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Iratjel: gauditamasnemzetiugyved150717

DR. GAUDI NAGY TAMÁS NEMZETI ÜGYVÉD SEGÍTÉSE
Dr. Gaudi Nagy Tamás ügyvéd a „SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK” kölcsönös szolgáltatási
alapon is tudna, ha akarna, segíteni a magyar emberek mentésében. Becstelenség egy ügyvétől, ha nem lép
fel az ellen, hogy naponta több száz magyart kiirtanak az államhatalmat bitorló terroristák. Én kárelhárítási
szolgáltatást végeztem a részére, amikor elmondtam neki amit kiderítettem, hogy az egészségügyi vezetők
őt és a családját is mivel betegítik. Bizonyítottam, hogy teszik tönkre az egészségüket a kálisóval mérgezett
étkezési sókkal, a kálisóval mérgeztetett, nátriumhiányos élelmiszerekkel, s a szennycsatornákkal fertőzött,
mérgezett, hiányosan tisztított, hiányosan ellenőrzött ivóvíz fogyasztására felbiztatással, a „Nemzeti Stop Só
Programmal” és „Nemzeti Szennycsatornázási Programmal”. Arról is tájékoztattam, hogyan tud védekezni,
lásd 1. melléklet. Amikor kértem, hogy vegyen részt a fenti közérdekű kárelhárításom bírósági intézésében,
300.000,-Ft előleget kért. Szerintem ezt már bőven ledolgoztam, mivel a Polgári Törvénykönyv „Megbízás
nélküli kárelhárítási ügyvitelre” vonatkozó szabályai szerinti kárelhárítási költségtérítés illet meg, akkor is,
ha engedi tovább mérgezni magát és családját, s a többi magyart is. Ezt azért jegyeztem meg, mert én egy
bíróságok és ügyészek által fedezett, általunk mérésekkel leleplezett és leállított agrárhitelezési csalásnak
leleplezéséhez mint pótmagánvádló felperes kértem a segítségét, s az alábbi nemzetivédelmi ügyekhez is,
mert ügyvédi ellenjegyzés hazánkban kötelező a pótmagánvádhoz, fellebbezéshez és felülvizsgálathoz:
1. FELJELENTÉS A NÉBIH ELLEN (Ügykód: NEBIH-hamis-soarazas-150611-melleklete)

2. EGÉSZSÉG ÖNVÉDELEMRE FELHÍVÁS (iratjele: mehnam-info-egeszseg-150714)
3. ”Világszenzáció! Az első rabbi, aki elismerte a nemzsidók elleni tudatos világméretű
tömeggyilkosságot ….” (Ügykód: rakbetegsegterrorizmus-elharitas150129)

4. BIBLIAI FAJIRTÁST ELHÁRÍTÁS (Ügykód: potmagavadhoz-segitsegkeres-150627)
5. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR FELKÉRÉSE KÖZÉRDEKŰ PER INDÍTÁSÁRA
(Ügykód: csalougyeszekfeljelentese150624ov)

6. HIÁBAVALÓ Panaszbejelentés igazságügyi ügyintézési diszkrimináció miatt, Dr. Trócsányi László
igazságügyi miniszterhez (Ügykód: igazsagugyiesegeszsegugyidiszkriminaciobizonyitas150714)
Függelékek:

7. KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
8.
9.
10.
11.
12.

JOGÁSZAIHOZ, Feljelentés és közérdekű büntetőper kezdeményezés a hazai tömeggyilkos
egészségügyi vezetők ellen (Ügykód: kozerdekubuntetoperkezdemenyezes150716)
Kolumbán Sándor (Székelyudvarhely): NYÍLT LEVÉL GLATZ FERENC EGYETEMI
TANÁRNAK! Nézzen a tükörbe … Professzor Úr! (iratjele: Glatznak …)
VAKEGÉR-ÜGYI VITA ((Iratjel: vakeger150714)
Sütő Gábor volt nagykövet: Az egyenlőbbek, Zsidó parainézis …
(Iratjel: Az egyenlőbbek_Zsidó_parainézis.pdf)
MEHNAM-INFO (Iratjel: mehnaminfo)
SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK! (Iratjel: segitshogysegitsenek120812)

A fenti 1-12. dokumentum megtalálható a www.tejfalussy.com nyilvános honlap MEHNAM rovatában!
Verőce, 2015. 07. 17.
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