
Nógrád Megyei Bírósági 
per büntetőjogi kérdései

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
elnöke és főtitkára terroristák, akik NaCl-dal 
műtrágyáztatnak: 26% NaCl is van a 40%-os 

KCl-ban, emellett napi  4,7 gramm Káliummal 
etettetnek: az USA-ban 4 gramm Káliummal 

végzi ki a halálra ítélteket.
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Kód: BZS-HevesM-101104Flj
TISZTELT LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG!
1055  Budapest, Markó u. 16.
Fax: +36-1/268-4740

Tárgy:  5.P.20.104/2010/3.Heves  Megyei  Bírósági  és  3.P.20.689/2007.Fejér  Megyei  Bírósági 
ügyekben újabb büntetõfeljelentés benyújtás, a perújítást bûntetõperrel is megalapozáshoz.

Kérem, hogy most már az Állam fizesse meg a balesetet okozókkal való kártérítést fizettetést 
megakadályozó bíróságok és ügyészségek miatti felelõssége alapján a baleset (1992. október 19.) 
óta eltelt  idõre a feleségem valamennyi anyagi  és nem anyagi káráért a kártérítést,  melynek 
összegét független bírósági szakértõ mérje fel.

Kérem hogy ítéljék börtönbüntetésre, mint bûnszervezet tagjait, a 3.P.20.689/2007. Fejér Megyei 
Bírósági  perben eljáró  bírósági  és  ügyészségi  alperesi  képviselõket  és  bírákat  és  a  kirendelt 
ügyvédet, akik a Feleségemet nyomorékká tevõ és ezt hamis baleseti jegyzõkönyvvel palástoló 
balesetokozó bandát bûnpártolva akadályozzák a perben általam képviselt  feleségem, Balogh 
Zsófia  kártérítési igénye érvényesítését.

A büntetõeljárás  lefolytatását  a  baleset  okozókat  elítélni  nem engedõ  ügyészségi  és  bírósági 
bûnszervezet  ellen  a  bûnügyi  bizonyítékként  (itt  is)  mellékelt  hamis  baleseti  jegyzõkönyvre 
tekintettel kérem, mivel bírósági perben felhasználta Árki József az egyik balesetokozó, a Pesti 
Központi Kerületi Bíróságnál a TB ellen általa indított perében arra, hogy hamisan áthárítsák a 
baleseti felelõsséget a baleset sérültjére is. 

A bírósági és ügyészségi alperesek ellen azzal a hamis indokkal szüntette meg a pert a Fejér 
Megyei Bíróság elsõfokon, majd a Fõvárosi Ítélõtábla másodfokon is, hogy hivatalos eljárásban 
nem  a  balesetet  okozók  és  a  baleseti  kártérítést  (máig  is)  megakadályozó  bíróságok  és  az 
ügyészségek, hanem csak és kizárólag én használtam fel az Árki és társai által készített hamis 
baleseti jegyzõkönyvet és hamis munkaszerzõdést,  s amikor emiatt büntetõeljárást kértem az 
ellenkezõjét bizonyító mellékelt, a PKKB bíróságon 1993-ban Árki által benyújtott, ott iktatott 
hamis  baleseti  jegyzõkönyv  általam  beszerzése  alapján,  a  büntetõeljárást  is  kérésemre 
hivatkozva a kirendelt  ügyvéd (dr. Simonyi Katalin) lemondott a képviseletrõl és a bíró (dr. 
Kozma Tamás)  erre  hivatkozva  megvonta  a  méltányossági  illetékmentességünket,  s  ezzel  az 
addigi alperesek perbeli csalásait tudatosan búnpártolták.  Ezek az eljárásaik az alkotmányos 
jogállam hazai teljes hiányát bizonyítják.

Mellékletek: 4 db. lap, PKKB-Ark-TB-95d-g iratkódjaimmal: TB ellen a PKKB-nél 1993.05.23-
án 68310. iktatással, a B.49-1039/1993, B.25.20044/1993. ügyben a baleset okozó Árki József által 
benyújtott kereset és hamis baleseti jegyzõkönyv, amit letagadva mentette fel a bûnszövetkezett 
Fejér  Megyei  Bíróság  meg  a  perben  törvényszerûen  maga  már  akkor  is  alperes  Fõvárosi 
Itélõtábla a balesetet okozókat is, s a bírósági és ügyészségi alpereseket. 

Budapest, 2010. 11. 04.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. 

T/F: 06-1-2506064, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
mint feljelentõ felperesi képviselõ
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6/1. oldal, Kód: BecsiSo-NagyElemerProf-MTA
T. LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG
1055 Budapest, Markó u. 16.

Elõzményi  perek  pl.:  Nógrád  Megyei  Bíróság,  2.P.21.0411/2010/2.,  Heves 
Megyei Bíróság 5.P.20.104/2010/3., Fõvárosi Bíróság 2.P.20.129/1993.

