
FELJELENTÉS A TÖMEGGYILKOSOKAT HAZÁNKRA SZABADÍTÓ EURÓPAI UNIÓS 
MEGÁLLAPODÁST „TÖRVÉNYESÍTŐ” ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZAT FELELŐSEI 
ELLEN + KÖZÉRDEKŰ JAVASLAT KÁRELHÁRÍTÓ PÓTLÓLAGOS NÉPSZAVAZÁSRA

Bizonyítékok: Népszavazás mellőzésével, az Országgyűlés 2010. október 8-án az Európai Unió és
Izrael  közötti  megállapodásra  hivatkozva  kötelezően  előírta,  hogy  liberalizáltan  (szabadon)
idetelepülhessenek az izraeli cégek, vagyis velük együtt a palesztin őslakosság kiűzéséért, ártatlan
palesztin gyermekek foszfor bombával legyilkolásáért felelős „Ölni született” izraeli állampolgárok:

Mindenkinek illik tudnia, hogy a zsidók az érvényben lévő mózesi és talmudi törvényeik szerint
fokozatosan kiűzik, kiirtják az elfoglalni kezdett területek népeit. Ehhez fő eszközeik elsősorban a
tiszta ivóvízhez jutásukat akadályozás, a mérgezett kenyér és veszélyes repkedő állatok. Aki nem
hiszi, nézze meg az ezeket előíró törvényeiket: 2 Mózes 23/20.33, 5 Mózes 7/1-26, Tamud Taanith
10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap. Ez lehet az oka, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat egészségjavítónak tünteti fel a magyarok kenyerét patkányméreg hatású kálisóval sózást,
és eközben „életveszélyesen mérgezőnek” tünteti fel a teljesen tiszta esővizet, ami desztillált víz. 

Publikálták olyan alábbi máig sem visszavont terveket Magyarország és Galícia zsidók általi teljes
elfoglalására, s azt is olvashattuk, hogy Pozsgay Imre államminiszterként elfogadta azt az izraeli
tervet, hogy Ukrajnából is kb. 1.000.000 zsidó áttelepüljön Magyarországra:

           A HÍDFÕ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.)
„Országhódítók” c. kiadványából kimásolt zsidó hitközségi „software”:
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Russischen Invaliden (1910 dec.  30,  285.  szám).  Ebben jelent  meg az  Alliance
Israelitée felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S.
XII. fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld
sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két
országnak  mindenképpen  a  miénknek  kell  lennie,  mert  számunkra  ott  a
legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel
azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy
minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent,
amit ott  a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem
volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni
fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok
váratlan  bőséggel  folynak be  a  pénztárunkba  azzal  a  céllal,  hogy  a  galíciai  és
magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy
azok kizárólag zsidó kézre  kerüljenek.  Az egész  világ  tőkései  erre  a  célra  nagy
összeget  áldoznak  s  egyesülnek,  hogy  ezt  a  célt  a  legrövidebb  idõ  alatt
elérhessétek.”
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Tehát 1 liter tiszta víz mellé 9 gramm tiszta konyhasó és 0,12 gramm kálium vérbejutása optimális.
Az ettől nagymértékben eltérés életrövidítő és szaporodó képesség rontó is. Ezért csökken egyre a
gyermeknemzésre alkalmas magyar férfi, sőt, „buzivá” is tesz, pszeudohermafroditizmust is okoz!
Az egy napra szükséges (legalább) 3 liter víz, és az e mellé optimális 27 gramm konyhasó és 0,36
gramm káliumhoz képest az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat az ötöde alá (napi 5
gramm alá) csökkentette az konyhasópótlást és a tízszerese fölé, legalább napi 4,7 grammra növelte
a káliumpótlást. Az ilyen mértékű (dózis) változtatásról pl. az 1950-ben Nobel díjat elnyert kutatók
állat- és emberkísérletei is bebizonyították, hogy életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású,
lásd az Orbán Viktor miniszterelnökhöz címzett Petícióban: www.tejfalussy.com, MEHNAM 632. 
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A

közérdekű bejelentés válaszolására előírt 30 nap lejárt, azzal”válaszoltak”, hogy bevezették a 
„Nemzeti Stop Só, Chipsadó és MENZAREFORM” intézkedéseiket, amelyekkel a magyaroknál az 
optimális ötödére csökkentették a napi sódózist, és mérgezőre, tízszeresre növelték a káliumdózist:
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Ügyirat azonosító: novakkatalinhozkozerdekubejelentes160906

