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Továbbküldés Tejfalussy András méréstani szakértői állásfoglalásával kiegészítve (az 
egyébiránt lelkész) Balog Zoltán KDNP-s miniszternek is, aki a fajirtó „Stop Só” 
program egyik hazai főfelelőse, valamint az ORFK-hoz is, mint feljelentés:

A hír igaz! Magyar gyógyszer botrány!!!!

Szeretném így továbbküldeni ahogy megkaptam. A 
felháborító enyhe kifejezés.

Magyar gyógyszer BOTRÁNY ! ! !

Mi történt volna a világgal, ha a csendőrség annak 
idején Dr.Semmelweis Ignác az anyák megmentőjénél, 
vagy Dr.Szent-Györgyi Albert orvosprofesszornál a C 
vitamin feltalálójánál egy feljelentés nyomán 
házkutatást tart és kuruzslónak minősíti őket!
2011-ben Magyarországon ez történik! Az okokért 
lehetne egy külön fórumot nyitni!
"Dr. Horváth István orvosbiológus prof. úr 40 év kutató 
munkája eredményeként, melynek során mint az USA 
tudósaival mint az orosz kutatókkal együttműködött, 
megalkotta az érelmeszesedés elleni oltóanyagot.

Erről a 2000-es ével elején már a Duna TV is beszámolt:

http://www.magyarhon.eu/mozi/ertekeink/horvath/

Ha engedélyeznék, akkor a szakértők szerint Nobel díjas 
találmány lehetne! Ő az egyetlen a világon, akinek 
sikerült ezt a megoldást megvalósítani. Önmagának 
azonnal beadta a gyógyszert, amely 100%-ig

hozta az elvárt eredményeket nála! Majd ezt követően 
orvosok sokasága oltotta be ezzel a szerrel magát, 
akiknél 100%-os eredményt hozott !
Az előző években többször biztatták őt különböző 
pályázatok útján a magvalósítás reményével, de asztal 
fiókban maradt az ügy.
100 millió Ft kellene  a hivatalos akkreditáláshoz, amit 
egy 74 éves nyugdíjas  sosem képes összeszedni. Egyedül 
a mindenkori államhatalom képes ennek az anyagi 
hátterének a biztosításához. A múlt rendszerben 
megkérdezték tőle a minisztériumban, hogy miért jó az a 
hazánknak, ha annyi öreg embernek megmenti az 
életét !!!!!!
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Felháborító, hogy ilyen emberek ülhettek a magyar 
egészségügy vezetőségében.

Annak idején 10 millió dollárt ajánlottak a nyugati 
gyógyszercégek a találmányért. A közelmúltban 100 
millió dolláros ajánlattal keresték meg, amit azzal 
utasított el, hogy " én egy Magyar ember vagyok,
szinte mindent eladtak ebből az országból, de ez a csoda 
Magyarországé és nem eladó!

Nos,  ezt követően ebben az évben Horváth Professzor 
Úr ismét a minisztériumban járt, és ígéretet kapott 
Szócska miniszter úrtól a segítséghez. Ezt követő 
napokban a rendőrség megszállta az idős ember 
lakását, és a Nobel díjra esedékes világtalálmány  kutató 
professzorától,  kuruzslás vádja miatt lefoglalta az összes 
iratot és a komputereit melyeken a találmányainak 
leírásai vannak. Még aludni sem engedték az öreg tudóst 
a lakásában.

A professzor állítása szerint ezzel az oltóanyaggal képes 
lenne Magyarországon megmenteni azt a 15 000 
embert ,amely évente eltávozik infarktus miatt és 
meggyógyítani több százezer embert itthon és milliókat 
külföldön, melyek az érelmeszesedés következményei 
miatt szenvednek illetve meghalnak.

Amennyiben az ő eljárását Magyarország üzletileg 
megvalósítaná, képes lenne hazánk akár 100 milliárd 
dollár valutát hozni nemzetünk asztalára és ezt minden 
évben. Gondolják csak el,  mit jelent ez a magyar nemzet 
számára.

Úgy tűnik,  komoly érdekeket sért a magyarság, az 
emberiség ilyen fokú megsegítése.

