MEHNAM-info / Antiszemétizmus

Ügykód: schmittpaltisfeljelentes150321

Köznyilvános válaszként arra, hogy mi a véleményem arról, hogy Schmitt Pál megérdemli-e az
állítólag ma is havi több millió forintos állami támogatást? Szerintem nem érdemli meg. Sőt az itt
dokumentált és feljelentett bűnpártoló hivatali mulasztásai alapján már rég börtönben kellene
lennie.
Schmitt Pál nemcsak a doktori disszertációja miatt vitatott jellem. (A felesége viszont helyes, okos,
rendes!)
Schmitt Pál egyike azoknak a bűnöző köztársasági elnököknek, akik fenntartották ellenem a Göncz
Árpád által készíttetett hamis iratot (X-398/1998.) Egy hamis iratot, amivel mai napig is nyilvánosan
rágalmaznak. Schmitt Pál bűne is, hogy a Göncz Árpádék által készített hamis irattal fedezik a
nemzetközi szabadalmaim szerzőségét ellopó akadémiai bűnözőket. Tisztességtelenség volt Schmitt
Pál részéről, hogy válaszra sem méltatta a közérdekű bejelentésemet, amiben kifogásoltam, hogy
magas állami kitüntetést adott át Roska Tamásnak, akit annak alapján tüntettek ki, hogy saját kutatási
eredményének tüntette fel az én nemzetközi szabadalmaim szerinti mérés gyorsító, hatás optimalizáló
tudományos mérés automatizáló, méréstudományi találmányaimat. Schmitt Pál akkor sem válaszolt a
közérdekű bejelentésemre, amikor azt Orbán Viktor titkára azzal küldte át hozzá, hogy engem arról
értesített, hogy reméli, kielégítő választ kapok Schmitt Páltól.
Schmitt Pál a mellékelt feljelentések szerinti népirtási ügyben hozzá benyújtott közérdekű
bejelentéseimet is válasz nélkül hagyta. Ő is engedte folytatni a méréstudományi nemzetközi
szabadalmaim segítségével leleplezett országkárosító csalásokat. Azt is, hogy aszálykár fokozó hatású
izraeli stb. káliumműtrágyákkal mérgez(tet)ik a magyar termőföldeket. Azt is, hogy a konyhasó helyett
étkezési sóként árusított mérgező kálisóval irtják a magyarokat. Azt is, hogy életrövidítőre változtatták
a napi konyhasópótlási és káliumpótlási előírásokat. Azt is, hogy akadályozzák, hogy a zsidók mellett a
magyarok is tiszta desztillált vizet ihassanak.
(Én Göncz Árpádot 1991-ben tájékoztattam arról, hogy a mezőgazdasági vezetők, mint vegyi
fegyverrel, az izraeli stb. káliműtrágyákkal és egyéb mérgező kálium tartalmú műtrágyákkal
aszályosítják a magyar talajokat, ami miatt a magyar gazdák aszálykor eladósodva elvesztik a
földtulajdonukat, s azok izraeli tulajdonba kerülhetnek, azaz „népcsere fegyvere” a kálium tartalmú
műtrágya. Ezt követte az engem rágalmazó levele. Schmitt Pál a Göncz Árpád által velem szemben
nyilvánosan elterjesztett rágalmazó irat fenntartásával a tudományos kutatási eredményeim lopóit és
a termőföldeket és az élelmiszereket kálisóval mérgeztetőket is fedezte.) A www.tejfalussy.com
honlapon megtalálhatók azok a hatás-mérések amelyek egyértelműen mutatják, hogy a kálisó és
konyhasó is talajmérgező, aszálykárfokozó. És megtalálhatók a mérési bizonyítékai annak is, hogy vese, szív-, keringés stb. rontó hatású, életveszélyes vérméreg a kálisó.
„Ráadásul” Schmitt Pál a Göncz Árpád által készíttetett (X-396/1998.) hamis irat fenntartásával azt is
fedezte, hogy belügyminiszteri és a mezőgazdasági miniszteri titkos javaslatra, 1997. szept. 10-én
hajnalban rendőrök törtek be a lakásomba, s ott, majd a III. ker. rendőrségen agyrázkódásosra
ütlegeltek, rugdostak. E hamis irattal fedezte, hogy a verő rendőröket hamis idézéssel ellenem feluszító
csaló váci bíró dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika, aki elé összeverten odahurcoltak a rendőrök,
hogy gondnokság alá helyezhessen az agyrázkódásos állapotomat kihasználva, megkísérelt
elmegyógyintézetbe elhurcoltatni. Ami azért nem sikerült, mert a tárgyalás közben letagadta a titkos
belügyminiszteri és mezőgazdasági miniszteri levelezést, s ezzel okiratot hamisított, amit a tárgyalás
közben feljelentettem, és emiatt nem volt joga érdemi határozatot hozni, nem tudott
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továbbhurcoltatni egy pszichiátriára a rendőrökkel. Azóta se sikerült összecsalniuk a megrendelt
gondnokság alá helyezést, és Bethlen Farkas verőcei polgármester leállíttatta a koncepciós pert.
Jelen irat legfőbb ügyésznek megküldésével is jelzem, hogy, a katonai ügyészségre tartozó háborús
bűncselekmény a vegyi fegyverhasználat, vagyis az izraeli stb. káliműtrágyákkal talajmérgeztetés,
aszálykár megsokszorozás, és élelmiszernövény káliumtartalom mérgezőre fokozás, kálisóval sózással
ételmérgezés, a tiszta desztillált víz mérgezőnek, a szennyezett „legegészségesebb élelmiszernek”
hazudása is, és hogy a fenti bizonyítékok alapján az ő hivatali kötelessége a büntető eljárást
kezdeményezni ezekben az ügyekben!
Verőce, 2015. 03. 20.

