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HAZAÁRULÁSBÓL BŰNPÁRTOLJÁK A TERRORISTA, TÖMEGGYILKOS RABBIKAT? 

1./ Az INTERNET útján, magánszemélyek annak idején eljuttatták hozzám is, a T/1473. sorszámú 
törvényjavaslatot, amely az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael 
Állam közötti társulás létrehozásáról szóló  euro-mediterrán megállapodás és annak módosításai 
kihirdetéséről szól.” (A tervezet előadója dr. Martonyi János külügyminiszter volt.)

2010.  november  8-án,  267  igen  és  45  nem  szavazattal  hagyatta  jóvá  az  Orbán  kormány  az 
Országgyűléssel e törvényt, amivel elfogadták Izraelnek az Európai Unióhoz való társulását. Ez a 
törvény pl. liberalizálja, hogy a világ zsidóit a többi népek kiirtására is kötelező Talmudot „Izrael 
vallási törvényeként” elfogadó zsidók cégei és alkalmazottai is beletelepüljenek Magyarországra, és 
magyar cégek és alkalmazottaik betelepülhessenek Izraelbe. Ezzel azt is „törvényesítették”, hogy az 
izraeli  cégekkel  akárhány izraeli  idetelepülhessen,  s  az  „ide szült”,  kettős  állampolgár  gyerekei 
részére akármennyi házingatlant, termőterületet felvásárolhasson. Tehát akik ezt a zsidó migráció 
legalizáló törvényt megszavazták és a fenntartói is mind hazaárulók! A bűnügy mózesi-talmudi 
hátteréről lásd http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IZRAEL-
ATTELEPITES.htm
2./  Évtizedek óta napi több száz magyart gyilkolnak le a terrorista rabbik, akik BONSALT jó 
sóként kóser tanúsítvánnyal étkezési sóként árusíttatják a patkányméreg hatású életrövidítő 
és  ivartalanító  kálisót,  hogy  ezzel  is  felbiztassák  a  kóser  élelmiszereket  egészségvédőnek 
gondoló magyarokat arra, hogy konyhasó helyett kálisóval ízesítsék az ételüket.  A sok kálisót 
tartalmazó egyéb sókat is a tiszta konyhasóénál sokkal magasabb áron árusítják, hogy emiatt is azt 
gondolják a  vásárlók,  hogy jobb a kálisó,  mint  a  konyhasó.  Magas kálisótartalmú „csökkentett 
nátriumtartalmú” étkezési sók pl.:  Bonosal, Vivega, Horváth Rozi, Sara Lee, Douwe Egberts, 
Bad Ischler, és a Nyírtassi  só, de a szabvány jelére nem hivatkozó más sókban is akármennyi lehet 
a kálisó. A népmérgezést a REDI SÓ engedélyezésével és a „csökkentett nátriumtartalmú” étkezési 
sók árusítását megengedő  hamis élelmiszertörvénnyel ”legalizálták” a  99%-ban kálisóból álló 
REDI Só-t. E méregnek a 10 gramm/fő dózisát étkezési sóként ajánlva a hazai gyógyszertárakban 
gyógytápszerként árusították, miközben az MSZ-01-10007-82 érvényes szabvány tiltotta a kálisó 
étkezési sóként árusítását. Kiderítettük, hogy azután engedélyezték az így árusítását, hogy a hazai 
klinikai kísérletekben a 2 grammja is  már  vesemérgezést,  a  4 grammja pedig  vérmérgezést és 
szívműködés romlást idézett elő, az emberkísérletben részt vett tíz emberből mind a tíznél, akikkel 
a  (WHO által  is  ajánlott!)  népirtó  hatású  kálium  túladagolást  szervező  és  fedező   Országos 
Élelmezési és Táplálkozás Tudományi Intézet a klinikákon a Redi Sót megitatta. Ennek alapján 
biztatják fel a magyarokat az OÉTI és  az ÁNTSZ a Stop Só, Menzareform kormányprogrammal, 
amit milliárdos költséggel reklámoznak, hogy „gyógytápszerként” kálisót, vagyis patkánymérget 
együnk tiszta konyhasó helyett, mi is, és a  gyerekeink is. Ehhez nemrég a káliummentes tiszta 
konyhasó gyógyszertári árusítását betiltatták!  Miért irtatják a magyarokat kálisóval a rabbik? 
Azért, hogy legyen sok kiürült ingatlan, amit a fenti törvény alapján „idemigráló” izraeliek 
ingyen vagy igen olcsón megkaphatnak? Beépültek a fajirtást szervező zsidók a kormányba?

Verőce, 2016. augusztus 11.

A kálisóval mérgezést országgyűlési megbízottként, s utána megbízás nélküli kárelhárítóként (Ptk.) 
kivizsgáló  szakértőként,  a  magyarság  jogos  védelemében  (Btk.),  a  fenti  népirtás  és  hazaárulás 
országos felelőseit, a patkányméreg kálisóval sózást megengedő élelmiszertörvény megszavazóit és 
a bebizonyított  fenti bűncselekményeket „nem bűncselekménynek” hazudó ügyészeket is feljelenti:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc  okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit),
hatásmérés-tudományi szakértő, TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

www.tejfalussy.com
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