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NYILVÁNOS KIEGÉSZÍTŐ FELJELENTÉS DOBOS MENYHÉRT DUNA TV ELNÖKKEL SZEMBEN
TISZTELT ORFK PANASZIRODA!
Fenntartom a méréstani szakértői véleményemet, azt, hogy tömeggyilkosság a sózás csökkentésre a
Duna TV-ben is folytatott felbiztatás. Zsidók bevándorlását elősegítő mózesi, talmudista terrorizmus.
Sajnálatosnak tartom, hogy a DUNA TV vezetője feljelentéssel fenyegetéssel érvel, szakmai érvelés
helyett. Jogos önvédelemként, de a magyarok jogos védelmében is feljelentem Őt a válasza alapján.
Ezúton is feljelentem azokat, akik védelmükbe veszik az általam és dr. Marosi Pál gyermekgyógyász
főorvos úr által feljelentett csaló szakértőket, és az őket fedező médiavezetőket. Semmibe veszik a
SALSOL és RINGER oldatból ismert élettanilag optimális (fiziológiás) víz, konyhasó és kálium pótlási
dózisokat és rábeszélik a lakosokat, hogy az optimálisnál nagyságrendileg kisebb konyhasódózist és
nagyságrendileg nagyobb káliumdózist juttassanak be a szervezetükbe. Ráadásul az infúzió részét is
képező tiszta desztillált vizet életveszélyesen mérgezőnek hazudják. