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Orbán Viktor miniszterelnökhöz és a Kormányhoz címzett közérdekű kárelhárítási nyilvános javaslat
„Azt akarja a kormány, hogy tovább és jobban éljenek az emberek”. Ezt adták elő 2015. 02. 23-én az
M1 Televízió ½ 8 -kor kezdődött Híradójában. Ha valóban ezt akarja, akkor az ÁNTSZ ne hitegesse a
magyarokat azzal, hogy a teljesen tiszta desztillált víz életveszélyesen mérgező méreg. És azzal se hitegesse
az ÁNTSZ a magyarokat, hogy napi 5 grammnál több a teljesen tiszta NaCl konyhasóból életrövidítő méreg.
És azzal se hitegesse, hogy az élelmiszerekkel minden magyarnak legalább 4,7 gramm káliumot kell minden
nap pótolnia. Tehát abba kell hagyni a bizonyított tudatos életrövidítést.
A rádió és a tv műsorok az Állami Népegészségügyi Szolgálat méréseire hivatkozva a szennycsatornákkal és
a földekről bemosódó mezőgazdasági mérgekkel szennyezett folyók vizéből készített, csak homok-kavics
szűrőkkel tisztított vizeket ajánlják biztonságos ivóvízként. Valójában az így tisztított csapvíz közveszélyes, a
KÖJÁL korábbi mérései szerint és az Állami Számvevőszék által elvégzett vizsgálat szerint is.
Az Állami Népegészségügyi Szolgálat által folytatott hitegetés hamisságát elsősorban a SALSOL infúziós
oldat bizonyítja. A SALSOL ugyanis kizárólag nagytisztaságú desztillált vízből + gyógyszerkönyvi
tisztaságú NaCl konyhasóból áll. Nincs benne semmi más, mégsem mérgező. A SALSOL-lal egyetlen nap
alatt alatt, például a 3 liter desztillált vízzel 27 gramm NaCl konyhasót (amiben 12 gramm a nátrium) is
szabad közvetlenül a vérbe juttatni. Csak gyógyhatása van.
A csak desztillált vízzel és sózással gyógyítás nem új. „Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a
maradékot” (Talmud, Taanith 10 a. lap.) „83 betegség elmúlik egy korsó (desztillált) víztől és (NaCl
konyhasóval) sózott kenyértől” (Talmud Baba kamma 93 b. lap). Tehát titkos módszerként évezredek óta
desztillált vizet + konyhasót használnak a zsidók gyógyítására. Erre is alkalmas a SALSOL. Kiderítettük,
miután egy orvos és egy főrabbi közzétettek egy német közjegyző előtt aláírt nyilatkozatot, ami szerint a
zsidó orvosok a zsidó rákbetegek 98%-át kigyógyítják a rákból, hogy a SALSOL-lal gyógyíthatják meg őket.
Az ÁNTSZ és az Országos Főgyógyszerész is arra biztatja fel az orvosok és gyógyszerészek révén a
magyarokat, hogy legfeljebb 5 gramm NaCl konyhasót (vagyis csak 2 gramm nátriumot), de legalább 4,7
gramm káliumot fogyasszanak naponta. Valójában egy felnőtt vérében nem szükséges egy napon belül 0,2nél, legfeljebb 0,4 grammnál több káliumot pótolni. Orvosi egyetemi tankönyv szerint valószínűleg
veseműködés és szívműködés rontó káliummérgezést okoz felnőttnél is az 1 órán belül a vérbe akárhogyan
bejutó 0,8 gramm kálium, a kétszer ennyi vagy több pedig biztosan. A lassanként, több részletben, 24 óra
alatt, fokozatosan a vérbe bárhonnan bejutó 11 gramm káliumnál több is biztosan életveszélyes. Egy másik
orvosi tankönyv szerint, szájon át bejuttatva 5-nél vagy 8-nál több gramm kálisót, vagyis 2,2-nél vagy 3,6
grammnál több káliumot, egy addig egészséges felnőtt szívműködését is lerontja. EKG torzulás is bizonyítja.
Egyébként 1950-ben Nobel-díjjal jutalmaztak három kutatót. Az ő hatás-vizsgáló méréseik is kimutatták,
hogy (a Ringer infúziós oldat víz : konyhasó pótlási 110-es dózisarányához képest) sokkal kevesebb
konyhasót pótlás és a szükségesnél sokkal több káliumot bejuttatás is életrövidít és ivartalanít. Annak idején
a Béres Csepp feltalálója is publikálta, hogy káliumot túladagolással emlőrákot okozott a kísérleti állataiban!
Ha valóban azt akarná a kormány, hogy tovább és jobban éljünk, akkor a következőket kellene tennie:
1./Az ÁNTSZ és a vezetékes ivóvíz szolgáltatók, valamint a vezetékes vízből készített üdítőket,
kristályvizeket és az ásványvizeket árusítók részére meg kell tiltani, hogy azzal hitegethessék a magyarokat,
hogy a tiszta desztillált víz mérgező, s hogy minden más ital kevésbé mérgező.
2./ Meg kell tiltani az ÁNTSZ és a sóárusító cégek részére, hogy a magyarokat azzal hitegessék, hogy a
megtisztított NaCl étkezési só és annak az infúzióknál is alkalmazott élettanilag optimális (fiziológiás)
NaCl : víz = 1/110 dózisaránya veszélyes. Meg kell tiltani nekik, hogy azt a hamis látszatot kelthessék, hogy
a kálisóval, brómmal stb. is mérgeztetett, szennyezett, a Magyar Szabványt is sértő „természetes bányasó” és
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„tengeri só” egészségesebb, mint a gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó. Meg kell tiltani nekik, hogy
a kálisóval mérgezett sókat a gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó árának a többszöröséért
árusíthassák étkezési célra.
3./ Meg kell tiltani, hogy a média a tiszta desztillált ivóvíz ivást és a tiszta NaCl konyhasóval fiziológiás
NaCl : víz = 1/110 dózisaránnyal sózást ellenreklámozhassa.
4./Kötelezettségszegési eljárást kell kezdeményezni Az Európa Parlamentnél a Stop Só Program szerinti
életrövidítő víz, konyhasó és kálium dózisarányokat a magyar Kormányra rátukmáló többi európai uniós
kormánnyal szemben és elérni, hogy abbahagyják a népirtást.
Ha valóban azt akarja a kormány, hogy tovább és jobban éljenek a magyarok, akkor ne biztassák fel a
magyarokat a „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Programmal” arra, hogy tiszta NaCl konyhasó helyett
kálisóval sózzanak. A kálisót az elítéltek szívének a leállítására használják az USA-ban és a szívműtéteknél
is erre használják (hamis a Panangin reklám, ami szerint többletkáliumot igényel a szív). Például a „Fekete
Angyal” néven elhíresült hazai ápolónő, de más ápolók és sok orvos is kálium túladagolással sorozatgyilkolt.
Az ÁNTSZ, egyes akadémiai, egyetemi, egészségügyi, gyógyszerészeti stb. kutatóhelyek, s az egészségügyi
minisztériumok egyes vezetői által a magyarok életének tudatos lerövidítésére szolgál a desztillált tiszta víz
ivás mellőzésre, szennyezett ivóvíz ivásra, konyhasóhiányos, káliumtúladagoló étel fogyasztásra folytatott
felbiztatás, kényszerítés. Ezen magyar irtási bűncselekmény konkrét mérési stb. bizonyítékai megtekinthetők
a nyilvános www.tejfalussy.com honlapomon és az ott megtalálható előzményi tudományos honlapokon is.
Ha valóban azt akarja a kormány, hogy a magyarok is tovább és jobban éljenek, sürgősen le kell
állítania a bizonyítottan életrövidítő Stop Só programját és a tiszta desztillált ivóvíz elleni kampányát.
A fenti ügyekben korábbi és új előzményként mellékelem az Ön(ök) P-119/2/1998. iktatási számú válaszát,
és a Harrach Péter úrhoz, a lakóhelyem szerint illetékes országgyűlési képviselőnkhöz, a magyarok jogos
védelmében, nemrég benyújtott feljelentő iratomat (ügykód: poltpetertharrachpeternelfeljelentes150222).
Az ügy súlyára tekintettel kérem Miniszterelnök urat, hogy mielőbb személyesen is válaszoljon, hogy
megkapta-e az ügyben korábban és itt benyújtott beadványaimat, s hogy azok alapján mit intézkedett!
Verőce, 2015. 02. 24. Magyar tisztelettel:
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (2621 Verőce, Lugosi u 71., 1-420415-0215, an: Bartha Edit) okl.
villamosmérnök, méréstudományi szakértő, aki a korábbi parlamenti szakértői megbízásainak a kötelező
folytatásaként, megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként is minden lehetséges fórumon feljelenti a népirtókat
(e-mail: magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com)