Meddig lehet  még az ilyesmiket elviselni?"

Utolsó hír, hogy a Professzor Úr ugyan el nem adta a 
találmányát, de napokon belül egy külföldi országban 
akkreditálják a találmányát, mint gyógyszert,  és akkor 
indulhatnak a turista buszok, vagy repülőgépek és

lehet csatlakozni azok táborához (gondolom én!) akik 
már megszabadultak e csodálatos gyógyszer által a  világ 
legalattomosabb  betegségétől!
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Fontos tudni:

- teljes mértékig megszünteti az érelmeszesedést
- ezáltal az agyi katasztrófákat, amit 90% -ban az agyi 
érelmeszesedés okoz - helyre állítja a vérnyomást az erek 
kitisztításával - újra indítja nagy százalékban 
hasnyálmirigy által termelt inzulin    nevű hormon 
termelődését - a szem hajszálereiben szintén megszünteti 
a meszesedést - a harmadik szívinfarktuson átesett 
ember, akinek élete végéig kellene szedni a szív-és 
vérnyomás csökkentő, valamint a vérhígítókat, elhagyta 
az összes gyógyszert! (orvosilag igazolt eset!)

De lehetne folytatni a sort több oldalon keresztül a 
hozzáértőknek!
Csakhogy van egy gyógyszer lobbi.... és bizony a patikák 
polcainak egyrészét ez a szer felszabadítaná!

Na meg az egészségügyben a várólista nem ezért lett 
kialakítva annak  idején, hogy a nemzet tovább éljen!

De ha kiszámítjuk,  mennyi hasznot lenne képes hajtani 
ez a gyógyszer ennek az országnak, akkor vissza lehetne 
hozni nyugodtan 60 évre a nyugdíjakat és a mi 
nyugdíjasaink mehetnének évente Németországba és 
Svájcba kirándulni egy élet munkájának jutalmául!

Jó lenne, ha a közgazdászaink a saját fizetésükön túl 
képesek lennének számolni, mert ez a szer nem az " itt a 
piros-hol a piros"! Hanem kihúzhatná az országot pár év 
alatt a teljes adósságából!

Publikációk az érelmeszesedést gyógyító  ANTIGÉN 
találmányról:

ECHO Tv Kutatási műsora

Ahol nyíltan leleplezik, miért nem engedélyezik 
gyógyszerként bevezetni, miután már főorvosok is oltják 
vele magukat!!!
A Bizonytalan konkurencia reakciója! Magyar mondás: 
" aki tudja csinálja, aki nem, az tanítja"
Vagy netán azért a tiltakozás, mert féltik a 
paraszolvenciájukat?

 http://egeszseg.origo.hu/cikk/0624/350212/vitak_a_magy
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Küldd el mindenkinek, hátha egyszer egy kormány tag is 
elolvassa ezt az  üzenetet!

Dr Horváth  István elérhetősége: 30/994-6279

*

Tejfalussy András méréstani szakértő (www.tejfalussy.com) kapcsolódó nyilvános észrevételei:

1./ Minden esetben célszerű az erek állapotát a fenti kezelés előtt és után képalkotó diagnosztikai 
mérések eredményeivel dokumentálni!

