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Tárgy: segítség kérés Vona Gábortól és párttársaitól a hazai „MTA” terrorizmus elhárításához 

Címzettek: Vona Gábor országgyűlési képviselő, Jobbik Magyarországért Párt elnök és társai

Jelen nyílt levélben ismételten segítséget kérek Öntől és a többi országgyűlési párt elnökeitől és 
képviselőitől,  a polgármesterektől  és önkormányzati  képviselőktől,  és egyéb szervezetektől  is,  a 
hatáskalibráló  mérések  alapján  a  Ptk.  484-487.  §  alapján  végzett  kárelhárítás  útján  általunk 
felderített „MTA”-terrorizmus, Európai Uniós állásfoglalás kéréssel megfékezéséhez. 

Mellékelem  a  „privatizálás”  szó*  (tudományos  akadémiai  és  jogszabályi)  átértelmezését, 
átkalibrálását  is  elkövető  „Moszadista  Talmudista  Alattomosok”  („MTA”) bűnszervezetei  elleni 
alábbi nyilvános vádiratomat. Az „MTA” konyhasóval és kálisóval műtrágyázással talajmérgezéssel 
aszályosítva megmérgezteti a takarmány-, ill. élelmiszer növényeket. Konyhasóval kevert kálisóval 
(pl. BonSalt, Bonosalt, Vivega stb.) is mérgezteti az élelmiszereket. Emellett szennyvízcsatornákkal 
mérgezett,  fertőzött  folyók  vizéből  gyártott  ivóvízzel,  a  tiszta  desztillált  ivóvízhez  jutás 
akadályozással is életrövidíti, pusztítja a magyarokat. „MTA” ezen bűncselekményei méréstani és 
bűnügyi  dokumentumait  lásd  a  www.tejfalussy.com  internetes  honlapomon  (és  azon  belül)  a 
www.aquanet.fw.hu honlapunkon. 

Választ kérek Ön(ök)től, ill. az Európai Uniótól is arra, hogy miért nem büntetik a magyarországi 
törvények,  rendeletek  fenti  (az  izraeli  törvénykönyv  Tóra  és  Talmud)  szerinti  emberiség  elleni 
bűncselekmény, rablógyilkosság** szervezőit, végzőit, folytatóit, nyomeltüntetőit? Mi az oka? Az, 
hogy a  magyarországi  „illetékes”  hivatalnokok  a  zsidó  csalásokra,  rablásokra,  gyilkolások  jogi 
lehetőséget  biztosító  és  az  elkövetők  megbüntetését  akadályozó  ellentmondásokat,  pl.  fogalom 
átkalibrálásokat,  jogi hiányosságokat, hibákat, építettek be a törvényekbe, rendeletekbe és egyéb 
szabályokba?  Például  a  hazai  élelmiszer-rendeletekbe  és  -szabványokba,  hogy  a  „Nemzeti 
Sócsökkentési,  Stop  Só  program”  elnevezésű  népirtást  szolgáló  élelmiszer  rendelettel  a 
miniszter(ek)  büntethetetlenné  tehessék  a  konyhasó  mérgező  kálisóval  helyettesítését,  a  minden 
étkezési sóra vonatkozó Magyar Szabványt kijátszva? Mit tettek, mit kívánnak ezek ellen tenni?

Magyarországnak nincs szükség olyan kormányra, olyan miniszterekre, olyan országgyűlésre, olyan 
pártokra,  olyan  országgyűlési  képviselőkre,  olyan  önkormányzatokra,  olyan  önkormányzati 
képviselőkre, amelyek/akik a privatizációnak nevezett* csalással előidézett ország eladósodás miatti 
hiteleket a magyar nyugdíjasok életének rövidítésével** szerzett bevételekből és az ivartalanított 
magyar  lakosok kiürült  ingatlanai  liberalizálva idetelepített  izraeli  cégeknek bérbeadásából  vagy 
eladásából törlesztik, ill. engedik fizetni, törleszteni! Eddig 12 eltitkolt csőd főokot*** derítettünk 
ki, amelyek eltitkolása is hazaárulás, s aminek az „MTA”-s elkövetőit Önök is fel kellene jelentsék! 
Hazánkat csak a mellékelt „sarkalatos” védelmi program megvalósításával lehet megmenteni!**** 

Budapest, 2013. november 1.