JELEN DOKUMENTUM KÜLDŐJE: TEJFALUSSY ANDRÁS TEJFALUSSY ANDRÁS 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 toleranciakapcsolataikat 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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MEHNAM-inf / Jogjavítás
Nyilvános feljelentés, országos terjesztésre

Ügykód: poltpetertharrachpeternelfeljelentes150222
4/1. oldal

HARRACH PÉTER ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐNKNÉL IS FELJELENTEM A TISZTA
IVÓVÍZHEZ JUTÁS ÉS EGÉSZSÉGES SÓPÓTLÁS GÁTLÁSSAL MAGYARIRTÓKAT ÜGYÉSZI
CSALÁSOKKAL BÜNTETÉS ALÓL MENTESÍTŐ BŰNÖZŐ POLT PÉTER LEGFŐBB ÜGYÉSZT
A magyarországi állami vezetők tudatosan rövidítik a magyarok életét. Akadémiai, egyetemi, rendőrségi,
ügyészségi, bírósági vezetők segítségével. Azáltal is, hogy a tiszta desztillált ivóvizet és a tiszta konyhasó
élettanilag optimális dózisait mérgezőnek s a mérgező káliumdózisokat egészségvédőnek hazudják. Ez
tudatos hitegetési károkozás. A nem tiszta ivóvízre és a konyhasóhiányos, mérgező káliumtartalmú étkezésre
felbiztatással. Népirtási csalásuk egyértelmű tárgyi bizonyítéka, hogy a zsidó rákbetegek (98%-át) sikeresen
meggyógyítására adalékok nélkül használt SALSOL infúzióban csak nagy tisztaságú desztillált víz és abban
oldott gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó van, mégpedig optimális H2O : NaCl = 110 dózisaránnyal.
Az életrövidítés szándékosságát egyértelműen bizonyítja, hogy a Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Kormányprogramjukkal max. 2 gramm napi nátriumpótlást és min. 4,7 gramm napi kálium pótlást írnak elő. Ez a
testnedvek víz és só arányait végzetesen elrontja. A csalásuk abból is nyilvánvaló, hogy a Ringer infúzióval,
amiben a testnedvek szerinti a víz, konyhasó és kálium dózisarány, pl. egy nap alatt (lassanként) 3 liter
desztillált vízzel 27 gramm NaCl konyhasó és 0,4 gramm kálium jut be a vérbe! Orvosi tankönyvek és OÉTI
mérések szerint 1-2 gramm kálium is vese és szívmérgező, ha egy órán belül bejut infúzióval vagy szájon át!
Évtizedek óta naponta száz, ezernél is több magyar pusztul el a Stop Só program hatására. Például 1950-ben
Nobel-díjjal jutalmazott kutatók mérései is egyértelműen igazolták a betegítő és ivartalanító hatását.
Ezt az újabb feljelentést hat okból is Harrach Péter KDNP-s országgyűlési képviselőnknek küldöm meg:
1./ Verőcén lakom, tehát ő az az országgyűlési képviselő, aki felesküdött a magyar érdekeink képviseletére.
2./Surján László volt KDNP elnök egészségügyi miniszterként úgy nyilatkozott egy hozzám intézett
levelében, hogy a kálisóból álló REDI Só alkalmas konyhasópótló vegyület, s hogy napi 133 grammig