Feljelentõ felperesként, alulírt (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-
0215) okl. vill. mérnök, cím: 1036 Budapest, Lajos u. 115., az ügyben korábban 
megbízott  országgyûlési  méréstani  szakértõként,  AGROANALÍZIS 
TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  gmk  va.  Cégbíróság  által  kijelölt 
végelszámolóként,  a  Magyar  Állam  helyett  is,  a  Ptk.  484-487.  §.  szerinti 
kárelhárítást folytatva, elfogulatlan bíróságot kijelölést,

büntetõpert és közigazgatási pert is kezdeményezek

a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és minisztériumi vezetõ stb. bûntársai, 
ismeretlen tettesek ellen, akik a nem kóser ételeket fogyasztó hazai lakosságnak 
kivégzõméreg idegméreg kálisóval kevert konyhasókat evést ajánlanak, s ilyen 
„sókat” étkezési célra árusíttatnak, s ezáltal, tervezett arányban mérgezett sókat 
vásároltatnak velünk, miközben félremagyarázható, félreérthetõ termékfelirataik 
áthárítják  ránk  a  miattuk  megbetegedésért,  kipusztulásért  a  személyes 
felelõsséget,  ami  tudatosan  „véletlenszerûsített”  gyilkolás  (=tudatos  népirtás, 
lásd: www.aquanet.fw.hu)! 

Az  MTA  elnök(ök)  tervszerû  tudatos,  bizonyítható  csalással  folytatott 
népirtásban bûnösségét, s az emiatti miniszterelnöki stb. személyi felelõsségeket 
kérem ítéletileg megállapítani és kérem a jelenlegi hamis nátrium- és kálium 
pótlási  optimum elõírások  életveszélyességét  mérési  adatatokból  megítélni,  s 
hogy pótolja a t. Bíróság ítélete a biztonságos (fiziológiás) Na- és K bejuttatási 
sebességi, korrekt optimum elõírásokat.

Tehát nem csak közigazgatási, hanem büntetõpert is kezdeményezek a Nemzeti 
Erõforrás  Minisztérium  Egészségpolitikai  Fõosztály,  Dr.  Szócska  Miklós 
egészségügyért felelõs államtitkár által írt, 2010. november 14.-i, 17267-7/2010-
0003EGP  levél  alapján  (1),  amiben  újra  semmibe  vették  a  (mindenkori) 
egészségügyi  miniszterhez  benyújtott  Petíciónk  (2)  valamennyi  mérési  stb. 
bizonyítékát,  s  az  elõzõ  miniszteri  válasz  hamisságát  bizonyításra  benyújtott 
valamennyi  további  bizonyítékot  is.  Kérjük,  hogy  a  t.  Bíróság  szíveskedjék 
hivatalból beszerezni, elõadatni a minisztériumokkal a „Petíció” beadványaink 
hivatalosan iktatott példányait, az azokkal együtt benyújtott bizonyítékokat jelen 
per(ek)ben megítéléshez.
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ELFOGULTSÁG:  jelen  perhez  MAZSIHISZ-tõl  független  bíróságot  kérek 
kijelölni,  miután  a  PKKB-s  és  Fõvárosi  Bírósági  bírók  is  engedélyezték  a 
MAZSIHISZ-nek,  hogy  iskolában  tanítsa  a  Talmudot,  a  zsidó  terroristákat 
olyanokra kiképzõ tant, mint pl., hogy a zsidók tiszta desztillált vizet igyanak, de 
nem zsidók  csak  szennyvizet  igyanak,  s  hogy  a  konyhasó  helyett  kálisót  is 
szabad enni, mivel az is természetes só. A MAZSIHISZ és az ÁLLAM ellen 
ezek miatt indított egyik további korábbi perem Pesti Központi Kerületi Bírósági 
száma: 29.P.85.585/2002. A PKKB-s bíró dr. Pataki Árpád volt, aki késõbb, mint 
fõvárosi bírósági bíró, nem csak a MAZSIHISZ által diszkriminatíven támadott 
MAGYAR  GÁRDA ellen  ítélkezett  elfogultan,  de  azt  is  fedezte,  hogy  az 
országgyûlési  megbízottként  készített  méréstani  szakvéleményem 
„ellensúlyozására” egy váci bíró utasítására összevertek a rendõrök, s ezt egy 
köztársasági elnöki (X-398/1998.) hamis irat fedezi mind a mai napig, mert a 
bírók érvényben hagyták, s ehhez a hivatkozott pereimnél is csaltak. Nem igazán 
számít,  ha  a  csalásokat  elkövetõ  bírók  elfogulatlannak  vélik  vagy  hazudják 
magukat és az ügyet nem, vagy nem kellõen ismerõ összes többi  bíró is ezt 
vélelmezi! 

Kérem a Közigazgatási Bíróságtól is, hogy tiltsák be a 4,7 gramm „napi kálium 
fogyasztást” optimálisnak hazudást (1), amit az elõzõ és jelenlegi kormány is 
tudatosan  folytat.  Hogy  miért  folytatják?  Pl.  nem  azért,  hogy  elrabolhassák 
tõlünk  a  nyugdíjjárulékként  befizetett  pénzt,  az  IMF-es  és  Világbanki  stb. 
hiteleiket törlesztés céljára, és/vagy hogy az ide betelepülõ izraeliek könnyebben 
elfoglalhassák  a  „kiürült”  ingatlanainkat?  Közismert  a  konyhasó  más  sóval 
helyettesítésével és ivóvíz szennyezéssel terület foglalás (Mózes II. 23. 20-33., 
V. 7., 2, 22., Talmud Baba kamma, 93 b lap és taanith 10 a. lap), s 1950-ben 
Nobel-díjat  kapott  három  kutató  arra,  hogy  állat-  és  emberkísérleteikkel 
bebizonyították, hogy a káliumot túladagolás és/vagy a hiányos nátrium pótlás 
ivartalanító és életrövidítõ hatású is(3). 
Kérem ítéletileg  megállapítani,  hogy  alperesi  bûnelkövetõk a  mi,  nem kóser 
étkezésûek életét lerövidítve, tervszerûen csökkenti a magyarok számát, 1960 
óta  évenként  kb.  40.000-rel  (4).  50.000  fõ/éves  csökkentést  terveznek  a 
következõ 20 évre vonatkozóan publikált „elõrejelzéseik” is. Ezek nem szakmai 
tudományos  kérdése,  hanem  fajirtási  stb.  bûnügyi  problémák,  lásd  a 
13.B.24.211/1993/2.PKKB. végzés szerint az ezeket minõsítõ §-okat (5)!

