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ORBÁN ÉS ADER GYERMEKEIT IS MÉRGEZTETI KÁLISÓVAL A MAZSIHISZ ?

Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, mint kárelhárító nyilvános közérdekű
bejelentés és feljelentés, a magyar nemzetbiztonság javítására, a Ptk. 484-
487. §-ra hivatkozva személyesen hozzá és Áder János köztársasági elnökhöz: 

Kedves Orbán Viktor és Áder János!

Személyesen onnan ismerjük egymást, hogy 1990-92-ben én voltam Dr.
Kovács  Pál  (MSZP)  és  Dr.  Papp  János  (FIDESZ)  felkért  szakértője,  aki
összegyűjtöttem  a  kálisóval  népirtás  elleni  interpellációjuk  méréstani
bizonyítékait.

Titeket, a Ti Családotokat, a Ti Gyerekeiteket is ivartalanítják, mérgezik
Szócska Miklós államtitkár és kivégzőtársai STOP SÓ, Nemzeti Sócsökkentési
Program, Chips adó stb. elnevezésű programja keretében, a Világfőrabbi és
itteni helytartósága, a MAZSIHISZ parancsára (lásd: melléklet-1.) a konyhasó
hiányos és kálisóval mérgezőre növelt káliumtartalmú élelmiszerekkel? Vagy a
MAZSIHISZ-esek tájékoztattak Titeket, hogy nem kell félnetek, mert a zsidók
csak minket, a szerintük „nem zsidó barmokat” irtanak a kálisóval mérgezett,
konyhasó  hiányos  nem kóser  ételekkel  és  szennyezett  ivóvízzel,  vagyis  az
élettér rablási hagyományos zsidó módszerrel, az érvényben lévő Talmud, Baba
kamma 93 b.  lap és Taanith 10 a.  lap és  Mózes  II.23/20-33.  és  V.7/2,22.
törvényeiknek  megfelelően  az  ide  telepedésük  arányában?  Emiatt  kötelező
fenntartanotok a magyarországi „11 eltitkolt csőd főokot”? (Lásd: melléklet-2.)

Azért írok személyesen Nektek, mert a NÉBIH és az ügyészség is fedezi
őket. Meg azért, mert miután kifogásoltam a zsidó törvények rasszizmusát, a
nem zsidó  közösségek  ellen  idegengyűlöletre  uszítását,  a  zsidókat  ellenünk
fajirtásra  kötelezését,  és  javasoltam,  hogy  a  rabbik  és/vagy  a  Nemzetközi
Emberi  Jogi  Bíróság  helyezzék  hatályon  kívül  ezeket  az  ENSZ  Emberi  Jogi
nyilatkozatba  ütköző  zsidó  törvényeket,  ezt  a  Médiafelügyelet  mélyen
sérelmezte,  és  letiltotta  az  internetről  a  12  éves  www.aquanet.fw.hu
tudományos honlapunkat.  Ezzel  eltüntették  a  kálisó  mérgezőségét  kimutató
hatáskalibráló nemzetközi tudományos méréstani szabadalmaim és software-
im  ismertetéseit  és  a  kálisó  konyhasó  helyett  használata  életveszélyes
mérgezőségét az 1950 előtti egyértelmű hatáskalibrálási méréseikkel bizonyító
Nobel-díjas kutatók mérési eredményeit is, de a hazai hatáskalibrálási mérések
hasonló eredményeit is, és e létfontosságú mérési eredmények OÉTI és MTA
által ellenkezőre hamisítása bizonyítékait is, amelyekkel eddig védtük a magyar
lakosságot a tudományos csalásokkal a nemzetbiztonsági ellenőrzést kijátszó
fajirtó akadémiai, minisztériumi, ügyészségi stb. bűnözőkkel szemben. 

Tudom, hogy nem mertek intézkedni az igazság érvényesülése, a magyar
lakosság életben maradása érdekében, eddig sem intézkedtetek. De legalább
ne mondhassa senki, hogy a magyarok vezetői nem tudtak a zsidó fajirtásról.

