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Feljelentés a Duna Tv élő adásában is népirtást folytató dr. Kleva György és a bűntársai, főnökei ellen. 

Tisztelt dr. Darák Péter úr, Kúria legfelsőbb bíróság elnök, és hazai, ill. Európa Parlament Ombudsmanok!

Önnél és az Ombudsmanoknál jelentem fel a Duna Tv élő adásában népirtást folytató dr. Kleva Györgyöt és 
a bűntárs főnökeit is, akiket dr. Polt Péter legfőbb ügyész és elődei hamis határozatokkal évek óta fedeznek.

A DUNA Televízió mai Családbarát című műsorában, miután előtte „Mit és mennyit isznak a gyerekek”  
címmel azon siránkoztak, hogy a magyar gyerekek nem isznak elegendő vizet és emiatt elbutulnak, dr. Kleva 
György mint  „szakember” „Terítéken a  Só” címmel  felbiztatta  a magyarokat,  hogy legfeljebb 5 gramm 
nátrium-kloridot  pótoljanak  naponta.  Ezzel  az  Orbán  kormány  hamis  Nemzeti  Stop  Só  programját  
reklámozták. Azt a hazugságot, hogy optimális élettani szempontból, ha egy felnőtt vagy gyerek 5 grammnál 
kevesebb nátrium-klorid konyhasót, de 4,7 grammnál több káliumot pótol naponta. Vagyis arra biztatta fel a 
magyarokat,  a  magyar  gyerekek  szüleit  is,  hogy  a  szervezetükbe  naponta  a  valódi  élettani  nátrium 
szükségletük 20%-ánál kevesebb nátriumot pótló konyhasót, s a valódi élettani kálium szükségletüknél 500 
%-kal több káliumot juttassanak be. Holott 1950-ben Nobel-díjat is kaptak kutatók, akik a patkányokkal és 
emberekkel  végzett  kísérleteikkel,  méréssel  bizonyították,  hogy  életrövidítő  és  ivartalanító  hatású  is  a  
nátrium-klorid pótlás csökkentés és a kálium bevitel növelés vese, szív- és idegmérgező, „buzisító” és magas  
vérnyomás okozó hatásuk van, mert a nátrium hiánya miatt a vér túl kevés vizet tud befogadni. Emiatt iszik 
keveset a gyerek! Így rövidítik a nyugdíjkorhatár alá életünket, így játsszák át országunkat Izraelnek?

Kleva  tudatosan  hazudik.  Az  általa  emlegetett  sóvizsgálatukkal  kapcsolatban,  mint  a  sózási  témával 
országgyűlési  megbízásból  is  foglalkozott  szakértő,  neki  és  a  miniszterének  is  tudomására  hoztam  a 
következő tényeket, s ezt közzé is tettem a www.tejfalussy.com honlapomon, pl. lásd „MEHNAM 408” stb.
Hamis a Stop só program!  Egyértelműen bizonyítja Dr. Kleva György és főnökei tudatos hazudozását, 
hogy a  gyógyító infúziós oldatok összetételei  és alkalmazott  dózisarányai  a testnedvek,  pl.  a  vérszérum 
elektrolit komponensei (víz, nátrium, kálium, klór) arányainak felelnek meg. Lásd a SALSOL és RINGER 
oldat komponensei dózisarányait és szokásos napi adagjait, amelyek étkezésnél is irányadóak. A SALSOL 3 
liter víz mellé 27 gramm nátrium-kloridot juttat be a vérbe. A RINGER is, de ez 0,4 gramm káliumot is. Az 
élettanilag valóban optimális konyhasó/víz dózis arány 1/110, s az optimális kálium/nátrium dózisarány 1/30. 

Ítélje el őket a bíróság, mivel 100%-osan bizonyított népirtás bűncselekményt tudatosan folytatnak.  
Kínában az ilyen élelmiszer mérgeztető bűnözőket halálra szokták ítélni és nyilvánosan kivégezik őket. 

Az Iszlám állam által folytatott terrorizmus áldozatainak a száma sok milliószor kevesebb, mint a Nemzeti 
Stop Só programmal az Orbán kormány és elődei által lerövidített életű, vagyis legyilkolt magyarok száma! 