Tejfalussy András
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*  Függelék:  A  korábban  más  jelentésű  privatizálás  szó  fedezetében  büntethetetlenül  folytatott 
Magyarországi közvagyon elrablás is „MTA” csalás. Lásd a privatizálás szó eredeti, teljesen más 
jelentését  a  privatizálás  előtti  időszakban  (hosszú  ideig)  érvényes  hazai  értelmező  szótárakban. 
Miután  véghezvitték  a  hazaárulást,  kiadtak  egy  új  MTA-s  értelmező  szótárt,  ami  „közvagyont 
magánkézbe ad” jelentésűre módosította az addig mást jelentő privatizálás szót. 
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**Függelék:  Tórai-talmudi törvény, amelyeket ellenünk alkalmaz(hat)nak Magyarországon:

Tóra: Mózes V. könyve 7. rész. Cím: „A bálványimádókkal barátkozni s őket kímélni nem kell”. (A 
Talmud szerint valamennyi  keresztény bálványimádó.): „2. És adja őket az Úr, a te Istened a te 
hatalmadba,  és  megvered  őket:  mindenestől  veszítsd  ki  őket;  ne  köss  velük  szövetséget,  és  ne 
könyörülj rajtok”.  Mózes II. könyve, 23. rész. Cím: „Igazságról, felebaráti szeretetről és innepek 
megtartásáról való törvények”. 20. Imé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az 
útban, és bevigyen arra a helyre, a melyet elkészítettem.”  „23. Mert az én Angyalom te előtted 
megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khitteusok, Perizeunosok, Lananeusok, Khivveusok és 
Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.” „25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a 
te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közületek a nyavaját”. 

26.  „El sem vetél,  meddő sem lesz a te földeden semmi;  napjaid számát teljessé teszem.” „28. 
Darazsat is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a Khivveust, Kananeust és Khitteust.” „29. De nem 
egy esztendőben űzöm ki őt előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és megsokasodjék ellened a 
mezei vad”.  „30. Lassan-lassan űzöm ki őt előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.”  „31.  
És határodat a veres tengertől a Filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a folyóvízig: mert 
kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled.” „33. Ne lakjanak a te földeden, 
hogy bűnbe  ne  ejtsenek  téged  ellenem:  mert  ha  az  ő  isteneiket  szolgálnád,  vesztedre  lenne  az 
néked”. 

A Talmudból kiderül, melyek a fő különbségek a zsidók életrövidülését,  betegségét meddőségét 
gátló ivóvize és kenyere, és a  betegségekkel, meddőséggel terhelt, rövidéletű nemzsidóké között:

A BÖJTNAP, Taanith 10 a. lap: "Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. 
Izrael országa iszik elsőnek és azután a világ, hasonlóképpen az olyan emberhez, aki sajtot készít s 
az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent pedig otthagyja.”  BABA KAMMA. Első kapu. 
Polgári perek: „93 b. lap: Betegség alatt a epét kell érteni, még pedig azért, mert 83 betegségnek 
van kitéve; a „betegség” szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt előzi egy sóskenyér s rá egy 
korsó víz.”  

Néhány jellegzetes  talmudi  előírás,  amelyek  a  zsidókat  jelenleg  is  felbíztatják  a  nem zsidókat 
irtásra,  megalázásra,  kirablásra,  a  nem  zsidó  hatóságoknak  hazudásra,  a  bíróságon  hamisan 
tanúskodásra, a perekben eljáró hivatalos személyeket (bírókat, ügyészeket, rendőröket) pedig arra, 
hogy mindig a zsidók javára döntsenek, s ehhez cseleket, csalásokat kövessenek el.

„Ha egy izraelita  egy nemzsidóval  elődbe jön törvénykezni,  akkor  tartozol,  ha a  zsidó törvény 
szerint valahogyan igazat tudsz neki adni, neki igazat adni és amannak azt mondani: így van ez a mi 
törvényünk szerint; és ha a világ népeinek törvényei szerint (tudsz neki igazat adni, akkor tartozol) 
neki igazat adni és amannak azt mondani: így van ez a ti törvényetek szerint; ha pedig így sem, 
akkor amazt csellel kell rászedni. 113 a lap. (41. old.) Ha egy zsidónak ökre egy nemzsidónak ökrét 
ledöfi, akkor õ nem tartozik kártérítéssel, ha azonban egy nemzsidónak ökre a zsidónak ökrét ledöfi, 
akár készakarva, akár nem készakarva, akkor tartozik az egész kárt megtéríteni, mert isten az õ (a 
nemzsidók) vagyonát átadta az izraelitáknak. (Ugyanez áll a 13 a. lapon, továbbá 38 ac lapon és a 
hosen-hamispath 406,1 alatt.) 37 a lap. (40. old.)”. „Akit kényszerítenek az esküre, ha mindjárt az 
Isten nevére kell  is  esküdnie,  az eskü semmis.  Így pl.  ha egy király vagy fejedelem vagy más 
felsőbbség ráparancsolja az esküt a zsidóra, akkor az nem köteles az igazságra esküdni, ha ebből 
egy hitsorsosának kára lenne. Ha pl. arra kellene esküt tennie, hogy egy zsidó egy keresztény nővel 
erőszakoskodott,  akkor  az  a  zsidó,  aki  mint  tanú,  eskütételre  szólíttatik  fel,  köteles  minden 
meggondolás  nélkül  annak  az  ellenkezőjére,  amiről  tudomással  bír,  az  esküt  letenni  s 