teljesen veszélytelen a fogyasztása, akár egyszerre bejuttatva is.
3./Mikola István annak idején járt nálam, mint Hasznos Miklós képviselő úr által küldött szakértő, és teljesen
egyetértett a konyhasó helyett kálisóval sózás életveszélyességével.
4./A KDNP és az akkori partnere, az MDF szavazta le az MSZP (Kovács Pál) és a FIDESZ (Pap János) által
a mérgező káliumtúladagolás ellen benyújtott, eredetileg általam megfogalmazott interpellációt 1992. dec. 8.,
és ezzel közvetlenül elősegítette a mérgező kálisó konyhasóval összekeverésével folytatott népirtást.
5./A KDNP nevében az szerepel, hogy „Keresztény”. Tehát tudja, hogy a víz- és sózási diszkriminációval
életrövidítés, gyógyulás akadályozás, ivartalanítás is bibliai zsidó módszer. Lásd: Mózes II.23/20-33, Mózes
V.7/2,22, Sámuel II. 12. Rabba bevétele, valamint Talmud Baba kamma 93 b. és Taanith 10 a lap. A zsidók
így szokták ellehetetleníteni, legyilkolni a zsidók által megszállt területek „bálványimádóit”, akik közé
minket, „Jézus után tévelygő nem zsidó barmokat” is besorol a ma is érvényes zsidó törvénykönyv Talmud.
6./Polt Péter legfőbb ügyész és az elődei is bűnpártolták a fajirtó programot, semmibe véve a bizonyítékokat.
Kérem Önt, hogy: 1./Kormányuk intézkedjen a zsidókat keresztények irtására kötelező zsidó törvények
hatályon kívül helyezésére. 2./A Talmud tanszékes MAZSIHISZ működésének és állami támogatásának ezen
törvények hatályon kívül helyezésig felfüggesztetésére. 3./A tiszta desztillált ivóvizet mérgezőnek hazudó
ÁNTSZ-esek megbüntetésére. 4./A fiziológiás dózisú optimális víz-, NaCl-, és kálium pótlást mérgezőnek
hazudó Stop Só program végrehajtására felbíztatással népirtó, itt feljelentett személyek bíróság elé állítására.
A részletes bűnügyi dokumentációt lásd a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM, Email-könyv és VIDEO
rovataiban. Amennyiben személyesen konzultálni kíván velem, szíveskedjék felhívni! Tel.: +36 20 218 1408.
Verőce, 2015. 02. 22. Magyar tisztelettel:
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (2621 Verőce, Lugosi u 71., 1-420415-0215, an: Bartha Edit) okl.
villamosmérnök, méréstudományi szakértő, aki a korábbi parlamenti szakértői megbízásainak a kötelező
folytatásaként, megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként is minden lehetséges fórumon feljelenti a népirtókat
(e-mail: magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com)
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4/3. oldal

A Harrach Péter címére megküldött korábbi közérdekű bejelentés

4/2. oldal

Ügyjel: HarrachPeterKozerdeku141228email2
Kód: feljelentes-hivatali-kotelesseg-130924