Tilos kell legyen „napi mennyiséget( )RDA-t) elõírni olyan anyagnál, amibõl 1 
óra  alatt  0,8-1,6  grammnál  több,  24  óra  alatt  11  grammnál  többnek a  vérbe 
bárhonnan jutása veszedelmes méreg, hyperkalaemizáló hatású (6). 
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Például az USA-ban kb. 4 gramm kálisó beadásával végzik ki az elítélteket. 

Minden orvos tanulja, hogy max. 0,4-0,8 gramm egy egészséges felnõtt 24 óra 
alatti  max.  kálium pótlási  szükséglete,  s  azt  is,  hogy ha 24 óra  alatt  2,2-3,6 
grammnál  több  kálium  jut  be  a  vérébe,  ennek  szívmûködést  rontó  mérgezõ 
hatása EKG-n látható (7). A 13.B.24.211/1993/2. PKKB. végzésre (5) elrendelt 
nyomozás során letagadott, a REDI-Só és a Kálium-R tabletta hatásait ellenõrzõ 
klinikai vizsgálatokban is mérgezett az ennél több kálisó:

Az MTA elnökségi titkárságot vezetõ Dr. Pannonhalmi Kálmán, aki élettan tanár 
is,  az én kérésemre összehívott  egy méréstani értekezletet  1998. április  1-én, 
amelyen részt vett Prof. Nagy Elemér fizika professzor akadémikus is. Miután 
látta az állami ellenõrzõ mérések diagramjaiból, hogy napi 4 gramm kálisóval, 
az  MSZ-01-10007.83..  magyar  szabvány  (8)  szerinti  kálisómentes  konyhasó 
helyett ételízesítéstõl, tíz addig egészséges emberbõl tíznek korlátozódott felére 
a  vizelet  kiválasztása,  s  növekedett  5  mmol/liter-nél  is  nagyobbra,  vagyis  a 
normokalaemiás  határ  fölé  a  vérfolyadéka  kálium  koncentrációja,  tehát  már 
ennyi  is  szignifikánsan  mérgezõnek  bizonyult  (9),  emiatt  késõbb  egy  bécsi 
élelmiszer boltban kérdezõsködött, hogy Ausztriában melyik étkezési célú sóban 
legtöbb a kálium. Egy „Bad Ischler Specialsaltz” elnevezésû speciális étkezési 
sót mutattak neki, amiben 0,6% kálisó is volt: 500 gramm NaCl konyhasó + 3,5 
gramm  KCl  kálisó  (10,  11).  Azt  mondták,  hogy  orvosi  javaslat  nélkül  ne 
vásárolja meg, ne egyen belõle, mert megmérgezheti a 0,6% kálisó miatt. 

Nem a HULLÁK vérszéruma szerinti 1Na : 1K arány szerint nátrium és kálium 
pótlás kell nekünk, amit a talmudista terrorista programot megvalósítók élettani 
optimumnak hazudnak,  a  „Só Stop”  és  „Nemzeti  sócsökkentési  programjuk” 
keretében. Az élõ ember vérszéruma szerinti 30Na : 1K arány az optimális! Ez 
van a köldökzsinór vérben is, ami a magzatot táplálja, a magzatvízben, amit a 
magzat iszik, s emiatt 30Na : 1K arányú a Ringer fiziológiás infúziós oldat is. 
Köztudomású, minden orvos tudja azt, hogy a Ringer oldat 24 óra alatt, 4 liter 
tiszta desztillált vízben oldott, 36 gramm NaCl konyhasót juttat be a vérbe, de 
csak 1,2 grammnyi KCl kálisót! (12). 

Az óceánvízben is 30Na : 1K az arány, vagyis ott, ahol a földi sejtes életforma 
valószínûleg elsõként keletkezhetett. Ez a sejtek életének egyik legalapvetõbb, 
õsidõk óta fennáló természetes környezeti feltétele. 
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Csatolom a neves szívsebész Prof. Papp Lajos akadémiai doktor nyilatkozatát, 
amelyben kinyilvánítja, hogy infúzió és étkezés esetén is 30Na : 1K az optimális 
arány (13).

Állapítsa meg a Közigazgatási Bíróság és Büntetõbíróság is, hogy az itt perelt 
bûnszervezet  legújabb állásfoglalása  (1)  tudatosan  félreértelmezi  az  érvényes 
MSZ-01-10007-82.  magyar  szabványt  (8)  úgy,  mintha  csak  az  „étkezési  só” 
nevû  sókban  tiltaná  a  kálisót,  holott  valamennyi  étkezési  célú  sóban,  azok 
bármilyen  elnevezése  esetén  is  tiltja  a  kálisó  legkisebb  mennyiségét  is.  a  t. 
Bíróság  állapítsa  meg,  hogy  tudatos  csalás  a  szabvány  által  nem  tiltottnak 
tüntetni fel a kivégzõméreg idegméreg kálisóval kevert, étkezési célra árusított 
más nevû „sókat”, s országosan is tegye kötelezõvé a szabvány szerinti sók és a 
szabványt sértõ, de étkezésheze ajánlott  sókat egyértelmûen megkülönböztetõ 
dobozfeliratokat, valamint bolti kiírásokat! 