4/12. oldal, 2013-11-01, Kód: terrorelharitas-segitese-131101vona

www.tejfalussy.com



gondolatbanmegsemmisíteni, mint hogy az kényszereskünek tekintendő. Ugyanígy, ha az történnék, 
hogy a felsőbbség egy zsidónak pénzét vagy vagyonát el akarná kobozni s az a zsidó a pénzét 
biztonság okából egy másik zsidónak adná át megőrzésre: az, akinél a pénz el van rejtve, ha esküre 
kényszerítik, nem tartozik az igazat bevallani. 232,12.14. (67.old.)”. „Ha egy zsidó meglopott egy 
nemzsidót .... és esküvésre kényszerítik... akkor az esküt az õ szívében érvénytelennek jelentse ki, 
minthogy kényszerítve volt az esküre. (Lásd a 396., 398., 399. sz. jegyzetet.) 239,1. (68. old.)”. 
„ Egy nemzsidó nem alkalmas tanúságot tenni. 34. (68. old.)”. Tosephoth. A nemzsidó megrablása 
meg van engedve. 13 b. lap. (65. old.)”. „114 a. lap. Ha egy izraelita egy olyan földet, amely egy 
másik  izraelita  földjével  határos,  egy nemzsidónak adott  el,  akkor  ki  kell  őt  közösíteni,  mert  a 
szomszédja azt mondhatja: Te egy oroszlánt telepítettél a határomba. (Ugyanez áll a Baba mezia 
108 b. lapján és a Jore de,ah 334, 43 alatt.)”.

„Ha egy nemzsidó tartozik egy zsidónak s ott van egy zsidó, aki a nemzsidó javára a zsidó ellen 
tanúságot tudna tenni, s más tanú kívüle nincsen és a nemzsidó felszólítja őt a tanúságtételre: akkor 
az olyan helyeken, ahol a nemzsidók törvénye szerint egy tannak a vallomása is elegendő arra, hogy 
valakit  fizetésre  kötelezzenek:  tilos  a  zsidónak tanúságot  tennie:  ha pedig mégis  tanúságot  tett, 
akkor ki kell őt átkozni. 28,3 (68. old.)”

„Szabad a gyilkosoknak, rablóknak és vámosoknak esküdni, hogy az (amit szállít) királyi vagyon: 
Hillel iskolája azt mondja: még esküvéssel is megelőzheti őt, ha mindjárt nem is kényszerítik reá. 
28.a lap. Misna. (38.old.) ...Ez olyan vámosra áll, aki korlátozás (taksa) nélkül dolgozik). ... Semuél 
mondá:  A  kormány  törvénye  törvény  (Ez  azonban  így  értelmezendő:  Az  Izráel  kormányának 
törvénye törvény.) (Tosephot) 38. old.)” „20 a. lap. Jehuda rabbi mondja: Tudjátok, hogy minket 
Jochannan rabbi mindig arra tanított, hogy szükség esetén befolyásolni kell a tanúkat, akik ha nem 
látták is az újholdat; mégis bizonyítsák annak megjelenését,(...) (19.old.)”

Rasi. Rabina rabbi tanítja, hogy a nemzsidóktól elveszett tárgyat szabad megtartani. 27 a. lap. (43. 
old.)

A munkabérnek tartása egy nemzsidónak a zsidóval szemben tilos, egy zsidónak a nemzsidóval 
szemben azonban meg van engedve. (52.old.) 