"KEDVES OLVASÓ, HA ÖN HATÓSÁG TAGJAKÉNT, VAGY HIVATALOS SZEMÉLYKÉNT
OLVASSA A CSATOLT DOKUMENTUMOKAT HIVATALI ELJÁRÁSA SORÁN, AKKOR
FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY AZOKBAN OLYAN KÖZHITELES HATÁS-ELLENŐRZŐ
MÉRÉSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI ADATOKON NYUGVÓ EGYÉRTELMŰ BIZONYÍTÉKOK
VANNAK, AMELYEK TUDOMÁSRA JUTÁSA FOLYTÁN a Be. 171. §-ának (2) bekezdése
alapján kell eljárjon a Büntetőtörvénykönyv 137. §-a szerinti hivatalos személyként
! A Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint a hatóság tagja és a hivatalos személy köteles a
hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak
megjelölésével - feljelenteni. A feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha ez nem
lehetséges, a megőrzésükről kell gondoskodni. E rendelkezésből az következik, hogy az
irreleváns információk kiszűrésének az időpontját követően a releváns adathalmaz további
elemzése is szükséges ahhoz, hogy a feljelentés megtételéről történjen intézkedés...
Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata. Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata
...KÜLÖN HÍVJUK FEL A FIGYELMET a Tisztességes eljárás védelméről szóló 2009. CLXIII.
törvényre ( Link), amely a korrupciót feltáró hivatali alkalmazottak védelméről és díjazásáról
is rendelkezik."
Mivel a bűncselekményre utaló bizonyítékról értesített rendőrök, ügyészek, bírók,
minisztériumi vezetők, országgyűlési, önkormányzati stb. hivatalnokok, s főleg a
hivatalvezetők (korrupt?) többsége rendszeresen semmibe veheti és vagy szembe hazudhatja
a bűncselekmények hozzájuk eljutott legkonkrétebb leírásait és bizonyítékait is, idézem az
általuk elszabotált, kicselezett korábbi törvényt is:

Verőce, 2013. 09. 24.
Tejfalussy András
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Közzétéve: www.tejfalussy.com / MEHNAM-info

