás nélkül megadnak Önnek
minden elérhető információt.”
Állításomat és ajánlatomat megismételem, hiszen a tényeken – nem pedig a gyógyszergyári
érdekek képviseletén – alapuló egészségügy nagyságrendekkel hatékonyabb lehetne és olcsóbb a
lakosság és az egészségügyben dolgozók megelégedésére.
Megragadom az alkalmat és kérem, hogy azonnal intézkedjen a még érvényben lévő összes
coviddal kapcsolatos helyi vagy központi korlátozás (pl. egészségügyi intézetekben kötelező maszk
használat, munkáltatók által elrendelt kötelező „oltás”, egyebek között orvosi egyetemeken)
megszüntetése érdekében, mert mára minden ilyen intézkedésről megállapították, hogy
hátrányos lehet a testi és lelki egészség megőrzése tekintetében, viszont semmilyen pozitív
hatással nem volt a covid terjedésének megakadályozására.
Járjon közbe azzal kapcsolatban is, hogy ha nincs hivatalosan bejelentett járvány vészhelyzet,
akkor az intézményvezetők ne vezethessenek be maszk- és oltási kötelezettséget, ugyanis ez a
fentiek értelmében sohasem volt célszerű, másrészt olyan kellemetlen feltételezéseket okozhat,
hogy az adott intézményvezető pusztán a hatalmát fitogtatja a maszk és az oltás
kikényszerítésével.
Rengeteg adatot lehet erről összegyűjteni, de ha csak a józan eszünkre támaszkodunk, akkor azt is
elég tudnunk, hogy a maszk és lezárás nélküli Svédország és Florida egészségügyileg is,
gazdaságilag is, társadalmilag is jobban teljesített, mint sok maszkot emberekre kényszerítő
hosszasan lezárt térség, mint például Kalifornia. Az pedig felettébb sajnálatos, hogy Magyarország
is csatlakozott a covid-hisztéria nemzetközi vonulatához, holott ha nem csatlakozott volna, akkor a
GDP csökkenéséből származó nemzetgazdasági kár elkerülhető lett volna, és talán lefaraghattunk
volna pár százalékot lemaradásunkból a fejlettnek mondott nyugat-európai államokhoz képest.
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Ugyancsak kérjük, hogy tájékoztassák korrektebb módon a lakosságot a későbbikben arról, hogy az
„oltások” nem védenek meg a megbetegedéstől, tehát az oltott is megfertőződhet, ellenben
számtalan egészségkárosodást okozhatnak.
Továbbra is állunk szíves rendelkezésére az Önnek alkalmas helyen és időben egy személyes
konzultációra is, amennyiben igényt tart arra.

Kelt: 2022. 09. 14.

Őszinte tisztelettel,

Harkai Bulcsú Bánk
Normális Élet Pártja
alapító
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Melléklet
Pintér Sándor Belügyminiszter, egészségügyért felelős Miniszter Úrnak címzett levélhez
Ezúton reagálunk részletesen dr. Takács Péter Egészségügyi Államtitkár úr Harkai Bulcsú Bánk
részére küldött BMEÜ/1293-2/2022/EGPOL iktatószámú levelére
Elöljáróban elismerjük, hogy a gyógyszergyárak pénzt és erőfeszítést nem kímélve árasztották el
a világot a covid hisztériát fokozó írásokkal a szaklapok szintjén is, tehát nem könnyű az
információ áradatban eligazodni. A nagy tech cégek (Google, facebook, YouTube, Twitter, stb)
cenzúrája ellenére ezeken a platformokon is, a tőlük független felületeken pedig annál inkább
elérhető a valós információ. Természetesen azzal is tisztában vagyunk, hogy a független
oldalakon is megjelennek tényeket figyelmen kívül hagyó állítások (a legegyszerűbb: a covid19
vírus nem is létezik), ami ugyancsak nehezíti az eligazodást. Mindezek ismeretében állítjuk, hogy
kellő igyekezettel és kíváncsisággal, ha laikusnak sikerül többé-kevésbé eligazodnia, akkor
egészségügyi – orvosi – kutatói ismeretekkel valószínűleg még könnyebb ezt elérni.
Konkrét észrevételeink:
A hivatkozott levél részleteit átmásoljuk, a másolat alatt adjuk meg észrevételeinket a teljesség
igénye nélkül.
1)

