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NYÍLT LEVÉL AZ ÁLLAMI FÖLDTULAJDON ÁRVEREZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Azért teszem közzé az alábbi rövid eszmefuttatást, mert a „Nemzeti Kormányunk” kb. 300 milliárd forint 
hasznot  remélve  tőle,  az  állami  tulajdont  képező  kb.  400  ezer  hektár  magyar  termőföldet  most  akarja  
árverésen kiárusítani, amikor az évek óta folytatott eladósításokkal teljesen pénztelenné tett magyaroknak  
nincs pénze a licitálásra. Továbbá, ha a 400 ezer hektár ennyiért felvásárolható, akkor az összesen kb. 5  
millió hektár hazai termőföld piaci ára már csupán csak 5:0,4x300=3750 milliárd forint. Ennyit a hazánk 
felvásárlását beígérő Izrael „mellényzsebből” kifizet. Csak ennyi papírpénz kell hozzá, hogy minden, ami a  
magyaroké volt, a továbbiakban kizárólagos zsidó tulajdon lehessen.

Kedves Orbán Viktor miniszterelnök úr!                  (Személyes megválaszolásra, a címzett saját kezéhez!)

 Téged sem zavar, hogy hamis statisztikai összefüggések és kálium és nátrium dózis hatás mérési csalások 
alapján a szív- és idegméregként működő, a Fekete Angyal által is sorozatgyilkossághoz használt kálium-
klorid kálisóval ízesítik a menzákon az ételeket a tiszta nátrium-klorid konyhasó helyett? Miért nem? Miért  
nem válaszolsz az email- üzeneteimre? Nem hiszem, hogy olyan buták vagytok, hogy nem értitek meg, hogy 
ha pl. a Salsol infúzió egy nap alatt 3 liter tiszta desztillált vízben feloldott 27 gramm konyhasót juttat be a 
vérbe és semmi káliumot, akkor a desztillált víz ivás és a naponta 2 grammnál több nátriumot, vagyis több,  
mint 5 gramm nátrium-klorid konyhasót szájon át bejuttatás nem lehet mérgező,de az élelmiszerekben káros 
lehet a kálium dózist növelés. Miért írtátok elő a Nemzeti Stop Só Programmal, hogy ne egyenek a magyarok 
2 grammnál több nátriumot (5 grammnál több nátrium-klorid konyhasót) naponta, de egyenek legalább 4,7 
gramm káliumot? Azért, mert az emberi testnedvek víz, nátrium, kálium és klorid arányai és orvosi könyvek 
is bizonyítják, hogy szívműködés veszélyeztető, ha az egy óra alatt 1,6, vagy 24 óra alatt 3,5 grammnál több 
kálium  jut  be  a  vérbe  (akárhogyan,  akárhonnan),  s  hogy  a  konyhasó  pótlást  csökkentés  és  a  kálium 
túladagolás is életrövidítő és ivartalanító hatású az 1950-ben Nobel díjjal jutalmazott kutatók konkrét dózis 
hatás  mérései  szerint  is,  amit  patkányokon  és  embereket  végeztek?  Ha  ezeket  érted,  miért  engeded  a 
kálisóval sópótlást? Például azért, mert életrövidíti is és ivartalanítja is a nem kívánatos a magyarokat, ami 
ellophatóvá teszi a nyugdíj befizetéseinket, helyet csinál a hazánkat új hazájuknak kiszemelő izraelieknek, s  
arra is jó, hogy a kormányok a magyaroknak ki nem fizetett nyugdíjakból törleszthessék a magánzsebekbe 
juttatott külföldi hiteleket, s a magyar lakosság pusztításával kiürített ingatlanokat oda tudják adni, olcsón 
odaadhassák  az  Izraelből  és  Ukrajnából  stb.  idemigráló  zsidó  gazdasági  menekülteknek  és  vagy  nagy 
haszonnal eladják gazdag nem zsidó migránsoknak? Ez volt a célja, hogy a zsidó betelepülés elősegítéséhez  
a hazai országgyűlési képviselők nagy többsége 2010. december 10-én megszavazta, hogy az izraeli cégek 
„liberalizáltan”  ide  települhessenek  Izraelből,  pereputtyostól,  őrző-védőikkel  együtt,  bármit 
felvásárolhassanak,  megvegyék  a  magyar  termőföldet  és  a  többi  ingatlant,  majd  a  cégtulajdonosok 
átírathassák az itt született gyerekeik tulajdonává? Kínában főbelőtték az ilyen élelmiszer mérgeztetőket! Itt  
meg az ún. ”Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal” (nemzeti lehet, aki vagy ami árt a magyaroknak?) azt 
sem akarja megengedni, hogy egy sókereskedő ráírhassa a kálisómentes nagytisztaságú étkezési sóra Prof. 
Papp Lajos szívsebész ny.egyetemi tanár, akadémiai doktor magyar lakosság védelmező szakvéleményét, azt, 
hogy a napi étkezés során, az étekeben is optimálisak a Ringer fiziológiás sóoldat szerinti víz, nátrium, klór  
és  kálium  dózisok,  a  miniszter  és  az  államtitkárai  sem  hajlandók  tárgyalni  velünk,  lásd  a  mellékelt  
keresetemet: kozerdekuper151015. 
 Javaslom,  hogy  azért  is,  mert  amikor  ellenzék  voltatok  én  írtam  az  interpellációtokat  a  sóügyben,  
személyesen ülj le velünk tárgyalni, hogy segíteni tudjunk a fajirtás és hazaárulás abbahagyásában! 