Közérdekű bejelentés is a jelen feljelentőirat abban az értelemben, hogy dr. Polt Péter legfőbb ügyész eddigi  
„produkciói” miatt csak Öntől és az Ombudsmanoktól lehet kérni, hogy próbáljanak független hazai és/vagy 
külföldi nyomozó hatóságot, ill. bíróságot találni, hivatalosan hozzájuk továbbítva ezen fajirtókat feljelentést. 

Verőce, 2015. 05. 08.

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), az 
Országgyűlés  Egészségügyi-  és  Szociális  Bizottsága  volt  titkára,  néhai  Dr.  Kovács  Pál  által  megbízott  
méréstudományi szakértő. Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. T.: +36202181408, Honlap a fenti és 
további bizonyítékokkal: www.tejfalussy.com, E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 

   Másolatot kapnak: hazai és európa parlamenti ombudsmanok
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Euro-Ombudsman <EO@ombudsman.europa.eu>

másolatot kap:Elnok@kuria.birosag.hu;
njsz <njsz@nemzetijogvedo.hu>

titkos másolat:

dátum:2015. május 8. 15:33
tárgy:Re: Az 564/2015/DK számú panasz
küldő:gmail.com

Európai Parlamenti ombudsman levele, amire a fenti feljelentő irat a válasz:

feladó:Euro-Ombudsman <EO@ombudsman.europa.eu>
címzett:"magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com" <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
dátum:2015. május 6. 8:36
tárgy:Az 564/2015/DK számú panasz

Tisztelt Tejfalussy Úr!

A 2015. március 23-án benyújtott újabb panaszára válaszul írok Önnek, amelyben a magyarországi állítólagosan 
rasszista "zsidó törvények" be nem tiltásával, és egyéb kapcsolódó problémákról ír és kéri az Európai Ombudsman 
segítségét. Panaszát 2015. április 23-án és 24-én küldött további információkkal egészítette ki.

Panaszával kapcsolatban sajnálattal értesítem ismét, hogy az Európai Ombudsman nem jogosult annak kivizsgálására, 
mivel az egy olyan hatóság eljárására vonatkozik, amelyik nem tartozik hatáskörébe.

Tájékoztatom, hogy az Európai Ombudsman kizárólag az uniós intézmények és hivatalok, mint például az Európai 
Bizottság vagy az Uniós ügynökségek, eljárásai során felmerülő hivatali visszásságokra irányuló panaszokat vizsgálhatja 
ki.

Amennyiben részletesebb információkat szeretne megtudni az Európai Ombudsman mandátumáról, kérem, hogy 
figyelmesen olvassa el a levél mellékletében részletezett jogszabályokat.

Üdvözlettel:

 
Peter Bonnor
Nyilvántartó hivatal Csoportvezető
 
 

MELLÉKLET - VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Ombudsman Alapokmánya bizonyos feltételek meglétéhez 
köti, hogy mikor indíthat az Ombudsman vizsgálatot.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 228. cikke felhatalmazza az Európai Ombudsmant

"az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok - kivéve az igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Európai Unió 
Bíróságát - tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságokra vonatkozó panaszok átvételére" és kivizsgálására.

Más hatóság vagy személy eljárása az ombudsmanhoz benyújtott panasz tárgyát nem képezheti. (Az Európai 
Ombudsman Alapokmányának 2. cikk 1. bekezdése)

Európai Ombudsman 

Nyilvántartó hivatal
 dunatvcs
aladellens
eg150509

1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F - 67001 Strasbourg Cedex

 www.ombudsman.europa.eu
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Kiegészítés: 

Felkérem az EU Ombudsmant, hogy javítsa ki a fenti határozatát, mert az hamisan hivatkozik az általam leírtakra.

