
JOGOS VÉDELMI FELJELENTÉS AZ „ANTISZEMÉTIZMUS MOZGALOM” NEVÉBEN
az  Országos  Rendőrfőkapitányhoz,  Legfőbb  ügyészhez,  a  Kúria  elnökéhez,  az
Alkotmánybíróság elnökéhez és az Állami Számvevőszék vezetőjéhez

Kérem, hogy a hazai és vagy nemzetközi hatóságok haladéktalanul helyezzék hatályon kívül a
zsidókat fajirtásra felbiztató előírásokat, s addig is tiltsák be a Talmud-tanszékes MAZSIHISZ-t és
egyéb  zsidó  szervezeteket,  s  rablógyilkosságra  tudatos  felbiztatásért  helyezzék  vád  alá  a
vezetőiket.

Alkotmánysértési  bűncselekmény  is  az  ezért  a  népirtásért  és  hazaárulásért  felelős  személyek
megtűrése a hazai közéletben. A zsidó és nem zsidó felekezetekben és egyéb szervezetekben, az
államigazgatásban, a törvényhozásban, az ügyészségeken, bíróságokon, s az önkormányzatoknál is!

Szennycsatornákkal  vírusfertőzött,  mérgező  vegyszeres  ivóvizet  kell  innunk  és  életrövidítő  és
ivartalanító  (patkányméreg)  hatású kálisóval  (Bonsalt,  Bonosalt,  Bonsal,  Sara Lee,  Vivega stb.)
„sózott kenyeret” kell ennünk! 1950-ben Nobel díjat kapott 3 kutató, akik mérésekkel bizonyították
a fajirtó hatását! Állatkísérletek szerint a 4. nemzedék lesz teljesen nemzőképtelen. Ez az Izraeli
Haarec lap szerint 2050-re esedékes a nyugati férfiaknál, vagyis az izraeliták kb. két évtized múlva
elfoglalhatják a „kiürített” ingatlanainkat. Állítólag, Henry Kissinger szerint, 2013-tól számított 10
éven belül feladják Izraelt. Emiatt is, az izraeliek tömegével fognak ide menekülni. Ez egy 1910-
ben meghirdetett 100 éves Alliance Israélite terv is. Emellett Simon Perez néhai izraeli elnök szerint
Izrael  felvásárolja Magyarországot.  2010 óta liberalizáltan települhetnek be Magyarországra az
izraeli cégek. A vörösiszap katasztrófa elterelte róla a figyelmet, hogy népszavazással feljogosítás
nélkül engedélyezték! Közben azt is népszavazás mellőzésével engedélyezték, hogy vízum nélkül is
itt tartózkodhatnak az izraeli és ukrán-orosz zsidók. Ha voltak innen elszármazott felmenőik és vagy
ide szülnek gyereket, az utód nélkül kipusztult magyarok minden élettere, ingatlana az övék lehet?! 

Arcátlanul  antiszemitázhatnak,  akik  érvényben  tartják  a  zsidókat  rablógyilkosságra  felbiztató,  a
„Jézus után tévelygőket” is „kiirtandó bálványimádóknak” minősítő, talmudi és mózesi előírásokat?
Pl. lásd: Talmud Taanith 10 a. lap, Talmud Baba kamma 93 b. lap, 2 Mózes 23/20-33, és 5 Mózes
7/1-26, 2 Sámuel, Rabba bevétele stb. Nem a zsidó származás a baj, hanem a fajirtás! Meg ha pl.  a
600.000 zsidó holokauszt áldozatból eddig még csak 92.000-nek a nevét derítették ki, de mindenki,
a nem kiderített nevűek (utódai) részére is kifizettették a magyar néppel a kártérítést. Ki tudja mire
használják? Például antiszemitázásra? És magyarországi zsidó olimpiára? Az Orbán Viktor által
most  meghirdetett  40  millió  Ft-os  lakásszerzési  támogatás  gyermekszülési  feltételeit  csak  a
betelepülő nemzőképes zsidók fogják tudni teljesíteni, az ivartalanított magyarok nem?! Mit szól
hozzá az Állami Számvevőszék? 

A mózesi-talmudi fajirtási módszereket jelenleg ellenünk is alkalmazzák! A biológiai hatás mérési
stb. bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com honlapomon!

Budapest, 2019. február 16. 

Felelősséggel közzéteszi: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (1-420415-
0215, an: Bartha Edit), oknyomozó méréstudományi szakértő. Néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány
és  néhai  Dr.  Tejfalussy  Béla  táblabíró  unokája.  Magyarország,  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.,
www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 2181408
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