
21/1.   Kód: OrbanViktormitvalaszoltnekem170511

ORBÁN VIKTOR MIT VÁLASZOLT NEKEM

Volt  országgyűlési  és  önkormányzati  tudományos  szakértőként  küldött  kárelhárító  közérdekű 
bejelentéseimre,  javaslataimra  Orbán  Viktor  évek  óta  nem válaszol.  Vagyis  a  napokban  mégis 
„válaszolt”.  Azzal,  hogy  az  ügyészeik  előírták  egy  Kormányhivatalnak,  hogy  nyilvánítsanak 
cselekvőképtelen bolonddá. 1978 óta ez az ötödik (eddig sikertelen) próbálkozása a találmányaim 
szerzői  jogait  magukénak  hazudó,  és  ezáltal  Nobel  díjra  pályázó  akadémikusoknak  és  a 
találmányaim szerinti hatékony zavarszűréses ANTIRANDOM hatásméréseikkel leleplezett ország-
mérgeztető  akadémiai és minisztériumi bűnözőknek. Ezek alapján be kellett látnom, hogy Orbánék 
már nem minket védenek, hanem a hazánkban általuk liberalizáltan letelepülni engedett, idemigráló 
izraeli és ukrán-orosz becsalt vagy „beüldözött” zsidókat. A Magyarországon létrehozni kezdett  Új 
Izraelt védik. Egyszerű ócska trükkökkel életrövidítenek és ivartalanítanak minket, hogy az 
ezzel „kiürített” ingatlanokat olcsón felvásárolják ők és a letelepülők. A www.tejfalussy.com 
honlapon és az azon belül működő  www.aquanet.fw.hu honlapon közzétett dokumentumok 
tényszerűen  szemléltetik,  Orbánék  valójában  mit  csinálnak  velünk,  ill.  ellenünk  (Videók, 
Email könyvek, GTS-Antirandom, MEHNAM stb. rovatok).

http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/
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ORBÁN VIKTOR VATIKÁNI KITÜNTETÉST HOZOTT AZ ÁLTALAM FELTALÁLT 
KUTATÁS AUTOMATIZÁLÁSI ÉS ÚJ SZÁMÍTÓGÉP ELVET* ELTULAJDONÍTÓ
ROSKA TAMÁSNAK!

• Lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html, 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/AntirandomSoft
ware4dim.htm,

• http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/whohas.htm  
• http://www.tejfalussy.com/egyetemi-tovabbkepzes/tudomanyos-kutato-kepzes-on-line/  

https://itk.ppke.hu/uploads/articles/134/file/Roska_Tamas_vatikani_kituntetese.pdf 

Roska Tamás vatikáni kitüntetése 

(2010.) szeptember 24. 11:52

XVI. Benedek pápa a Nagy Szent Gergely Rend nagykeresztjének civil fokozatát adományozta 
Roska Tamás akadémikusnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar 
alapítójának 70. születésnapja alkalmából. 

A díj a Vatikán legmagasabb, nem egyházi személyeknek adható kitüntetése, amit 2004-ben Orbán 
Viktor miniszterelnök vehetett át.

A szeptember 24-én tartott ünnepségen köszöntőt mondott többek között Erdő Péter bíboros, a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; Sólyom László, a Magyar Köztársaság volt 
elnöke; Juliusz Janusz, apostoli nuncius; valamint Kroó Norbert, a Magyar Tudományos 
Akadémia alelnöke.

Roska Tamás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának alapító 
dékánja, az MTA SZTAKI kutatóprofesszora, Széchenyi-díjas villamosmérnök, informatikus, 
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Nevéhez fűződik egy új 
számítógépelv és a hozzá tartozó CNN-chip kifejlesztése, illetve a biológia inspirálta neurális 
hálózatok kutatásának megindítása Magyarországon. Az új tudományterület, a molekuláris 
bionika és az infobionik a hazai oktatásához a hazai és nemzetközi szakmai élet 
legkiválóbbjait hívta segítségül.

(Forrás: Magyar Kurír)

http://www.tejfalussy.com/egyetemi-tovabbkepzes/tudomanyos-kutato-kepzes-on-line/
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/whohas.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/AntirandomSoftware4dim.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/AntirandomSoftware4dim.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html
https://itk.ppke.hu/uploads/articles/134/file/Roska_Tamas_vatikani_kituntetese.pdf
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KITERVELT SZABVÁNY MÓDOSÍTÁS FEDEZI A LAKOSSÁG KÁLISÓVAL MÉRGEZÉSÉT

