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Tisztelt Alkotmánybírósági Elnök!

Mellékelten megküldöm Önnek az előbbi (terrorizmuselharitas180330Alkbir iratjelű) 
közérdekű bejelentésem további bizonyítékokkal bővített változatát, s az ebben foglaltak 
alapul vételével is kérem a közérdekű bejelentésem határidőben kivizsgálását.

Melléklet  (Kód: terrorizmus-elharitas-180330)

Tisztelettel: Tejfalussy András

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>
dátum:2018. március 30. 14:07

tárgy:Re: Visszaigazolás
küldő:gmail.com

A    terrorizmuselharitas180330Alkbir iratjelű (előbbi) közérdekű bejelentés:  

MIÉRT  NEM  NYILVÁNÍTJA  ALKOTMÁNYSÉRTŐNEK  AZ  ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG  A
ZSIDÓKAT  FAJIRTÁSSAL  INGATLANSZERZÉSRE  FELBIZTATÓ  ÓSZÖVETSÉGET  ÉS
TALMUDOT? KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELNÖKÉHEZ!

         A magyarországi politikában minden mai parlamenti párt alá van rendelve az alábbi
Magyarország  leigázási  tervnek.  Talmudista  terrorista  cionisták  és  ezek  bérencei
uralkodnak, akik nemzőképtelenné teszik a magyarokat és lerövidítik az életünket. Ezzel és
visszafizethetetlen  bankhitelekkel  eladósítással  megszerzik  a  magyarok  ingatlanait.  A
szennycsatornák  szennyvizével  mérgezett,  fertőzött  ivóvízzel  és  konyhasóhiányos,  a
káliumot  mérgezően  túladagoló  étkezésre  kényszerítéssel  is  életrövidítenek.  Utóbbitól  a
férfiak negyedik generációja teljesen nemzőképtelen lesz. A nyugati országokban 1950 óta
folytatják  az  élelmiszerek  kálium tartalmát  mérgezőre  növelő  káliumműtrágyázást,  de  a
keleti  országokat  nem  mérgezik  vele.  1950-ben  kaptak  Nobel  díjat,  az  életrövidítő  és
nemzőképtelenség rontó hatását patkányoknál és embereknél hatás mérésekkel bebizonyító
kutatók. Az izraeli kutatók ezért várhatják a nyugati férfiak nemzőképtelenségét 2050-re,
mert akkorra esedékes a negyedik mérgezett nemzedék. A Biblia és Talmud előírja, hogy a
zsidók fokozatosan, főleg a tiszta desztillált ivóvíztől és jól sózott élelmiszertől elzárással
pusztítsák ki az általuk elfoglalni akart terület népeit. 

Az egyre fokozódó nemzőképtelenség romlás valódi okát bizonyító biológiai hatás mérések,
köztük a nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti,  a kálium műtrágya növény
mérgező, aszálykár fokozó hatását közvetlenül is láthatóvá tevő ANTIRANDOM biológiai
hatás méréseink is megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapomon. Lásd: 8, 10. és 61.
videók, 1., 52., 58. és 101. email könyveim, GTS-Antirandom, MEHNAM 944. stb. 

(Kód: terrorizmuselharitas180330Alkbir)
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feladó:Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>
címzett:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
dátum:2018. március 30. 13:22

tárgy:Visszaigazolás
küldő:mkab.hu

biztonság:   Normál titkosítás (TLS) További információ

Tisztelt Tejfalussy András!

Levelének feldolgozása megkezdődött.
Ha arra érdemi válasz születik, azt az
Ön által megadott e-mail címre fogjuk küldeni.
Addig szíves türelmét kérjük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sértő, gyalázkodó, értelmezhetetlen,
valamint korábban már írásban megválaszolt beadvány esetében új elemet nem
tartalmazó levelekre nem tudunk válaszolni.

Az üzenet szövege:

 MIÉRT NEM NYILVÁNÍTJA ALKOTMÁNYSÉRTŐNEK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
A ZSIDÓKAT FAJIRTÁSSAL INGATLANSZERZÉSRE FELBIZTATÓ ÓSZÖVETSÉGET ÉS
TALMUDOT? KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELNÖKÉHEZ!. 
. . . .  

