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Iratjel: ASZ-DomokosLaszlo-171216
Tárgy: KÖZÉRDEKŰ NYILVÁNOS FELJELENTÉS AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKHEZ: LÁZÁR
JÁNOSÉK FÉLMILLIÁRD FT-ÉRT REKLÁMOZTÁK A NÉPIRTÓ STOP SÓ PROGRAMOT

Tisztelt Elnök Úr!

A földjeikre ácsingozó idegenek az indiánokat kb. 200 év alatt szinte teljesen kipusztították. Most
rajtunk a sor, ha mindenki továbbra is csak a saját elméleteit hajlandó terjeszteni! Írhatunk akármit,
ha 2050-től már nem lesz élő magyar, akkor mi nem a magyaroknak írjuk, hanem azért, hogy a
„hősies honfoglalásuk krónikájaként” hasznosítsák a területrabló tömeggyilkosok. A velünk
szemben kb. 1950 óta folyamatosan alkalmazott fajirtási módszer konkrét biológiai hatás
méréseken alapuló 100%-os bebizonyítását lásd az Állami Számvevőszékhez címzett
(valószínűleg ott is majd „eltűnő” és vagy szembehazudott?) mellékelt alábbi mai feljelentésben, s
az abban idézett, a honlapomon régóta közzétett biológiai hatás méréstani bizonyítékok alapján!

Melléklet: KÖZÉRDEKŰ NYILVÁNOS FELJELENTÉS AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKHEZ: LÁZÁR
JÁNOSÉK FÉLMILLIÁRD FT-ÉRT REKLÁMOZTÁK A NÉPIRTÓ STOP SÓ PROGRAMOT.
(Iratjele: szamvevoszekhezfeljelentes171216)

Magyarország, 2017. december 16.

Tisztelettel:
(nemes Sydo) Tejfalussy András András Béla Ferenc
oknyomozó mérnök, számos nemzetközi hatásmérés
tudományi szabadalom feltalálója, a hatalmon lévők
által üldözött volt környezetvédelmi minisztériumi,
országgyűlési, önkormányzati és tudományos
akadémiai és egyetemi megbízott szakértő
Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
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A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ
:Fontos a varázsgömbünk szerint.
Tisztelt Levélíró!
Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett.
Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az
üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban
az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet
tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use
of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the
intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from
your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated
above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