A mindegyik étkezési célra árusított sóra kötelezően vonatkozó, a kálisót valamennyiben tiltó MSZ-
01-10007/82. Magyar Szabvány jelölését megváltoztatták MSZ 01-1007-re, miután átfogalmazták. 
Ma már nem tiltja a patkányméreg kálisót azokban az étkezési sókban, amelyekre az MSZ 01-1007 
(a korábbihoz hasonló, azzal összetéveszthető jelölés) van ráírva. „Legalizálja”, hogy patkányméreg 
kálisót  árusítanak állati takarmány sóként és emberi egészségvédő étkezési sóként a magyaroknak. 
A kálisómentes tiszta nátrium-klorid konyhasó áránál nagyságrendekkel magasabb áron árusítják a 
konyhasó helyett kálisót tartalmazó sókeverékeket. Elhülyítik a magyarokat, hogy az egészségvédő 
konyhasó helyett a patkányméreg kálisót válasszák. Például ilyen LAKOSSÁGMÉRGEZŐ termék 
a Star Kosher tanúsítványos BONSALT („jósó”) is. Az Izraelben árusított konyhasó káliummentes!

Szabvány megjelölés változtatással (számcserével) fedezik a kálisó „egészségvédő étkezési sóként” 
ajánlását, árusítását  Azt, hogy évtizedekig semmibe vették a patkányméreg hatású kálisót az összes, 
valamennyi étkezési sóban tiltó MSZ-01-10007/82. Magyar Szabványt (lásd: Élelmiszertörvény: 
„nátriumszegény étkezési só, csökkentett nátriumtartalmú étkezési só”. Néhánynak az elnevezése : 
Redi-só, Sara Lee, Vivega, Douwe Egyberts, Bad Ishler, Bonosal, Nyírtason csomagolt sók, „Star 
kosher tanúsítványos BONSALT” stb. 
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Kód: Orbannak-Nepirtasi-Dokumentacio-100930-170514

Re: Fwd: Szója kontra szívelégtelenség Továbbítsátok!

Beérkező levelek
X

Válasz
|
Tejfalussy András
A kálium kivégző méreg, idegméreg, az USA-ban intravénásan beadott 4 grammnyi ...

szept. 30. (9 napja)
Tejfalussy AndrásBetöltés...
szept. 30. (9 napja)
Tejfalussy András
 címzett: Begovits; rkp; weixl.varhegyi.

részletek megjelenítése szept. 30. (9 napja)

A kálium kivégző méreg, idegméreg, az USA-ban intravénásan beadott 4 grammnyi káliummal 
szokták kivégezni az elítélteket. 1 kg szójagranulátumban kb. 23 gramm a kálium, ebből megesznek 
kb. fél kg-ot, amit a konyhasó helyett kálisóval ízesítettek. E mellé megisznak akár 5-10 gramm 
káliumot is a Coca-Cola-val, amelyben literenként  1,5 gramm kálium van. A napi 3,5 grammnál 
több kálium 24 óra alatt lassan bejuttatása egészséges embernél is látható EKG torzulásokat okoz. 
Minél több kálium, minél gyorsabban jut be, annál inkább rontja a szívműködést. Közönséges 
csalás, hogy ráfogják a kálium túladagolás miatti halált egyéb okokra. Hazánkban elsősorban ezzel, 
káliumot túladagolással  csökkentik évente kb. 50.000-rel a magyarok számát, s a konyhasót pótlás 
akadályozásával. Nemzeti sócsökkentő programnak elnevezett népirtás, amelyet a Magyar 
Tudományos Akadémia és az Egyetemek szerveztek és fedeznek, ill. a szakminiszterek, a 
jelenlegiek is. Lásd melléklet! Ezt továbbítsátok, ne a mellébeszélést!
 
 
"Begovits László" <begovits@freemail.hu> írta:

    ----------Eredeti üzenet----------
    Dátum: 2010. szeptember 29., szerda, 16:07:44
    Feladó: Bene Gabor
    Tárgy: Fwd: Szója kontra szívelégtelenség Továbbítsátok!
    Címzett: msz.csongrad@gmail.com

    Kedves Testvéreim!
    A magyar ébredéshez szükséges felelősséggel továbbítom nektek az alábbiakat:
    Szója kontra szívelégtelenség