2./ Szócska Miklóst kihívtam nyilvános vitára egy FIDESZ által rendezett lakossági fórumon, a 
melléklet szerinti ügyben. Nagy nyilvánosság előtt kezébe adtam a Stop Só program népirtó hatásait 
dokumentáló méréstani bizonyítékokat. Mint minden orvos, ő is tudja,, a sejtmembránokban, azok 
anyagforgalmáról és a szomszéd sejtekkel való kapcsolatáról a "nátrium-kálium pumpa" dönt.  A 
sejtmembránt  teszik  tönkre  tudatosan  el  a  magyar  nemzeti  érdekűnek  hazudott  „Nemzeti 
Sócsökkentési Stop Só programmal”. Ezzel és a normális sótartalmú élelmiszerekre kivetett büntető 
adójukkal ("Chips adóval") is életrövidítő, elbutító, ivartalanító káliumtúladagoló, nátriumhiányos 
táplálkozásra kényszerítik a magyarokat. Nyilvánosan átadtam neki Prof. Dr. Papp Lajos, a neves 
akadémiai  doktor  szívsebész  ny.  egyetemi  tanár  szakvéleményét,  hogy  a  víz/konyhasó=110  és 
nátrium/kálium=30 a szív számára optimális dózisarányok a fiziológiás infúziós Ringer oldatnál és 
étkezésnél  is.  Átadtam neki  az  ezért  1950-ben  Nobel  díjat  kapott  kutatók  mérési  állatokon  és 
embereken végzett nátrium és kálium dózisvariációs kísérletei eredményeit. Ezek is egyértelműen 
bizonyítják, hogy a „szócska program” tudatos fajirtás. Szócska nem hívott be a megbeszélésre. 
Viszont  erősítette  a  „stop-só”  propagandát.  Betiltották  a  kálisómentes  tiszta  NaCl  konyhasó 
árusítását valamennyi  hazai gyógyszertárban. Az hazudták a gyógyszerészeknek, hogy 2 gramm 
nátrium és 4,7 gramm kálium pótlás optimális naponta. Több ezer százalékkal meghamisították az 
élettanilag optimális nátrium/kálium=30 dózisarányt (nátrium/kálium=0,43-ra). Ezután feljelentést 
tettem a tömeggyilkos Szocska Miklós államtitkár ellen. Erre a hazai rendőrök és ügyészek úgy 
reagáltak,  hogy szerintük  nem bűncselekmény a magyarokat  kálisóval  és  konyhasóhiánnyal  (és 
ivóvízszennyezéssel) betegítés, elbutítás, érzelemmentesítés, ivartalanítás, véglegesen kipusztítás.

Mindezekből nyilvánvaló,  hogy a népirtást  felülről szervezik.  A magyar önvédelemre alakult  és 
működni kezdő hierarchikus hálózatok többségébe beépítették a fajirtásban segédkező (sz)ócskákat, 
az ügynökeiket. Emiatt a védekezésre már csak egy lehetőség maradt. A mérgeztetési és gyógyulás- 
akadályozási EU-s és kormány programok "Nemzeti Kocsma" szinten megismerése, megvitatása és 
az ily módon felvilágosított magyarok személyes önvédelmének (tiszta NaCl konyhasóval optimális 
mértékben  sópótlás,  káliumtúladagoló  étkezést  elkerülés  és  az  étkezéshez  használt  ivóvíz 
desztillálással házilag megtisztítása. (ők azt hazudják, hogy a tiszta desztillált víz életveszélyesen 
mérgező, miközben egy szemita törvény (Talmud, Taanint 10 a. lap) előírja, hogy ők csak a tiszta 
esővizet (desztillált vizet) igyák miközben akadályozzák benne a többieket. Tudni kell, hogy hazai 
orvosi tankönyv szerint a tiszta desztillált vízből napi 15 liter-nél több is csak akkor lehet veszélyes, 
ha közben az illető nem pótol konyhasót. (Pl. a Salsol infúziós oldat is tiszta desztillált víz + NaCl!)
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Természetesen a „Nemzeti  Kocsmai” vitákban is  bele lehet ütközni a „szennyezett  ivóvízzel  és 
mérgező kálisóval sózott kenyérrel” fajirtást (lásd 2 Mózes 23/20-33.) szolgáló titkos ügynökökbe. 
Ezek  vegyészmérnökök,  biológusok,  tanárok,  orvosok,  gyógyszerészek,  természetgyógyászok, 
életmód-tanácsadók és  a  „hivatalos  sajtó” által  félrevezetett  emberek.  Tudni  kell,  hogy a titkos 
ügynökök  nem  meggyőzhetők.  Ők  „hivatásszerűen”  mindig,  mindenhol  rágalmazzák  a  fenti 
népirtást bizonyító tényeket nyilvánosságra hozó szakembereket. Mivel azonban a „nemzeti kocsma 
viták” során ezek az ügynökök nem tudják hiteles mérési bizonyítékokkal igazolni a hamis szakmai 
állításaikat, a magyarok, akik ismerik a fenti tényállást, s az alább csatolt mellékletben dokumentált 
bizonyítékokat is megértették, a népünket kiirtást szervező/fedezőket ezek bemutatásával könnyen 
leleplezhetik, nyilvánosan is megszégyeníthetik, lebuktathatják. 

