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NYILVÁNOS KÉRDÉS FAJIRTÁSI ÜGYBEN AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELNÖKÉHEZ 

Azért nem tiltatja be a zsidókat fajirtásra kötelező törvényeket elfogadó és alkalmazó szervezeteket 
a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága, mert a magyarok ellenében az ő érdeküket képviselik ??

A Talmud és az Ószövetségi biblia könyvei előírják, kötelezik, és számos példával ki is tanítják a 
zsidókat a fajirtásra. Arra, hogy fokozatosan és véletlenszerűnek látszóan - úgy, hogy a nem zsidók 
ne vegyék észre és ne tudjanak időben összefogni a fajirtás elleni önvédelemhez - kíméletlenül 
irtsák ki a nem zsidókat a zsidók által megszerezni kezdett területeken. Ehhez pl. sóval mérgezik a 
nem zsidók élelmiszereit biztosító termőföldeket, akadályozzák a nem zsidók tiszta ivóvízhez és 
egészséges kenyérhez jutását, sőt életveszélyeztető állatokat, pl. gyilkos darazsat (vagy „influenzás 
madarakat” stb.) is használnak „népűzési” célra. Nálunk például: 1.) A termőföldeket NaCl és KCl 
„műtrágyákkal” is  lerontják,  felfokozva az aszálykárt.  2.)  A káliumos műtrágyák többszörösére, 
mérgezőre  növelik  az  élelmiszer-növények  káliumtartalmát.  3.)  Az  Állami  Népegészségügyi  és 
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) mérgezőnek hazudja a tiszta átpárolódott vizet, holott (a Talmud 
szerint is!) a desztillált víz gyógyító hatású, legjobb ivóvíz. 4.) A testnedvek és a Ringer fiziológiás 
infúziós oldat étkezésnél is optimális víz/konyhasó=110, Na/K=30 aránya helyett  az Na/K=0,43 
mérgező dózisarányt kényszerítik rá a nem zsidókra. 5.) Gátolják a kenyér és a többi élelmiszer 
megfelelően sózását. 6.)  Az – izzadástól is függő  - élettanilag optimális 15-25 gramm/nap/fő NaCl 
dózis helyett  5 gramm/nap/fő konyhasó-pótlást  írtak elő. 7.) A mindössze 0,4-0,8 gramm/nap/fő 
káliumszükséglet helyett 4,7 gramm/nap/fő káliumpótlást követelve meg, az NaCl konyhasót KCl 
kálisóra cserélik fel. 8.) Tudják, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik állatokon és embereken 
hatásvizsgáló kísérletekkel bizonyították, hogy a szükségesnél kevesebb konyhasót és vagy több 
káliumot evés-ivás megszünteti a stressz elleni védekezőképességet, vese-, szív- és keringés rontó, 
magas-vérnyomás  létrehozó,  rákos-  és  egyéb  daganat  keltő,  nemi  jelleg  torzító,  meddősítő, 
életrövidítő,  népirtó  hatású!  9.)  1910-ben az  Izraeli  Szövetség  (Alliance  Israelitée)  meghirdette 
hazánk és Galícia valamennyi nem zsidó lakosa kiűzését és minden vagyonuk izraeli tulajdonná 
tételét. 10.) Az Antall kormány (egy ideig) megengedte, hogy külföldiek itteni cégei Magyarországi 
területeket is vásárolhassanak. 11.) A Szent Korona lap szerint (1990)  Pozsgay Imre államminiszter 
egyetértett Izraelben, hogy majd 1 millió ukrán zsidót Magyarországra telepítsenek. 12.) Az izraeli 
elnök  pedig  nemrég  nyilvánosan  is  kérkedett,  hogy  „Izrael  felvásárolja  Magyarországot  és 
Lengyelországot”. 13.) A mai kormány megengedte a kettős állampolgárságot, majd - az Európai 
Unió és Izrael vezetői között létrejött megállapodásra hivatkozással -  liberalizálták az izraeli cégek 
Magyarországra betelepedését. 14.) Ezek alapján az izraeli cégek tulajdonosai szabadon átírathatják 
itt született gyerekeik tulajdonába a cégük teljes vagyonát, pl. az ezer hektáros termőterületeket, az 
irodaépületeket, üzlethelyiségeket és lakásingatlanokat stb. 15.) A fentiek egyértelmű méréstani és 
bűnügyi bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com honlapon és az újabban már azon belül működő 
www.aquanet.fw.hu tudományos honlapon. Utóbbit egy időre eltüntette a (zsidó?) médiafelügyelő.

Nyilvánvaló, hogy a zsidókat fajirtásra kötelező törvényeket végleg hatályon kívül kell helyezni és 
az azoknak alávetett zsidók magyarországi szervezeteit, cégeit végleg be kell tiltani. Azok a magyar 
állami hivatalnokok akik ellenzik, akadályozzák, bebizonyítják magukról, hogy fajirtók, hazaárulók.

T. Címzett érdemi válaszának 15 napon túl elmaradását fajirtásban és hazaárulásban személyesen, 
tudatosan bűnsegédkezésének, és élethez való jogaink Magyar Állam által megsértésének tekintem!

Verőce, 2014. 03. 11.    Tejfalussy András 
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