    ----   ÉRDEMES!   Volt egy nagyon érdekes beszélgetés február 22-én a Hír Tv-ben, Dr.  Csáky 
István professzorral (Állatorvostudományi Egyetem) beszélgetett Pataki Enikő" a SZÓJA 
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szerepéről. Ugyanis, több mint egy éve már Angliában felfigyeltek arra, hogy nemcsak a felnőtt 
sportolók, de 13-14 éves gyerekek közül is évente  3-4-en halnak meg sportpályán 
szívelégtelenségben. Mivel a szívelégtelenség okát a boncolásnál nem találtak, elkezdték vizsgálni, 
mi lehet  közös az áldozatokban. Egyetlen ilyen  volt: az étrendjükben a Szója! Arányos 
mennyiségű SZÓJA (nem mellékesen) 4-5-ször annyi női nemi hormont (vagy azzal azonos hatású 
alkaloidot) tartalmaz, mint 1 db antibébi tabletta. Ez férfiakra nézve még veszélyesebb, mint a 
nőkre! Ezek után, amerikai kutatók elvégeztek egy tesztsorozatot 30-30 egérrel (30 minta és 30 
kontrollállat). A 30 kísérleti egér - melyeket SZÓJÁVAL etettek - MINDEGYIKE elpusztult 
szívelégtelenségben. A kontroll csoport, amely normál kaját kapott, semmilyen problémát nem 
mutatott. A professzor összerakta az információkat, és javasolja, vizsgálják asportolókat étrendjük 
vonatkozásában is. A végén, csak mint érdekességet megemlítette, hogy az allergiás 
megbetegedések óriási méretűre növekedésének kezdete szignifikánsan egybeesik a SZÓJA 
fogyasztásának általánossá válásával. Múltkor körbement egy nagyon jó cikk a margarinról, mint 
mesterséges élelmiszerről. (kőolajszármazék). Itt ez a szója, mely szintén az élelmiszeripar 
"találmánya".Miből lehet olcsón, nagy tömegben "élelmiszert" előállítani? Hát kőolajból, 
gombamód szaporodó szójababból... Főleg, ha még génkezelik is, az már abszolút katasztrófa. A 
Greenpeace-esek egy áruházban egy csomó konzervet ragasztottak tele figyelmeztető cetlikkel, 
hogy a termék génkezelt szóját tartalmaz. Persze kiverték őket onnan és az érintett gyártó mindent 
tagad. Nahát! Miért nem csodálkozom én ezen...Szóval ne egyetek szóját,  használjatok margarin 
helyett vajat! Más! Egy pohár Colát szeretnél, vagy inkább egy pohár tiszta  vizet? A vízről:  Az 
emberek 55-65%-a krónikusan vízhiányos.  Az emberek 37%-ánál a szomjúságérzet annyira 
gyenge, hogy gyakran összetévesztik az éhségérzettel, ezért akkor is esznek, amikor csak egy pohár 
vizet kellene inniuk - sokan ezért híznak el. A Washingtoni Egyetem felmérése szerint egy pohár víz 
maradandóan csökkentette a diétázók 100%-ának éhségérzetét.  A nappali fáradtság első számú 
okozója a vízhiány.  Folyamatban  lévő tanulmányok kimutatják, hogy a hát- és ízületi 
fájdalmakban szenvedők 80%-ánál naponta 8-10 pohár  víz csökkenti a fájdalmakat.  Már 2% 
folyadékvesztés megzavarhatja a rövidtávú  emlékezetet, nehézségeket okozhat az alapműveletek 
elvégzésénél, és összpontosítási zavarokat egy képernyő, vagy egy kinyomtatott oldal felfogásánál. 
Naponta 5 pohár víz elfogyasztása 45%-kal csökkenti a vastagbélrák veszélyét, a mellrákét 79%-kal 
és 50%-kal kevesebb a rizikó a hólyagrákra.  Tényleg annyi vizet iszol, mint amennyi szükséges 
lenne? Általában 8-10 pohár víz minden nap elengedhetetlen.  A Coláról:  Vizsgáljuk meg a Coca-
Cola-t. Az USA több államában a rendőrség baleseti helyszínelői 2 gallon (kb. 7 liter ) Cola-t 
visznek magukkal, hogy a baleseteknél az úttestre folyt vért azzal távolítsák el.  Ha egy steak-et egy 
tálba tesznek és Cola-val leöntik, két  nap alatt feloldódik.  A WC kagyló tisztítása: önts bele egy 
dobozos Cola-t a kagylóba és hagyd ezt az igazi(?) csodaszert(?) egy óráig hatni, utána öblítsd le. A 
kagyló maradéktalanul tiszta lesz.  Rozsdafoltok eltávolítása egy krómozott felületről: dörzsöld be a 
felületet egy Cola-ba áztatott alumíniumfóliával.  Az autóakkumulátor pólusairól könnyedén 
eltávolíthatod a korróziót, ha egy doboz Cola-t ráöntesz. Figyeld, ahogy pezseg.  Egy 
berozsdásodott csavart könnyen meglazíthatsz, ha egy pár percig egy Cola-ba áztatott rongyot teszel 
rá.  Ha kenőanyagokat akarsz eltávolítani egy szövetből, önts bele a mosógépbe, a mosószer mellé 
egy doboz Cola-t, és futtasd le a programot.  Eltávolítja a szélvédő" szennyeződéseit  is.  *Hasznos 
információ:  A Cola aktív hatóanyaga a foszforsav, melynek pH értéke 2,8. Egy vasszöget négy nap 
alatt old fel.  A foszforsav kioldja a csontokban lévo" kalciumot és hozzájárul a csontritkulás 
kialakulásához.  A Coca-Cola szirupot koncentrált formában szállító tartálykocsikat különösen 
korrodáló, veszélyes anyagokat jelző táblával kell ellátni.  A Cola-t már 20 éve használják a 
teherautók motorterének tisztítására! Szóval, mit szeretnél inkább, egy pohár tiszta vizet, vagy egy 
Cola-t? Küldd tovább, hogy egészségesek legyenek Mindazok, akik fontosak számodra!   Ez a 
neurológus orvos azt is mondta, hogy ez a levél, ha eljut legalább 100 címre, szinte biztos, hogy 
legalább egy életet megment. Én is beálltam a sorba, hogy eljusson 100 emberhez. Köszönöm, hogy 
elolvastad. Remélem továbbítod TE is!   
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    Készüljetek a Magyarok Szövetségének tisztújító gyűlésére, s ne feledjétek Széchenyi 
gondolatát: "a pártoskodás megosztja a nemzetet"!

