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Közérdekű feljelentés az Alkotmánybírósághoz:

NEM JOGÁLLAM, AHOL NEMZŐKÉPTELENNÉ MÉRGEZHETIK A MAGYAROKAT!

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.” (A HÍDFŐ Baráti Köre, Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A,
„Országhódítók” c. kiadványából idézve.)
Ezt a célt a hazai kormányok az akadémiai stb. hamis szakértőik segítségével érik el. A Talmud és Ószövetség fajirtó
étkezési diszkriminációival. Lásd: Talmud Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap, 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes
7/1-26.: káliumműtrágyázással mérgeztetik a növényeket és nem engedik tiszta
desztillált vizet inni és tiszta konyhasóval kellően sózni a nem zsidókat.
Lásd a „Nemzeti Stop só, Menzareform, Chipsadó” törvényi csalással árusított Vivega, Bonosalt, Sara Lee, Horváth

Rozis, Bad Ischler, Star kosher Bonsalt mérgező káliumos étkezési sókat. Sikeres a fajirtásuk: 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 étkezéssel túladagolt kálium és az akadályozott konyhasópótlás. Nobel díjat is kaptak biológiai
kutatók 1950-ben, akik ezt konkrét hatásmérésekkel bebizonyították. Azóta kálium-műtrágyázzák növényt, állatot és
embert mérgezően a nyugati országok élelmiszer növényeit. Tudva azt is, hogy a kosok negyedik nemzedéke is
nemzőképtelenné lett a káliumműtrágyával növelt káliumtartalmú legelőn! Azért jósolhatják a nemzőképtelenséget
2050-re, mert akkor esedékes a káliummal műtrágyázással és kálisóval sózással mérgezett emberek negyedik
nemzedéke.(Hazánkat kb. 1960 óta mérgeztetik a káliummal. Évenként egy nagyvárosnyi ingatlant ürítenek ki vele.
Kínában és a többi keleti országokban műtrágyaként és étkezési sóként sem használtak mérgező mennyiségű
káliumot. Ezért ezek gazdagjai 2050-től olcsón felvásárolhatják, elbirtokolhatják a vegyi fegyver káliummal fajirtással
kiürített magyarországi ingatlanokat.) Az izraeliek hamis okokra hivatkozó ivartalanodási jóslata, a kipusztulásunk eltitkolt
okát bizonyító biológiai hatás mérések és a sok méréstudományi nemzetközi szabadalmam is megtekinthető a
www.tejfalussy.com honlapomon. Lásd: 8, 10. és 61. videók, 1., 52., 58. és 101. email könyveim, GTS-Antirandom,
MEHNAM 944. stb.
Verőce, 2018. március 16. Tejfalussy András megbízás nélküli kárelhárító szakértő mérnök
(1-420415, 0215, an: Bartha Edit) 2621 Verőce, Lugosi u. 71. tejfalussy.andras@gmail.com
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MÁRCIUS 15.
Orbán Viktor: el akarják venni az országunkat
MTI
El akarják venni az országunkat, nem egy tollvonással, mint száz éve Trianonban, most azt akarják, hogy néhány
évtized alatt önként adjuk át másoknak, más földrészről érkező idegeneknek, akik nem beszélik a nyelvünket,
nem tisztelik a kultúránkat, törvényeinket és életformánkat – jelentette ki Orbán Viktor kormányfő csütörtökön az
Országház előtti díszünnepségen. Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs másik, ezért küzdeni fogunk érte a
végsőkig, és nem adjuk föl soha - tette hozzá a Kossuth téren a miniszterelnök.
El akarják venni az országunkat, nem egy tollvonással, mint száz éve Trianonban Nem csupán egy választást akarunk
megnyerni, hanem a jövőnket Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért küzdeni fogunk érte
a végsőkig, és nem adjuk föl soha Arra kell készülnünk, hogy a mi jelöltünkkel végül mindenütt egy „Soros-jelölt” áll
majd szemben három hét múlva, a választáson Aki magyar, velünk tart, újra és újra győzni fogunk, mert Magyarország a
magyaroké Tétként a jövő van feltéve az asztalra, újabb esély, pótvizsga nincs, ha átszakad a gát, akkor beözönlik az
áradat Magyar fiatalok, most a hazának van szüksége rátok, gyertek, és harcoljatok velünk
A beszéd elején a kormányfő külön köszöntötte a Kossuth térre érkező Békemenet lengyel résztvevőit. Mint mondta,
„összetartozásunk természetes, összekapaszkodásunk erőforrás”. „Ha Lengyelország erős, Magyarország sem
veszhet el, ha mi vagyunk erősek, segíthetünk a lengyeleknek” – fogalmazott, hozzátéve: tiszteletet Lengyelországnak,
tiszteletet Magyarországnak!
A Kossuth téren – ahol több beléptetőkaput is felállítottak – rengeteg nemzeti színű zászló és településnevet tartalmazó