Budapest, 2015-10-10. Magyar üdvözlettel:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, Magyar Nemzetbiztonsági PJT elnök méréstudományi szakértő

www.tejfalussy.com
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Tisztelt Fővárosi Törvényszék és Európai Uniós Bíróság!

 Nyilvános közérdekű pert indítok a Magyar Állam és Európai Unió ellen is, ahol az ügyészségek, bíróságok, 
parlamenti képviselők és bizottságok, köztársasági elnökök, kormányfők, miniszterek, államtitkárok stb., és 
az államilag engedélyezett egyházak képviselői, ezen szervezetei vezetői, nem hajlandók elítélni a zsidókat a 
nemzsidók kirablására, szennyezett ivóvízzel és egyéb élelmiszer diszkriminációkkal betegítésre, ezúton és 
másként is kipusztítására, legyilkolására felbiztató ószövetségi és talmudi viselkedési előírásokat, eljárási 
modelleket, a zsidók által nemzsidókat gyilkolási és megrablási sikertörténeteket, s az ezeket hirdetőket, 
tanítókat, vagyis testületeket és személyeket, akik sértik a nemzsidókra és „vallástalanokra”  is vonatkozó, 
érvényben lévő nemzetközi és a hazai írott jogszabályokat, amelyek szerint tilos a diszkrimináció, a fajirtás, 
a rablás, gyilkosság, de az ezekre bármilyen módon felbiztatás vagy előkészület is, mivel valamennyi ilyen 
cselekedet bűncselekmény is. Ha a zsidókra is kötelező a nemzetközi jog (?), akkor nyilvánítsák emberi jog 
sértőnek és helyezzék hatályon kívül a fajirtás szorgalmazásokat, vagy tiltsák ki a zsidókat a hivatalokból! 
 Pl. Csoma Zoltán egy hazai, nyírkátai református lelkész nemrég, a Debrecenben tartott istentisztelete során, 
„nyilvánosan hálálkodott Istennek”, a jelenlévő tömeget is erre biztatva fel, a II.Mózes 23. 20-33-ban – amit 
teljes egészében fel is olvasott - szereplő zsidó fajirtási technikai előírások létezéséért. Tehát pl. azért, hogy 
csak a hithű zsidó kaphasson olyan ivóvizet és kenyeret, amelyik hosszú életet és jó szaporodó képességet 
biztosít, s ha beteg, elősegíti a gyógyulását, meg azért, hogy a nem zsidókat az ilyen ivóvíz és ilyen kenyér 
hiányával, meg repkedő veszélyes állatok segítségével pusztíthassák el, űzhessék ki a zsidók által elfoglalni 
kívánt területekről, tervszerűen, olyan számú nemzsidót, amennyinek a helyét a zsidók a település működő 
képességének megtartásával el tudják foglalni. Az V.Mózes 7. 2. és 22. azt is előírja nekik, hogy valamennyi 
bálványimádóval így bánjanak, s a Talmud szerint pedig a „Jézus után tévelygők” is bálványimádó barmok. 
A Talmud szerint a zsidóknak a tiszta (desztillált) ivóvíz és a (tiszta konyhasóval) jól sózott kenyér biztosítja
az előnyöket, miközben mi, a nemzsidók csak szennyezett vizet ihatunk és a „mi kenyerünk” nem szolgálhat 
az egészségünk biztosítására. Csoma Zoltán azután követte el mindezt, hogy felvilágosítottam őt arról, hogy 
hatás mérések is bizonyítják, hogy a fenti vallási szövegek szerinti fajirtásnak felel meg, hogy hazánkban azt 