Az EU ombudsmannál a rasszista zsidó törvények érvényben tartása és magyarországi alkalmazása bűnügyében nem a 
magyarországi, hanem a mózesi és talmudi és azok szerinti izraeli törvényekre, rendelkezésekre hivatkoztam és hoztam  
fel  példákat.  A fentiekben feljelentett  sózási  csalás elkövetői  például  a  Mózes II.23/20-33-ban,  és a  Talmud Baba 
kamma 93.b. lap és Taanith 10 a. lap szerinti rasszista zsidó törvényeknek tesznek eleget és a Mózes V.7/2,  
22  szerinti törvényi előírásnak. Annak, hogy az izraeliták a maguknak kiszemelt területekről programozott  
ütemezéssel  pusztítsák  ki  a  bálványimádókat.  Annak,  hogy  a  fajirtás  közben  a  zsidók,  saját  maguknak  
desztillált ivóvízzel és jól sózással biztosítsák a gyógyulást, túlélést, hosszú életet, jó szaporodó képességet.  
A Talmud  (ami ma is Izrael törvénykönyve, a MAZSIHISZ peri Fővárosi Bírósági jogerős ítélete szerint) a  
„Jézus után tévelygőket” is besorolja a zsidók által halálra ítélt bálványimádók közé. Ezeknek felel meg az  
Izraeliták Szövetsége által Magyarország teljes elfoglalására 1910-ben közzétett (lásd melléklet) izraelita 
rendelkezés, ami tudtommal máig sem lett visszavonva. Ezeket nagyon kevés magyar tudja, mert a „hivatalos  
nemzeti média” gondosan elhallgatta. És arról sem tudnak, hogy az Európai Unió vezetői néhány évvel  
ezelőtt megengedték, hogy Izrael (őrző-védős stb.) cégei bármelyik európai uniós országba „liberalizáltan”  
betelepüljenek.  Ezt a  liberalista megállapodást  a magyarországi  országgyűlési  képviselők nagy többsége  
megszavazta. Azóta hazánkra is kötelező érvényű. Ezzel függhet össze, hogy a hazai kormányok mindegyike  
tudatos  népegészség  károsítást  folytat.  A  szennycsatornákkal  vírusfertőzött,  mérgezett  folyók  hiányosan  
tisztított  vizéből  készített  vezetékes vizet  a „legegészségesebb táplálékunknak”, a biztosan teljesen tiszta,  
vírusmentes, méregmentes desztillált vizet és teljesen tiszta nátrium klorid konyhasóval optimális mértékben  
sózást a legmérgezőbbnek hazudják. Lásd az ÁNTSZ (Országos Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat)  
honlapját.  A tiszta  konyhasó  helyett  kálisóval  sózásra  felbiztató,  s  ezzel  betegítő,  életrövidítő,  elbutító,  
legyengítő és ivartalanító  Nemzeti Stop Só programját egészségjavítónak hazudják. Mindezek tökéletesen  
megfelelnek a fent  idézett  zsidó  törvényeknek.  A zsidó  törvények szerinti  fajirtási  módszerekkel  kiürített  
magyar föld- stb. ingatlanokat a betelepülő zsidók kisebb és nagyobb cégei szabadon felvásárolhatják. A  
zsidó cégtulajdonosok a cégvagyont átírathatják az itt született gyerekeik tulajdonába. Így pár évtized alatt  
Magyarország teljes egészében izraeliták tulajdonában kerülhet és a nyugdíjbefizetéseinket is ellophatják. 

 

www.tejfalussy.com



Utóirat: 

Felkérem a Betiltott Magyar Gárda volt tagjait és az utód szervezetei tagjait is, hogy minden településen  
ismertessék meg az összes ott lakóval az itt dokumentált aljas étkezési terrorizmust és aljas hazaárulást! 

Verőce, 2015. 05. 09.

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), az  
Országgyűlés  Egészségügyi-  és  Szociális  Bizottsága  volt  titkára,  néhai  Dr.  Kovács  Pál  által  megbízott  
méréstudományi szakértő. Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. T.: +36202181408, Honlap a fenti és  
további bizonyítékokkal: www.tejfalussy.com, E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 

. . . . 

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Euro-Ombudsman <EO@ombudsman.europa.eu>

másolatot kap:

Elnok@kuria.birosag.hu;
elnokititkarsag@nebih.gov.hu;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>

titkos másolat:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>; . . . . 
. . . .

dátum:2015. május 9. 10:20
tárgy:Euro-Ombudsman <EO@ombudsman.europa.eu>
küldő:gmail.com

Továbbküldés: 

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Áder János gyenge köztársasági elnök <ugyfelkapu@keh.hu>

másolatot kap:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

titkos másolat:

Nemzeti Internet Figyelő <nif.info@gmail.com>;
ferenc.szaniszlo@gmail.com;
Hírháló Nemzeti <nemzetihirhalo@gmail.com>;
 . . . . 
"dr. Grespik László" <grespik@invitel.hu>;
"dr. Éva Maria Barki" <eva.barkie@lawie.at>;
"Dr. Tanka Endre" <tanka.endre@gmail.com>;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
"dr. Béres Béla" <bela.beres@gmail.com>;
"dr. Szepes András" <szepesa@bkkb.birosag.hu>

dátum:2015. május 9. 11:14tárgy:Fwd: Euro-Ombudsman 
<EO@ombudsman.europa.eu>küldő:gmail.com 

Továbbküldés-2.

https://www.whitehouse.gov/contact/submit-questions-and-comments

Kedves Obama Elnök úr! Állítólag az USA-ból szervezik az NaCl/K arány eltorzításán alapuló aljas 
fajirtást, ezért Önnek is megküldöm az Orbán Viktor segítésére is benyújtott alábbi feljelentést, azt 
kérve,  hogy  szíveskedjék  visszaigazolni,  ha  valóban  kézhez  kapta  és  elolvasta.  A  részletes 
bizonyítást lásd a www.tejfalussy.com honlapon. Lásd MEHNAM 408-411. Üdvözlettel, Tejfalussy 
András
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Feljelentés a Duna Tv élő adásában is népirtást folytató dr. Kleva György és a bűntársai, főnökei 
ellen. 

Tisztelt  dr.  Darák  Péter  úr,  Kúria  legfelsőbb  bíróság  elnök,  és  hazai,  ill.  Európa  Parlament 
Ombudsmanok!

Önnél és az Ombudsmanoknál jelentem fel a Duna Tv élő adásában népirtást folytató dr. Kleva 
Györgyöt  és  a  bűntárs  főnökeit  is,  akiket  dr.  Polt  Péter  legfőbb  ügyész  és  elődei  hamis 
határozatokkal évek óta fedeznek.

A DUNA Televízió  mai  Családbarát  című műsorában,  miután  előtte  „Mit  és  mennyit  isznak  a 
gyerekek” címmel azon siránkoztak, hogy a magyar gyerekek nem isznak elegendő vizet és emiatt 
elbutulnak, dr. Kleva György mint „szakember” „Terítéken a Só” címmel felbiztatta a magyarokat, 
hogy legfeljebb 5 gramm nátrium-kloridot  pótoljanak naponta.  Ezzel  az Orbán kormány hamis 
Nemzeti Stop Só programját reklámozták. Azt a hazugságot, hogy optimális élettani szempontból, 
ha egy felnőtt vagy gyerek 5 grammnál kevesebb nátrium-klorid konyhasót, de 4,7 grammnál több 
káliumot pótol naponta. Vagyis arra biztatta fel a magyarokat, a magyar gyerekek szüleit is, hogy a 
szervezetükbe naponta a valódi élettani nátrium szükségletük 20%-ánál kevesebb nátriumot pótló 
konyhasót,  s  a  valódi  élettani  kálium szükségletüknél  500 %-kal  több káliumot  juttassanak be. 
Holott  1950-ben  Nobel-díjat  is  kaptak  kutatók,  akik  a  patkányokkal  és  emberekkel  végzett 
kísérleteikkel, méréssel bizonyították, hogy életrövidítő és ivartalanító hatású is a nátrium-klorid 
pótlás  csökkentés  és  a  kálium bevitel  növelés  vese,  szív-  és  idegmérgező,  „buzisító” és  magas 
vérnyomás okozó hatásuk van, mert a nátrium hiánya miatt a vér túl kevés vizet tud befogadni. 
Emiatt iszik keveset a gyerek! Így rövidítik a nyugdíjkorhatár alá életünket...

- - - - 

Home • Thank You!
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Továbbküldés-3

Thank You!
Thank you for contacting the White House.

President Obama is committed to creating the most open and accessible Administration in 

history.  That begins with taking comments and questions from you, the American people, 

through our website.

Our office receives thousands of messages from Americans each day.  We do our best to reply 

to as many as we can, but please be aware that you may find more information and answers to 

your questions online.  

We encourage you to visit WhiteHouse.gov regularly to follow news and updates, and to learn 

more about President Obama's commitment to moving our Nation forward.

For an easy-to-navigate source of information on Federal government services, please 

visit:www.USA.gov.

Thank you again for your message.