tábla volt látható, többeknek az esernyője is egy kokárdát formázott. A pódiumon az volt olvasható: „Március 15. A haza
minden előtt”.A miniszterelnök elmondta: azt akarják, hogy mostantól egyre inkább ne mi és ne a mi leszármazottaink
éljenek itt, hanem valaki mások.
Orbán Viktor szerint ismét eljött a nap, amely minden magyar ember szívét fölemeli. Az a nap, amikor magyar nyelven
írták be a világtörténelem nagykönyvébe a szót: szabadság.
Alig több mint három hét múlva ismét Magyarország sorsáról döntünk. És ezen a választáson nem négy év lesz a tét –
hangsúlyozta Orbán Viktor, kiemelve: „sok mindent vittünk végbe, sok nagy harcot és emlékezetes csatát vívtunk meg”,
de „a legnagyobb csata még előttünk van”.
Mi nem csupán egy választást akarunk megnyerni, hanem a jövőnket

.
A kormányfő szerint el akarják venni az országunkat, nem egy tollvonással, mint száz éve Trianonban, most „azt akarják,
hogy néhány évtized alatt önként adjuk át másoknak”, más földrészről érkező idegeneknek, akik nem beszélik a
nyelvünket, nem tisztelik a kultúránkat, törvényeinket és életformánkat. Hozzátette: azt akarják, hogy mostantól egyre
inkább ne mi és ne a mi leszármazottaink éljenek itt, hanem valaki mások. Megjegyezte: nagy nyugati népek és
nemzetek „városról városra, kerületről kerületre veszítik el az országukat”.
Kifejtette: azok az országok, amelyek a határaiknál nem akasztják meg a bevándorlást, elvesznek, felemésztik őket.
Mindezt külső erők és nemzetközi hatalmak akarják ránk kényszeríteni – „itthoni csatlósaik segítségével” -, és a
küszöbön álló választást jó alkalomnak látják erre – hangsúlyozta.
A miniszterelnök beszédében azt kívánta, hogy Magyarország legyen szabad, független és magyar ország. „Benne van
minden, amire szükségünk lehet” – hangsúlyozta, hozzátéve: Magyarország volt is, van is, a kérdés most az, hogy lesze.
A kormányfő hangsúlyozta: mindenki tudja, hogy a bevándorlást ellenző magyarok vannak többen. Az ellenfeleknek csak
úgy van esélyük, ha sikerül „a táborunkat megosztani”, ha sikerül megbontani az egységet. Az a céljuk – folytatta -, hogy
bármiről legyen szó, csak arról a veszélyről ne, ami Magyarországot fenyegeti.
Az ellenfelek is tudják, most évtizedekre eldőlhet az ország sorsa. Ezért semmitől sem riadnak vissza: nem érvelnek,
hanem cenzúráznak, nem vívnak, hanem csípnek, rúgnak, harapnak, és a gyűlölet magvait szórják szét, amerre csak
járnak – mondta. „Mi szelíd és derűs emberek vagyunk, de nem vagyunk sem vakok, sem balekok. A választás után
természetesen elégtételt fogunk venni, erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is, de most nem vesztegethetjük erre sem az
erőnket, sem az időnket. A támadásokat rázzuk le magunkról, mint kutya a vizet (…), csak Magyarország megvédésére
fordítsuk az erőnket” – szólított fel.
Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig
A miniszterelnök beszédében kifejtette: Európa és Magyarország egy civilizációs küzdelem közepén áll. Egy
népvándorlással néz szembe, amely az élet eddigi rendjét, az emberek életmódját sodorja veszélybe.
Nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdenünk, hanem egy birodalommá szervezett nemzetközi
hálózattal – folytatta Orbán Viktor.
Külföldi konszernek és belföldi oligarchák által kitartott média, hivatásos béraktivisták, bajkeverő tüntetésszervezők, a
nemzetközi spekulánsok által fizetett NGO-k láncolata, amit Soros György neve foglal össze és ő testesít meg
– jelentette ki a miniszterelnök.
Mi a keresztény kultúrából nőttünk ki, különbséget teszünk az ember és a tettei között. Sohasem gyűlöltünk és nem is
fogunk gyűlölni senkit, továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében – emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor
ugyanakkor hozzátette: harcolni fognak az ellen, amit Soros György birodalma Magyarországgal tesz és tenni akar.
Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig, és nem adjuk föl soha –
hangsúlyozta.
El akarják venni az országunkat, de mi nem fogjuk hagyni – hangsúlyozta ünnepi beszédében Orbán Viktor
Fotós: MTI/Sóki Tamás
A miniszterelnök kifejtette: minden választókerületben ők állnak majd szemben a mi jelöltjeinkkel. Nekik az a feladatuk,
hogy hatalomra kerülve végrehajtsák a nagy tervet. A nagy tervet, hogy a bevándorlók útjában álló Magyarországot
megtörjék, és először bevándorlók ezreit, aztán tíz- és tízezreit telepítsék be néhány év alatt Magyarországra.