A t. Bíróság állapítsa meg ítéletileg azt is, hogy a BRFK a 13.B.24.211/1993/2. 
PPKB.  végzésre  (5)  indult  nyomozása  során,  az  általunk  országgyûlési 
szakértõként  kiderített  mérési  csalások  alapján  általam feljelentett  OÉTI-s  és 
ETTIB-s stb.szakértõket foglalkoztatta rendõrségi szakértõként, akik letagadták 
a hazai REDI-Só és Kálium-R tabletta hatás ellenõrzõ mérések megtörténtét és 
eredményeit,  s  szembehazudták,  félremagyarázták  nem csak  az  én  méréstani 
szakértõi megállapításaimat, de a hivatalos orvosi egyetemi tankönyvek (6, 7, 
12) vonatkozó tantételeit is.

Kérem, hogy  a t.  Bíróság szíveskedjék mindezekhez hivatalból beszerezni  a 
13.B.24.211/1993/2. PKKB. végzésre történt bûnügyi nyomozás összes iratát, s 
a  rendõrségi  szakértõk  fenti  csalásai  ellen  a  rendõrségekhez,  bíróságokhoz, 
ügyészségekhez általam intézett valamennyi beadványt, s a Petíciónkat (2) is, 
amit a mindenkori egészségügyi miniszterhez címeztünk.

Elképesztõ,  hogy  akadémiai  elnök(ök)  konyhasóval  „mûtrágyáztatókat”  és 
ivartalanodást és korábbi halált elõidézõ kivégzõméreg ideméreg kálisóval 1 : 1 
arányban  kevert  konyhasóval  ételt  ízesíttetõket  támogatnak,  s  az  ezek  elleni 
Petícióinkat, bizonyíték felderítõ szakértõinket nyíltan rágalmazhatják!

Abban  bízhatnak,  hogy  a  hazai  bíróságok  eltüntethetik,  semmibe  vehetik  az 
izraeli terror bûncselekményeket elkövetõk ellen benyújtott bizonyítékokat?
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Bûnügyi bizonyítékként itt is mellékelt dokumentumok:

1. A közérdekû bejelentést képezõ Petíciónkat elutasító közigazgatási határozat: 
Nemzeti  Erõforrás  Minisztérium  Egészségpolitikai  Fõosztály,  Dr.  Szócska 
Miklós  egyészségügyért  felelõs  államtitkár,  2010.  november  14.  ikt.  szám: 
17267-7/2010-0003EGP.  Feljelentõ  felperesi  kódja:  Peticio-2-re-
hamisEUValasz-101115a -d (4 lap).

2. A mindenkori egészségügyi miniszter(ek)hez benyújtott Petíciónk címlapja, a 
miniszter  részére  átvételét  igazolással.  Feljelentõ  felperesi  kódja:  Peticio2-
EUM-atveteli-Ig-10416b.

3.  Az 1950-ben ezért  Nobel-díjat  kapott  mellékvesekéreg kutatók mérései  és 
további 63 közlemény adatai alapján, a Technika a biológiában 8., A biológia 
aktuális  problémái,  a  Mellékvesekéreg  biológiája  címmel  közzétett  mérési 
eredményeket  összefoglaló  ismertetés:  A fiziológiásnál  sokkal  több  káliumot 
és/vagy sokkal kevesebb nátriumot „pótló” étkezésre átállítás ivartalanító hatású 
és lerövidíti az állatok és emberek életét. (Medicina, 1976.) Feljelentõ felperesi 
kódja: NepirtoNaHianyKtobbletTunetei1950a -b (2 oldalas).

4.  Központi  Statisztikai  Hivatali  kimutatás  a  magyar  lakosság évi  kb.  40000 
fõvel  fogyatkoz(tat)ásáról  az  1960-2002.  évek  során.  (Forrás:  KSH,  Magyar 
Tudomány.) 

5.  13.B.24.211/1993/2.  PKKB.  végzés,  a  kálium  mérgezõ  túladagolásával 
megvalósuló  Btk.-s  jogszabályokat  sértésekrõl.  Feljelentõ  felperesi  kódja: 
13B24211-93k.

6. Káliumból 1 óra alatt 0,8-1,6 grammnál több, 24 óra alatt pedig 11 grammnál 
több  bármilyen  úton  vérbe  jutása  veszedelmesen  mérgezõ,  hyperkalaemizáló 
hatású. „Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata” c.  tankönyv szerint. 
(Dr.  Varga Péter és társai,  Medicina,  Budapest,  1977.,  192.  oldal.)  Feljelentõ 
felperesi kódja: Varga_Peter_Hyperkalaemia_192.

7. A kálium  szívmérgezõ  hatását  az  elõtte  még  egészséges  felnõttnél  is 
mutatja az EKG, amikor a vérükbe több mint 2,2-3,6 gramm kálium jutott 
be 24 órán belül, szájon át. (Prof. Magyar Imre - Prof. Petrányi Gyula: A 
belgyógyászat alapvonalai 2. Hyperkalaemia. Medicina, Budapest, 1969.) 
Feljelentõ felperesi kódja: Petranyi 3k.
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6/6. oldal, Kód: BecsiSo-NagyElemerProf-MTA

8.  Az  MSZ-01-10007-82.  szabvány  szerint,  valamennyi  étkezési  célú  só 
kálisótól  mentes,  NaCl  konyhasó  kell  legyen.  Feljelentõ  felperesi  kódja: 
mszkonyhasok.