Ügyjel: HarrachPeterKozerdeku141227j

Nyilvános közérdekű bejelentés dr. Harrach Péter KDNP frakcióvezető országgyűlési képviselőnkhöz
Kedves Képviselő úr!
Ön szerint nincs olyan képviselőnk az Országházban, aki nem akarja érvényben tartani azokat a mózesi és
talmudi törvényeket, amelyeknek az érvényben léte durván sérti a mi, nem zsidók emberi jogait? Ilyen
törvények pl., hogy „a zsidók az általuk elfoglalni akart területekről irtsák ki a bálványimádókat” (miközben
a keresztények is bálványimádók a Talmud szerint), „csak zsidó ihasson tiszta desztillált vizet”, „csak zsidó
juthasson hozzá tiszta konyhasóval optimálisan sózott élelmiszerhez” stb. Leírva lásd: Mózes II.23./20-33. és
Mózes V.7./2., 22., valamint Talmud, Baba kamma 93 b. lap és Talmud, Taanith 10 a. lap stb.
Egyik országgyűlési képviselő sem hajlandó a melléklet szerinti váddal feljelenteni dr. Surján László volt
egészségügyi minisztert és a minisztertársait, dr. Gergátz Elemért, dr. Keresztes K. Sándort és ezek utódait?
Őket, akik teljesen hamis mezőgazdasági kísérleti eredményekre és meghamisított eredményű élettani
mérésekre, teljesen hamis halálozási-ok statisztikai felmérésekre hivatkozva, hamis választ terjesztettek elő
(8253. sz., 1992. dec. 8.). Azért, hogy ne tudjuk parlamenti vizsgáló bizottság elé vinni a Dr. Kovács Pál és
dr. Pap János országgyűlési képviselők által előterjesztett interpellációt. Azt, amit eredetileg én fogalmaztam
meg, valós mezőgazdasági és orvosi élettani kísérletek mérési eredményei alapján. A KDNP-s miniszterek
előadták, hogy a konyhasó helyett ételsózáshoz használt kálisó kizárólag gyógyhatású. Miközben tudták,
hogy étkezésnél is optimálisak élettanilag az infúziós sóoldatokkal (Ringer, Salsol, Salsola) bejuttatott víz, só
és kálium dózisok. Tudták, hogy optimális a vérbe 24 órán belül összesen bejuttatott 3 liter tiszta desztillált
víz dózis és 27 gramm tiszta NaCl konyhasó dózis, s hozzá a 0,4 gramm káliumdózis. Azt is tudhatták a
tankönyveikből, hogy a szájon át 24 órán belül bejutó 5 vagy 8 grammnál több kálisó, vagyis a több mint 2,4
vagy 3,6 gramm kálium hatására eltorzul az EKG és romlik a szívműködés. Azt is tanulták, hogy a 24 óra
alatt 11 grammnál több kálium vérbe juttatása is olyan mérgező, mint 1 órán belül 0,8 vagy 1,6 grammnál
több kálium vérbe juttatása. Tehát csalás a csak „napi maximális dózist” (RDA) előírás! Mégis, pl. dr. Surján
László hozzám intézett levele is azt állította, hogy szájon át bejuttatva 133 gramm napi dózisig ártalmatlan a
kálisó. Miután a klinikai kísérletekben azt mérte az OÉTI, hogy a szájon át bejuttatva 2 gramm kálisó 10-ből
10 felnőttnek mérgezte tönkre a veséjét. 4 gramm pedig mindegyikük vérszérumában mérgezőre növelte a
kálium szintet (=hyperkalaemizált). Válaszukban dr. Gergátz Elemér mezőgazdasági miniszter azt állította,
hogy a kálium műtrágyák mindig, mindenhol javították a növények termőképességét. Kovács Pál szakértőjét,
engem nyilvánosan antiszemitázott. A hamis válasza előtt felkérte a Fővárosi Főügyészt, hogy próbáljon
„bolonddá nyilváníttatni” a szakértői munkám ellehetetlenítésére. Sértőnek tartotta, hogy kitartottam
amellett, hogy a hatás mérések szerint a kálium műtrágyák termőtalaj rongáló hatásúak. Fokozzák az
aszálykárt, növelik a termesztési önköltséget, csökkentik a termésmennyiséget, rontják a termésminőséget,
mérgezőre növelik a takarmányozásra és emberi fogyasztásra szánt növények káliumtartamát. Vagyis a kálisó
biológiai fegyver. Magyarországot ma is kálisóval kevert konyhasóval műtrágyázzák. Nemrég. egy OMÉK
kiadvány is reklámozta a „konyhasóval kevert kálisó műtrágyát”. A későbbi mezőgazdasági miniszterek
évek óta nem válaszolnak a konyhasóval műtrágyázás elleni Petíciónkra, és csalás leállítás helyett engem
rágalmaz(tat)nak.
Ahhoz, hogy Ön, ha akar (?), fel tudjon lépni a népirtó zsidó törvények hatályban tartása ellen, közérdekű
bejelentésként is mellékelem az általam megfogalmazott „Nyilvános vádirat a Magyar és Izrael Állam
(vezetői) ellen, közérdekű per” című feljelentést. (Ügykód: csaladomelleniterrorizmus141222email3). Ha
további szakértői segítséget kér, valamennyi elérhetőségem megtalálható a www.tejfalussy.com
honlapomon.
Nem kérek Öntől írásbeli választ. Ugyanis azt tapasztalom, hogy a magyarországi pártok és önkormányzatok
tisztségviselői nem válaszolnak a kárelhárító javaslataimra. S ha mégis, hamis a válaszuk. Szembehazudják a
hatás mérési bizonyítékokat. Semmibe veszik a bizonyított tényeket. Fedezik a károkozókat. Természetesen
felhívhat, ha szeretne együtt működni az emberi jog sértő fenti zsidó törvények hatályon kívül helyezésében.

Verőce, 2014. december 27.