Európa már most invázió alatt áll. Ha hagyjuk, a következő egy-két évtizedben tíz- és tízmilliók indulnak meg Európába
Afrikából és a Közel-Keletről. Brüsszel nem védi meg Európát. A bevándorlást nem megállítani, hanem támogatni
és szervezni akarja – jelentette ki a miniszterelnök.
Arra kell készülnünk, hogy a mi jelöltünkkel egy „Soros-jelölt” áll majd szemben.
A három hét múlva esedékes országgyűlési választásról elmondta: ismerjük a jelölteket, „vannak, akikkel tíz, vannak,
akikkel harminc éve hadakozunk”.

„Maguk ismerték el, hogy képesek reggel, délben és este is hazudni” – tette hozzá.
Arra kell készülnünk, hogy a mi jelöltünkkel végül mindenütt egy „Soros-jelölt” áll majd szemben, „még ha lesznek
olyanok is, akik behúzott kézifékkel mennek”.
Lesznek, akik álruhában próbálkoznak, legutóbb is elbújtak egy függetlennek álcázott jelölt mögé – jegyezte meg Orbán
Viktor.
A miniszterelnök hangsúlyozta:
mindenki tudja, hogy a bevándorlást ellenző magyarok vannak többen. Az ellenfeleknek csak úgy van esélyük, ha sikerül
a „táborunkat megbontani”, ha sikerül megosztani az egységet.
Az a céljuk, hogy bármiről legyen szó, csak arról a veszélyről ne, amely Magyarországot fenyegeti. Ellenfeleink is tudják,
most évtizedekre eldőlhet Magyarország sorsa. Ezért semmitől sem riadnak vissza – mondta a kormányfő.

„Nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdenünk, hanem egy birodalommá szervezett nemzetközi
hálózattal”: külföldi konszernek és belföldi oligarchák által kitartott média, hivatásos béraktivisták, bajkeverő
tüntetésszervezők, a nemzetközi spekulánsok által fizetett NGO-k láncolata, amit Soros György neve foglal össze és ő
testesít meg – fogalmazott.
Újra és újra győzni fogunk, mert Magyarország a magyaroké
Orbán Viktor a választási harc első törvényének nevezte, hogy egységben az erő, egy a tábor, egy a zászló, és
mindenkire szükség van.
Szerinte olyan ellenféllel kell harcolni, amely nem nyíltsisakos, hanem rejtőzködő, nem egyenes, hanem fortélyos, nem
becsületes, hanem alantas, nem nemzeti, hanem nemzetközi, nem a munkában hisz, hanem pénzzel spekulál, nincs
saját hazája, mert úgy érzi, övé az egész világ, és mindig a szívet támadja, különösen ha az piros, fehér és zöld.
A történelem azonban hozzászoktatta a magyarokat ahhoz – folytatta -, hogy olyasmiért is küzdeni kell, ami
szerencsésebb népeknél természetes:
„mifelénk elég egyetlen megingás, elég egy ügyefogyott kormány, egy félrecsúszott választási eredmény, és már úszik
is minden, amiért keményen és évekig megdolgoztunk”.
Gyáva népnek nincs hazája, Magyarország a magyaroké – hangsúlyozta a kormányfő
Fotós: MTI/Sóki Tamás
Kijelentette: gyáva népnek nincs hazája, s a magyarok összeszedték a bátorságukat, ha kellett, pedig sosem volt
könnyű. Felidézte, hogy Andrássy Gyula miniszterelnököt halálra ítélte a bécsi császár, II. Rákóczi Ferenc
száműzetésben halt meg, Kossuth Lajost elűzték a labancok, Tisza István miniszterelnököt lelőtték a kommunisták.
Orbán Viktor kész rejtélynek nevezte, hogy ennyi vész után a magyarok még ezer év után is itt vannak. Talán azért van
így – fűzte hozzá -, mert „mindig tudtuk, hogy létezésünknek van értelme saját magunkon kívül”. „Tudjuk, mi sem
vagyunk hibátlan nép, és a mi történelmünkben is akadtak sötét órák és hideg napok, de biztosak vagyunk abban is,
hogy többet adtunk a világnak, mint amennyit kaptunk tőle, a magyarok nélkül szegényebb lenne a világ, fájdalmasabb
volna Közép-Európa történelme” – mondta.
Sohasem ment könnyen, de a végén mégis mindig „mi győztünk” – hangsúlyozta a kormányfő.
Végül csak hazaküldtük a szultánt a janicsárjaival, a Habsburg császárt a labancaival, a szovjeteket az elvtársaikkal, és
most hazaküldjük „Gyuri bácsit” is a hálózatával egyetemben. „Arra kérünk, menj vissza Amerikába, és boldogítsd inkább
az amerikaiakat”

– mondta Orbán Viktor.
Újabb esély, pótvizsga nincs, tétként most a jövő van feltéve az asztalra
Tétként a jövő van feltéve az asztalra, újabb esély, pótvizsga nincs, ha átszakad a gát, akkor beözönlik az áradat, és a
kulturális megszállás visszafordíthatatlanná válik – jelentette ki Orbán Viktor.
A kormányfő kiemelte: 2010-ben, amikor talpra álltunk, fellázadtunk, és harcolni kezdtünk a magyarokért Brüsszelben és
a többi birodalmi központban, még egyedül voltunk. De aztán megjöttek a lengyelek, a szlovákok és a csehek.
Aztán az Egyesült Államok bevándorlásellenes elnököt választott, és a britek is saját útjukra léptek. Izrael máig kitart.
Aztán Ausztriában a hazafiak átvették a hatalmat, és az olaszok is nemet mondtak a bevándorlásra – sorolta.
Orbán Viktor szerint csak az a kérdés, a magyarok tanultak-e a mások hibájából, megértették-e, csak egyszer lehet
elrontani.
Ha egyszer elvétették, vége, újabb esély, pótvizsga nincs. Ha átszakad a gát, beözönlik az áradat, és a kulturális
megszállás visszafordíthatatlanná válik

