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A Jobbik veszélybe sodorta az országot
A 2004-es december 5-ei népszavazás mellé sorakozott a 2016-os november 8. 

Akkor nemzetárulásról cikkezett a sajtó, most a hazaárulás szót maga a Jobbik mondja ki.

„Nem hiszem, hogy bárki azt gondolná, mi lennénk a hazaárulók" – mondta egy jobbikos országgyűlési képviselő egy 

televíziónak nyilatkozva. Óriásit tévedett: ez a „bárki” hatalmas tömeggé növekedett, és töredéknyire zsugorodott a 
Jobbik tábora.

Évszázadok múlva is lemoshatatlan bűn marad a Jobbikon.

Hihetetlen, hogy a Parlamentbe jutnak ennyire éretlen, infantilis emberek, és országos kérdésekben dönthetnek, 
szavazatokat adhatnak le. Személyes hiúságot helyeznek országos érdek elé, pitiáner ambíciókkal mosva el a 
családok védelmét.

November nyolcadika a sötét napok sorához kapcsolódott.

A 2004-es december 5-ei népszavazás mellé sorakozott a 2016-os november 8. Akkor nemzetárulásról cikkezett a 
sajtó, most a hazaárulás szót maga a Jobbik mondja ki. A tudat alattiból felszínre bukott a megnevezés.

„Hazaárulók” – hangoztatta tévéműsorban egy érintett. . . .”

A  magyarországi  országgyűlés  hazaáruló  képviselői  által  2010.  október  10-én
Magyarországra  is  érvényesnek  elfogadott  Európai  Unió  és  Izrael  közötti  ún.
„gazdasági együttműködési megállapodás” az Izraelita Szövetség alábbi 100 éves
tervének a beteljesítése, amit most próbáltak népszavazással utólagosan legalizálni:

A HÍDFÕ  Baráti  Köre (Fabó  László,  22  Hancock  Street,  San  Francisco,  CA 94114,
U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványából: 

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
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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  idő  alatt
elérhessétek.”

Csak a Jobbik lép fel az 2010. október 10-i hazaárulás utólag törvényesítése ellen?

2010. október 10-én, az Országgyűlés népszavazás mellőzésével megszavazta hazánkra
is érvényesnek az Európai Unió és Izrael közötti  megállapodást*, ami szerint akárhány
izraeli cég "liberalizáltan" betelepülhet hazánkba. Egyedül a Jobbik nem szavazta meg. Az
izraeli  cégek  betelepülését  megszavazók  a  hazaárulók.  Ugyanis  2010.  október  10-én
népszavazás mellőzésével megengedték, hogy az izraeli cégekkel akár több millió izraeli
is ide jöhessen, akik ide szült magyar vagy kettős állampolgár gyerekeik részére hazánk
akármennyi  nem állami  tulajdonú  területét,  ingatlanát  felvásárolhatják,  megörökölhetik,
elbirtokolhatják. Néhai Simon Perez izraeli elnök azt nyilatkozta, hogy Izrael felvásárolja
Magyarországot! A migráns ügyi népszavazás visszamenőleg legalizálta volna az Izraelita
Szövetség (mellékelt) 100 éves tervének az Országgyűlés általi beteljesítését, azt, hogy a
zsidók  Magyarországot  teljes  egészében  elbirtokolják  a  magyaroktól,  minden  magyart
kiirtva és vagy elűzve. Mivel a zsidó vallási törvények, a Talmud és Ószövetség még ma is
előírják,  hogy a zsidók mind egy szálig irtsák ki  az általuk elfoglalt  területek nemzsidó
lakosságát, amíg ezeket a fajirtásra felbiztató zsidó törvényeket hatályban tartják, addig
közveszélyes potenciális terrorista mindegyik vallásos izraelita talmudista. 

A megszavazott megállapodást lásd: 
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/58.emailkonyv:hazaarulok.
orszaggyulese.pdf

Budapest, 2016-11-18.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (2621 Verőce, Lugosi u. 71.), tudományos kutatás gyorsító
hatásmérési  eljárási  szabadalmak  és  az  ezek  alapját  képező  optimum  behatárolási
bázissoftware  feltalálója,  jogos  védelemként  és  jogos  önvédelemként  (Btk.),  közérdekű
kárelhárítási megbízás nélküli ügyvivőként (Ptk.) a magyar állam és a magyar önkormányzatok
hivatalnokai  és  az  őket  irányító  politikusok  és  tudományos  szakértőik  helyett.  (website:
www.tejfalusy.com, telefon: +36 20 218 1408)
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