Ha egy üzlettárs lopott vagy rabolt, tartozik a hasznot társaival megosztani. Ha valaki azzal bízott 
meg mást, hogy a pénzével kereskedjék és mindaz, amit találni fog az övé lehet, és ez a segéd már 
kifizetett adósságokat is újból bekaszált a nemzsidónál, akkor ez "talált jószágnak" minõsítendõ, 
mivel minden kifizetett váltónak csupán annyi értéke van, mint egy darab papirosnak. Aki tehát 
ilyen pénzt a nemzsidónak visszaadna, nem lenne köteles a főnökének azt megtéríteni és magától 
érthetően előre is joga van azt megtartani. 176,12. (68. old.)

Ha valaki üzletet kötött egy nemzsidóval s odajött egy másik zsidó és segített neki s megcsalták a 
nemzsidót  a  MÉRTÉKNÉL.  SÚLYNÁL  VAGY  A  SZÁMNÁL,  AKKOR  OSZTOZNAK  A 
NYERESÉGBEN,  TEKINTET  NÉLKÜL  ARRA,  HOGY  AZ  A  ZSIDÓ  A  FIZETSÉG 
ELLENÉBEN VAGY GRÁTISZ SEGÍTETT. 183,7. (68-69. old.)

Chama  bar  Gorja  rabbi  mondá  Rabh  nevében:  Honnan  (tudjuk  azt,  hogy)  egy  nemzsidónak 
elvesztett jószága meg van engedve? (Eduter,22,3): Ha atyádfia ökrét vagy juhát látod tévelyegni, 
ne menj el mellette, hanem vidd vissza atyádfiának... hasonlóképpen cselekedjél atyádfia minden 
holmijával.  "Tehát  atyádfiának  tartozol  visszavinni,  de  nem  egy  nemzsidónak.  Ha  pedig 
visszavinné, akkor nagy kihágást követ el. 113 b. lap. (42.old.)

„A nemzsidónak megtévesztése a visszaadásnál (ha a nemzsidó a saját kárára tévedett) meg van 
engedve.  (Ugyanez  áll  Chosen-ha  mispaht  348,2.  alatt.)  Semuél  egyszer  itt  vett  meg  egy 
nemzsidótól egy aranyserleget, amit az bronznak tartott, négy drachmáért és azonfelül rászedte őt a 
számlálásnál egy drachmával. Kananan rabbi egyszer 120 hordó bort vett meg 100 gyanánt egy 
nemzsidótól és rászedte őt 1 drachmával és azt mondta neki: Lásd, én megbízom benned. Rabina
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egyszer vett egy nemzsidótól pálmatörzseket s így szólt a szolgájához: Menj és hozzál nekem a 
gyökerekből, mert a goj csak a darabszámot tudja a vastagságot nem. Asi rabi egyszer úton volt és 
egy  gyümölcsöskertben  szőlőtőkéket  látott,  amelyeken  szőlőfürtök  függtek;  erre  így  szólt  a 
szolgájához: Menj és.nézd meg: ha azok egy nemzsidóéi akkor hozz belőlük, ha azonban zsidóéi, 
akkor ne hozz. 113 b. lap (42.old.)”.

„A nemzetek  (gojim)  mésszé  fognak égettetni.  És  Jehuda rabbi  mondá:  Éppúgy,  mint  a  mész; 
miként a mésznek nincs más rendeltetése, minthogy elégessék, épp úgy a világ népeinek sincs más 
sorsuk, mint az elégetés”. 35 b. lap. „

Bibiában (Samuel II. Könyve 12.31., Rabba bevétele, van is hozzá egy „sikertörténet”: „26. Joáb 
pedig hadakozék az Ammon fiainak városa, Rabba ellen, és meg vevé a királyi várost. (…). 29. 
Egybegyűjté  azért  Dávid  mind  az  egész  népet,  és  aláméne  Rabba  ellen,  és  harczola  ellene,  és 
elfoglalá  azt.  31.  A népet  pedig,  mely benne vala,  kihozatá;  némelyét  vasborona alá,  némelyét 
fejsze  alá  vetteté,  némelyeket  mészkemenczén  vitt  által,  és  így  cselekedék  az  Ammon  fiainak 
minden városával. Haza méne azután Dávid és az egész nép Jeruzsálembe."  

"A talmudi előírások a „TALMUD MAGYARUL" című hiteles Talmud fordításból lettek idézve. 
A fordítás szerzője és kiadója is: Luzsénszky Alfonz, Budapest, 1910. Ezt a fordítást, amiben zsidó 
maffia szervezeti-működési szabályai ismerhetők fel, 1910-ben tették közzé, vagyis abban az évben 
amikor  a  zsidókat  Magyarország  teljes  elfoglalására  uszító  kiadványt  jelentetett  meg  az 
ALLIANCE ISRAELITEE (Zsidó Szövetség, Russischen Invaliden 1910 dec. 30. 285. szám), amit 
magyarul is közzétettek. (Weimaier Hist.Gen.Taschenbuch, S. XII. szám). 

