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Közérdekű kárelhárítási javaslatom a zsidókat születésüktől a halálukig mindenhol 
fajirtásra kötelező mózesi, talmudi törvényeik hatályon kívül helyezésére.     

(Hivatkozás: Ptk. 484-487. §.) 

 

Nyilvános közérdekű kárelhárítási javaslat az Országgyűlési képviselők, állami vezetők, az 
alkotmánybírák és a vallási vezetők részére: Hatályon kívül helyeztetni a zsidókat 
születésüktől fajirtásra kötelező mózesi, talmudi törvényeket, az itt élő, a fajirtó mózesi és 
talmudi stb. törvényeket elítélő nem zsidó lakosok érdekében is. 

Indokolás 

Rogán Antal Budapest V. kerületi polgármester előadta a televízióban a rezsicsökkentésről 
mondott kampánybeszéde közben, egy általa meg nem nevezett alkotmánybíró 
álláspontjaként, hogy az új alaptörvény hatályon kívül helyezte a magyarok történelmi 
alaptörvényét, az Aranybullát is, és az addigi alkotmányt is. Miután az Aranybulla és az 
addigi Alkotmány is kötelezően előírta az ország területei külföldiekkel szemben való 
védését, vagyis azt is tiltotta, amit az új alaptörvényre alapozott új földtörvény lehetővé tett, 
azt, hogy a „liberalizálva betelepülni” engedett izraeli cégek – és a tulajdonosaik ideszült 
gyerekei - magyarországi területeket végleg eltulajdonítsanak, hazaárulás történt. 
Megengedték azoknak az izraelieknek a magyarországi területek felvásárlását, az olyan 
cégeknek, izraeli vagy kettős állampolgár cégtulajdonosoknak, akiket a más népek kiirtására 
köteleznek, a születésüktől kezdve rablógyilkosságra köteleznek velünk szemben a minden 
állam törvényét részükre jelenleg is kötelezően felülíró, mindenhol ma is érvényes izraeli 
törvények, a Tóra és a Talmud, és ezt a fajirtást tetten érhetően folytatják, pl. a CBA 
bolthálózata útján is, lásd 1. melléklet. 

Ha a megszólítottak nem hajlandók hatályon kívül helyeztetni a fajirtó izraeli törvényeket, 
vagy nem képesek rá, települjenek ki Izraelbe, vagy a hazaárulásért vonuljanak be életfogytig 
a börtönbe! 

Hatályon kívül kell helyezni valamennyi olyan izraeli (Tóra, Talmud) törvényt, amelyek a 
zsidókat, bárhol vannak, az általuk bálványimádóknak tekintett keresztény stb. más vallású 
népek kiirtására kötelezi, véletlenszerűsített ivóvízszennyezéssel, ételmérgezéssel és 
életrövidítő, gyilkoló orvosi beavatkozásokkal stb. a zsidók adott területen elszaporodása 
arányában. Ezek a zsidó törvények rablógyilkosságra kötelezik a zsidókat, Számukra ezek az 
elsődleges törvények, mindenhol, a más államok, pl. hazánk törvényeihez képest. Rogán 
Antal és társai azonban nem ezeket, hanem az Aranybulla hazánk területeit és lakosságát védő 
törvényét próbálták meg „hatályon kívül helyezni”!  
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Hazaárulásukat az általam országgyűlési megbízott szakértőként, pontos hatáskalibráló 
mérésekkel leleplezett, bizonyított termőföld mérgeztetést és lakosság mérgeztetést 
megengedésük is bizonyítja, lásd a 2. mellékletet, és www.tejfalussy.com, s az azon belül 
működő www.aquanet.fw.hu honlapot. 

Mellékletek:  

1./  HAMIS CBA-s SÓFELIRATOK ÉS MEGTÉVESZTŐ ÁRAK SEGÍTSÉGÉVEL 
NÉPIRTÁS (Kód: cba-nepirto-sokat-arusit-130817).  

2./  Életrajzom a Who is Who kiadványában. 

 

Verőce, 2013. 08. 19. 

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com) 

 

 

feladó:  András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>  

címzett: 

 paczolay <paczolay@mkab.hu>; 
 "zoltan.balczo" <zoltan.balczo@parlament.hu>; 
 lu <lu@mku.hu>; 
 piroda@vaciegyhazmegye.hu; 
 ujnyelvforras@freemail.hu; 
 Elnok@kuria.birosag.hu; 
 "ugyfelkapu@keh.hu" <ugyfelkapu@keh.hu> 

másolatot 
kap: 

 antal.rogan@parlament.hu; 
 miniszter@bm.gov.hu; 
 "Seres Mária (civilhír)" <civilhir@gmail.com>; 
 Adorján András <aa_ok@interware.hu>; 
 jogtudor7@gmail.com; 
 Magyar Jelen <magyarjelen@yahoo.com>; 
 g.t.fischera24@t-online.de; 
 joe <joe@szarvas1.demon.co.uk>; 
 Ausztrál Magyar Újság Szeverényi László <kisujsag@netlink.com.au>; 
 Ausztria Nagykövetsége <vie.missions@kum.hu>; 
 Felsoor Ausztria Nt GUTHY Làszlo és Emi <kirchengemeinde@ref-kirche-oberwart.com>; 
 birosag@nograd.birosag.hu; 
 "Gyula Biczók, PhD" <hemtczok@gmail.com>; 
 "birosag@fovaros.birosag.hu" <birosag@fovaros.birosag.hu>; 
 Toroczkai László <elnok@hvim.hu>; 
 MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>; 
 Független Újságírók S <elnok@fusz.hu> 

   
dátum:  2013. augusztus 19. 11:16 

tárgy:  Közérdekű kárelhárítási javaslatom a zsidókat születésüktől a halálukig mindenhol fajirtásra 
kötelező mózesi, talmudi törvényeik hatályon kívül helyezésére. 

küldő:  gmail.com 
hitelesítő:  gmail.com 
 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/08/cba-nepirto-sokat-arusit-130817.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/08/cba-nepirto-sokat-arusit-130817.pdf

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/08/ta-whoiswho-eletrajz.pdf

http://www.tejfalussy.com/
http://www.aquanet.fw.hu/
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com