Tekintettel arra, hogy sem az ECDC, sem a WHO nem konzekvens, ráadásul a Big Pharma
nyomása alatt áll, a fenti mondatnak nincs valós, tudományos tartalma. A magyar intézkedések
is hol követik ezeknek a szervezeteknek az ajánlásait, hol nem.
2)

Előző levelünkben felajánlottuk, hogy állunk az Önök rendelkezésére, ezzel nem éltek, tehát az
csak átlátszó kifogás, hogy a „hivatkozások egy része már nem elérhető”. Az információ
minőségét nem az minősíti, hol jelenik meg, hanem annak tényszerűsége. Megismételjük, amit
már korábban írtunk:
„Előző levelem elején voltam bátor ismertetni, hogy vezető nyugati orvosi szaklapok
főszerkesztői adták írásba, hogy a lapjaikban közölt írások java része nem a tényeket
tükrözi, emiatt a betegek érdekeit néző orvosok a szaklapok írásait is kritikusan kell, hogy
szemléljék. Államtitkár Úr foglalkozott egészségügyi kommunikációval, ezért feltételezem,
tudja, hogy az orvosi szaklapok kivétel nélkül a gyógyszergyárak finanszírozásából élnek és
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pont a covid őrület hozta el azt, hogy korábban elképzelhetetlen módon az egyes lapok
kiadói tiltották le bizonyos cikkek közlését. Tehát Államtitkár Úr okfejtése két irányból is
félrevezető: egyfelől, ha szaklap publikálja, sem biztos, hogy igaz, a másik irányból pedig,
ha nem publikálja szaklap, az nem jelenti, hogy nem hasznos az információ.”
3)

E mondat alapján egyetlen covid „oltás” forgalomba hozatala, még kevésbé kötelezővé tétele
sem volt tudományosan alátámasztott, etikus és humánus, a Remdesivir alkalmazása pedig
egyenesen tilos lett volna, hiszen annak ártalmairól évekkel korábban pl. már 2019-ben is
megjelentek adatok, maga Anthony Fauci közölte, hogy a klinikai kísérletben a Remdesivirrel
kezelt betegek 33 %-a meghalt. https://www.contagionlive.com/view/ebola-clinical-trial-halted-indrc Ha hozzávesszük, hogy egyre többet tudunk az „oltóanyagok” kipróbálására irányuló
kísérletek során elkövetett csalásokról, akkor csak az a kérdés, ki és miért nem tiltja be azokat
és kezdeményez büntető eljárást azok ellen, akik ennek a csalás-sorozatnak a résztvevői, már ha
Államtitkár Úr fenti sorait komolyan vesszük?
4)

Államtitkár Úr orvos, tehát tudja, hogy törzskönyvezett gyógyszert lehet „off label” alkalmazni,
azaz olyan esetben, amikor az orvos és a beteg úgy gondolják, hogy ugyan kifejezetten nem az
adott betegség ellen fejlesztették a gyógyszert, de alkalmazzák egy másik probléma
megoldására. Tehát ha az EMMI nem tesz mást, csak nem gátolja az Ivermectin hazai
forgalmazását (mert mondjuk, nem akar ujjat húzni a Pfizerral és a Merck-kel, bár nem értjük,
hogy ez miért lenne szempont), már azzal komoly szolgálatot tett volna a magyar lakosságnak
és orvoslásnak.
Megjegyzem, nemcsak a covid-dal kapcsolatban, de rákgyógyászatban is kipróbálták az
Ivermectint – sikerrel! (egy példa: Anti-parasite drug ivermectin can suppress ovarian cancer
by regulating lncRNA-EIF4A3-mRNA axes - https://doi.org/10.1007/s13167-020-00209-y
5)
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Az OGYÉI munkatársainak és így Államtitkár Úrnak a figyelmét is valószínűleg elkerülték ezek a
tények:
-