The Office of Presidential Correspondence

 

Sign up for updates from the White House

Read the White House Blog

View White House Photos and Videos

Listen to White House Podcasts
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Tejfalussy András Ma, 13:50

Levél jel: putyin-segitese-150511 Vlagyimir Putyin elnök úr: "egyetemleges biztonsági rendszer létrehozása 
szükséges" javaslatának a megvalósításához, segítségként, vegyi fegyver használatot leleplezés. 

Igen tisztelt Vlagyimir Putyin úr, Oroszország elnöke!

Ezúton is szeretném felhívni az Ön figyelmét egy terrorizmus problémára. Arra, hogy a KCl kálisó 
megmérgezi a termőföldeket. A normális termőtalajok tele vannak kötött káliummal. Ebből a növényeknek 
szükséges vízoldható K kálium sokáig pótlódik. De csak annyi, amennyi a növényeknek szükséges. A 
szabadalmaztatott sokváltozós (GTS-Antirandom) hatásvizsgáló méréseim kimutatták, hogy a 
káliumvegyületekkel (pl. az izraeli kálium-nitráttal vagy a KCl kálisóval) műtrágyázás mindig mérgezőre 
növeli a talajokban a vízoldott kálium mennyiségét.. Erről, Moszkvában, személyesen is tájékoztattam a 
Szovjetúnió egykori mezőgazdasági miniszterét (az ő irodájában). Minden országot mérgeznek a KCl 
kálisóval (és időnként az NaCl konyhasóval kevert KCl kálisóval is. Kivéve Kínát és a legtöbb iszlám 
országot. Nem csak a termőföldeket mérgezik. A növényeket, állatokat és embereket is. Utóbbiakat az NaCl 
étkezési só, ill. a takarmánysó ("nyalósó") helyett alkalmazott KCl kálisóval is. Tehát valakik vegyi 
fegyverként használják ezeket, az USA és mi ellenünk is. Ha Putyin elnök urat érdekli a probléma és az 
egyszerű elhárítási módja javaslom, hogy személyesen ellenőrizze a www.tejfalussy.com honlapomon 
közzétett mérési bizonyítékokat. A szabadalmaim többsége is megtekinthető a honlapomon. Számos 
alkalmazás is. Mellékelem Önnek az ügyben Obama USA elnök úrhoz intézett tájékoztatásomat. Lényegében 
Tőle is azt kértem, amit itt, Putyin elnök úrtól is. Azt, hogy (miután lefordíttatták), személyesen is olvassák 
el a fenti bűnügyről közzétett leleplező dokumentumokat és levélben is igazolják vissza, ha elolvasták. Jó 
lenne, ha a levélben személyesen tájékoztatnának arról is, hogy mit terveznek az általam 100%-ig 
bebizonyított ország tönkretételi és népmérgezési (nemzetközi) terrorizmus hazai és nemzetközi leállítására. 
Magyarország, 2015. 05. 11. Tisztelettel: Tejfalussy András méréstudományi szakértő, 2621 Verőce, Lugosi 
u. 71. E-mail:_ tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Tel.: +36 20 2181408. 

Melléklet: 