    BG

A levél óriásfájlt tartalmaz.*
Fájlnév: EmailKonyv52-Peticio-1-2-Dok-100907.pdf (17.1 MB)
Letöltés: http://freemail.hu/mail/oriaslevel.fm?id=89bc2e6d944561d06288f22422d38e59
EmailKonyv54-Kibuc-HU.pdf EmailKonyv54-Kibuc-HU.pdf
4621 KB   Megtekintés   Letöltés  
Válasz

Válasz mindenkinek . . .

Szerkesztői megjegyzés:

* Itt mellőzöm az „óriásfájl”-t, mivel az email-könyvek letölthetők a www.tejfalussy.com honlapról:

           52. E-mail könyv: Az 1. és 2. petíció dokumentációja
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf

       54. E-mail könyv: Milyen célból építenek zsidó telepeket Magyarországon? 
      http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/54.emailkonyv:europai.gaza.pdf

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/54.emailkonyv:europai.gaza.pdf
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/54.emailkonyv:europai.gaza.pdf
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf
http://www.tejfalussy.com/
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Étkezési só ár csalási ügyben közérdekű bejelentés a Hír TV Panaszkönyv Rovat 
Szerkesztőihez, feljelentésként az ORFK-hoz (Kód: vivanatura-so-ara-170509flj)

Tisztelt Uram!

Az mitől van, hogy a vivanaturás patika tisztaságú só 1kg 3000 Ft míg a tisztaso honlapon egy másik tiszta só alig 500 Ft 
1 kg?

http://www.tisztaforras.eu/webaruhaz/viva-natura-patikai-tisztasagu-so-250g
http://www.tisztaso.hu/webshop/tiszta-so-25x1kg-kartondobozban

üdvözlettel,
Dénes

feladó:Dénes . . . .  <. . . . . . @gmail.com>
címzett:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
dátum:2017. május 9. 10:31

tárgy:tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com

hitelesítő:gmail.com
titkosítás:Normál (TLS) További     információ  

Tisztelt Kérdező!

        Azért, amiért a patkányméreg kálisót "egészségvédő Star kosher 
tanúsítványos BONSALT jósóként" több mint 10.000,-Ft-ért is lehet 
árusítani, miközben az akkreditált hazai gyógyszerlaboratóriumban is 
ellenőrzött gyógyszerkönyvi tisztaságú „Á.G.I. Tiszta só”-ról a HÍR TV-
ben is elhíresztelték, hogy az alig több mint 500 forintos áron árusítása 
"rendőrségre tartozó bűncselekmény"!

Tisztelettel: 
Tejfalussy András

Melléklet: 

CSAK VÁLTOZATLAN SZÖVEGGEL TERJESZTHETŐ!