Az FLCCC – Front Line Covid-19 CriticaL Care Alliance – nevű alapvetően amerikai orvoscsoport 2020-ban közzétette a covid-19 megelőzésére és otthoni gyógyítására
vonatkozó ajánlásait számos témába vágó tanulmány összegyűjtésével;

-

az USA-ban bírósági ítéletek (pl: https://lymediseaseassociation.org/covid-19-andlyme/ny-supreme-court-judge-orders-hospital-to-give-patient-ivermectin-for-covid19/?print=pdf) sora kötelezett kórházakat a szer alkalmazására, sőt,

-

vannak olyan államok az USA-ban, amelyek törvényt hoztak a szer alkalmazásáról, mint
például Tennessee https://www.clarkcountytoday.com/news/tennessee-governorsigns-law-making-ivermectin-available-without-prescription/

-

Bulgáriában vény nélkül árulják: https://www.trialsitenews.com/a/pharmacy-queuesgrowing-in-bulgaria-as-ivermectin-is-made-available-otc

-

Indián kívül további országokban (Peru, Mexikó, Zimbabwe, stb.) használják sikerrel a
szert.

6)

E mondat megfogalmazója elegánsan figyelmen kívül hagyta azt a több tucat tudományos
tanulmányt, amelyek sok ezer ember adatait dolgozzák fel és rendre az Ivermectin
hatékonyságát igazolják. Ugyancsak könnyedén figyelmen kívül hagyta ezeknek az országoknak
a sok millió emberre kiterjedő megelőzéssel – gyógyítással kapcsolatos tapasztalatát:
https://covid19criticalcare.com/ivermectin-in-covid-19/epidemiologic-analyses-on-covid19-andivermectin/.

Másfelől nem látjuk a hasonló igényességet a „vakcinák” gyártóival szemben, miközben az
Ivermectin és a Hidroxiklorokin évtizedek óta milliárdos (!) tételben forgalmazott szerek, szinte
mellékhatás nélkül, míg a covid „oltások” másfél év alatt több kárt okoztak, mint az addig
forgalmazott ÖSSZES oltás 30 év alatt! Erről az amerikai kormány által működtetett VAERS
https://vaers.hhs.gov/ adatai sokat elárulnak!
7)

8

Az Ivermectint a Merck forgalmazta több évtizeden keresztül. Covidlandban kitalálták, hogy a
generikus szer már nem elég jövedelmező, ezért egy új szert fejlesztettek, ami szabadalmi
védettséget kaphat és drágán forgalmazható. https://theintercept.com/2021/10/05/covid-pilldrug-pricing-merck-ridgeback/ Emiatt a Merck (hasonlóan a Pfizerhez) az Ivermectin
eltüntetésében érdekelt. A helyzet szépségét fokozza, hogy mind a Merck, mind a Pfizer vírus
elleni új tablettája több bajt okoz, mint hasznot.
https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2021/11/01/supercharging-new-viral-variantsthe-dangers-of-molnupiravir-part-1/
https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2021/11/02/harming-those-who-receive-itthe-dangers-of-molnupiravir-part-2/
https://www.theepochtimes.com/mkt_app/pfizers-paxlovid-covid-pill-showed-no-measurable-benefitin-adults-40-to-65-study_4690479.html

8)