Üdvözlettel:

nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc
személyi szám: 1-420415-0215, cím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Tel.: +36 20 218 1408
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Kisebb szövegkorrekciókkal és valamennyi érintett melléklettel kiegészítve 2014. 12. 28-án másodszor is megküldve!
feladó:András Béla FerencSydoTejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>címzett:peter.harrach@parlament.hu
másolatot kap:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
titkos másolat: ….
dátum:2014. December 28. 11:03
tárgy:Nyilvános közérdekű bejelentés dr. Harrach Péter KDNP frakcióvezető országgyűlési képviselőnkhöz: Ön szerint nincs olyan
képviselőnk az Országházban, aki nem akarja érvényben tartani azokat a mózesi és talmudi törvényeket, amelyeknek az érvényben
léte durván sérti a mi, nem zsidók emberi jogait? Ilyen törvények pl., hogy „a zsidók az általuk elfoglalni akart területekről irtsák ki a
bálványimádókat” (miközben a keresztények is bálványimádók a Talmud szerint), „csak zsidó ihasson tiszta desztillált vizet”, „csak
zsidó juthasson hozzá tiszta konyhasóval optimálisan sózott élelmiszerhez” stb. Leírva lásd: Mózes II.23./20-33. és Mózes V.7./2.,
22., valamint Talmud, Baba kamma 93 b. lap és Talmud, Taanith 10 a. lap stb.
küldő:gmail.com
5 melléklet
HarrachPeterKozerdeku141228.pdf
Csaladomelleniterrorizmus141222email3
verhigitoesvernyomascsokkentoakonyhaso14029.pdf
KAPUcsakavizcsakakonyhasocsakakalium1412.pdf
TAnobeldijraerdemestalalmanyai141221

Utóirat: a fenti 5 mellékletet itt nem csatolom újra. A honlapomon is megtalálhatók. Verőce, 2015. 02. 22.
Tejfalussy András

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:peter.harrach@parlament.hu
Elnok@kuria.birosag.hu;
másolatot kap:"DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>;
"Dr. Navracsics Tibor mimiszter-helyettes" <tibor.navracsics@parlament.hu>
titkos másolat: . . . .
dátum:2015. február 22. 13:02
Nyilvános feljelentés, országos terjesztésre: HARRACH PÉTER ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐNKNÉL
IS FELJELENTEM A TISZTA IVÓVÍZHEZ JUTÁS ÉS EGÉSZSÉGES SÓPÓTLÁS GÁTLÁSSAL
tárgy:
MAGYARIRTÓKAT ÜGYÉSZI CSALÁSOKKAL BÜNTETÉS ALÓL MENTESÍTŐ BŰNÖZŐ POLT
PÉTER LEGFŐBB ÜGYÉSZT
küldő:gmail.com
feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
címzett:orbanviktor@orbanviktor.hu;
Orbán Viktor <orbanviktor@fidesz.hu>
peter.harrach@parlament.hu;
Balczó Zoltán <balczo.zoltan@jobbik.hu>;
"DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>;
másolatot kap:
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>;
"ECHO TV." <info@echotv.hu>
titkos másolat:. . . . .
dátum:2015. február 24. 11:22
Orbán Viktor miniszterelnökhöz és a Kormányhoz címzett közérdekű kárelhárítási nyilvános javaslat: „Azt
akarja a kormány, hogy tovább és jobban éljenek az emberek”. Ezt adták elő 2015. 02. 23-én az M1 Televízió
½ 8 -kor kezdődött Híradójában. Ha valóban ezt akarja, akkor az ÁNTSZ ne hitegesse a magyarokat azzal,
tárgy:hogy a teljesen tiszta desztillált víz életveszélyesen mérgező méreg. És azzal se hitegesse az ÁNTSZ a
magyarokat, hogy napi 5 grammnál több a teljesen tiszta NaCl konyhasóból életrövidítő méreg. És azzal se
hitegesse, hogy az élelmiszerekkel minden magyarnak legalább 4,7 gramm káliumot kell minden nap pótolnia.
Tehát abba kell hagyni a bizonyított tudatos életrövidítést.
küldő:gmail.com

7/7. oldal, 2015-02-24, Ügykód: aztakarjaakormanyhogytovabbesjobbaneljenünk150224

www.tejfalussy.com