hirdetheti az egészségügyi hatóság, hogy „életveszélyes mérgezést okoz a tiszta desztillált ivóvíz”, és hogy 
„életrövidítő hatású a tiszta konyhasót 5 grammnál nagyobb mennyiségben fogyasztás”, és hogy legalább 
napi 4,7 gramm káliumot kell ennünk, „Nemzeti Stop Só Programmal és Chips-adóval” kényszerítenek. Pl. a 
SALSOL infúzió napi 3 liter tiszta desztillált vízben oldva 27 gramm gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasót 
juttat be a vérbe, ennyi az általánosan gyógyhatású, ha közben legalább napi 0,4 gramm, de nem több mint 
2,2 gramm/24h kálium is bejuthat a vérbe, szájon át és vagy infúzióval. (Felnőttre vonatkozó dózis adatok!) 
Mindezt, a vizet, nátriumot, kloridot és káliumot a testnedvek szerinti arányban pótló Ringer fiziológiás 
infúziós oldat szokásos, gyógyhatású dózisarányai közvetlenül is bizonyítják és 1950-ben Nobel díjat kaptak, 
akik dózishatás-mérésekkel bizonyították a Stop Só program szerinti dózisok életrövidítő és fajirtó hatását!
„Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság” tiltja a Ringer szerinti víz, konyhasó, kálium dózis ráírását a sókra!
 Amennyiben Önök nem kívánnak az általam, a Magyar Állam helyett, Megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel 
keretében Önöknél kezdeményezett perrel foglalkozni, akkor nincs bíróság, ahol az ügyet le lehet tárgyalni, 
ugyanis hazámban minden esetben leállították (ügyészi és bírói igazgatási csalások segítségével) az ügyben 
kezdeményezett, már beindult nyomozási és bírósági eljárásokat is. Jelen iratot, mint feljelentést az Országos 
Rendőrfőkapitányhoz most is benyújtom, nehogy az a vád érjen, hogy nem volt új magyarországi előzménye 
a jogsértés megszüntetés kezdeményezésemnek. A fent kifogásolt szövegek az Önök által is ismert Bibliában 
és Talmudban találhatók, az életrövidítő és ivartalanító „Nemzeti Stop Só program” és szennyezett ivóvízzel 
itatási, és tiszta desztillált ivóvíz ivás tiltási diszkriminációk bizonyítékait pedig közzétettem a honlapomon: 
www.tejfalussy.com. Mivel ezek Önöknél is letölthetők az internetről, ezért csak kérésükre mellékelném.
 Kérem az illeték-és költségmentességet, s a megbízás nélküli kárelhárítási ügyviteli költségeim megtérítését! 

Budapest, 2015. október 15.  Tisztelettel: 

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215), az egészségromlási problémák okait kinyomozó és a  
kárelhárítási megoldásokkal együtt PTK megbízás nélküli ügyvitel keretében közzétevő mérnök feltaláló, H-
1036 Budapest, Lajos u. 115., tejfalussy.andras42@gmail.com, az egyéb adatokat lásd: www.tejfalussy.com

                      (Ügyjel: allamifoldarverezessum-orbanviktornak-151010)
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feladó:Dr. Eva Maria Barki <barki@lawvie.at>
címzett:Barki Eva Maria <barki@lawvie.at>
dátum:2015. október 9. 19:33

tárgy:Migráció/Szíriai konfliktus

Tisztelt hölgyeim és uraim !