Mire számíthatunk, ha áttelepítik az izraeli cégek tagjaiként és alkalmazottaiként az izraeli zsidókat 
hazánkba? 2010. év december 8-án az Orbán Kormány elfogadtatta az Országgyűléssel az izraeli 
cégek liberalizált idetelepülését. Ezek tulajdonosaiként és alkalmazottaiként most már akár Izrael 
teljes  lakossága  is  áttelepülhet  Magyarországra.  A földtörvény már  régóta  lehetővé  teszi,  hogy 
szabadon  béreljék,  felvásárolják,  csereberéljék  hazánk  termőterületeit  és  más  ingatlanait,  lásd 
Sukoró! Ezzel itt is az „Ölni születtem” sisakos cionista katonák rémuralmát akarják megvalósítani:
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*** Függelék:

Hunok /Szkíták/ Világtalálkozója - Nemzetegyesítés - Parádfürdő

Ideje: 2013.Magvető Hava /október/ 23-24-25-26-27.

Előadásom témái:                                                                                
                 
HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK A 12 (TIZENKÉT)
ALAPVETÕ FÕ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS:

1./  ASZÁLYKÁR FOKOZÓ KONYHASÓ- ÉS KÁLISÓ MŰTRÁGYÁKKAL MÉRGEZIK A 
TERMŐTALAJOKAT (hogy ezzel eladósítva a magyar gazdákat, ezek elveszítsék a földjeiket).

2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKŰ OPTIMÁLIS 
ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítő + ivartalanító hatású!).

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET 
(a kálium túladagolás is életrövidítő+ivartalanító = népirtó hatású!).

4./  TUDATOSAN  RÁKÉNYSZERÍTENEK  A  KÁLIUMOT  MÉRGEZŐEN  (ANTI- 
FIZIOLÓGIÁSAN) TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE.

5./  TUDATOS  CSALÁSSAL  GÁTOLJÁK  A  EGÉSZSÉGVÉDŐ,  GYÓGYÍTÓHATÁSÚ 
DESZTILLÁLT  VÍZZEL  VÍZPÓTLÁST,  HELYETTE FERTŐZŐ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET ÉS 
MÉRGEZŐ VEGYSZEREK IS TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET.

6./  1-5.  FOLYTATÁSÁHOZ  TUDATOSAN  MEGHAMISÍTOTTÁK  A  LABORATÓRIUMI 
ADAT  ÉRTÉKELÉSHEZ  ÉS  EGÉSZSÉGÜGYI  ELŐÍRÁSOKHOZ  ALAPUL  VETT 
(HATÁRÉRTÉK) SZÁMOKAT.

7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárait, mint az azonos piacon
árusító  külföldiek  (szlovákok  stb.)  termékárait.  Emiatt  a  magasabb  árú  hazai  termékek 
eladhatatlanok és a magyarországi termelők beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelő üzemi 
munkahelyeket.

8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelő erőművek geotermikus (magma)hővel fejlesztett olcsó 
nagynyomású gőzre történő átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett 
kőzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását.

9./  Magyarországnak  azért  is  lett  a  korábbinál  is  sokkal  nagyobb  külföldi  adóssága,  mert  a 
kormányok,  e hitelek  törlesztésére pénzszerzés  címén külföldieknek eladott  magyar  területekért, 
vállalatokért,  ingatlanokért  beszedett  összegnél  többet,  sok  ezer  milliárd  forintot  elpazaroltak, 
elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba
a vezetékes ivóvízbe átjutó fertőző vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak.

10./  A testfolyadékokbeli,  az ezzel egyező Ringer infúziós oldatbeli,  infúziónál és étkezésnél  is 
optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 2 : 4,7 = 0,43 gyilkos dózisarányt alkalmaztató  
magyarországi kormányok az ezúton ivartalanított és rövidített életű magyarok kiürült ingatlanait 
“átengedik” külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra befizetett pénzét.
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11./  Értelmező  szótárban  nem  értelmezett  szavas,  szókombinációs  tevékenység-elnevezésekkel 
kibújtatják az ilyen elnevezéses tevékenységekkel bűncselekményt folytatókat a jog hatálya alól. 