KORMÁNYPOLITIKA! A magyarok létszámát mérgeket, vírusokat bejuttató hiányosan tisztított 
ivóvizekkel, és mérgező káliumtartalmú, konyhasóhiányos ételekkel csökkentik. Betegítenek és 
akadályozzák a gyógyulást és szaporodást. A „kihaltak”  nyugdíjbefizetéseit eltulajdonítják és a kiürült 
ingatlanokat eladják „letelepülő” idegeneknek. A népirtáson és hazaáruláson gazdagodó  „bűnözőelittel” 
szemben HAZÁNK megvédéséhez elsősorban az kell, hogy valamennyi magyar  tudja, higgye és harciasan 
terjessze: MAGYARVÉDŐK! Életrövidítő és szaporodásgátló (buzisító) CSALÁS a kevés konyhasó és több 
kálium fogyasztásra felbiztató „Reformkonyha”, „STOP SÓ”, „Menzareform”, „Chipsadó” !!! Gyógyhatású, 
ártalmatlan a desztillált ivóvíz, napi 5 grammnál több konyhasó és 4,7 grammnál kevesebb kálium! Pl. a 
RINGER infúzióval napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót és csak 0,36 gramm káliumot adnak 
be! Nézd meg a konkrét hatás mérési bizonyítékokat: www.tejfalussy.com/ Hihető Magazin, Videó, 
Jogjavítás, Email könyvek, MEHNAM és „régi honlapok”! ADD TOVÁBB legalább tíz magyarnak! (Kód: 
magyarvedo-170509)

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

másolatot kap:"weixl.varhegyi.laszlo" <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>;
"bartus.boglarka@hirtv.net" <bartus.boglarka@hirtv.net>

titkos másolat:"tiszta.nacl@gmail.com (Google Docs)" <tiszta.nacl@gmail.com>
dátum:2017. május 9. 12:11

tárgy:Re: tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com

http://www.tejfalussy.com/
https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls
http://www.tisztaso.hu/webshop/tiszta-so-25x1kg-kartondobozban
http://www.tisztaforras.eu/webaruhaz/viva-natura-patikai-tisztasagu-so-250g
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Bűnügyi bizonyíték:

Verőce, 2017. május 29.

Jogos védelemként (Btk.) megbízás nélküli egészségvédelmi kárelhárítás keretében (Ptk.) benyújtja:

Tejfalussy András (1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
oknyomozó mérnök hatásméréstudományi feltaláló
volt országgyűlési és önkormányzati szakértő
www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408

http://www.tejfalussy.com/


21/16.   Kód: OrbanViktormitvalaszoltnekem170511

Tisztelt Uram!

Ez akkor azt jelenti, hogy a Jakab István által árult (aki dr. Weixl régi barátja) tiszta só átverés vagy jó minőségű csak 
ennyire felárazta?

Üdvözlettel
Dénes

feladó: Dénes . . . . . . ..@gmail.com< . . . . . . .@gmail.com>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2017. május 9. 12:51

tárgy:Válasz: Re: tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com

hitelesítő:gmail.com
titkosítás:Normál (TLS) További     információ  

 

Tisztelt . . . . . . Dénes Úr! 

Nem tudom ki „árazhatta fel”  3000,-Ft/kg szintre a gyógyszertári konyhasót. Azt sem tudom, hogy melyik 
rabbi adott kosher tanúsítványt a kb. 10.000 Ft/kg áron árusított patkányméreg kálisó BONSALT-hoz. Ezek a 
kérdések a rendőrségre tartoznak. Weixl Várhegyi László természetgyógyász doktornak biztosan nincs köze 
a felárazáshoz. Én sem tudtam róla. Lehet, hogy Jakab István se tudott róla és  "vegyszerbolti nátrium-
kloridot" árusítanak, aminek kb. 3000 Ft/kg az ára! Sosem fog kiderülni, miután a rendőrségi vezetőink 
évtizedek óta fedezik a kálisóval népirtást? A hazai gyógyszertárakban sem drágább 600 Ft-nál 1 kg 
gyógyszerkönyvi tisztaságú só. Újra kapható, nemrég vásároltam belőle! 

Egy biztos: a gyógyszertárakat is ellátó hazai cég saját akkreditált gyógyszer laboratóriumában is ellenőrzött 
„Á.G.I Tiszta só”-ban sosem lehet mérgező mennyiségű kálisó! Még egyszer köszönöm, hogy felhívta a 
problémára a figyelmünket.

Üdv, Tejfalussy András

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

címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
guzsvann@budapest.police.hu

másolatot kap:
"info@hirtv.net" <info@hirtv.net>;
"bartus.boglarka@hirtv.net" <bartus.boglarka@hirtv.net>;
"Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>

titkos másolat: . . .  
dátum:2017. május 9. 22:27

tárgy:Re: tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com

Továbbküldés-1

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Dénes Kováts <kovats2010@gmail.com>
dátum:2017. május 9. 22:38

tárgy:Fwd: tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls
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Megkérdeztem és elég fura "választ" adott: Kitérő választ adott, nem akarta megmondani az igazi okát...
"Ez fontos.?Az nem tünt fel, hogy mi propagáljuk weixlt?Ne válaszolj."

feladó:Dénes . . . . .<. . . . . . . . . @gmail.com>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2017. május 11. 6:48

tárgy:Re: Re: Fwd: tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com

hitelesítő:gmail.com
titkosítás:Normál (TLS) További     információ  

Kedves Laci! 

