
Code: Europa-Unio-fajirtoi-elleni-feljelentes-171222

Válasz intézkedés ez Európai Unió vizsgálat elutasító, a fajirtó bűnszervezetet bűnpártoló alábbi levelére:

feladó:SANTE-CHAP@ec.europa.eu
címzett:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
dátum:2017. december 21. 17:01

tárgy:Az Ön CHAP(2017)00241 számú ügyének végleges lezárását követő negyedik és ötödik levele
küldő:ec.europa.eu

biztonság:  Normál titkosítás (TLS) További információ
Fontos a varázsgömbünk szerint.

Kód: RosellaDelfino171222Flj

Tárgy: Válaszként, KÖZÉRDEKŰ NYILVÁNOS feljelentés a mérgező káliummal folytatott nemzetközi fajirtást
fedező hivatalnokok ellen

Tisztelt Rosella Delfino egységvezető!

Ismételten leszögezem, hogy senkinek, Önöknek sincs joga semmibe venni, „ad acta” kezelni a kálisóval 
nemzőképesség rontással fajirtást bizonyító biológiai hatás mérési dokumentumokat. Ha nem értenek a 
mérési bizonyítékok értelmezéséhez, akkor kötelesek hivatalból továbbítani a terrorizmussal szemben 
fellépni köteles hatóságokhoz, elsősorban az ENSZ-hez és a Nemzetközi Interpolhoz! 

Tűrhetetlen belenyugodni az izraeli tudós által 2050-re valószínűsített nemzet kipusztulásokba, a nyugati 
férfiak akkorra várható nemzőképesség vesztésébe, aminek a biológiai hatás mérésekkel egyértelműen 
bizonyított tényleges fő oka az izraeli tudós által meg sem említett mérgező kálium túladagolás. (Az általa 
felsorolt, valószínűsített okok mellékesek, ill. hamisak!)

Kérem Önt, hogy haladéktalanul továbbítsa a teljes aktát az EURÓPA TANÁCS vezetőjéhez, mint Önök 
elleni közérdekű bejelentést, és mint a mérgező kálisóval népirtó terrorizmust szervező, folytató, 
nyomeltüntető és az ezeket fedező WHO-s, Európai Uniós és magyarországi egészségügyi és 
élelmiszerbiztonsági hivatalvezetők elleni nemzetközi büntető feljelentést!

Ismételten csatolt biológiai hatás mérési bűnügyi bizonyíték gyűjtemény a www.tejfalussy.com honlapról: 
Email-könyv 101.

Budapest, 2017. december 22.

Tisztelettel:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök
(személyi azonosító szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
országgyűlési, önkormányzati, egyetemi, tudományos
akadémiai hatásmérés-tudományi szakértő feltaláló
Lakcím: Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
www.tejfalussy.com

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=2
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Re: Az Ön CHAP(2017)00241 számú ügyének végleges lezárását követő negyedik és ötödik 
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küldő:gmail.com

Továbbküldés-3:

Orbán Viktor miniszterelnök úr személyes segítésére részére is megküldöm a mellékelt levelezést! 

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

címzett:

ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok@me.gov.hu;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>

titkos másolat:. . . . . 
dátum:2017. december 22. 13:04

tárgy:Fwd: Az Ön CHAP(2017)00241 számú ügyének végleges lezárását követő negyedik és ötödik levele
küldő:gmail.com

:Fontos a varázsgömbünk szerint.

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2017. december 22. 13:04

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  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.

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=2