A világszerte növekvő migrációs áradat több államban már ellenőrizhetetlen, jog és közrend hatályon kívül 
van helyezve.
A válság legyőzéséhez alapvető feltétel a nemzetközi jog szigorú betartása. Ez eddig nem történt meg.
Helytelen és téves az arra utalás, hogy a migránsoknak jár a menedékjog – ez  hamis elvárásokat kelt. 
Háború sem menedék ok a Genfi Egyezmény alapján. Mivel az 1951 Genfi Menekültügyi Egyezmény már 
nem felel meg a mai követelményeknek, ennek felmondása és egy új nemzetközi konvenció létrehozása, 
amely a nemzetközi  subszidiáris és kiegészítő védelmet kérők jogállását szabályozza, szükséges (ahogy ezt 
már követeltük a Bécsi Memorandum 2015-ben)
A nemzetközi jog betartását hiányoljuk a szíriai konfliktus megoldása kapcsán is.
Katonai beavatkozás  Szíria kormányának egyetértése és az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata nélkül 
megsérti az ENSZ Alapokmányban lefektetett elveket, és pedig az  államok szuverenitása és egyenlősége, 
valamint a politikai függetlenség elveit.
A kilátásba helyezett béketárgyalások  a demokratikusan megválasztott államelnök kikapcsolásával és azon 
 államok részvételével, amelyek csak a saját geopolitikai és gazdasági érdekeiket képviselik, ellenzik a 
nemzetközi alapjogot a népek önrendelkezésére. Figyelemreméltó Martti Ahtisaari nem régi kijelentése, 
hogy  a nyugati államok  már 2012-ben megakadályoztak egy békés megoldást.
A Bécsi Akadémikus Kör a mellékelt "Kiegészítés a Bécsi Memorandum 2015 –höz"  ösztönzéssel fordul a 
kormányokhoz és a nemzetközi közösséghez, hogy első lépésként a közrend és  a jogállam visszaállításához 
egy békedialógus szükséges, éspedig a szír kormány és az ellenzék valamint az etnikai és vallási  csoportok 
képviselői között, minden térségen kivüli szereplő távoltartásával.
Reméljük, hogy lesz egy ország, amely hajlandó a szükséges közvetitő szerepet vállalni és hajlandó  
rendelkezésre  állni egy békedialógus kezdeményezésére  és végigkísérésére.

Kíváló tisztelettel
A Bécsi Akademikus Kör nevében:

Dr. Eva Maria Barki                        Prof. DI. Dr. Heinrich Wohlmeyer
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Dr. Eva Maria Barki
Rechtsanwalt
Landhausgasse 4
A-1010 Wien, Austria
 
Tel.       0043-1-535 39 80
             0043-1-535 06 78
Fax        0043-1-533 88 48
Mobil    0043-(0)664-122 14 23
e-mail:  barki@lawvie.at

Melléklet: 

BÉCSI MEMORANDUM 2015
A BÉCSI MEMORANDUM 2015 KIEGÉSZÍTÉSE.pdf
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:"Dr. Eva Maria Barki" <barki@lawvie.at>

másolatot kap:miniszterelnok@me.gov.hu

titkos másolat:

Nátrium Klorid <tiszta.nacl@gmail.com>;
László Weixl-Várhegyi <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>;
"Dr. Völgyesi Miklós" <miklos.volgyesi@volgyesi.hu>;
istvan miklosi <miklosi.istvan33@gmail.com>

dátum:2015. október 10. 15:57
tárgy:Re: Migráció/Szíriai konfliktus
küldő:gmail.com

Kedves Dr. Eva Mária Barki és Társai!

Az Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz intézett mellékelt közérdekű 
bejelentéssel én is elkezdtem a javasolt békepárbeszédet. Utóbbival 
kapcsolatban megkérdezem Önöket, hogy tudnának-e segíteni, ha 
szükséges az Európai Unió Bírósága elé vinni az Európai Uniós élelmiszer 
biztonságáért felelős EU-Bizottságra is hivatkozással a hazai Nemzeti 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság (NÉBIH) által folytatott sózás csökkentési, 
és a konyhasót mérgező kálisóval helyettesítési - a WHO által is ajánlott - 
teljesen bebizonyított hatás-mérési csalásokon alapuló, életrövidítő és 
ivartalanító hatású "sózási reformot"? 

Üdvözlettel: Tejfalussy András

Melléklet: allamifoldarverezessum-orbanviktornak-151010
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