– jelentette ki, hangsúlyozva: tétként a jövő van feltéve az asztalra.
Magyar fiatalok, most a hazának van szüksége rátok
A miniszterelnök ezután a fiatalokhoz szólt. Szerinte lehet, hogy a fiatalok most úgy érezhetik, övék az egész világ, „ide
nekem az oroszlánt is”. Igazuk van, a nagyra törés hiánya maga a középszerűség, és az élet semmire sem jó, ha
nem kezd vele valamit az ember – mondta.
Ám eljön a pillanat – folytatta -, és rá fognak ébredni, kell egy hely, egy nyelv, egy otthon, ahol az ember az övéi között,
biztonságban, szeretetben leélheti az életét. Egy hely, ahová visszatérhet, ahol megérezheti, hogy az élet nem
hiábavaló, és a végén sem hullik a semmibe. Hozzáadódik és beépül az ezeréves nagyszerű alkotásba, amit
„egyszerűen csak hazának, magyar hazának nevezünk”

– fogalmazott Orbán Viktor.
Magyar fiatalok, most a hazának van szüksége rátok, gyertek, harcoljatok velünk, hogy amikor majd nektek lesz
szükségetek a hazára, még meglegyen! – hangoztatta.
Megtelt ünneplőkkel a Kossuth tér a kormányfő beszédének kezdetére
Fotós: MTI/Bruzák Noémi

„Mindent megbeszéltünk. Felszerszámoztunk, felnyergeltünk és felkészültünk az előttünk álló háromhetes választási
hadjáratra” – mondta, hozzátéve: már csak a Jóisten segítségét kell kérni, ezért együtt a tömeggel elszavalta a
Himnuszt.

„Magyarok, magasba a zászlókat, menjetek és harcoljatok, éljen a magyar szabadság, éljen a haza, fel, győzelemre,
hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!” – zárta szónoklatát Orbán Viktor.
A Fidesz köszönetet mondott a Békemenet és a díszünnepség résztvevőinek
A Fidesz köszönetet mond minden idők legnagyobb Békemenete és március 15-i megemlékezése résztvevőinek –
közölte Hidvéghi Balázs, a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója csütörtökön, a Kossuth Lajos téri
díszünnepség után az MTI-vel.

„Köszönjük a megjelenést, a méltóságot, a nyugalmat” – mondta a

politikus.

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott: „megmutattuk a magyar hazafiak erejét”, amelyet kisebb, szórványos provokációk
sem tudtak megzavarni, mert a Békemenet résztvevői visszafogottak, méltóságteljesek maradtak, és „így tudtunk
közösen ünnepelni és a magyar szabadságra emlékezni”.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Meg kell védeni hazánkat!
Mert, ha nem fogjuk megvédeni(!) az alábbi videókon és képeken látható felvételek Magyarországon is mindennaposak
lesznek!
Lévay Atilla
Zsámbék, 2072. Dózsa György u. 6. Tel.-23-342198

https://www.youtube.com/watch?t=273&v=xS_bW5yQ1Zg
http://utcaemberek.blogspot.hu/2017/07/elkepeszto-beszed-ezt -nem-fogod-latni.html?spref=fb
https://www.youtube.com/watch?v=HDm038lEKu4

július 29, 2017 Európa , Hírek , Illegális Bevándorlás , Külföld
https://www.youtube.com/watch?v=44vzMNG2fZc&feature=youtu.be

PICTURES FROM LONDON IN 2008...
1. Leölni az Iszlám sértegetőit!
2. Európa fizetni fogsz!
az összeomlás közeledik!
3. Lefejezni az Iszlám sértegetőit!
4. olvashatatlan szöveg...
5. Európa fizetni fogsz!
Közeledik a megsemmisülésed!

Lefejezni azokat, akik az Iszlámot sértegetik!

Európa a rákfene <> Kiirtani azokat, akik
Iszlám a válasz! <> sértegetik Iszlámot!

ISZLÁM FOG URALKODNI A VILÁGON
Szabadság MENJ A POKOLBA!
Európa vegyél leckéket a 9/11-ből
Európa fizetni fogsz.
A közeledik a te 9/11-ed!
KÉSZÜLJETEK FEL

AZ IGAZI
HOLOKAUSZTRA
(A képeken látható fiatalok már Angliában születtek.)
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