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NYILVÁNOS NEMZETKÖZI VÁD a jogi-diszkriminációs rendőrségi, ügyészségi, 
bírósági és köztársasági elnöki bűncselekményeket folytatók és bűnpártolók ellen.  
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A 93 éves Dr. Csatári Lászlót nyilvánosan is azzal a váddal illették, pl. ma kb. 14 órakor a Hír 
Tv-ben, a Fővárosi Főügyészség szóvivőjeként Bagoly Bettina, hogy „tettesként és 
bűnsegédként, emberek törvénytelen kivégzésében bűnsegédkezett”. Ehhez képest is, a hazai 
és külföldi ügyészek és bírák részéről is tettesként és bűnsegédként, emberek törvénytelen 
kivégzésében bűnsegédkezés, hogy évtizedek óta nem voltak hajlandók vádat emelni a 
világfőrabbi és bűntársai ellen, akik egy főrabbi szerint is a zsidó rákbetegek 98%-át 
meggyógyító módszerük eltitkolásával, a nem zsidók gyógyítására alkalmazásának tudatos 
megakadályozásával, eddig kb. kétmilliárd nem zsidónak a rákbetegségből kigyógyulását 
akadályozták meg. Azok ellen sem hajlandók vádat emelni, akik a zsidók részére a tiszta 
desztillált vizet ajánlják egyedüli hasznavehető ivóvízként (Talmud, Taanith 10 a. lap) és 
gyógyszerként is, a kenyeret tiszta konyhasóval erősen sózás mellett (Talmud, Baba kamma 
93 b. lap), miközben a nem zsidóknak azt tanítják, hirdetik, hogy „életveszélyes méreg a tiszta 
desztillált víz”: az ÁNTSZ honlapja szerint pl. az Európai Unióban maximumként megtűrt 10 
mikrogramm/liter arzén többszörösét tartalmazó ivóvizeknél mérgezőbb a tiszta desztillált 
víz. Emellett, miután a rendőrségi nyomozás útján általam beszereztetett hazai klinikai 
ellenőrző mérések a megivott 1-2 grammnyi vízoldott kálium mérgező hatását bizonyították, a 
hazai Országgyűlés (lásd az 1992. dec. 8-án megszavazott, 8253. sz. hamis miniszteri 
választ), s azóta a rendőrség, ügyészség, bíróság folyamatosan szembehazudja a mérési 
bizonyítékokat, bűnpártolja a magyarokat kálisóval kivégzőket, a nyomozás kezdeményező, 
tisztességes Dr. Dénes Veronika bíró 13.B.24.211/1993/2. PKKB. végzésében felsorolt 
bűncselekmények elkövetőit. Magyarok tömegei törvénytelen kivégzésében tudatos 
bűnsegédkezés, hogy máig sem emeltek vádat Szócska Miklós egészségügyi államtitkár és 
társai ellen, akik részben vagy egészében kálisóra cserélik le az étkezési sókban a konyhasót, 
ezzel tudatosan véletlenszerűsített, törvénytelen tömeges kivégzést folytatnak. Azért 
tudatosan, mert minden orvos tudja 1950 óta, Nobel-díjas kutatók hatáskalibráló mérései 
alapján, hogy a víz, a konyhasó és a kálium fiziológiás mértékű és -arányú pótlása (lásd 
Ringer infúziós oldalnál alkalmazott élettanilag optimális komponens arányokat és dózisokat) 
gyógyhatású, de az ettől sokszor és nagymértékben eltérés betegítő, életrövidítő, ivartalanító 
hatású. (Mózes II. 23./20-33. és Mózes V.7./2. és 22. zsidó törvényekben kötelezően előírt 
„fokozatos népirtási” módszer?) Országgyűlési szakértőként derítettem ki, hogy kálisóval 
gyilkolnak. A népirtási vádtól félő miniszterek, ügyészek egy váci bíró útján rám uszították a 
rendőröket, azok agyrázkódásosra rugdostak, vertek, majd elhurcoltak ezen bíró elé, hogy 
elmebeteggé nyilváníthasson (1997.09.10.). Ezt a feljelentett, sikertelen kísérletüket máig is 
köztársasági elnöki hamis irat fedezi (X-398/1998.). Üldöztetik, aki zsidó bűncselekményt 
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derít ki. Nem csak engem. Például néhai anyósomat Kutrucz Gizellát is, miután kiderítette, 
lásd az Ember Judit által készített „Hagyd beszélni a Kutruczot” című filmet, hogy a Szálasi 
Ferenc idején a zsidók ellen legvadabbul uszító „Harc” c. fasiszta folyóiratot főszerkesztő 
Bosnyák Zoltánnak zsidó volt az édesanyja, s hogy egy Berend nevű rabbi segített 
Bosnyáknak a zsidók ellen uszításban, s hogy a háborús bűnösként kivégzett (?) Bosnyáktól 
az állam javára elkobzott telket a hazai „közi(ga)zgatás” ingyen vissza akarta adni a Bosnyák 
utódoknak. Betiltották a filmet. Kizárták a pártból az Anyósomat, visszavonva a Szocialista 
Hazáért kitüntetését. Hasonlóan hálálták meg Bartha Béla nagyapámnak, hogy nem volt 
hajlandó budapesti rendőrfőnökként bűnsegédkezni a bíróság által nem elítélt zsidókat 
deportálásban. Szálasi Ferencék leváltották és megpróbálták meggyilkolni, Rákosiék elvették 
a lakását, a nyugdíját és kitelepítették. Zsidó, zsidók kárára is hazudhat, lophat, csalhat, 
gyilkolhat, számíthat a Talmud szerint őt megillető büntetlenségre, arra, hogy az ügyeiben 
eljáró ügyészek és bírák csak a nem zsidókat büntetik meg. A bizonyítékokat lásd a 
www.tejfalussy.com honlapon. 1960 óta napi száznál is többel csökkentik a magyarok számát. 
Miért bűnsegédkeznek Csatári László vádlói a konyhasó megvonással, kálium-túladagolással, 
vízpótlásrontással kivégzésben? Az ENSZ Korrupció elleni Egyezmény – magyarul.doc melléklet 
szerinti miniszteri, rendőri, ügyészi, bírói, köztársasági elnöki (zsidó?) korrupció a válasz?  

 

 

 

Verőce, 2013. 06. 18. Tejfalussy András 
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