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A Civil Mozgalom nevében az interneten közzétett videók azt valószínűsítik, hogy csalások 
történhettek, mert lehetett rá lehetőség, a választási szavazatok számlálásánál. Melléklet-1.

Nem tudom, hogy igaz-e, de ha ennyien állítják, bűnügyként kel kezelni és ki kell vizsgálni 
és a továbbiakban a rendeletek módosításával teljesen ki kell zárni a csalási lehetőségeket!

Én mint méréstudományi szakértő bizonyítva látom, hogy ugyanezek a hivatalnokok részt 
vesznek abban, hogy 2050-re nemzőképtelenné mérgeztessék a magyarokat a műtrágyaként 
és étkezési sóként alkalmaztatott mérgező kálisóval. Azért, hogy a népirtó vegyi fegyverként 
alkalmazott káliummal, amivel a negyedik nemzedék teljes nemzőképtelenné mérgezhető (!) 
kiürítsék a magyarországi ingatlanokat, hogy átadhassák, ill eladhassák a magyarok helyére 
betelepülő, szaporodásképesnek meghagyott más népekhez tartozóknak, lásd Melléklet-2.

Lehet, hogy a főhivatalnokok csak a tudományos fórumok és a média hamis információival 
félrevezetettségük folytán bűnsegédkeznek, de az is lehet, hogy tudatosan. Ki kell vizsgálni!

Egy biztos: mindenféle trükkökkel megpróbálják elterelni a figyelmet a nemzőképtelenné 
mérgezésről, s erre a hazánkban tenyésztett Ebola vírussal fenyegetés, a választási csalás 
kérdésének a felvetése, s a csak 30 évi használatra készített, de most 50-ig használni akart 
meglévő szovjet gyártmányú 4 db paksi atomreaktorok miatti állandó veszély fenntartása 
egyaránt alkalmas!
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Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében 
benyújtja:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom 
szerzője, korábbi minisztérium, országgyűlési és önkormányzati, ill. tudományos akadémiai 
méréstudományi szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71., (1-420415-0215, an: Bartha Edit)
www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408.
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