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ANTISZEMÉTIZMUS MOZGALOM 

Tisztelt Hölgyek és Urak! 

Nemzetközi Petíció(k) benyújtását javaslom, ezúton a magyar állampolgárok és érdekvédő 
szervezeteik - lehetőleg népszavazással megerősített - segítségéért, közreműködésért is folyamodva. 

Országunk területe (hon)védelmét reménytelen itthon békés úton, csak jogi eszközökkel intézni, 
mert a hazai kormány(ok) és országgyűlési  képviselők és az akadémiai, egyetemi stb. tanácsadóik 
Izrael érdekeivel kapcsolatos családi, vallási, jogi, politikai, gazdasági stb. elkötelezettségei titkosak 
és ezért átláthatatlanok. Jogilag ők készítették elő, s ma is ők fedezik az országeladást. Ők tették 
szinte korlátlanul felvásárolhatóvá, akár végleg is a külföldiek tulajdonává hazánk szinte teljes 
területét, termőföldjeit, ingatlanait, a magyar nép teljes mai életterét. Főleg tudományos akadémiai, 
egyetemi stb. főjogászok törvényhozási csalásairól van szó, s ők eleve elintézték, hogy az ezzel 
kapcsolatos, tudományos vitának is hazudható konfliktusok elbírálását a bíróságok ne vállalhassák.  

Az új “Alkotmányról“ a hazai média újabban azt hirdeti, hogy megszüntette az eddig érvényes 
legfőbb alaptörvények, vagyis az 1222 óta érvényben lévő Aranybulla és az 1949. évi XX. Törvény 
(Magyar Köztársaság Alkotmánya) hatályát, tehát mindazokat az országunk területi egységét védő 
alaptörvényeket, amelyek előírják Magyarország területe kötelező védelmét, tiltják hazánk területe, 
vagy annak egy része külföldi állampolgárnak eladását és/vagy általa birtoklását, lásd  1.melléklet! 

Hazánk lakossága folyamatosan fogyatkozik, naponta akár többszáz fővel is. Vallási vezetők is 
bűnsegédkeznek az étkezési szokás/alapanyag változtatáson alapuló Mózes V.7./2, 22., II. 23./20-
33., Talmud 10 a. lap és Baba kamma 93b. lap programok szerinti nemzetközi rablógyilkosságban. 
Ezért pusztult el rákbetegségben fiatalon sok nem kóser étkezésű (köztük zsidók). A keresztény 
papok szolgaiságból, a rabbik talmudi kötelességből bűnpártolják a “véletlenszerűnek feltüntethető” 
életrövidítést és ivartalanítást. Én “emberi software” problémaként kezelem az ügyet. A software-t, 
a “mózesi-talmudi TAN”-t kell üldözni, nem pedig a hardware-t, a “zsidó származást”. Nem  
“antiszemitizmus” kell, hanem ANTISZEMÉTIZMUS. Az étkezési szokásaink módosításával, étel-
alapanyagaink változtatásával fajirtás mérési bizonyítékait és a kárelhárítás módját lásd 2.melléklet! 

A rendszerváltáskori hazai Alkotmány szerint nem lehet államfő a parlamenti pártok által választott, 
és emiatt ún. „gyenge” köztársasági elnök, de később népszavazás mellőzésével beírták, hogy a 
köztársasági elnök államfő. Ezzel azt a látszatot keltik, hogy egy volt “pártkatona” köztársasági 
elnök is Népünk egyszemélyi képviselője, legfőbb méltóság, teljhatalmú “kormányzó”, “király” lett.  

A legfőbb jogászcsalás: „eltüntették” a hazai Alkotmány (és bármely módosítása) érvényességéhez 
kötelező népszavazást előíró 1989. évi törvényből, hogy “AZ ALKOTMÁNY ELFOGADÁSÁRÓL 
(MEGERŐSÍTÉSÉRŐL) NÉPSZAVAZÁS ÚTJÁN KELL DÖNTENI” (NETJOGTÁR, CompLex 
Kiadó Kft, CompLex jogi adatbázis, a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1989. évi 
XVII. Törvény I. Fejezet, Általános rendelkezések, 7. §) szöveget, „mellőzve” ezen, az Alkotmány 
érvényességét alapjaiban érintő változtatás érvényességéhez akkor még kötelező  népszavazást” is! 

Petícióinkat azokhoz célszerű benyújtanunk, pl. az Európai Unió, USA minket sorozatosan bíráló 
vezetőihez, ellenőrző és tanácsadó stb. szerveihez, akik/amelyek, ill. a hangadóik, médiaszereplőik, 
bárhol, bármikor, bármiért, bármilyen “oldalról” bírálták, kérték, követelték, javasolták az új 
magyarországi alkotmány/alaptörvény, vagy annak módosításai felülvizsgálatát és/vagy átalakítását. 

Mellékletek:  1./MAGYAR NEMZET BIZTONSÁGÁT NULLÁZÓ ÚJ ALKOTMÁNY? (kód: 
nagyapaim-neveben-is-130413),  2./EmailKonyv39 (kód: EmailKönyv39-SzovalNepirtanak). 

Verőce, 2012. 04. 13.   

                                       Tisztelettel:  

                  Tejfalussy András  ( website: www.aquanet1.net76.net, E-mail: 
magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, Tel.: +36 20 2181408 )



1. Melléklet                                                                                    Jel: nagyapaim-neveben-is-130413 

  
 MAGYAR NEMZET BIZTONSÁGÁT NULLÁZÓ ÚJ ALKOTMÁNY? 