Az általam előkészített  dr.  Kovács Pál MSZP-s és  dr. Pap János FIDESZ-es képviselők által 
előterjesztett  országgyűlési  interpellációt,  az  abban  dokumentált  (fenti)  tényeket  a  két 
minisztertársával (Keresztes K. Sándorral és Gergátz Elemérrel, a 8253. sz. miniszteri válaszukkal, 
1992. december 8-án,) nyilvánosan tudatosan szembehazudó Dr. Surján László KDNP-s miniszter 
volt a fajirtó Stop Só program egyik legfőbb megalapozója. Jelenleg Európai Parlamenti képviselő. 
Például  azt  hazudta  a  személyesen  hozzám  címzett  levelében  is,  hogy  egy  előtte  egészséges 
embernél „napi 133 grammig ártalmatlan a kálisóval sózás”. Mindezt azután hazudták, és hazudják 
mindmáig  is,  hogy  a  Pécsi  Orvostudományi  Egyetemen  az  OÉTI  irányításával  végzett 
emberkísérletük alkalmával, 4 gramm kálisó mindenkinek megmérgezte a veséjét és a szívét! 
Jellemző a kit és mit szolgálásukra, hogy hatalomra kerülésük után az MSZP és a FIDESZ egyre 
fokozottabb mértékben folytatta,  folytatja a konyhasó helyett  kálisóval „sózással”,  az alattomos, 
aljas, az elnevezésével is félrevezető „Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só” programmal magyar irtást. 

A FAJIRTÁST SZERVEZŐ DR. SURJÁN LÁSZLÓ ÉS TÁRSAI ELLENI FELJELENTÉS:

Az  ORFK-hoz  -  annak alapján,  hogy az  ivóvízszennyezéssel  és  kenyérmérgezéssel  fajirtást  a  
zsidóknak kötelezően előírja 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/2, 22 és Talmud Baba kamma 93 b. lap  
és  Taanith 10.  a  lap,  és  a Talmud azt  is  előírja nekik,  hogy ezekkel  irtsák a „bálványimádó  
keresztényeket  is  –  jelen  dokumentumot  a  hazai  moszadista,  talmudista  bűnszervezet  elleni  
feljelentésként küldöm meg, és akik elutasítják, azok is fel vannak jelentve a fajirtás segítőiként.

Melléklet: Együttműködést kérő/felajánló alkalmasságát ellenőrző Politikai Perturbációs Analízis  
(PPA) (Kód: mehnam-egyuttmukodesi-ppa-140520) és függelékei Verőce, 2014. 05. 22. 

Verőce, 2014. 05. 22.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló
SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK! (mozgalom) 
2621 Verőce, Lugosi u. 71, www.tejfalussy.com
magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
+36 20 218 1408
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Kedves Dr. Gaudi Nagy Tamás barátunk! Érdeklődni szeretnék, hogy az ügyvédi irodád vagy az  
általatok  alakított  nemzeti  jogvédő  szervezetek  valamelyike  mennyit  kérne  azért,  hogy  a  jelen  
ügyben  előterjessze  a  pótmagánvádakat  ill.  a  nemzetközi  feljelentéseket  az  Európai  Uniós  
bizottságokhoz és a Strasbourgi ill. a Hágai Nemzetközi Bíróságokhoz, és hogy van-e mód arra,  
hogy  erre  kirendeléssel  kerülhessen  sor,  amikor  is  az  ügyvédi  költségeket  nem  nekünk  kell  
megelőlegezni, ill. fizetni. Várva válaszod, üdvözlettel: Tejfalussy András 

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

címzett:
 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
 Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>

másolatot kap:
 Elnok@kuria.birosag.hu;
 Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>

titkos másolat:
…....

dátum: 2014. május 22. 11:37
tárgy: Fwd: FELJELENTÉS: Felháborító, hogy ilyen emberek ülhettek a magyar egészségügy vezetőségében.
küldő: gmail.com
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