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KORMÁNYHIVATALRÓL KORMÁNYHIVATALOKNAK IS
Politikai pszichiátria szervezésére is
„Bővült a járási hivatalok hatásköre
A szervezeti átalakulással számos, korábban megyei szinten ellátott elsőfokú feladat- és hatáskör került
át a járási hivatalokhoz. Ez a változás leginkább a megyeszékhelyen működő Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalát (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) érinti, amely
2017 januárjától elsőfokú hatóságként megyei illetékességgel jár el az alábbi ügyekben:
környezetvédelmi, természetvédelmi ügyek,
útügyi, műszaki, forgalmi, valamint vizsgáztatási és utánképzési szakterület,
munkavédelmi és a munkaügyi hatósági tevékenység,
családtámogatási és a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok,
egészségbiztosítási pénztári, a keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok,
rehabilitációs igazgatási feladatok,
családi csődvédelem,
 vadászati, növény- és talajvédelmi hatósági feladatok,
(illetve több megyére kiterjedő illetékességgel) vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti és
ehhez kötődő laboratóriumi feladatok.
A szervezeti változások a megszokott ügyfélfogadási helyszíneket alapvetően nem érintik.
A járási hivatalok elérhetőségei a www.bekesijarasok.hu illetve a jarasinfo.gov.hu weboldalakon
férhetőek hozzá.”
Tehát: a Kormányhivatalok kötelesek lennének fellépni az élelmiszerek káliumtartalmát mérgezőre
fokozó kálium műtrágyázás és kálisóval ételízesítés ellen. Ehelyett a Pest Megyei Kormányhivatal azzal
foglalkozik, hogy a megnövelt élelmiszer-káliumtartalom növény-, állat és ember pusztító hatását
országgyűlési és önkormányzati szakértőként leleplező, a mérgezés szervezőit és fedezőit és rendőrségi
és ügyészségi bűntársaikat leleplező és feljelentő személyem ellen elmeorvosi csalást szerveztek, a
hatás-mérési bizonyítékokat semmibevevő, ill. szembehazudó rendőrségi alkalmazottak és ügyészek
hamis vádjai alapján. Javaslom azt írni a rendőrségi járművekre, az "őrzünk és védünk" helyett, hogy
"népirtókat őrzünk és védünk"! De ma sem minden rendőr gazember. Vannak tisztességes rendőrök is.
Például a nyugalmazott rendőralezredes természetgyógyász-doktor Weixl Wárhegyi Lászó, az általam
megszervezett Tudományos Rendőrség PJT alapító tagja. Lásd a "WEIXL-VÁRHEGYI LÁSZLÓ:
Lakossággyérítés állami segédlettel" című előadását: https://www.youtube.com/wat...
Aki megnézte a nátrium-kálium dózis
variációs hatásméréseket eredményeit (94.
email könyv) a www.tejfalussy.com
honlapomon, és azután tovább is a Ringer
oldat szerinti (víz:konyhasó=110,
nátrium:kálium=30) érkezési víz, konyhasó
kálium dózisarány ellen beszél, az elmebeteg
és/vagy tömeggyilkosokat szolgál. Ma,
Magyarországon politikai pszichiátriával is
igyekeznek elnémítani aki feljelenti őket. Vagy
aki azt meri javasolni, hogy „Kérdezzétek meg
Novák Katalintól: Kedves Novák Katalin! A
79 milliárd forintból a gyerekeket "Star kosher
tanúsítványos BONSALT- tal etetik, amiből 1

kg. több mint 10.000,-Ft és tiszta patkányméreg kálisóból áll, de "gyógyhatású étkezési sóként árusítják,
a gyógyhatású tiszta nátrium-klorid konyhasó helyett? Vagy a kb. ugyanilyen drága VIVEGÁ-t, amiben
kb. fele rész a patkányméreg kálisó?” Hogy miért tennék? Lásd: „Válaszom Orbán Viktornak az alábbi
közérdekű bejelentés, a „zsidó migráció liberalizálóit” feljelentéssel: Brüsszelt abban kell elsősorban
leállítanunk, hogy - anélkül, hogy a hazai Országgyűlést erre népszavazás feljogosította volna –
liberalizáltatta veletek az izraeli cégek, s ezekkel akárhány nem magyar zsidó idetelepülését. Ezután –
anélkül, hogy az Országgyűlést erre népszavazás feljogosította volna – liberalizáltatta veletek ukránorosz zsidók hazánkban tartózkodását is. A bejött külföldi zsidók az ide szült „magyar” gyerekeik
nevében felvásárolhatják az izraeli „König memorandum” szerinti módszerrel kiűzött, kipusztított
magyarok ingatlanait. Ezért nem engedi Brüsszel, hogy leállítsd a Stop só programmal életrövidítést és
ivartalanítást? Brüsszel általatok valósítja meg az Izraeliták Szövetsége 100. éves fajirtó terrorista tervét
hazánk elrablására, éppen a százéves terv 100. évfordulóján liberalizáltátok az izraeli cégek hazánkban
letelepülését, tudod, hogy ez HAZAÁRULÁS? Az országgyűlési képviselők többsége elmebeteg
és/vagy hazaáruló!! ”
Verőce, 2017. 05. 24.
Tejfalussy András okl. vill. mérnök oknyomozó feltaláló
számos nemzetközi méréstudományi szabadalom szerzője
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
2621 Verőce, Lugosi u. 71.

Az

Európai Uniós határértékhez képest egy akkreditált növényvédelmi laboratórium hiteles mérései
bebizonyították, hogy kb. 8.000 %-kal több növényvédőszerrel volt mérgezve a Váci Városi Vízmű
Buki-szigeti nyersvízkútja, de ezt is büntetlenül letagadhatta letagadta a Vízművek és az ÁNTSZ is,
mert a letagadása (vagyis a vízmérgezés) a Pest Megyei Ügyészség szerint ”nem bűncselekmény”:
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