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BÜNTETNI KELL A HAZAÁRULÓ TERRORISTA TÖMEGGYILKOS ÁLLAMI HIVATALNOKOKAT!

A népirtás leállítását követelésként kapja: Orbán Viktor miniszterelnök, és az ENSZ megbízott, Állampolgári
Alapjogok Biztosa is. A hazaáruló tömeggyilkos hivatalnok terroristák elleni korábbi büntető feljelentés
kiegészítéseként kapja: Guzsnan Éva Nikolett rendőrségi nyomozótiszt, az Országos Rendőrfőkapitányságon.
A feljelentés indokolása és az indokolást alátámasztó hatásmérési és egyéb bizonyítékok:
Az eddig kormányra került magyarországi politikai pártokra jellemző, mindenki megbizonyosodhat róla az
összegyűlt konkrét hatásmérési bizonyítékok alapján, hogy talaj- és népmérgezést folytattatnak, az EU és az
USA hasonló programjai „sikerére” hivatkozással alkalmaztatott mérgező „káliumműtrágyázással” és
„Nemzeti Só Stop Menzareformmal”. Ezek a káliumot mérgezően túladagoló és konyhasó hiányos étkezésre
kényszerítik a bennszülött magyarokat, ami a Nobel-díjas kutatók hatás mérései szerint is életrövidítő és
ivartalanító, fajirtó hatású! Az is népirtás, hogy a mezőgazdasági vegyszerekkel mérgezett földekről, s a
szennycsatornák hiányosan tisztított hordalékából bejutó vegyszerek, s fertőző vírusok is szennyezik azokat a
folyókat és tavakat, melyek vizéből csak kavicson és homokon átszűréssel és klórozással készítik a magyarok
ivóvizét. Miért van így? Azért, mert ma is ezekkel folytatott fajirtást ír elő a Biblia és a Talmud a zsidóknak?
(Lásd: 2 Mózes 23./ 20-33, 5 Mózes 7./ 2., 22, Talmud Baba kamma 93 b. lap és Talmud, Taanith 10 a. lap.)
Ezt a fajirtást folytatják a hazai terrorista állami hivatalnokok. Úgy, ahogy a Bibliában és a Talmudban elő
van írva. Lassan pusztítják ki a hibás sózással és ivóvíz szennyezéssel a „bálványimádó” őslakosokat a
zsidók által megszerezni akart területről. Olyan ütemben, ahogy a zsidók be tudnak telepedni a kipusztított
nemzsidók helyére. A Talmud a „Jézus után tévelygőket” is a legyilkolandó bálványimádók közé sorolja . . .
2010. november 8.-án a FIDESZ-KDNP kormány elfogadtatta az Országgyűléssel, hogy bármelyik izraeli
cég liberalizáltan betelepüljön Magyarországra, lásd a „HAZAÁRULÓK ORSZÁGGYŰLÉSE? Email könyv
58” című mellékletben (azonosító: Hazaarulok-Orszaggyulese-2010-11-08). Lásd ugyanitt, hogy azt írta a
Szent Korona lap 1990-ben, hogy Izraelben Pozsgay Imre miniszter megígérte, hogy 1 millió ukrajnai zsidó
települhet át Magyarországra. Ehhez már csak a vízumkényszert kell eltöröltetni! És lásd azt is, hogy az
izraelita vezetés 1910-ben közzétett terve szerint ők teljesen el akarják birtokolni Magyarországot. Továbbá
lásd a FAJIRTÁSI TECHNIKA c. mellékletben (azonosító: fajirtasitechnika) a Nobel-díjas kutatók hatásméréseit, s a Ringer infúziós oldat étkezésnél is optimális víz:konyhasó:kálium dózisarányait, amelyek
százszázalékosan bizonyítják, hogy tudatos fajirtás a Nemzeti Stop Só Menzareform! (A részletesebb bűnügyi
dokumentációt lásd a www.tejfalussy.com honlapom Videó, Email könyv, MEHNAM és Tanítás rovataiban!)
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök „jogos védelmet” (BTK) és „megbízás nélküli
közérdekű kárelhárítást” (PTK) folytató oknyomozó (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), Magyarország 2621.
Verőce, Lugosi u. 71., tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408

Utóirat: Nem hihető, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Stop só Menzareformmal és a szennyezett
ivóvízzel tönkretett egészségű magyar fiatalok egészségének a védelmére építteti a méregdrága stadionokat!
Közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon és a Facebook-on és Youtube-on is.
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