NYILVÁNOS közérdekű kárelhárítási javaslat, a Jobbik Magyarországért Mozgalom keretében az
Országgyűlésbe bekerült valamennyi képviselő részére, dr. Hegedűs Lórántné Kovács Enikő címére
Tárgy: zsidózás helyett, a zsidókat fajirtásra felbiztató törvényeik hatályon kívül helyez(tet)ése kell!
A zsidó nép új holokauszttól mentését is szolgálhatná, ha egyes ószövetségi és talmudi törvényeik, vallási
előírásaik hatályon kívül lennének helyezve. Ifj. Hegedűs Lóránt, az ezeket a törvényeket hivatalból jól
ismerő lelkész, az Ön férje, ha ismer nem magyargyűlölő magyarországi rabbikat, akár velük összefogva is,
segíthetne összegyűjteni azokat a ma is érvényes, diszkriminatív ószövetségi és talmudi stb. „törvényi”
előírásokat, amelyek ma is felbiztatják a zsidókat minden nem zsidó megvetésére, lealázására, elűzésére,
legyilkolására, kirablására (pl: 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26. ), ill. Talmud: „Minden nemzsidónő
ku.va”, „Izrael országa esővizet iszik, mindenki más szennyezettet”, „Szabad egy nemzsidót megölni” stb.).
Nem elvi kérdésről, hanem 2050-re a magyarokat is nemzőképtelenné mérgező népirtásról van szó, amin a
mellékelt 103. email könyvemben közzétett, országok szernti kálisó fogyasztási és termelési bizonyítékokból
valószínűsíthetően elsősorban Izrael és a Kanada (héberei) gazdagodnak. Lásd a kálisó kosher BONSALT-ot!
Mellékletek: 1./ HÉBERISZTÁN MAGYARORSZÁG? (Email könyv 103.) 2./ KIEGÉSZÍTÉS A JOBBIK
REKLÁMSZÖVEGÉHEZ (kiegeszitesajobbikreklamszovegehez181110-2)
Budapest, 2018. november 12.
Tisztelettel:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc, néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és néhai Bartha Béla
budapesti rendőrfőkapitány-helyettes unokája, okl. vill. mérnök, a káliummal növény mérgezést közvetlenül
monitorozó GTS-ANTIRANDOM hatás mérés tudományi nemzetközi szabadalmak szerzője (személyi
szám: 1-420415-0215., an.: Bartha Edit), MNBPJT megbízás nélkül kárelhárító ügyvivő (lásd: Ptk.), korábbi
környezetvédelmi minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai méréstudományi
szakértő

Utóirat: Kedves Képviselőasszony! A Jobbik médiát szervező Pál Gábor úr újabban miért nem veszi fel a
telefont, ill. miért nem válaszol az e-mail címeire küldött üzeneteimre? Őt is eltávolította a parlamenti Jobbik
frakció, mint eddig mindenkit, aki ténylegesen segíteni próbált a magyarok ellen életrövidítő és ivartalanító
vegyi fegyverként alkalmazott kálium túladagolás leállíttatásában? Vagy meghalt, mint az Ön tisztelt apósa,
Dr. Hegedűs Lóránt püspök úr és Dr. Schweitzer József főrabbi úr is, akik segíteni igyekeztek a mózesitalmudi módszerű fajirtás leállításában? (Schweitzer József főrabbi úr pl. megnézette a Budapesti Zsidó
Egyetem titkárával a www.aquanet.fw.hu tudományos honlapomon közzétett mérési bizonyítékokat és
kárelhárítási javaslatokat. Ő, miután megnézte, azt mondta, hogy „teljesen igazam van, de ők se tudják
rávenni a zsidókat olyasmire, ami esetleg csökkenthetné a profitjukat”. Ezután nem sokkal a hazai
médiafelügyelő azzal, hogy „antiszemitizmussal” rágalmazott, eltávolíttatta a hazai freeweb szerverről és
ezáltal az internetről is a www.aquanet.fw.hu honlapot, úgyhogy az azóta már csak a külföldi szerveres
www.tejfalussy.com „fizetős” új honlapom egyik belső honlapjaként működik.)

Mellékletekkel a honlapom MEHNAM rovatában lesz megtekinthető! (Iratjel: Jobbik-karelharitas-181112)
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Amíg a hébereket rablógyilkosságra feljogosító törvényeket nem helyezik hatályon kívül, addig,
ha bejutnak a törvényhozásba, büntethetetlenül kirabolhatják, legyilkolhatják a nem hébereket,
tárgy:
lásd a mellékelt bizonyítékokat: 1./Jobbik-karelharitás-181112
2./kiegeszitesajobbikreklamszovegehez 3./Email-konyv-103email2