Légy szíves mutasd be az "Á.G.I. Tiszta sót" is a következő beszélgetésen, felolvasva a rajta szereplő 
szakvéleményeinket és felhívva a figyelmet a hatásmérési bizonyítékokat tartalmazó www.tejfalussy.com 
honlapra! Egyébként az lehet a veled folytatott beszélgetések eredménye, hogy hitelteleníti ezt a sót. 
Ugyanis a pénzes vásárlók abban bízva, hogy biztosan jobb kell legyen a hasonló elnevezésű termékek 
közül ami sokkal magasabb áron árusítható, majd inkább a magasabb árú sókat fogják vásárolni, Pedig 
tudtommal csak az "Á.G.I. Tiszta só"-t ellenőrzi folyamatosan hazai akkreditál gyógyszerlaboratórium is, s 
emiatt jelenleg ez a legbiztonságosabb tiszta nátrium-klorid étkezési só! Tulajdonképpen kétféle só van: a 
biztonságosan tiszta nátrium-klorid, meg a többi. Emlékeztess arra, hogy a nyírtassi sócsomagoló cég 
azonos feliratú étkezési sói hol 100% kálisóból, hol 100% nátrium-klorid konyhasóból álltak, amit az én 
bejelentésemre indult vizsgálatával leplezett le a NÉBIH!

Üdv, András

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"weixl.varhegyi.laszlo" <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>

másolatot kap:Dénes . . . . . .  <. . . . . . . .@gmail.com>;
"bartus.boglarka@hirtv.net" <bartus.boglarka@hirtv.net>

titkos másolat:"tiszta.nacl@gmail.com (Google Docs)" <tiszta.nacl@gmail.com>
dátum:2017. május 11. 13:19

tárgy:Fwd: Re: Fwd: tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com

http://www.tejfalussy.com/
https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls


21/18.   Kód: OrbanViktormitvalaszoltnekem170511       (2/1. Kód: Alkbirbej170513email2)

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGA

Tárgy: a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához címzett közérdekű bejelentés és 
feljelentés az alkotmányos jogállami normákat, a magyarok alapvető emberi jogait sértő 
állami- és önkormányzati törvények és ezek pszichiátriai visszaélésekre alkalmazói ellen.  
 
Kérem Önöket nyilatkozzanak arról, hogy egy alkotmányos jogállamban jogszerűek-e, 
megengedettek-e az alábbi - a magyarok alapvető emberi jogait semmibevevő ügyészi, 
bírói, pszichiátriai stb. – cselekmények, vagy azok megengedhetetlen bűncselekmények?

1. Egy új találmányom mérési dokumentációit tőlem elkérő és eltüntető személy (Bross 
Sándorné), miután visszaadatta a rendőrség, leváltatott a kutatóintézeti részlegvezetői 
pozíciómból.  Munkaügyi per során megkíséreltek elmeorvosi vizsgálattal ellehetetleníteni. 
A munkaügyi bíró javaslatára felkeresem az Országos Igazságügyi Orvosszakértői Intézet 
vezető Dr. Szabó Árpádot, megnyertem a pert, visszahelyeztek vezetői pozícióba (1977).

2. Utána hamis vádakkal feljelentettek (Bross Sándorné) és elmeorvosi vizsgálatot kértek 
ellenem a tárgyaláson, de a bíró megalapozatlannak minősítette és elutasította (1978).

3. Ezután kizártak a gyárból, majd hamis vádakkal az előbbi vádló (Bross Sándorné) 
hivatali főnöke (dr. Albert Béla)  is feljelentett. Az ügyészekkel elintézte, hogy azok az első 
tárgyalás előtt vitessenek el elmeorvosi vizsgálatra. A rendőrök a 40 C fokos lázas 
influenzám alatt állítottak elő. Az elmeorvosok (dr. Irányi Jenőné és társa) letagadták a 
lázas állapotom. Hamis szakvéleményükben nem tőlem hallott zavaros dolgokat 
hazudoztak össze ellenem, a hamis vádakkal feljelentő (bűnszervezet) igényei szerint. A 
bíróságon bebizonyítottam az elmeorvosi csalást. A hamis elmeorvosi szakvéleményt a 
bíróság nem erősítette meg ítélettel, érvénytelen lett, s emiatt is megszűnt a per (1980).

