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ALKOTMÁNYOS JOGÁLLAM HAMIS LÁTSZATÁT KELTI, AKI A HAZAÁRULÁSBAN ÉS  
NÉPIRTÁSBAN BŰNSEGÉDKEZŐ PÁRTOKRA ÉS KÉPVISELŐ JELÖLTEKRE  SZAVAZ!
 
Anélkül,  hogy  népszavazás  feljogosította  volna  őket  rá,  vagyis  alkotmánysértően,  a  
FIDESZ-KDNP KORMÁNY,  1910-ben   megszavaztatta  az  Országgyűléssel  az  izraeli  
cégek liberalizált betelepülését Magyarországra. Megengedték az izraeli és ukrán zsidók  
vízum nélkül Magyarországon tartózkodását is. Mindezt Azután, hogy Simon Perez izraeli  
elnök  nyilvánosan  előadta,  hogy  "Izrael  Magyarországot"  is  fel  fogja  vásárolni.  Ezzel  
végrehajtják  az  Izraeliták  Szövetsége  által  1910-ben  kiszivárogtatott  Magyarország  
elfoglalási  és  leigázási  "100  éves  tervet*,  lásd  melléklet.  Továbbá  a  vízum  nélkül  
beengedett külföldi izraeliták az általuk itt szült, s ezzel magyar állampolgárságot szerző  
gyerekeik nevére „legálisan is” felvásárolhatják  Magyarország ingatlanait. Kiderült az is,  
hogy  az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók biológiai hatás méréseivel is bizonyított tény,  
hogy  kb.  1950  óta,  a  kálium-műtrágyázással  és  a  kálisóval  „sózott”  élelmiszerekkel  
folyamatosan  mérgeztetik  a  magyarokat,  akik  várhatóan  emiatt  kb.  2050-re  teljesen  
nemzőképtelenek  lesznek,  miután  a  folyamatos  kálium  mérgezéstől  kb.  a  negyedik  
nemzedék férfi lesz teljesen nemzésképtelen. Pl. a birka kosok negyedik nemzedéke is  
nemzőképtelen lett a kálisóval is műtrágyázott legelőn. A folyamatos kálium mérgezéssel  
népirtás következtében az országfoglaló izraeliták egyre több "elárvult magyar ingatlant"  
ingyen vagy olcsón megszerezhetnek. A jogállam fenti ellehetetlenítésének a bizonyítását,  
bizonyítékait lásd www.tejfalussy.com honlapon: 8., 10., és 61. videó, 1., 58., és 10. Email  
könyv.  Melyik  mai  hazai  párt  vagy  képviselőjelölt  kampányolt  a  külföldi  izraeliták  
Magyarországra  betelepülése  és  itt  ingatlanszerzése,  s  a  magyarokat  életrövidítő  és  
nemzőképtelenné mérgező kálium- műtrágyázás és kálisóval "sózással" ételmérgezés, pl.  
az interneten Bonsalt, „ jósó” hamis elnevezéssel, Izrael állami Star kosher tanúsítványos  
étkezési sóként árusított kálisó ellen? Tudtommal egyik sem. Vagyis valamennyi folytatná  
az  izraeliták  betelepülésében  és  a  magyarokat  kiirtásban  bűnsegédkezést.  Tehát  
hazaárulás  és  népirtás  legalizálás,  a  demokrácia  sutba  vágása  lenne  bármelyikükre  
szavazni!

Budapest, 2018. április 6. 

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, terrorelhárító

Melléklet*  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 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.”
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