 

 Alulírt Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha 
Edit), okl. vill. mérnök, korábbi országgyűlési és tudományos akadémiai szakértő feltaláló, néhai 
Dr. Tejfalusy Béla táblabíró nagyapám és néhai Bartha Béla katonai vezető, majd rendőrfőnök 
nagyapám nevében is, miután ismerem az alapvető magyar létérdekek védelmére és a jogállamiság 
fenntartására az alábbihoz hasonló helyzetekben kifejtett főhivatalnoki intézkedéseiket, hivatkozva 
a Ptk. 484-487. § szerinti kárelhárítási jogomra, a következőt ajánlom megfontolásra a nem zsidó 
származású, és az emberi jogokat sértő mózesi és talmudi zsidó törvények magyarországi hatályon 
kívül helyezése feltétlen szükségességét elismerő zsidó származású magyar állampolgároknak is.  
Néhai Nagyapáim döntései dokumentumai, de a mai főjogászok tudatos hazaárulása bizonyítékai is 
(kérdés, hogy meddig) láthatók a honlapjaimon. Ajánlom HUN TV-s előadásaink megtekintését is. 

 

 Rogán Antal Fidesz alelnök nemrég előadta – rendkívüli hírként, a HÍR Tv-ben – hogy a 
FIDESZ-KDNP új Alaptörvénye érvénytelenítette az eddig érvényes Magyarországi Alkotmányt is, 
sőt az Aranybullát is. Vagyis azt a két alapvető törvényt, amelyek szerint Magyarország területi 
épségét kötelező megvédenünk, hazánk határain belüli területeit magyar tulajdonban kell tartanunk. 
Előtte megengedték, hogy a külföldiek cégei magyarországi területtulajdonokat vásárolhassanak, s 
utána azokat nagyobbra cserélhessék, s hogy a cégek által megvett területeket a cégtulajdonosok az 
itt született gyerekeik magántulajdonába átírassák (lásd a külföldiek magyarországi befektetéseiről 
szóló 1989. évi XXIV. törvényt). Nemrég engedélyezték a kettős állampolgárságot, vagyis azt, hogy 
a hazánkban tulajdont szerző külföldi állampolgár Magyarország törvényei mellett a magyar néppel 
ellenérdekű másik állam törvényeinek is alávetett legyen. Utána izraeli cégek korlátozás nélkül 
idetelepedését is megengedték (liberalizálták), Izrael és Európai Unió közötti kereskedelmi partneri 
egyezmény hazánkra kötelezőnek nyilvánításával. 1200 hektárig engedélyezték, hogy egy-egy 
külföldi cég magyar termőterületet vásároljon, s ezúton akár néhány ezer külföldi cég tulajdonosai 
itt született gyerekei magántulajdona lehet hazánk összes termőterülete, s minden más ingatlana is.  
 Áder János köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság is egyetért a Rogán Antal által 
hivatkozott alkotmánybírói állásfoglalással, ha attól azonnal nem határolódtak el. A Fidesz és a 
KDNP és egyéb pártok minden olyan parlamenti képviselője is egyetértett vele, aki megszavazta a 
hazánk területei külföldiek tulajdonába jutását lehetővé tevő új alkotmányt. Hazánk elleni hivatali 
bűncselekmény a Magyarország területi épségét és területei magyar tulajdonban maradását 
kötelezően előíró eddig érvényes két alaptörvényünk hatályon kívül helyezése, miközben hazánk 
vonatkozásában nem helyez(tet)ték hatályon kívül azokat - a zsidók fejében valamennyi más 
közösség törvényeit, így a magyarországi törvényeket is felülíró - mózesi és talmudi törvényeket, 
amelyek valamennyi magyar állampolgárságú vagy itt tartózkodó kettős állampolgárságú, vagy 
csak külföldi állampolgár zsidót hazánk területei kizárólagos zsidó tulajdonba juttatására és ehhez a 
nem zsidók irtására, kiűzésére is köteleznek. Nem az a problémánk, hogy zsidó-e valaki édesanyja, 
hanem az, hogy hazánkban (is) hatályban vannak azok a zsidó törvények, amelyek minden zsidót 
köteleznek, hogy fajirtással szerezze meg a földet. Fajirtó módszereik/eszközeik: konyhasóhiányos, 
kálisóval mérgezett élelmiszer, szennyes ivóvíz, méreg-, fertőző anyag (vírus) terjesztő rovar, madár  
stb. (lásd: Mózes II.23./20-33.és V.7./2, 22. , és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap.,  
ill. bizonyítás: 84. E-mail könyv 

 

 Már csak egy kérdésre kell logikus választ adnunk: A hazai alkotmányozók miért nem 
érvénytelenítették a hazánkba betelepedni engedett kettős állampolgár zsidókra vonatkozóan sem 
azokat a mózesi és talmudi törvényeket, amelyek minden izraelitát valamennyi nem zsidó, így tehát 
a nem zsidó magyarok, cigányok, németek és mások tervszerű kiirtására, kirablására, vagyis hazánk 
területeit fajirtással megszerzésre, azaz az ENSZ Emberi Jogi Törvényei kijátszására is köteleznek?!  

 

Budapest, 2013. 04. 13.                                                               
 Tejfalussy András  