4. Ezután, 1997. szeptember 10-én hajnalban, rendőrök betörték az irodám ajtaját. Ott és 
a III. ker. rendőrségen agyrázkódásosra vertek, rugdostak, majd bilincsbe verve 
elhurcoltak a mezőgazdasági miniszter (Váncsa Jenő) és a belügyminiszter (Kamara 
János) által az ügyészséggel megszerveztetett gondnokság alá helyezési per tárgyalásra. 
Azért történt, mert a nemzetközi szabadalmaim szerinti mérések leleplezték a gilisztázás- 
hitelezési csalást, s a kálisóval talaj-, növény-, állat- és ember mérgezést és utóbbiak ellen 
megbízott országgyűlési szakértőként interpellációt készítettem elő. A fenti miniszterek és 
ügyészek hamis vádjai alapján a veretéses tárgyalást megrendező Váci Városi Bírósági 
bírót (Kautzné Schneider Margit Erika) belebuktattam a tárgyaláson is folytatott okirat- 
hamisításaiba. A pszichiátriai csalási kísérletük sem sikerült. A per féléves szünetelés után 
megszűnt. A veretéses tárgyalást Göncz Árpád köztársasági elnök is fedezte (X-398/98). 

5. F.hó 10.-ére új gondnokság alá helyezési tárgyalásra idéztek be. A mérgezés kimutató 
hatás mérési bizonyítékok semmibe vétele miatt feljelentett ügyészek kezdeményezésére. 
Valószínűleg azért is, mert feljelentettem Áder János köztársasági elnököt, aki hatályban 
tartja az 1997. szeptember 10-i veretőket fedező hamis köztársasági elnöki iratot, amiben 
a folyamatos választójogomat is semmibe véve, „rendszerváltás előtt óta gondnokság alá 
helyezettnek” hazudnak (X-398/1998). Időközben az Áder János által fenntartott hamis irat 
kapcsolódó ügyeiben benyújtott polgári peres megállapítási kereseteimet átminősítettem 
büntetőfeljelentésekké, hogy előzetes büntetőbírósági ítéletekkel megállapíttassam, a fenti 
hivatali bűnözésekért személy szerint kik, mennyire felelősek. Nyilvánvalóan ezt próbálják 
megakadályozni, a személyiségi jogaim hamis elmeorvosi véleménnyel korlátozása útján. 
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Arra kérem az  t. Alkotmánybíróságot, hogy állapítsák meg, alkotmányos jogállam-e, ahol:

1./ Illetékes miniszterek és ügyészek semmibe vehetik és szembehazudhatják az általam 
országgyűlési és önkormányzati megbízott szakértőként előtárt tudományos hatásmérési 
bizonyítékokat (lásd mellékletek). Mérési bizonyítékokat, amelyek nem csak elméletileg 
valószínűsítik, hanem tényszerűen is bizonyítják a hazai „Stop só programmal” és ivóvíz- 
szennyezéssel népirtást, a „népfogyásra” alapozott aljas ingatlanspekulációs hazaárulást!

2./Miniszterek és ügyészek a fenti bűncselekményeiket kiderítő oknyomozói munkám 
megtorlásként, "gondnokság alá helyezést”  szervezhetnek ellenem, a bizonyítottan 
népirtási és hazaárulási bűnöket elkövető állami vezetők védelmére, fedezésére?

3./ Egy jogállamban lehet-e törvényes eljárás az, hogy a nyilvánvalóan tudatos népirtást 
bizonyító hatásmérési és tankönyvi bizonyítékokat is semmibe vevő, szembehazud(tat)ó 
ügyészek és bírák, s az X-398/98. hamis iratot érvényben tartó köztársasági elnök és az 
ezt a személyiségi jogaimat egyáltalán nem sértőnek ítélő (dr. Pataki Árpád) bíró 
büntetőeljárás alól kimentéséhez, a feljelentett ügyészek gondnokság alá helyezési 
eljárást indíthatnak a közérdekű kárelhárítást jogos védelemként megbízás nélküli ügyvitel 
keretében folytató volt parlamenti és önkormányzati szakértő személyem ellen, egy 
jogszabályra hivatkozva, ami szerint tilos az eljárás megindítása ellen fellebbezni. A hazai 
jogszabályok szerint egy kormányhivatali irodai hivatalnok, aki a gondnokság alá helyezési 
kérelmeket intézi, a csaló elmeorvosok segítségével bárkit végleg ellehetetleníthet, ha ezt 
az illető állampolgár ellen az ügyészek (vagy akárki más?) hamis vádakkal „megrendelte”?

4./ Arra is kérem az Alkotmánybíróságot, állapítsák meg, lehetett-e joguk úgy beidézni a 
legújabb gondnokság alá helyezési kísérletük tárgyalásra, hogy csak a tárgyalás napján 
kaptam meg az idézést, amihez nem mellékelték a gondnokság alá helyezést indítványozó 
ügyészségi beadványt és ott hivatkozott valamennyi iratot a tárgyalásra felkészülésemhez.

