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Ügykód: csalougyeszeketfeljelentes150912
 
Nyilvános feljelentés dr. Csekó Tamás központi nyomozó főügyészségi csoportvezető 
ügyész és bűntársai ellen, az Igazságügyi Miniszterhez, Jogos védelem (Btk.) és Megbízás 
nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében
 
Ezek az általam feljelentett bűnöző ügyészek tudatosan fedezik a lakosság kifosztási és 
-mérgeztetési hivatali csalások elkövetőit, a hamis határozataikkal szembehazudva 
awww.tejfalussy.com honlapomon közzétett egyértelmű hatásmérési bizonyítékokat.
 
1./A szennyvízgyűjtő-, szennyvíztisztító és szennyvízhasznosító cégeket gazdagító, a lakosságot 
szegényítő önkormányzati vezetőket, akik a kerttulajdonosokat, akik a szennycsatornákba 
vezetése helyett a kertjük öntözésre és növénytápanyagként újrahasznosítják a saját 
szennyvizüket, ott is tízszeres vízdíjjal büntetik a „felszín alatti ivóvízkészlet szennyezése 
ürügyén”, ahol meg van engedve a házi szennyvíznél sokkal veszélyesebben vízszennyező izraeli 
kálium műtrágyák és növényvédő mérgek talajba juttatása, lásd melléklet-1.
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2./Azt a közveszély okozó csalást is fedezik, hogy a csak 30 éves üzemeltetésre tervezett 4 db. 
Paksi atomreaktor használatát további 20 évvel meghosszabbítást veszélytelennek hazudják, 
miközben a világon lévő néhány száz atomreaktorból közismerten három (amerikai, szovjet és 
japán) is súlyos balesetet okozott, lásd melléklet-2.
 
3./Letagadják, hogy a hatás mérési csalásokra alapozó akadémiai szakértők Nemzeti Stop Só 
programmal ivartalanítják a magyarokat és lerövidítik az életüket lásd melléklet-3.
 
4./A nemzetközi szabadalmaim és software-im szerzőjeként helyettem másokat megnevezést is 
ismétlődően „nem bűncselekménynek” hazudják, lásd melléklet-4.
5./Ismétlődő ügyészi csalás, hogy a hamis határozataikat (többnyire aláíratlanul) kiküldő csaló 
ügyészek és ügyészségi irathitelesítők elleni feljelentésekről azt hazudják, hogy azok nem új 
feljelentések, hanem csak az alapügyi feljelentések megismétlései, lásd melléklet-4.
 
Budapest, 2015. 09. 12.
Tejfalussy András

Melléklet:

1048_5_215 IM-TKO.pdf

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Lakossagi Kapcsolatok <lakossag@im.gov.hu>
dátum:2015. szeptember 30. 19:53

tárgy:
Re: Nyilvános feljelentés dr. Csekó Tamás központi nyomozó főügyészségi csoportvezető 
ügyész és bűntársai ellen, az Igazságügyi Miniszterhez, Jogos védelem (Btk.) és 
Megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében

küldő:gmail.com

Kérem a dr. Csekó Tamás ügyész és a főnökei ellen általam tett feljelentés és az alábbi 
dokumentum "igazságügyi közérdekű bejelentésként" kivizsgálását, valamint, ha az is 
 szükséges, a fajirtás ügyészek általi fedezése ügyben illetékes hatósághoz  áttételét!

Budapest, 2015. 09. 29. Tejfalussy András
 

Védekezzetek az ivartalanítás ellen, nemzeti önvédelmi felhívás, általános terjesztésre!
A hazai „Nemzeti Stop Só Program”, a felnőttek részére, akármennyi víz mellé, bármilyen gyorsan, 
minden nap, 5 grammnál kevesebb konyhasó (2 grammnál kevesebb nátrium) és 4,7 grammnál 
több kálium étkezési pótlását írja elő. Ezeket az anyagokat a gyermekeknél is ilyen dózisarányban 
pótoltatják az óvodai és iskolai étkezésnél. A korábbi ötöde alá csökkentik a magyarok élelmiszerei 
átlagos nátriumtartalmát és tízszeres fölé növelik  a káliumtartalmát.  Elrendelői  azt  ígérik,  hogy 
„megelőzi az időskori magas vérnyomás miatti halált”.

Tényleg  megelőzik.  Életrövidítéssel  is  megelőzhető  az  időskori  magas  vérnyomás.  1950-ben 
Nobel-díjat  kaptak a kutatók, akiknek a patkányokon és embereken folytatott  kísérletei  konkrét 
dózis-hatás-mérései  szerint  a  konyhasót  hiányosan  pótló,  s  a  káliumot  túladagoló  étkezés  is 
vérnyomásnövelő,  keringésrontó,  vese-  és  szívmérgező,  daganatkeltő,  idegbetegség  és 
izomgyengeség  okozó  és  ivartalanító  hatású,  tehát  életrövidítő  és  fajirtó  hatású.  Más  kutatók 
szerint,  a  hímbirkák  negyedik  nemzedékének  annyira  leromlott  a  spermája,  ha  kálisóval 
műtrágyázással  megnövelték  a  legelt  növények  káliumtartalmát,  hogy  nem  tudták 

2/3. oldal, 2015-09-30, Ügykód: csalougyeszekellenikozerdekubejelentesis150930

www.tejfalussy.com



megtermékenyíteni  a  nőstényeket.  Nemrég  egy  hazai  spermabank  a  153  spermadonornak 
jelentkező  magyar  férfi  közül  csak  3-nak  a  spermáját  minősítette  megtermékenyítéshez 
alkalmasnak. Logikus, miután kb. 1960 óta a mérgező kálisóval műtrágyáztatott növények és kb. 
1980 óta a mérgező kálisóval „sózott”, „csökkentett konyhasó tartalmú” élelmiszerek fogyasztására 
kényszerítik a magyarokat, vagyis ma már a 3. nemzedéket.

A hosszú  ideje  sikeresen  alkalmazott  Ringer  infúziós  oldatban,  amit  gyógyhatású  anyagként 
közvetlenül  a  vérbe  juttatnak  be,  a  testnedvek  szerinti  a  víz,  a  konyhasó  és  a  kálium  (az 
úgynevezett vér elektrolit alkotó anyagok) dózisaránya. Például 3 liter desztillált vízzel 27 gramm 
konyhasót és 0,4 gramm káliumot juttatnak be vele. Étkezésnél is ez a legjobb, de az étkezési só 
csomagolására ráírását is kifogásolta hazánkban az ún. Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság, 
az EU-ra hivatkozással! Lásd www.tejfalussy.com/MEHNAM 470 !

Akik  nem  szeretnék,  hogy  leszármazottaik  hiányában  az  idemigráltatottaké  legyen  mindenük, 
intézzék el, hogy a gyerekeknél is legyen gyógyszerkönyvi tisztaságú nátrium-klorid konyhasó és 
kellően  sózzák  az  ételt,  kerülve  a  kálisóval  műtrágyázott  növények  és  az  egyéb  kálisóval 
mérgezett ételek és italok fogyasztását! A fenti tudományos méréseket tartalmazó dokumentumok 
is megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapon!

Budapest, 2015. szeptember 28.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, mérés tudományi kutató, megbízás nélküli ügyvitellel közérdekű 
kárelhárítás folytató, a magyar népfogyás fő okát kinyomozó és megoldást javasló jogvédő feltaláló
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