www.tejfalussy.com



https://www.whitehouse.gov/contact/submit-questions-and-comments

Kedves Obama Elnök úr! Állítólag az USA-ból szervezik az NaCl/K arány eltorzításán alapuló aljas fajirtást, 
ezért Önnek is megküldöm az Orbán Viktor segítésére is benyújtott alábbi feljelentést, azt kérve, hogy 
szíveskedjék visszaigazolni, ha valóban kézhez kapta és elolvasta. A részletes bizonyítást lásd a 
www.tejfalussy.com honlapon. Lásd MEHNAM 408-411. Üdvözlettel, Tejfalussy András MEHNAM-Info / 
Jogjavítás Ügykód: dunatvcsaladellenseg150509 Feljelentés a Duna Tv élő adásában is népirtást folytató dr. 
Kleva György és a bűntársai, főnökei ellen. Tisztelt dr. Darák Péter úr, Kúria legfelsőbb bíróság elnök, és 
hazai, ill. Európa Parlament Ombudsmanok! Önnél és az Ombudsmanoknál jelentem fel a Duna Tv élő 
adásában népirtást folytató dr. Kleva Györgyöt és a bűntárs főnökeit is, akiket dr. Polt Péter legfőbb ügyész 
és elődei hamis határozatokkal évek óta fedeznek. A DUNA Televízió mai Családbarát című műsorában, 
miután előtte „Mit és mennyit isznak a gyerekek” címmel azon siránkoztak, hogy a magyar gyerekek nem 
isznak elegendő vizet és emiatt elbutulnak, dr. Kleva György mint „szakember” „Terítéken a Só” címmel 
felbiztatta a magyarokat, hogy legfeljebb 5 gramm nátrium-kloridot pótoljanak naponta. Ezzel az Orbán 
kormány hamis Nemzeti Stop Só programját reklámozták. Azt a hazugságot, hogy optimális élettani 
szempontból, ha egy felnőtt vagy gyerek 5 grammnál kevesebb nátrium-klorid konyhasót, de 4,7 grammnál 
több káliumot pótol naponta. Vagyis arra biztatta fel a magyarokat, a magyar gyerekek szüleit is, hogy a 
szervezetükbe naponta a valódi élettani nátrium szükségletük 20%-ánál kevesebb nátriumot pótló konyhasót, 
s a valódi élettani kálium szükségletüknél 500 %-kal több káliumot juttassanak be. Holott 1950-ben Nobel-
díjat is kaptak kutatók, akik a patkányokkal és emberekkel végzett kísérleteikkel, méréssel bizonyították, 
hogy életrövidítő és ivartalanító hatású is a nátrium-klorid pótlás csökkentés és a kálium bevitel növelés 
vese, szív- és idegmérgező, „buzisító” és magas vérnyomás okozó hatásuk van, mert a nátrium hiánya miatt a 
vér túl kevés vizet tud befogadni. Emiatt iszik keveset a gyerek! Így rövidítik a nyugdíjkorhatár alá 
életünket... (A teljes dokumentumot lásd a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM 415-ben.)

Teljes szöveg: http://hungarian.ruvr.ru/news/2014_12_20/Putyin-Oroszorszagban-tobb-mint-230-
alkalmazottja-van-a-kulfoldi-h-rszerzo-szolgalatoknak-7957/

- - - - 

Kiegészítő feljelentés 

AZ  ÁLLAMILAG  FOLYTATOTT,  FEDEZETT  FENTI  NÉPIRTÁSSAL  DR.  RÉTVÁRI  BENCE 
ÁLLAMTITKÁRT IS NYILVÁNOSAN MEGVÁDOLÁS 

Ma, 2015. 05. 11-én, 13:20 körül, a P+ televízió közvetítette a Parlamentből az egészségügyben dolgozók  
béremelési  ügyében  dr.  Rétvári  Bence államtitkár  válaszát,  ami  szerint  a  Kormány a  CHIPS adó 
bevételeiből  is  biztosítja  a  béremelést.  Vagyis  a  100%-osan bizonyított  népirtás  „hasznából”.  Abból  az  
állami bevételből, ami a hamis Nemzeti Stop Só programjukból ered. Abból, hogy megbírságolják az olyan  
élelmiszereket, melyeket egészségvédő konyhasó optimális mennyiségeivel sóztak, ahelyett, hogy kálisóval  
mérgezték volna őket. Sajnálom, de a fenti bizonyítékok alapján Őt is fel kell jelenteni, mivel a P+ televízió  
nyilvános közvetítése útján, ostobaságból és/vagy aljas érdekből, orvosok népirtásra felbiztatását folytatta.

Verőce, 2015. 05. 11. 

Tejfalussy András

MELLÉKLET, MINT ELŐZMÉNY:

www.tejfalussy.com

https://www.whitehouse.gov/contact/submit-questions-and-comments
http://hungarian.ruvr.ru/news/2014_12_20/Putyin-Oroszorszagban-tobb-mint-230-alkalmazottja-van-a-kulfoldi-h-rszerzo-szolgalatoknak-7957/
http://hungarian.ruvr.ru/news/2014_12_20/Putyin-Oroszorszagban-tobb-mint-230-alkalmazottja-van-a-kulfoldi-h-rszerzo-szolgalatoknak-7957/


Másolatot kap: dr. Rétvári Bence is, hogy a népirtó hatású Nemzeti Stop és CHIPS adó intézkedéseik  
visszavonását önként kezdeményezhesse, s kérem a P+ televízióban ma előadott felbiztatása visszavonását.
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