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő feltaláló, megbízás
nélküli terrorelhárító közérdekű ügyvivő (személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit) 2621
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Tárgy :

Schmitt Pálnál nem számít a pénz!
Schmitt Pál kapja az

1.750.000 Ft fizetését!

Kapja nyugdíját, ez csak

432.000 Ft

A Nemzet Sportolója havi 500 ezer Ft
A tulajdonát képező 3 ház kiadásából kb.

500.000 Ft bevétele van.

Makray Kati, a felesége szintén kiemelt magas nyugdíjat kap.
Ezen kívül az állam vett

180 millió Ft-ért házat Schmittnek, melyben élete végéig élhet,
nem kell rezsit fizetni!

/Te mennyit fizetsz a gáz, villany, víz és szemét szállítási számládért?/
Gépkocsi, vezetővel együtt jár neki.
Ezeket Orbánék közpénzből fizetik neki.
A nagy hazafinak lányai Amerikában élnek!!! És hogy a repülő jegy ne terhelje Schmitt saját
pénztárcáját, ezért el akar vállalni valami állami tisztséget, és akkor ingyen utazik lányai
meglátogatására Amerikába.
Természetesen ez is közpénzből történik.
A zongorát, amit

8 millióért vettek neki, viheti az új házba.

Tessék megmondani, életében mit tett ekkorát ez a hazug ember, amivel ezeket a kiváltságokat
kiérdemelte?
Kérlek benneteket, hogy mennél több helyre küldjétek szét ezt az üzenetet, hadd lássa a NÉP, hogy
Orbánéknak a szeme sem rebben, ha közpénzből fizetni kell a barátoknak.
Kőműves Géza: TERMÉSZETESEN NEM CSAK EZEK AZ ÁLNEMZETIEK, HANEM AZ ÁLBALOSOK IS
UGYANEZT TESZIK!!!!!!!!!!!!
feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Hungária Televízió <hungariatv.hu@gmail.com>
lu <lu@mku.hu>;
másolatot kap:
Elnok@kuria.birosag.hu
Géza Kőműves <apor45@gmail.com>; …...
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tárgy:Re: Terjeszd a kutyafáját!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
küldő:gmail.com
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