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Dr. Darák Péter Legfelsőbb Bíróság kúria elnök kezéhez, mint terrorizmus elhárítási megbízás nélküli
pontosított közérdekű bejelentés és közérdekű javaslat
23. János Pápa szerint, akit most avattak szentté, az ószövetségi biblia nem "szent". A zsidók által más
népektől összeharácsolt "történet". Már rég hatályon kívül kellett volna helyezni a zsidókat fajirtásra
uszító kötelező mózesi törvényeket. A Talmudban lévőket is. Be kell indítani az érvényben tartói ellen (itt
pl. a MAZSIHISZ ellen) a büntetőeljárást. Ezúton is kérem a Legfelsőbb Bíróság kúria elnökét a
hivatalból megszervezésére. Ha már a Magyar Gárdát betiltatták, a sokkal kevesebb, a zsidók ezen fajirtó
törvényeihez képest semmi miatt .....
Kérem, hogy a Kúria t. Elnöke a fenti közérdekű bejelentési ügyben a törvényes 30 napon belül válaszolni
és intézkedni is szíveskedjék!
A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország,
2014. november 19., FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök
(személyi száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló
méréstudományi találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő
és input-output tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és
ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési
és hatás-optimalizáló eljárásaira és a zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire
alapozva, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző
Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt
végelszámolójaként, s a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar Országgyűlés
korábbi megbízottjaként, valamint TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek
Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt”
folytat a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i): www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce,
Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665,
Mobil: +36 20 2181408
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Már rég hatályon kívül kellett volna helyezni a zsidókat fajirtásra uszító kötelező mózesi törvényeket. A
tárgy:Talmudban lévőket is. Be kell indítani az érvényben tartói ellen (itt pl. a MAZSIHISZ ellen) a
büntetőeljárást.
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