12./ 1-11. FŐLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS-ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BŰNE.
AZ 1-12./  PONTBAN  LEÍRT  TITKOS  FŐ  CSŐDOKOK  RÉSZLETESEBB  TUDOMÁNYOS 
MÉRÉSTANI- ÉS BÜNTETŐJOGI BIZONYÍTÁSÁT, KONKRÉT BIZONYÍTÉKAIT LÁSD AZ 
INTERNETES HONLAPOMON!

Verőce, 2013. 11. 01.

Tejfalussy András

*

LEHET, HOGY AZ ALÁBBI EGY INTERNETES „JOBBIK MAGYARORSZÁG REKLÁM”? 
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MAGYARORSZÁG MEGVÉDÉSE

Sarkalatok:

I. Aranybulla szerinti magyar föld védelem érvényesítése, eredeti kisgazda „21 pont” 
érvényesítése.

II.  Az  eltitkolt  1-12.  magyarországi  csőd  főok  mindenki  tudomására  hozása, 
kiviztelezhető csődelhárítási megoldási alternatívákkal együtt. 

III. Kapcsolat, hálózat létrehozás, minden településen legyenek nemzeti informátorok 
és szószólók.

IV. Hatályon kívül  helyezni a  Talmud és Tóra zsidó törvények emberi  jog sértő, 
fajirtó,  kirekesztő,  diszkrimináló szabályait,  előírásait,  ki kell  rekeszteni  az azokat 
szolgálókat, fenntartókat.

V. Ellenség hatástalanítási eljárások:
 mérés, pontos hatás-kalibrálás, döntés optimalizálás, (a GTS, ANTIRANDOM, 

APLA software-im alkalmazásával),
 jogkijátszásokat leleplezés,
 tudományos néphülyítőket, csalókat, csalásokat leleplezés,
 a  12 eltitkolt  csőd főok és  a  hasonlók felelőseit  és  bűntársaikat  leleplezés, 

néven nevezés, elítélés, iskoláikat ellehetetlenítés,
 Tanítás-javítás, 
 Jogi  és  oktatási  csalásokat,  csalási  módszereket  leleplezés,  megtorlás, 

képviselőiket, fedezőiket egymással szembefordítás, kiközösítés, vagyonuktól 
megfosztás, 

 Az ellenség bűnös tevékenységei és mulasztásai miatt károsultakat kártalanítás.

Melléklet: 21 pontos kisgazda program

Verőce, 2013. 11. 01.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök feltaláló
(a Magyar Szellemi Védegylet rendes tagja)
magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
www.tejfalussy.com, +36 20 2181408

9/12. oldal, 2013-11-01, Kód: terrorelharitas-segitese-131101vona

www.tejfalussy.com



 Melléklet
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Nyílt levél

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!

Javaslom,  hogy kérdezzék ki  orvosaikat,  gyógyszerészeiket,  természetgyógyászaikat  és a 
támogatásukat kérő politizáló személyeket,  politikai,  vallási stb. szervezeteteket a magyarországi 
csőd itt ismertetett 12 (tizenkét) titkos fő okával kapcsolatos korábbi és további tevékenységeiről, 
tekintettel nevezetteknek a magyar gazdaság és a magyarok egészsége tönkretételével kapcsolatos 
büntetőjogi felelősségére! 

Önvédelmi  felhívás,  szabad terjesztésű MEHNAM-info:  Töltsd  le  az alábbi  honlapokat,  mielőtt 
MEGÖL a konyhasóhiányos vagy és káliumtúladagoló étel és a vírusos, vegyszeres vezetékes víz! 
Hogy ki és miért gyilkol, lásd www.tejfalussy.com, egyéni védekezésedhez lásd www.tisztaso.hu! 
Az lenne jó, ha a tiszta sót minden faluban és a városok minden kerületében a tizedes rendszer 
szerint mindenütt legalább 10 ember igényének összeírásával rendelnék, és így forgalmaznák, s a 
tervmodell-licenc szerinti energia-újrahasznosító otthoni ivóvíz-átpárlókat is.

Ezúton  is  kérem,  hogy  jelentkezzék,  aki  segíteni  szeretne  a  Hazánkat,  a  Magyar  Nép 
megmaradását  szolgáló  információk  közzétételében,  ezek  a  saját  honlapján  terjesztéssel,  saját 
levelező partnereivel láncszerűen tovább küldésével stb! 

Verőce, 2013. 11. 01.

Tisztelettel: 

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő 
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce,  Lugosi u. 71., www.tejfalussy.com, e-mail: 
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
T.: 36-20-218-1408 
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