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SAJÓ MÁRIA KIÁLTVÁNYA 
 

Kiáltvány Kedves Magyar Testvéreimhez! 
 

 
Elrettenve látjuk az összeálló képet országunk helyzetéről: 
- A Magyar Nemzet vagyonának durván 90 % eltűnt az elmúlt 25 évben!!! 
- Mindez idő alatt a Magyar Állam által sorra felvett kölcsönök kifizethetetlenné váltak!!! 
 
-1989-től a privatizáció kapcsán első lépésben az állami vagyon egy része magyar magánemberek zsebébe 
vándorolt és ezáltal egyben lefizetődött az a gárda, akik az EU csatlakozással lehetőséget biztosítottak a 
további külföldi kisemmizők kiszolgálását.  
 
Néhány kérdés:  
-hogyan lehetséges, hogy 1989-től sokmilliós és milliárdos vagyona gyűlhetett össze magyar embereknek? 
-az Unióhoz való csatlakozásunk óta gyakorlatilag minden "fejlesztés" ( lásd: bicikli utak, városok főtereinek 
"szalonképessé" tétele, sport létesítmények stb., de véletlenül sem egy pl. cukorgyár-élelmiszer feldolgozó-
textilgyár stb., ahol munkát végezhetnénk) EU-s támogatással jött létre. 
 Tehát kérdésem: 
- melyik ország az EU-ból mennyi pénzt is fizet nekünk magyaroknak ezekre a támogatásokra, különösen a 
gazdasági válság idején? 
-lehetséges, hogy amit kötelezően mi befizetünk, annak egy kis részét visszaadják nekünk, 
felhasználásában feltételhez kötötten? 
-miért kell alamizsnát osztogatni a kormánynak: pl. földalapú támogatás a gazdának, hogy 
megéljen,ahelyett, hogy kötelezné az összes itt élelmiszer kereskedőt egy egyszerű kormányrendelettel  
(más országok példájára, ha már magunktól nincs ennyi eszünk).hogy elsődlegesen magyar árút kell 
forgalmaznia mondjuk kínai fokhagyma helyett stb.-és a gazdáknak lenne piaca, ahol termékeiket 
értékesíteni tudnák ( Európa éléskamrája). 
-miért kell rezsicsökkentéses alamizsna, én szeretném a saját fizetésemből kifizetni az alapvető élthez 
szükséges költségeimet, emelt fejjel. 
 
Nem sorolom tovább, amit mind látunk egyre világosabban. 
Tennünk kell!! Hisz az egész kormányunk rettenetes úton halad, országunk teljes felszámolása zajlik akarva-
akaratlanul. 
 
Kérek mindenkit, találjuk ki a módját, hogy 1989-től a mindenkori kormányok törvényes elszámoltatását 
elvégezzük. 
Kérem a bátor gazdasági-pénzügyi szakembereket a megfelelő adatokat gyűjtse össze eladósodásunkkal 
kapcsolatban. 
Kérem a nemzeti oldalon, már oly sokat tett szervezetek és magánemberek közül azokat, akik ezt fel tudják 
vállalni, hozzunk létre egy bizottságot, ahová az adatok befutnak és a feljelentési eljárásokat megindítjuk, 
végigkísérjük. 
Mindez nemcsak jogunk, de kötelességünk nemzeti megmaradásunk érdekében!!! 
(Tudom lehetetlennek tűnik a feladat, de nem az:) 
 
Amíg a megfelelő csapat fel nem áll, kérem engem értesíteni a hogyan továbbról. 
Köszönettel 
Sajó Mária 
20-552-7370 
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Kedves Sajó Mária! 
 

 
Fenti kiáltványát közzéteszem a  www.tejfalussy.com honlapomon, és hivatkozva a honlapjainkon már 
közzétett konkrét fajirtási és kirablási bizonyítékokra, az Ön által leírt bűnözések elkövetői ellen a 
következőket javaslom: 
 
Konkrét bizonyítékok alapján személy szerint el kell ítélnünk a csalókat, rablógyilkosokat, akiket a 
feljelentésük elmulasztásával és a feljelentésüket elmulasztást nem büntető hiányos és hamis törvényekkel 
és rendeletekkel fedeznek, s azokat, akik a fedezőket fedezik: az önkormányzati és országgyűlési és európai 
uniós képviselőket, s a velük összejátszó bűnpártoló minisztereket, állami számvevőszéki és adóhivatali 
vezetőket, rendőröket, ügyészeket, bírákat, miniszterelnököket. köztársasági elnököket és egyéb állami és 
önkormányzati vezetőket. A    nem titkolt végcél, hogy általuk Izrael elfoglalja hazánk területét (lásd 
melléklet), nem elévülő „háborús bűntett”! 
 
 
 
Verőce, 2013. 12. 02. Tisztelettel: Tejfalussy András 
 
 
 
 
 

Mellékletek: 
 

 
 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/12/so-dozis-valtoztatassal-tomeggyilkolokat-feljelentes-131201email1.pdf 
 
 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/05/apeh-rendeleti-csalas-111122s.pdf 
 
 

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/12.emailkonyv:allamilag.engedelyezett.bankrablas.pdf 
 
 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/10/alliance-israelitee-elleni-feljelentes-131026.pdf 
 
 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/12/SzentKorona900516bk.jpg 
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