9.  Emlékeztetõ  a  Magyar  Tudományos  Akadémián  1998.  április  1-én  tartott 
méréstani ellenõrzésrõl, a (REDI Só és KÁLIUM-Retard tabletta) kálisó hatását 
embereken végzett kísérletekkel ellenõrzõ hazai klinikai mérések eredményeirõl. 
Feljelentõ felperesi kódja: eml.mta1ak -bk. (2 oldalas).

10-11.  Bécsben  árusított,  0,6% kálium tartalmú  speciális  „étkezési  só”:  Bad 
Ischler  Specialsaltz,  500  gramm  NaCl  konyhasó  +  3,5  gramm  KCl  kálisó 
(dobozának feliratai). Feljelentõ felperesi kódja: becsiso1ak -bk (2 oldalas)

12. A Ringer fiziológiás infúziós oldat 30Na : 1K arányú. 1 x 24 óra alatt, 4 liter 
tiszta desztillált vízben feloldott 36 gramm NaCl konyhasót juttat be a vérbe, de 
csak  1,2  gramm  KCl  kálisót.  (Dr.  Kiszely  György  és  Dr.  Hársing  László: 
Gyógyszerész  továbbképzés,  Biológiai  és  Élettani  alapismeretek,  Medicina, 
Budapest 1958., 90. oldal.) Feljelentõ felperesi kódja: ringeroldatok

13.  A neves  szívsebész  egyetemi  tanár  Prof.  Papp  Lajos  akadémiai  doktor 
Nyilatkozata, melyben kinyilvánítja, hogy infúzió és étkezés esetén is egyaránt a 
30Na :  1K arány optimális.  (Budapest,  2010.  január  6.).  Feljelentõ  felperesi 
kódja: AkomiszsoUgybenPappLajos100106.

14. MEDICUS ANNONYMUS Családorvosi havilap, 99’ március VII. évf. 3. 
száma, az MTA-ra hivatkozva ajánlja a 40% KCl tartalmú „sót” (VIVEGA). 
Feljelentõ felperesi kódja: rigo1k, rigo2k (2 oldalas)

Teljes  költségmentességet  és  egy  antitalmudista  kirendelt   ügyvédet  kérek  a 
perhez és a pótmagánvádhoz. Szíveskedjenek arról is ítélkezni, hogy a Magyar 
Állam megtérítse nekem, s a végelszámolóként általam képviselt Agroanalízis 
Tudományos  Társaság  gmk  részére  a  Ptk.  484-487.  §.  szerinti  ügyvitelünk 
költségeit, valamint az általunk elhárítani igyekezett egészségi kár mértékével 
arányos szakértõi díjat, e perek utáni utókalkuláció alapján.

Budapest, 2010. november 20. 
                                               Tisztelettel: 

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) feljelentõ felperes
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TERRORELHÁRÍTÁSI nyílt panaszbejelentés Orbán Viktor 
miniszterelnöknél!

10/1. oldal, Kód: EU-izraeli terrort-elharitas-101115
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KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉS ORBÁN VIKTOR 
MINISZTERELNÖKHÖZ

Az Orbán kormány illetékes minisztere, államtitkára, mint a Gyurcsány kormányé is, 
büntetőjogi  következmények  nélkül  tudatosan  semmibe  veheti  a  Nobel-díjas  (1950) 
kutatók azon mérési eredményeit, melyek szerint életrövidítő és ivartalanító hatású is a 
fiziológiásnál sokkal kevesebb konyhasót és/vagy a fiziológiásnál sokkal több káliumot 
tartalmazó élelmiszer? Miért hazudhatják szembe az OÉTI által koordinált kálisóval 
sózás  (REDI-Só)  hatás  mérési  klinikai  eredményeket,  a  Kálium-tablettára  vonatkozó 
gyógyszerészeti  ellenőrző  mérések  eredményeit,  az  azokon  alapuló  dózis  korlátozási 
előírásokat?  Miért  hazudhatják  szembe  a  nemzetközi  és  hazai  tudományos 
publikációkat is, amelyek leleplezték a külföldi csalókat, pl. Levis Dahl sóhatási dózis 
átszámításnál  elkövetett  nagyságrendi  csalásait  és  a  hasonló  orvosi  statisztikai 
csalásokat?  

 KIIRTANAK, MERT KELL A HELYÜNK A BETELEPÜLŐ IZRAELIEKNEK?

10/4. oldal, Kód: EU-izraeli-terrort elharitas-101115
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MIÉRT FOGADTA EL AZ ORBÁN KORMÁNY HAZÁNKRA KÖTELEZŐNEK AZ 
EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMOK IRÁNYÍTÁSÁBA  IZRAELNEK KÖZVETLENEBB 
BELESZÓLÁST BIZTOSÍTÓ  ALÁBBI SZERZŐDÉST?

10/5. oldal, Kód: EU-izraeli-terrort elharitas-101115
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1./ EZÉRT?