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls
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A kibővített közérdekű bejelentés:

MIÉRT NEM NYILVÁNÍTJA ALKOTMÁNYSÉRTŐNEK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG A
ZSIDÓKAT FAJIRTÁSSAL INGATLANSZERZÉSRE FELBIZTATÓ ÓSZÖVETSÉGET ÉS
TALMUDOT? KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELNÖKÉHEZ!
         A magyarországi  politikában  minden  mai  parlamenti  párt  alá  van  rendelve  az  alábbi
Magyarország leigázási tervnek. Talmudista terrorista cionisták és ezek bérencei uralkodnak, akik
nemzőképtelenné  teszik  a  magyarokat  és  lerövidítik  az  életünket.  Ezzel  és  visszafizethetetlen
bankhitelekkel eladósítással megszerzik a magyarok ingatlanait. A szennycsatornák szennyvizével
mérgezett,  fertőzött  ivóvízzel  és  konyhasóhiányos,  a  káliumot  mérgezően  túladagoló  étkezésre
kényszerítéssel is életrövidítenek. Utóbbitól a férfiak negyedik generációja teljesen nemzőképtelen
lesz. A nyugati országokban 1950 óta folytatják az élelmiszerek kálium tartalmát mérgezőre növelő
káliumműtrágyázást, de a keleti országokat nem mérgezik vele. 1950-ben kaptak Nobel díjat, az
életrövidítő  és  nemzőképtelenség  rontó  hatását  patkányoknál  és  embereknél  hatás  mérésekkel
bebizonyító kutatók. Az izraeli kutatók ezért várhatják a nyugati férfiak nemzőképtelenségét 2050-
re,  mert  akkorra esedékes  a  negyedik mérgezett  nemzedék.  A Biblia  és  Talmud előírja,  hogy a
zsidók fokozatosan, főleg a tiszta desztillált ivóvíztől és jól sózott élelmiszertől elzárással pusztítsák
ki az általuk elfoglalni akart terület népeit.  
Az 1910-ben közzétett, jelenleg megvalósuló Magyarország leigázási „100 éves zsidó terv”:

„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 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.” (A HÍDFŐ Baráti Köre,
Fabó László,  22 Hancock Street,  San Francisco,  CA 94114,  U.S.A,  „Országhódítók” c.
kiadványából idézve. Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az
Alliance Israelitée fenti felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek és a Weimaier Hist.-
Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerinti a fentieket tartalmazta).

   A Magyarország leigázási célt a hazai kormányok a  Talmud és Ószövetség fajirtó
étkezési diszkriminációi  alkalmazásával,  egyetemi és akadémiai kutatóintézeti stb.  hamis
szakértők segítségével igyekeznek megvalósítani. A módszereiket lásd: Talmud Taanith 10
a.  lap,  Baba  kamma  93  b.  lap,  2  Mózes  23/20-33,  5  Mózes  7/1-26.  1960  óta  kálium
műtrágyázással mérgeztetik a magyarországi növényeket és fogyasztókat. Nem engedik a
nem zsidókat tiszta desztillált vizet inni és tiszta konyhasóval kellő mértékben sózni. Lásd a
„Nemzeti  Stop  só,  Menzareform,  Chipsadó”  törvényi  csalásaikat.  Az  ezekre  alapozva
árusított  patkányméreg kálisót tartalmazó étkezési sókat,  pl.  Vivega, Bonosalt,  Sara Lee,
Horváth Rozis, Bad Ischler,  Star kosher Bonsalt stb. Sikeres a fajirtás. Nemrég egy izraeli
kutató közzétette, hogy az ivartalanodási nemzetközi statisztikák  alapján a nyugati férfiak
2050-re nemzőképtelenné válását várják, de elfedte a valódi okát. A biológiai hatás vizsgáló
mérések egyértelműen bizonyítják, hogy a nemzőképtelenné válás  tényleges oka az 
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étkezéssel túladagolt  kálium és az akadályozott  konyhasópótlás.  1950-ben Nobel díjat  is
kaptak azok biológus kutatók, akik konkrét hatásmérésekkel bebizonyították. Azóta kálium-