A jelenleg – és régóta – elérhető adatok között sajnálatos módon Önök nem találták meg a
Zelenko protokollt https://vladimirzelenkomd.com/treatment-protocol/ , a kínai orvosok 2020ban publikált cikkeit és figyelmen kívül hagyták, hogy az „ellenjavallás” alapjául szolgáló egyik
„kísérletet” szervező orvosok ellen büntető eljárás indult 2020-ban Brazíliában, mert a
„kísérlet” valójában egy előre eltervezett tömeggyilkosság volt, ahol a gyári ajánlásokban
megjelölt adagok sokszorosát adták a betegeknek. https://breggin.com/articledetail/post_detail/scientific-study-or-megadose-mass-murder
9)

A legendát, mármint, hogy az injekció „biztonságos és hatékony” soha senki sem tudta
alátámasztani az Államtitkár Úr által megjelölt igényességű tanulmánnyal, sőt nem túlzás azt
állítani, hogy ez csak átvett marketing szöveg. Naponta jelennek meg újabb és újabb adatok
arról, hogy a fenti mondat állítása (biztonságos és megvéd bármitől) fogalmilag kizárt a
szerekben lévő anyagok jellege és a szerek hatásmechanizmusa miatt. Viszont elérhető az FDA
prezentációja, amiből látjuk, hogy a Pfizer és az FDA rengeteg várható mellékhatásról, közte a
halálról
is
tudott
már
a
vészhelyzeti
engedély
kiadása
közben
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https://www.christianitydaily.com/articles/13138/20210903/fda-knew-what-the-covid-vaccine-s-sideeffects-were-before-it-became-available-but-approved-it-anyway.htm

Ugyancsak egyre több adat lát napvilágot arról, hogy e szerek megnövelik a különféle virális
fertőzéseknek való kitettséget és olyan nemkívánatos elváltozásokat okoznak az emberi
testben, aminek egy részét soha korábban senki sem tapasztalta. A Pfizer 2021 elején megírta,
hogy közel 1300 (ezerháromszáz!) kóros elváltozást okozhatnak az injekciói. A Moderna pedig
az amerikai tőzsdefelügyeletnek beadott engedélykérelmében ismertette, hogy az általa
kidolgozott szer „génterápiás beavatkozás”.
Külön probléma halmaz a reprodukciós rendszer károsítása: a férfi és női termékenység
drasztikus csökkentése, a vetélések megnövekedett száma és a születési rendellenességek
előfordulásának növekedése, a menstruációs zavarok számának emelkedése. Tegyük hozzá, a
GMO élelmiszerekkel folytatott kísérletekből tudjuk, vannak elváltozások, amelyek a második,
de lehet, hogy csak a harmadik generációnál mutatkoznak meg. Ezekkel az injekciókkal a
szükséges állatkísérleteket sem végezték el.
10)

A covid valóban sokféle megbetegedést okozhat, azonban számtalan eljárás és szer van a
hatékony és általában olcsó kezelésekre. Ezek időben megkezdett és szakszerű alkalmazása
segít abban, hogy még a veszélyeztetett csoportba tartozó betegek (pl. elhízott cukorbetegek)
többsége is pár nap alatt meggyógyuljon.
Ahogy korábban írtuk, a világ nagyon sok országában alkalmazzák egyebek között a
Hidroxiklorokint és az Ivermectint megelőzésre és gyógyításra, akár az akkut betegség, akár a
„long covid” gyógyítására, de az „oltások” által okozott problémák kezelésére is. Nagyfokú
felelőtlenségre utal az, ha valaki döntéshozóként nem vesz tudomást a könyvtárnyi irodalomról,
mely kritikával illeti az oltások hatékonyságát.
11)