10/6. oldal, Kód: EU-izraeli-terrort elharitas-101115
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2./ EZÉRT?                                     Code: König-software

AZ EZZEL IS BÜSZKÉLKEDŐ HAZUG, TOLVAJ, CSALÓ RABLÓGYILKOS 
TALMUDISTA  NÁCI-DISZNÓ ZSIDÓ ORSZÁGHÓDÍTÓK BENNSZÜLÖTT-

LIKVIDÁLÁSI PROGRAMJA

A talmudistanácik hivatalosan is szorgalmazhatják, hogy kipusztítsák, elûzzék a zsidók 
által megszerzett területrõl a még ott lévõ nem zsidókat:  
1981-ben az MSZMP kiadó vállalata (KOSSUTH) kiadta Böcz Sándornak a "Mit kell 
tudni a palesztinokról" címû könyvét. A 71. oldaláról idézzük a Magyar Fórum lapban 
(1998. III. 26., 6.old.) megjelent másolata alapján:

 A cionista politikusok  afféle  rákos daganatot  látnak az arab kisebbségben , 
amelynek az eltávolítását fölöttébb  kívánatosnak tartják . Ez a szándék botrányt keltõ 
módon  fogalmazódott  meg  a  hírhedt  König-memorandumban,  amelyet  a  galileai 
megbízott terjesztett az izraeli miniszterelnök elé 1976. tavaszán.

A memorandum  fõbb  pontjai:  szigorítani  kell  az  arabok  rendõri  ,  katonai 
ellenõrzését; olyan nemzeti pártot kell rákényszeríteni az arabokra , amely az izraeli 
hírszerzés  irányítása  alatt  áll;   különleges  hírszerzõ  rendszert  kell  kiépíteni  a 
kommunista  párt  vezetõi  ellen  folytatott  kémkedésre,  lejáratásuk  végett;  szigorú 
intézkedéseket  kell  hozni  a  diákvezetõk  megrendszabályozására  ,  be  kell  zárni  az 
egyetemeket az arab diákok elõtt , meg kell akadályozni tanulmányaik folytatását, és 
egyidejûleg ösztönözni õket az ország elhagyására, majd meg kell  tiltani a számukra

a visszatérést; el kell érni, hogy az arabok a nap huszonnégy óráját megélhetésük 
biztosítására fordítsák, s ne maradjon idejük arra, hogy általános helyzetükkel, oktatási 
igényeikkel törõdjenek; súlyos adók és bírságok kivetésével kell megfosztani az arabokat 
azoktól  a  pénzügyi,  gazdasági  eszközöktõl,  amelyek  révén  életszínvonalukat  és 
társadalmi  pozíciójukat  javíthatnák;  ki   kell  rekeszteni  az  arabokat  a 
társadalombiztosítási  juttatásokból,  úgy,  hogy  azokból  kizárólag  a  zsidók 
részesülhessenek; folytatni kell az arab földek elkobzását új zsidó települések létesítése 
céljából;  meg  kell  akadályozni  az   arab  népesség  természetes  szaporodását,  és 
intézkedéseket  kell  tenni  az  arabok  számának  csökkentésére.  A miniszterelnök  nem 
cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos kormánypolitika kifejezõje."

A talmudizmus: ZSIDÓ CSALÁSTAN. A zsidó tolvajok, csalók,   rablógyilkosok 
kiképzésére  szolgáló  1500  évvel  ezelõtt  megírt  "software".  A finánctõke  és  a  zsidó 
tudományos csalás módszertana. A zsidó titkosszolgálat ma is széles körben épít rá. 

A szaporodási szervek, -szöveteket, -sejtek kálium-túladagolással degenerálása: 
APARTHEID a nem-kosher étrendû lakosokkal szemben.

Magyarországon a büntetõjog,  közigazgatási-jog,  polgár-jog,  szabálysértési-jog, 
alaptörvény  (alkotmány)  különválasztott  kezelése  következtében  egyáltalában  nincs 
alkotmányos  jogszolgáltatás!  Így  tolvaj  és  rablógyilkos  talmudista  fasiszták  érdekeit 
érvényesítik, mint bûnsegédeik, a talmudista bírák, ügyészek, rendõrök, politikusok, a 
TALMUD elõírása szerint, lásd: az alábbi "juhbaromZsidokTalmudja” iratjelű Talmud-
szövegeket! 

 Az a katonai szövetség, amit a hazai kormány Izraellel fenntart, Magyarország 
végét  jelentheti  a  fasizmussal  történõ  (nemzetközi)  véres  leszámolás  (várható,  hogy 
hamarosan?) bekövetkezése során!

10/7. oldal, Kód: EU-izraeli-terrort elharitas-101115
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3./ EZÉRT?                                                        2/1. oldal.Code: JuhbaromZsidokTalmudja

TALMUD MAGYARUL" címmel elõször 1910-ben (a világ zsidóit egész Magyarországot  
(is)  teljesen  megkaparintására  és  innen  minden  nemzsidót  kiûzésre  felbíztató  Alliance  
Israelitée felhívással egyidejûleg) kiadott hiteles Talmud-fordítás néhány jellegzetes náci-
disznóista elõírása (fordította és kiadta: Luzsénszky Alfonz. Nyolcadik kiadás, Budapest):

„ 5, 1 Minden nemzsidó nõ kurva. (69. old.)

94 b.lap. (Tosephot.) Az idegenek (nemzsidók) magva barommag. Ugyanez áll: a 
Kethugoth 3 b.lapján a Tosephotban.)

Szigorúan tilos egy nemzsidót (...) dicsérni s róla valami elismerõt mondani. 15,1. 
Rasi. 

Mair  rabbi  szerint  a  nemzsidóknak  nem  lehet  mondani:  Ti  embereknek 
neveztettek. A gojok között egy sincs aki embernek neveztetnék.