Budapest, 2013. 02. 10.       
                                 Üdv, Tejfalussy András  (www.aquanet1.net76.net,

 tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408)

www.tejfalussy.com

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.aquanet1.net76.net/
http://www.aquanet.fw.hu/


feladó: András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>

címzett:
 "orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
 ugyfelkapu@keh.hu;
 janos.ader@europarl.europa.eu

másolatot
kap:

 András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

titkos másolat: Szeszák Gyula <szeszak.gyula@upcmail.hu>;
 Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
 "Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
 Gábor Horváth <hawthorn.hungary@gmail.com>;
 Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>;
 "g.t.fischera" <g.t.fischera@t-online.de>;
 Gábor Sütő <retorno@hu.inter.net>;
 Zoltán Kovács <zolkovacs@gmail.com>;
 Raffai Zoltán <raffaizoltan@gmail.com>;
 zagyvagyula <zagyvagyula@jobbik.hu>;
 Dr Zétényi Zsolt <zezso@t-online.hu>;
 Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>;
 "kuruc.info" <info@kuruc.info>;
 "Dr Alex Sandor Kolozsy C.D.V.A" <askolozsy@kolozsy.com.au>;
 kuruc <szerk@kuruc.info>;
 kmettyz <kmettyz@freemail.hu>;
 Ausztrál Magyar Újság Szeverényi László <kisujsag@netlink.com.au>;
 "Laszló Ifj. Tompó" <ifjtompolaszlo@gmail.com>;
 László Molnár <mollacika2@gmail.com>;
 Lajos Papp <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>;
 "Gyula Biczók, PhD" <hemtczok@gmail.com>;
 "Posta Im@" <posta.imre@invitel.hu>;
 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
 péter reiner <repe.edeserdely@gmail.com>;
 "E.Judit Aldobolyi" <aldobolyij@yahoo.com>;
 Független Újságírók S <elnok@fusz.hu>;
 Dabasi Tamás Elnök <dabasit@airplanet.hu>;
 Eszter Fórizs <eforizs111@gmail.com>;
 Toroczkai László <elnok@hvim.hu>;
 László Weixl-Várhegyi <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>;
 ugyfelkapu@freeweb.hu;
 Cs Michael <bm1905@gmail.com>;
 "Dr. Nagy Bálint" <sx2@freemail.hu>;
 "Bokor Imre dr." <bokorimre@axelero.hu>;
 brez <brez@t-online.hu>;
 bubó doki <doki.bubo@gmail.com>;
 Attila Bánszki <ede@inforadio.hu>;
 Vattay Szabolcs <vattay.szabolcs@upcmail.hu>;
 "2008 Trianon Társaság, Sydney" <hunforum@hotmail.com>;
 Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>;
 New Main President In Hungary <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
 Irina Lévai <levai.irina@gmail.com>;
 info <info@emberiseg.hu>;
 Csizi Imre <integral@invitel.hu>;
 "zoltan.illes" <zoltan.illes@vm.gov.hu>;

www.tejfalussy.com



 "Jövőnk.info szerkesztőség" <szerk@jovonk.info>;
 "Dr. Völgyesi Miklós" <miklos.volgyesi@volgyesi.hu>;
 József Halász <drhalaszjozsef45@gmail.com>;
 Morvai Krisztina <morvai.krisztina@jobbik.hu>;
 Monika&Peter Beicht <mp.beicht@t-online.de>;
 joe <joe@szarvas1.demon.co.uk>;
 Béla vitéz Gálfalvy Gallik <vggbela@gmail.com>;
 András Siklósi <vsiklosia@gmail.com>;
 segelyszervezet@segelyszervezet.hu

dátum: 2013. február 10. 5:21

tárgy:
 A MAZSIHISZ ORBÁN ÉS ADER GYERMEKEIT IS MÉRGEZTETI 
KÁLISÓVAL?

küldő: gmail.com
 

www.tejfalussy.com