10

Államtitkár Úr mondatában az „engedélyezés” szó szerepel. Ő is tudja, hogy ezek a szerek
kísérleti stádiumban vannak és ideiglenes engedélyt kaptak. Emiatt lenne szükséges az összes
oltott utókövetése, amivel kapcsolatban Államtitkár Úr a sorok között elismeri, hogy – az általa
is ismert gyógyszer kísérleti előírások ellenére – nem történik meg az összes oltott nyomon
követése, szemforgató módon arra hivatkozik, ha valami baj van, majd a kezelőorvos jelenti. A
gyógyszerkísérletek alapkövetelménye, hogy a beavatkozásban résztvevőt hivatalból követik,
hogy kiderüljön, milyen várt és nem várt hatások alakulnak ki. Magyarországon az orvosok
többsége – sajnos – abban a tévhitben él, hogy az oltások (mindegyike, beleértve a
gyerekoltásokat is) hatékony és biztonságos és nincs mellékhatásuk. „Természetesen” egyetlen
forgalomban lévő oltóanyagot sem teszteltek le azzal az igényességgel, amivel például az
Ivermectint vagy a Hidroxiklorokint bevizsgálták a coviddal összefüggésben és a magyar
orvosoknak, nővéreknek fogalmuk sincs, melyik oltástól milyen negatív hatás keletkezhet (közte
akár azonnali, akár pár napon belül bekövetkező hirtelen halál) és mit lehetne tenni a kár
megelőzésére, mérséklésére. Emiatt Államtitkár Úr idevágó válasza a legelkeserítőbb az egész
levélben. Államtitkár Úr úgy tesz, mint aki nem tudja, hogy a magyar orvosok többsége akkor
sem tesz bejelentést oltás károsodásról, ha személy szerint elismeri annak lehetőségét, hogy a
bajt az oltás okozta, mert fél a magyar egészségügyben széles körben alkalmazott retorzióktól.
Az egészségügy vezetőinek felelőssége, hogy minden egyes covidra hivatkozva „oltott” személyt
folyamatosan figyelemmel kísérjenek, a megfelelő szűrő és megelőző eljárásokat számukra
biztosítsák és szükség esetén szakszerű ellátással segítsék az „oltással” okozott károk
enyhítését.
A mai elektronikus nyilvántartás alapján semmi akadálya nincs annak, hogy az „oltott” és nem
oltott személyek statisztikai adatait összevessék, azokat kiértékeljék és a megfelelő
intézkedéseket – legfőképpen az „oltások” azonnali leállítását – megtegyék.
12)

Levelemben azt kérdeztem, hogy:
o „előfordulhatott-e az „oltás” miatti „shedding” (amikor az „oltás” miatt a beavatkozást
elszenvedett személy olyan anyagot bocsát ki, ami problémát okoz másokban) a halál
oka? Az USA-ban feljegyezték, hogy „oltott” anyuka teje tartalmazott „oltásos”
tüskefehérjét, amitől a csecsemő elpusztult https://newsrescue.com/nursing-baby-died-withblood-clots-inflamed-arteries-following-mothers-pfizer-shot-vaers-report-and-is-second-such-reportedcase/”

Államtitkár Úr nem a „shedding” jelenségre reagált, hanem a hagyományos oltásoknál valóban
előforduló jelenséget cáfolja ezeknél a szereknél. Ugyanis a tényeket ismerők körében
11

köztudott, hogy a pl. poliót terjeszthetik az oltottak az oltás után. (Egy ilyen esetet próbálnak
most is pánikká fújni az USA-ban.)
13)

Határozottan tiltakozunk az ellen, hogy állításainkat hamisnak és félrevezetőnek minősíti
Államtitkár Úr. Laikusként is meg tudjuk ítélni, mi a tudomány és mi az áltudomány, amit Fauci,
a lobbisták által fogvatartott WHO és az ECDC terjeszt és mindazok, aki az előzőek állításait
kritikátlanul átveszik.
Maximálisan egyetértünk Államtitkár Úrral, hogy a tényeken alapuló tudományt kell kiindulási
alapnak tekinteni, és ha az általa említett szervezetek ajánlásai nem ezeket követik, akkor a
tényeket, nem pedig a vélt tekintélyt kövessük mindannyiunk érdekében.

Budapest, 2022 szeptember.

A melléklet Pintér Sándor Belügyminiszter Úr részére fogalmazott levél melléklete, mely 2022.
09. 14-én íródott.
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