Vannak  parancsok,  amelyeknek  áthágása  miatt  egy  nemzsidó  halált  érdemel,  míg  a 
zsidónak az megengedett dolog.

Somon bar Jochaj mondá: (...) (Ezech.34,31.): ti az én legelôm JUHAI vagytok: ti 
embereknek neveztettek, a világ népei azonban nem neveztetnek embereknek, hanem 
BARMOKnak. (Lásd Jabmuth 61 a.) 114.a.

Ha valaki üzletet kötött egy nemzsidóval s odajött egy másik zsidó és segített neki 
s megcsalták a nemzsidót a MÉRTÉKNÉL, a SÚLYNÁL vagy A SZÁMNÁL. AKKOR 
OSZTOZNAK A NYERESÉGBEN, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY AZ A ZSIDÓ 
A FIZETSÉG ELLENÉBEN VAGY GRÁTISZ SEGÍTETT. 183,7. ...

Ha  egy  zsidónak  ökre  egy  nemzsidónak  ökrét  ledöfi,  akkor  ô  nem  tartozik 
kártérítéssel,  ha  azonban  egy  nemzsidónak  ökre  a  zsidónak  ökrét  ledöfi,  akár 
készakarva, akár nem készakarva, akkor tartozik az egész kárt megtéríteni, mert isten 
az ô (a nemzsidók) vagyonát átadta az izraelitáknak. (Ugyanez áll a 13 a. lapon, továbbá 
38 ac lapon és a Chosen-ha-mispath 406,1 alatt.)  37 a.lap.

Chama bar Chanina rabbi mondta: Mózes a kôtáblák törmelékeibôl gazdagodott 
meg".   38 a. lap. (DEDARIM (fogadalmak).

Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg embert ölt meg,     vagy 
azzal a szándékkal, hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendô 79 a. lap. 
(ugyanez áll a Makkoth 7 b. lapján) 15 a. lap. Jannas iskolájában tanították: Ha valaki 
egy embercsoportba követ dob,hogyha ott kilenc nemzsidó van és egy  zsidó, akkor nem 
bûnös, mivel az a körülmény a mértékadó, hogy a többség nemzsidókból áll, sôt még 
akkor is,  ha a fele az,  mert halálos ítéleteknél a kétes dolgot az enyhébb részre kell 
értelmezni. Ebben az esetben pedig nem bûnös az illetô, mert nem célzott zsidóra....

10/8. oldal, Kód: EU-izraeli-terrort elharitas-101115
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2/2. oldal, Code: JuhbaromZsidokTalmudja

És még azt is el kell mondani, amit Meir rabbi ír: Az ember ne könyörüljön meg 
az ô (a goj) életén, még akkor sem, ha a gojnak semmit nem adatván, biztosan meg fog 
halni, és nem szabad ôt a verembôl felhúzni, ha közel is van a halálhoz...

Akit kényszerítenek az esküre, ha mindjárt az Isten nevére kell is es-küdnie, az 
eskü semmis. Igy pl. ha egy király vagy fejedelem vagy más felsôbbség ráparancsolja az 
esküt a zsidóra, akkor az nem köteles az igazságra esküdni, ha ebbôl egy hitsorsosának 
kára  lenne.  Ha  pl.  arra  kellene  esküt  tennie,  hogy  egy  zsidó  egy  keresztény  nôvel 
erôszakoskodott,  akkor az  a  zsidó,  aki  mint  tanu,  eskütételre  szólíttatik  fel,  köteles 
minden meggondolás  nélkül  annak az ellenkezôjére,  amirôl  tudomással  bír,  az esküt 
letenni  s  gondolatban  megsemmisíteni,  mint-hogy  az  kényszereskünek  tekintendô. 
Ugyanígy,  ha  az történnék,  hogy a  felsôbbség egy zsidónak pénzét  vagy vagyonát el 
akarná kobozni  s  az a zsidó a pénzét  biztonság okából  egy másik zsidónak adná át 
megôrzésre: az,  akinél  a  pénz el  van rejtve,  ha esküre kényszerítik,  nem tartozik az 
igazat bevallani. 232,12.14. (67.old.)

20 a. lap. Jehuda rabbi mondja: Tudjátok, hogy minket Jochannan rabbi mindig 
arra tanított, hogy szükség esetén befolyásolni kell a tanukat, akik ha nem látták is az 
újholdat; mégis bizonyítsák annak megjelenését, ....

Ha egy izraelita egy nemzsidóval elôdbe jön törvénykezni, akkor tartozol, ha a 
zsidó törvény szerint valahogyan igazat tudsz neki adni, neki igazat adni és amannak azt 
mondani: így van ez a mi törvényünk szerint; és ha a világ népeinek törvényei szerint 
(tudsz neki igazat adni, akkor tartozol) neki igazat adni és amannak azt mondani: így 
van ez a ti törvényetek szerint; ha pedig így sem, akkor amazt csellel kell rászedni. 113 a 
lap.----- „

Baba kamma. (Elsõ kapu. A polgári perek.) 93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, 
még pedug azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a „betegség” szó ugyanis ezt a 
számot  adja.   De mindezt  elûzi  egy  (tiszta  NaCl  konyhasóval,  fiziológiás  mértékben 
optimálisan sózott) sóskenyér s rá egy korsó (tiszta, desztillált) víz. 