műtrágyázzák  növényt,  állatot  és  embert  mérgezően  a  nyugati  országok  élelmiszer
növényeit. A birka kosok negyedik nemzedéke is nemzőképtelenné lett a káliumműtrágyával
növelt  káliumtartalmú  legelőn!  Hazánkban  1960  óta  évente  egy  nagyvárosnyi  ingatlant
ürítenek ki vele. Azért jósolhatják a nemzőképtelenséget 2050-re, mert akkor lesz esedékes
a káliummal műtrágyázással és kálisóval sózással mérgezett emberek negyedik nemzedéke.
             A nemzőképesség fokozódó csökkenése statisztikai tény. A mérgező káliumtartalmú
élelmiszerek nemzőképesség rontó hatása  konkrét  biológiai  hatás  mérésekkel  bizonyított
tény. Az is bizonyított tény, hogy Ringer infúziós oldat 1 liter desztillált vízzel 9 gramm
konyhasót  és  0,12  gramm  káliumot  juttat  be  a  vérbe.  Ehhez  képest  a  magyaroknak
mérgezőnek hazudják a desztillált ivóvizet és a napi 5 grammnál több konyhasót, s napi
legalább  4,7  gramm  kálium  fogyasztást  írnak  elő  optimálisként.  Miközben  az  orvosi
tankönyvek és a klinikai hatás ellenőrző mérések szerint szerint is, az 1 órán belül 1 vagy 2
grammnál több káliumnak a vérbe bejuttatása is már veszedelmesen vese- és vérmérgező! A
sejtmérgező kálium túladagolás ellen csak a Ringer infúziós oldat víz-, konyhasó- és kálium
dózisai szerinti étkezéssel lehet védekezni. Tehát nem szabad hinni az erről lebeszélőknek!
             A HAZÁNKBA IS BEFÉSZKELŐDÖTT FAJIRTÓ TALMUDISTA TERRORISTA
CIONISTA MAFFIA 2050-től végleg elbirtokolhatja a vegyi fegyver káliummal kiürített
valamennyi magyarországi ingatlant. Izraelben, Kínában és a többi keleti országokban sem
használtak  mérgező  mennyiségben  káliumot  műtrágyaként  vagy  „étkezési  sóként”.  A
bizonyított  fajirtás  eredményeként minden az övék lehet,  amit  jelenleg még a magyarok
birtokolnak! Az is bizonyított tény, hogy a WHO az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, s
az Európai Unió Élelmiszer Biztonsági részlege is szervezi, fedezi a kálium túladagolással
népmérgezést és mindenképpen fenn akarja tartani. 
                Az egyre fokozódó nemzőképtelenné romlás valódi okát bizonyító biológiai hatás
mérések, köztük a nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti, a kálium műtrágya
növény mérgező, aszálykár fokozó hatását közvetlenül is láthatóvá tevő ANTIRANDOM
biológiai hatás méréseink is megtekinthetők a  www.tejfalussy.com honlapomon. Lásd: 8,
10. és 61. videók, 1., 52., 58. és 101. email könyveim, GTS-Antirandom, MEHNAM 944.
stb.
              Jogos védelem (BTK) és megbízás nélküli kárelhárítás (PTK) keretében közzétette:
Tejfalussy  András   okl.  vill.  mérnök,  számos  nemzetközi  tudományos  hatásvizsgálati
szabadalom  szerzője,  korábbi  minisztériumi,  országgyűlési  és  önkormányzati  valamint
magyar  tudományos  akadémiai  hatás  mérés  tudományi  szakértő,  (1-420415,  0215,  an:
Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71. E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 
Telefon: +36 20 218 1408.
Verőce, 2018. március 30.  (Kód: terrorizmus-elharitas-180330)
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