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NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK RÉSZÉRE, A NEMZETI
KONZULTÁCÓJA RÉSZEKÉNT: A RABLÓGYILKOS ZSIDÓKKAL SZEMBEN A HOLOKAUSZT „JOGOS
VÉDELEM VOLT”?!
:
A holokauszt „jogos védelem” volt a rablógyilkos zsidók áldozatai részéről?! Azok az ószövetségi és talmudi
előírások és viselkedési minták, ill. fajirtási módszerek az okai, amelyek rablógyilkosságra biztatják fel a
zsidókat,  a „bálványimádóknak” nevezett keresztény és nem vallásos zsidók ellen, akiknek például ma is
szennyezik az ivóvizét, és patkányméreg (kosher Bonsalt) kálisóval sózatják az élelmiszereit, lásd melléklet! 

Néhány ilyen vallási előírás: 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Sámuel 2. Rabba bevétele, Talmud Taanith
10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. Stb.

A rablógyilkossági vallási előírásokat és viselkedési mintákat érvényben tartó, ezen gazdagodó, ebből élő
politikus stb. bűnözők a holokausztot megengedett „jogos védelemként” legalizálták, és legalizálják ma is!

A holokauszt magyarországi zsidó és nem zsidó áldozatai és ezek utódai részére a mózesi, talmudi előírások
szerinti rablógyilkosságot megengedő, végeztető, azon gazdagodó zsidók és zsidó és keresztény stb. vallási
vezetők kötelesek a kártérítést fizetni, nem pedig az általuk megtévesztett, aljasul terrorizált „magyar nép”!

Felszólítom  a  Magyar  Kormányt  és  a  Törvényhozást,  hogy  haladéktalanul  tiltsák  be  a  zsidókat  ma  is
rablógyilkosságra felbiztató vallási előírásokat érvényben tartó szervezeteket! 

Folytassák le ellenük a holokauszt előidézésük miatti büntetőeljárásokat és kártérítési eljárásokat!

A Kormány és az Országgyűlés haladéktalanul és visszamenőlegesen is tiltsa be, hogy a mózesi és talmudi
rablógyilkosságra  felbiztató  törvényeknek  alávetett  izraeliek  és  ukrán-orosz  zsidók  vízum  nélkül
Magyarországra jöhessenek, s az izraeliek cégei liberalizáltan betelepülhessenek, s hogy a maguk, ill.  a
cégeik és az ide szült gyerekeik nevében magyarországi ingatlant vásárolhassanak!

Amelyik  kormánytag  vagy  országgyűlési  képviselő  nem  hajlandó  rá,  az  a  rablógyilkosokat  tudatosan
kiszolgáló hazaáruló, akiket haladéktalanul le kell váltani és a nemzetközi büntető bíróság elé kell állíttatni!

Melléklet: DR. KÁSLER MIKLÓS GÁTLÁSTALAN SZÉLHÁMOS, OSTOBA ORVOS ÉS VAGY TUDATOSAN
NÉPIRTÓ  EGÉSZSÉGÜGYI  MINISZTER?  (Közérdekű  bejelentés  és  feljelentés  Orbán  Viktor
miniszterelnökhöz, a Rendőrséghez és az Országgyűléshez.)  Iratjel: Kasler-Miklos-miniszter-tomeggyilkos-
190116

Magyarország, 2019. január 28.

Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök,  néhai  dr.  Kovács  Pál,  volt  egészségügyi  miniszter  által  megbízott
méréstudományi országgyűlési szakértő, mint megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő (Ptk.), néhai Bartha Béla
rendőrfőkapitány és néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró unokája. Website: www.tejfalussy.com, 
Lakcím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71. Levelezési címek: 1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.,
 E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com. T.: +36202181408, 

                 (Jelenleg pjt elnök)
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