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Tisztelt Munkáspárt, Tisztelt Dr. Thürmer Gyula Elnök Úr!

Az  előbb Kovács Tímea titkárnő úrhölggyel  folytatott  telefon  beszélgetésünkre is  hivatkozva,  az  alábbi  
együttműködési javaslatot terjesztem elő: 

A mellékelt bizonyíték tömeg alapján, általános iskolai végzettség is elegendő ahhoz, hogy bárki belássa,
hogy  a  külföldről  betelepülő  nem magyaroknak  is  eladható "megüresedett"  ingatlanokat  szerzési  céllal,
ivartalanító és életrövidítő,  bizonyított  népirtás van folyamatban,  a magyar lakossággal,  a munkásokkal
szemben is. Mint pártfüggetlen méréstudományi szakértő derítettem ki, hogy ez a magyarok 1960 óta évente,
mintegy 40.000-rel csökkenésének a   legfőbb tényleges oka. 

Mivel nem kívánok a népirtáshoz   statisztálni, mindegyik hazai állami és párt vezetőt megkeresem azzal a
kéréssel, hogy személyesen is nyilvánítsanak a www.tejfalussy.com honlapomon közzétett és az itt mellékelt
bizonyítékok alapján véleményt az ügyben.

Korábban a Munkáspárt  Szabadság c.  lapjában több cikket  is  megjelentettünk a kálium túladagolás  és
konyhasó-hiányos  táplálkozásra  rábeszélés  egészségkárosító  hatásáról.  Sajnos  olyan  kevés  példányban
terjed ez a lap, hogy sokkal hatásosabb lenne egy Munkáspárt elnöki állásfoglalást tartalmazó szórólap,
amit minden alkalommal, például  a szavazat  gyűjtések alkalmával is,  a Munkáspárt  részéről  agitálók is
tudnának terjeszteni.   Nem árthat, csak használhat a Munkáspártnak, ha ezúton segít a magyar emberek
életét és szaporodóképességét menteni! Egyébként egyszer, egy néhai barátom, dr. Harangozó Ferenc által
szervezett  Munkáspárti  összejövetelen  előadást  is  tartottam.  De  sajnos  ez  is  olyan  kevés  embert  tudott
felvilágosítani,  hogy a  hazai  kormányok  által  a  „tudományos  fórumoknál” milliárdos  összeggel  pénzelt
„Nemzeti Stop Só Program” országos propagandája elfedi a munkások elől is a sóinnovációval népirtás
veszélyét.

Pedig aki értő módon megismeri a sózási innovációs csalást, egyszerűen tud ellene védekezni! Otthoni ivóvíz
desztillálással  és megfelelő  mennyiségű tiszta  konyhasó   fogyasztásával,  a  káliumtúladagoló  étkezés
kerülésével! 

Az együttműködés kérdésében személyes megbeszélés javaslok dr. Thürmer Gyula elnök úrral,  ahol jelen
lehetnének a biológiai hatás mérésekhez értő saját szakértők is, s részt vehet egy távoli rokonom, Benyovszky
Gábor is, aki korábbról is ismeri a fenti ügyet.

Budapest, 2019. 11. 22. 

Kedvező válaszukra várva, tisztelettel: 

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, hatás-mérés tudományi feltaláló, korábbi parlamenti szakértő, Magyar
Nemzetbiztonsági Pjt elnök, (1-420415-0215, an. Bartha Edit), H-2621 Verőce, Lugosi u. 71. néhai Bartha
Béla rendőrfőkapitány és Dr.  Tejfalussy Béla táblabíró unokája.  Honlap:  www.tejfalussy.com, Levelezési
címek: 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18. és magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com, Telefon: +36 1 250
6064 és +36 20 218 1408
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