Taanith. (A böjtnap.) 10 a.lap: ....  "Izrael  országa  esõvizet (tiszta desztillált vizet) iszik, 
AZ EGÉSZ VILÁG PEDIG A MARADÉKOT (a szennyezett  vizeket).  Izrael országa 
iszik elsõnek és AZUTÁN A VILÁG, hasonlóképpen az olyan emberhez, aki sajtot készít 
s  AZ  ÉLVEZHETÕ  RÉSZT  KIVÁLASZTJA,  A HASZNAVEHETETLENT  PEDIG 
OTTHAGYJA". (agyis valamennyi nem desztillált víz ivásra alkalmatan.)

A TALMUD,  AMIT  ELVILEG  MINDEN  ZSIDÓ  KÖTELES  AZ  EGÉSZ  VILÁGON 
MINDENHOL ALAPUL VENNI,  BETARTANI, IZRAEL JELENLEG IS ÉRVÉNYES 
ALAPTÖRVÉNYE,  S  PÉLDÁUL ARRA IS KÖTELEZI A ZSIDÓKAT,  HOGY A NEM 
ZSIDÓK  KÁRÁRA  HAZUDJANAK,  GAZDASÁGI  ÉS  POLITIKAI  CSALÁSOKAT, 
IVÓVÍZ-  ÉS  ÉTKEZÉSI  DISZKRIMINÁCIÓVAL  FAJIRTÁST  FOLYTASSANAK,  S 
EZEKET  HAMIS  TANUZÁSSAL  ÉS  BÍRÓSÁGI  ÍTÉLKEZÉSI  CSALÁSOKKAL  IS 
SEGÍTSÉK, BÛNÁRTOLJÁK A ZSIDÓKAT LETELEPEDNI HAGYÓ ORSZÁGOKBAN.
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4./ EZÉRT?

TERRORELHÁRÍTÁS A KORMÁNY HELYETT, A PTK. 484-487. §-aira 
HIVATKOZÁSSAL!
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Iratjel: PerturbaciosAnalizisKormany101108
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

KÖZÉRDEKŰ NYÍLT LÁZÍTÁS 

Alulírt (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., a 
Ptk.  484-487.  §.-ra  is  hivatkozva,  ezúton bejelentem a Legfelsőbb Bíróságnál  és Legfőbb 
Ügyészségnél is,  amelyek a kivégzőméreg idegméreg kálisóval kevert  nem kóser étkezési 
sókat árusítást és a teljesen tiszta desztillált ivóvizet mérgezőnek hazudást is  bűnpártolják, 
hogy jogos önvédelemként is megkezdem az alábbi, közérdekű lázitást: 

LÁZÍTOK  AZ  OLYAN  KORMÁNY ELLEN,  AMELYIK  ÚGY  AKAR  “ÚJ  MAGYAR 
ALKOTMÁNYT”  ELFOGADTATNI,  HOGY  NEM  HAJLANDÓK  BETILTANI  A 
KIVÉGZŐMÉREG  IDEGMÉREG  KÁLISÓVAL  KEVERT  NEM  KÓSER  SÓKAT,   S 
FOLYTATJA AZ ARZÉNMÉRGEZETT, VÍRUSFERTŐZÖTT IVÓVÍZZEL ITATÁST. 

Mindenki követelje ki az általa látogatott élelmiszer üzletektől, hogy felelősséggel írják ki, 
hogy melyik étkezési só felel meg a magyar szabványnak, s hogy melyik nem! Tudatosan 
fajirtanak minket. Az MSZ-01-10007. Magyar Szabvány valamennyi étkezési célra árusított 
sóban tiltja a kálisó legkisebb mennyiségét is. Mégis, az MTA és intézményei javaslatára, az 
Országgyűlés és Kormány rendeleti felhatalmazása alapján, az ÁNTSZ kálisóval mérgezteti a 
száma. Ennyi kipusztított magyar helyét árusítják ki betelepülőknek naponta. A kipusztított 
magyarok  nyugdíjbefizetése  fedezi  a  külföldi  hitelek  éves  törlesztő  kamatait.  Ez 
betelepüléssel  arányos  tervszerű  fajirtás,  amit  a  nem  zsidókat  tiszta  sóval  sózni  nem 
engedéssel és tiszta vizet inni nem engedéssel és repkedő veszélyes állatokkal hajtanak végre, 
megfelelően a Mózes II. 23., 20-33, V. 7., 2, 22. és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 
93  b.  lap  szerinti  zsidó  fajirtási  software-nek,  ezért  a  Magyarországi  Zsidó  Hitközségek 
Szövetsége, a MAZSIHISZ is bűnrészes abban, hogy a nem kóser étkezésű magyarok (és 
zsidók is) évtizedek óta tömegesen ivartalanodnak és kipusztulnak a “Nemzeti Sócsökkentési 
Programként”  árusított  “nátriumszegény   sóktól”,  amelyekben  a  nátriumklorid  helyett, 
kivégzőméreg  idegméreg  kálisó  van.  De  pusztulunk  az  arzénmérgezett,  vírusfertőzött 
ivóvizek miatt is, mivel az ÁNTSZ honlapja mérgezőnek hazudja a teljesen tiszta desztillált 
ivóvizet,  s  azt  javasolja,  hogy  helyette  arzénszennyezett  és  fertőző  vírusos  vizet  igyunk. 
(Valójában a tiszta desztillált víz a legegészségesebb, gyógyító hatású, a legjobb ivóvíz, ha 
mellette fiziológiás étkezési sópótlás történik. Lásd a www.desztvizhonlap2.atw.hu honlapon.)

Verőce, 2010. november 8.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
dipl. mérnök, méréstani szakértő jogvédő

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
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