Közzétett közérdekű bejelentés Novák Katalin EMMI államtitkárhoz

        Államtitkár Asszony figyelmét ezúton ismételten felhívom arra, hogy az
Önök akadémiai és egyetemi stb. orvosszakértői 1950 óta kötelesek tudni, hogy
életrövidítés és ivartalanítás is, vagyis fajirtás a konyhasópótlás csökkentés és a
káliumfogyasztás növelés. Azóta tudják, hogy 1950-ben Nobel díjat is kapott az
három  mellékvesekéreg  kutató,  akik  ezt  egyértelműen  bebizonyították  a
patkányokon  és  embereken  végzett  konkrét  nátrium-  és  kálium  dózishatás
méréseikkel. Az állatokat is megmérgezi, ha megnő az ételeik káliumtartalma!*
     Felszólítom Önt és társait, hogy hagyják abba a Nemzeti Stop Só és
MENZAREFORM fedőelnevezésű fajirtást! Azt, hogy a nem kóser étkezésű
egész  magyar  lakosságot,  a  gyermekeinket  is,  akármennyi  vízpótlásnál,
akármilyen ütemezéssel „napi legfeljebb  5 gramm konyhasó és legalább  4,7
gramm kálium pótlására”  kényszerítik,  biztatják  fel.  Miközben  tudják,  hogy
étkezésnél is csak  a  Ringer infúziós oldat szerinti  víz:konyhasó és kálium
dózisok  lehetnek  jók,  mivel  az  élő  ember  testnedveiben  is  ilyen  az  aránya
ezeknek a vérelektrolitot alkotó anyagoknak. Tehát pl. a napi  3 liter víz mellé
27 gramm konyhasót  és  0,36 gramm káliumot  optimális  étkezéssel  pótolni.
Tudniuk  kell,  hogy  a  Ringer  infúziós  oldat  99%-a  tiszta  desztillált  víz.  A
Talmud is egészségvédőként ajánlja a tiszta desztillált víz esővizet. Mégis, az
ÁNTSZ-esek „életveszélyes méregnek” tüntetik fel a tiszta desztillált ivóvizet.
Nem a tiszta desztillált víz okoz elektrolitzavart, hanem a jó víz:konyhasó=110
arányt azzal rontás, hogy a nátrium:kálium=30 dózisarányt 0,43-ra csökkentik! 
         Ha Ön nem hajlandó leállítani a bizonyított fajirtást akkor annak oka van.
Például az, hogy a FIDESZ-KDNP kormány tudatosan kiirtja a magyar népet,
hogy helyet csináljon  az Alliance Israélitee által  1910-ben a magyarok (és a
galíciaiak) ellen beindított, annak idején közzé is tett, „országhódítási” tervhez.
      Ha Önt és munkatársait is átverték a (mózesi-talmudi módszeres) fajirtási
bűncselekmény szervezői, akadémikusok és egyéb bűnözők, akkor „népirtásra
felbiztatás” váddal indítson ellenük Ön is büntetőeljárást, és tegyék közzé tv-k,
rádiók, óriásplakátok útján a kárelhárító, mellékelt családvédelmi tájékoztatást!
         Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (Ptk.)
keretében,  mint  az  oknyomozással  korábban  megbízott  parlamenti  és
önkormányzati szakértő is, a fenti közérdekű bejelentést hivatalosan benyújtja:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc  (1-4204-0215, an. Bartha Edit),
2621 Verőce, Lugosi u. 71.  E-mail: magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
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 CSALÁDVÉDELMITÁJÉKOZTATÁS
A hazai magyarok száma ezek miatt csökken
kb. 1950 óta évente átlagosan kb. 50.000-rel:
1./Klórrezisztens fertőző vírusos ürülékkel is
szennyezett  folyókból  csak  homok-kavics
szűrőkkel  és  klórozással  gyártott  ivóvíz.
2./Kálium műtrágyákkal és konyhasó helyett
használt kálisóval „lassítva mérgezőre” növelt
kálium tartalmú ételek és italok. 3./Konyhasó
pótlás  korlátozás.  A  2. és  a  3. ivartalanító
hatású  is.  1950  óta  alkalmazzák,  amikor
Nobel díjat kapott három mellékvesekéreg-
kutató, akik patkány- és ember kísérleteikben
(dózishatásmérésekkel) bebizonyították, hogy
patkánynál és embernél is végzetesen betegítő
életrövidítő  és  ivartalanító,  fajirtó  hatású a
káliumtúladagoló és konyhasóhiányos „Stop-
só étkezés”. A kísérletek bizonyítják, hogy a
4.  nemzedékünk  nem lesz  szaporodóképes!
Ezek ellen csak a VérElektrolit  OPtimalizáló
VEOP táplálkozással lehetséges védekezni! A
bizonyítékokat és a védekezési technikát lásd:
w  ww.tejfalussy.com, Email könyvek, Videók.
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Kiegészítő bizonyíték
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:katalin.novak@emmi.gov.hu
másolatot kap:"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>
titkos másolat: . . . . . . 
dátum:2016. Szeptember 7. 13:03
tárgy:Közérdekű bejelentés Novák Katalin EMMI államtitkárhoz. Az állatokat is megmérgezi az 
ételek megnőtt káliumtartalma.
küldő:gmail.com 

JAVÍTOTT KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HIVATALÁHOZ: 

Nem akarom az idegenek betelepítését, de nem nem mehetek erre szavazni, mivel 
nem akarok hozzájárulni a 2010. október 8-i hazaáruláshoz, a gyilkoló talmudisták 
(lásd a csatolt mellékletben) Izraelből idetelepedését is megengedő országgyűlési 
határozat utólagos törvényesítéshez a ma megszavaztatott kétértelmű szöveggel. 

Budapest, 2016. 10. 02. 17 óra 10 perc. Tejfalussy András 
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