
EURÓPAI UNIÓS ÁLVITA IS FEDEZI A NÉPIRTÁSRA ALAPOZÓ INGATLANSPEKULÁCIÓT?

  Láttad, ahogy Rogán Antalkánk betelepülési kötvénnyel „fényeskedett”? Tudod, hogy az Országgyűlési 
képviselők többsége megszavazta az izraeli cégek liberalizált betelepülését hazánkba? Láttad, hogy az ukrán-
orosz zsidók liberalizált itt tartózkodását is megszavazta az Országgyűlés? Tudod, hogy  mindkét migrációs  
ügyben mellőzték a névszavazást? Láttad, ahogy az Európai Unióban Junker és Soros a napokban nyilvánosa 
”puszilkodott”? Tudod, hogy egy betelepülő izraelita migráns az ide szült gyereke részére - miután magyar  
állampolgárságot  kap -  bármit  felvásárolhat?  Ugye  nem hiszed el,  hogy a Magyarország felvásárlásával 
nyilvánosság előtt kérkedő Simon Perez izraeli miniszterelnök temetésén, az őt gyászoló zsidók fájdalmában 
osztozkodó  Orbán  Viktor  tényleg  antiszemita?  Tehát  az  Európai  Unió  és  a  Soros  György elleni  uszító 
kampány elsősorban az Alliance Israelitée-nek és később Pozsgay Imrének is tulajdonított  Magyarország  
megszállási ígéretek megvalósításáról figyelemelterelő színjáték, ami arról is eltereli  a figyelmet, hogy a 
betelepülők részére eladáshoz a magyar nép programozott  irtásával  ürítik ki  az ingatlanokat.  A káliumot 
mérgezően túladagoló és konyhasóhiányos ételek és italok életrövidítenek és nemzőképtelenné is tesznek. 
Nobel-díjas (1950) kutatók élettani hatás mérései is bizonyítják! Tudd: népirtó hatású a ”Chips-adóval” ránk 
kényszerített  „Stop  Só  Nemzeti  Sócsökkentési  Program”  és  „Menzareform”,  Életveszélyessé  teszi  az 
élelmiszereket!  Ne  használd  az  „egészségjavító  étkezési  sóként  Star  kosher  tanúsítvánnyal”  árusított  
BONSALT”  patkányméreg  kálisót!  Életveszélyes  a  vezetékes  ivóvíz  növényvédőmérgekkel  és 
szennycsatornákkal  szennyezése!  Nézd  meg  a  mérési  bizonyítékokat  a  szennycsatornákkal  szennyezett,  
hiányosan ellenőrzött  ivóvízről!  De miért  hazudják a magyaroknak  egészségrontónak a desztillált  tiszta  
ivóvizet és a patkányméreg kálisótól mentes tiszta konyhasót? Azért, mert a zsidó törvénykönyv (Talmud 
Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap), ma is előírja, hogy csak izraelita ihasson tiszta desztillált vizet és  
csak  ő  ehessen  hozzá  tiszta  nátrium-klorid  konyhasóval  jól  sózott  kenyeret,  tudva,  hogy ezek  általános 
egészségvédő és gyógyhatásúak (ha nincs mérgező kálium túladagolás és minden liter víz mellé 9 gramm 
konyhasót, lásd Ringer infúzió, is pótolnak). A nemzetközi szabadalmaim szerinti stresszhatás megjelenítő 
„Antirandom  Monitor”  közvetlenül  is  megjeleníti  a  káliumműtrágyák  aszálykár  fokozó  méreghatását. 
Bizonyítja, hogy tudatosan eladósítják a magyar termőföld tulajdonosokat az aszálykárokat megsokszorozó 
kálium műtrágyáztatással folytatott növény- és növényi élelmiszer mérgezéssel! A vegyszerek hatásait nem 
elhinni, hanem rendesen mérni kell?
  Ismered meg a külföldi zsidók Magyarországra áttelepítésére vonatozó Izraelita Szövetségi és Pozsgay Imre  
megállapodásokat, de tudjad: nem az ezekről nem tudó „zsidók” folytatják az országátjátszó hazaárulást és  
népirtást, hanem a hazai kormánytagok, hazai országgyűlési és európai uniós képviselők, akiknek többször is  
megküldtem a fenti bizonyítékokat, de „semmibe vették”! Kínában kivégzik az élelmiszer mérgezőket, míg 
nálunk egyre magasabb pozícióhoz jutnak! Ha érdekel a magad, családod, utódaid egészsége, ha érdekelnek 
a tényleges egészség önvédelmi módszerek, eszközök, nézd meg a  www.tejfalussy.com honlapom „Videó, 
Email könyv, MEHNAM, Tudományos kutató képzés on-line” rovataiban és az e honlapon  belül működő 
www.aquanet.fw.hu korábbi tudományos honlapon. Viszonzásul arra kérlek, ezekre Te is hívd fel a többi  
magyar figyelmét! Aki nem hiszi el az ő dolga, de nehogy rajtunk múljon, ha valaki nem is hallhatott róla!!!
  Plakátként terjesztésre is ajánlom a hazaáruló és népirtó hivatali bűnözők ellen nyilvánosan  lázító fenti 
közérdekű bejelentésem, amelyet Orbán Viktor segítésére jogos védelemként megbízás nélküli kárelhárítás  
keretében megküldök az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a Terror Elhárító Központ  
(TEK) vezetője, a Honvédelmi miniszter, s a hivatali bűnözést (engem gondokság alá helyezettnek feltüntető,
a választójogom folytonosságát szembehazudó X-398/98. hamis irattal) fedező Köztársasági elnök címére is.

   Verőce, 2017. április 29.

 (nemes  Sydo)  Tejfalussy  András  Béla  Ferenc  oknyomozó  mérnök  feltaláló,  számos  nemzetközi 
méréstudományi szabadalom szerzője, az ügyben (volt) megbízott  országgyűlési és önkormányzati szakértő,  
(sz.szám:1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit).  www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, 
+36 202181408 
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