5./ Kérem, hogy az Alkotmánybíróság a fenti  pszichiátriai csalások kieszelői, megrendelői, 
előkészítői, végzői és fedezői ellen hivatalból indítson büntetőeljárásokat, s azok jogerős 
ítéletéig függessze fel az ügyészek, bírák gondnokság alá helyezési eljárás indítási jogát !

Az általam hivatkozott okirati bizonyítékok megtalálhatók a csatolt mellékletekben ill. a 
www.tejfalussy.com honlapon és a csak azon belül működő www.aquanet.fw.hu honlapon!

ALKOTMÁNYOS JOGÁLLAMOT SZERETNÉK!

Verőce, 2017. május 13. (Mellékletek együtt az ugyfelkapu@mkab.hu címre küldtem meg) 

Közérdekből is kérem eljárásuk gyorsítva, de nagy alapossággal lefolytatását, tisztelettel:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (sz.szám: 1-4204150215, an.: Bartha Edit)
oknyomozó mérnök kárelhárító feltaláló, országgyűlési és önkormányzati (volt) szakértő,
számos nemzetközi méréstudományi szabadalom szerzője, Dr. Tejfalussy Béla táblabíró 
és Bartha Béla rendőrfőkapitány unokája , Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. 
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408

http://www.tejfalussy.com/
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
mailto:ugyfelkapu@mka.hu
http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>

másolatot kap:

"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
Orbán Viktor <viktor.orban@parlament.hu>;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Közérdekű bejelentés címzettje <ugyfelkapu@keh.hu>;
"DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
lu <lu@mku.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu

titkos másolat:drszeszak.gyula@upcmail.hu; . . . . . . . . . 
dátum:2017. május 13. 14:09

tárgy:Fwd: Országgyűlési képviselőinkhez közérdekű bejelentésként, Kövér László 
házelnök címére megküldve: ISMÉTELT NÉPIRTÁSELHÁRÍTÁSI KÍSÉRLET 
(„ppa”)

küldő:gmail.com

 :Ez az üzenet főként a beszélgetésben lévő üzeneteken végrehajtott műveletek 
miatt fontos.

mailto:drszeszak.gyula@upcmail.hu
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A terrorista talmudista szemiták és egyéb származású kiszolgálóik által ma is érvényben tartott 
ószövetségi program a „Jézus után tévelygő bálványimádók kezelésére”, lásd: 5 Mózes 7/1-26.

„ Irtsd ki őket, ne könyörülj rajtok”

58. E-mail könyv: Hazaárulók Országgyűlése  
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/58.emailkonyv:hazaarulok.orszag
gyulese.pdf

NYILVÁNOS RENDŐRSÉGI FELJELENTÉS 

Feljelentem a volt országgyűlési szakértőként hozzá intézett közérdekű kárelhárítási javaslataimra 
„válaszul”, a találmányaim szerzői jogaim tőlem ellopását, és a”Stop só program” és a szennyvízzel 
kevert csapvíz népirtó hatását bizonyító méréseket is SZEMBEHAZUDÓ ügyészeik révén ellenem 
„bolonddá nyilvánítási eljárás” kezdeményezésért főfelelős Orbán Viktort, ha nem tiltja le azonnal 
ezt az általuk megrendelt aljas eljárást! Korábban négyszer belebuktak a hasonló próbálkozásaikba!

Verőce, 2017. 05. 14.       

Tejfalussy  András  oknyomozó  mérnök  feltaláló,  volt  országgyűlési  és  önkormányzati  szakértő 
közérdekű  bejelentő,  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.  (tudomanyos.rendőrseg.pjt@gmail.com 
www.tejfalussy.com)

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/58.emailkonyv:hazaarulok.orszaggyulese.pdf
http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/58.emailkonyv:hazaarulok.orszaggyulese.pdf
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/58.emailkonyv:hazaarulok.orszaggyulese.pdf


feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>

másolatot kap:
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
"laszlo.kover" <laszlo.kover@parlament.hu>

titkos másolat: . . . . . . . . .
dátum:2017. május 14. 14:16
tárgy:ORBÁN VIKTOR MIT VÁLASZOLT NEKEM
küldő:gmail.com


	Azért, amiért a patkányméreg kálisót "egészségvédő Star kosher tanúsítványos BONSALT jósóként" több mint 10.000,-Ft-ért is lehet árusítani, miközben az akkreditált hazai gyógyszerlaboratóriumban is ellenőrzött gyógyszerkönyvi tisztaságú „Á.G.I. Tiszta só”-ról a HÍR TV-ben is elhíresztelték, hogy az alig több mint 500 forintos áron árusítása "rendőrségre tartozó bűncselekmény"!

