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    OMBUDSMAN RASSZISTA ZSIDÓ TÖRVÉNY BETILTÁSA népszavazás kezdeményezés

  A Talmud és Tóra előírják, hogy a zsidók a nemzsidókkal szemben rasszista diszkriminációkat 
alkalmazzanak. Előírják, hogy a zsidók valamennyi nemzsidót szabadon gyilkolandó baromként, 
valamennyi  nemzsidó nőt  kurvaként  kezeljenek.  Előírják,  hogy a  zsidók kíméletlenül  irtsák  ki, 
űzzék el  mindazon területekről a nemzsidókat,  ahova a zsidók „be kívánnak menni”. Előírják a 
nemzsidókat mérgező darázzsal űzést. Előírják a zsidóknak a nemzsidók kárára folytatott gyilkolást, 
gyógyulás  akadályozást,  fajirtást,  hazudozást,  hamis  tanúzást,  bírói  csalást  stb.  Például  azt  is 
előírják,  hogy a zsidók akadályozzák a  nemzsidókat  a  tiszta  ivóvízhez és a tiszta  konyhasóhoz 
jutásban. Előírják, hogy a zsidók 83 betegségből csak önmagukat gyógyítsák ki a tiszta desztillált 
vízzel és tiszta (NaCl) konyhasóval stb. Lásd: Mózes II.23/20-33., Mózes V.7/2, ill./22, Talmud, 
Taanith 10 a.  lap,  Talmud,  Baba kamma 93 b.  lap stb.  A fajirtásra  bibliai  sikertörténetekkel  is  
felbiztatják a zsidókat. Például lásd Ószövetség, Sámuel II., Rabba bevétele (gázkamrát használtak).
  A fentiek mellett a Tóra (Mózes könyvei) és a Talmud számos más törvényszövege és törvény-  
alkalmazási példája, viselkedési mintája is alapjaiban sérti a nem zsidók ENSZ Alapokmányában 
rögzített alapvető emberi jogait. Nem csak Magyarországon, valamennyi európai uniós országban.
  A Tórát és a Talmudot jelenleg is zsidó törvényként tanítják Magyarországon. Maguk a zsidók és a 
hazai bíróságok sem hajlandók hatályon kívül helyezni a nemzsidók alapvető jogait durván sértő 
(nem csak vallási) zsidó törvényeket. A cionszelektív Tóra és Talmud zsidó törvénykönyvek maffia 
szabályaihoz „hivatalból” igazodás sok esetben felismerhető a magyarországi ügyészi és bírói és 
egyéb hivatali eljárásokban is, sőt a Nemzetközi Bírósági és az Európai Tanácsi stb. ügyvitelben is. 
Lásd: http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/11.emaikonyv:jud.suss.software.pdf
  Felszólítom az Ombudsman(oka)t,  mint Alapvető Emberi Jogok Biztosát, hogy haladéktalanul 
intézkedjen(ek)  a  mózesi-talmudi  cionista  diszkriminációs  törvények  és  módszerek  végleg 
betiltására,  és azoknak a hazai  jogszabályoknak,  joghézagoknak a maradéktalan felszámolására, 
amelyekkel  lehetővé  teszik  a  mózesi-talmudi  cionista  diszkriminációs  törvények  és  módszerek 
államigazgatási, egészségügyi- és egyéb minisztériumi, rendőrségi, ügyészségi, bírósági stb. sunyi, 
cionszelektív alkalmazását! Tűrhetetlen, ami a talmudista rasszista terroristáknak meg van engedve, 
lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/ombudsman.htm.

   A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2015.  
március 23., FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl.  vill.  mérnök (személyi  
száma:  1-420415-0215,  édesanyja  neve:  Bartha  Edit)  feltaláló,  aki  a  kutatásautomatizáló  méréstudományi  
találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő és input-output tolerancia-
kapcsolataikat  megjelenítő  software-bázisára  és  mérő  létesítmény  terveire  és  ezeket  alkalmazó  nagyszámú,  
nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló  eljárásaira és a  
zavarszűrési  módszereire  és  ezek  széleskörű  alkalmazási  eredményeire  alapozva,  az  AGROANALÍZIS 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036 
Budapest,  Lajos  u.  115.)  Fővárosi  Cégbíróság  által  kijelölt  végelszámolójaként,  s  a  Területfejlesztési  és  
Környezetvédelmi  Minisztérium  és  Magyar  Országgyűlés  korábbi  megbízottjaként,  valamint  TUDOMÁNYOS 
RENDŐRSÉG PJT és  „Segíts,  hogy Téged is Segítsenek Mozgalom” alapítóként,  s  mint  magánszemély is,  PTK  
szerinti  „megbízás  nélküli  kárelhárítási  ügyvitelt”  folytat  a  magyarok  jogos  védelmeként.  Honlapja(i):  
www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71., E-mail:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 
T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20 2181408.
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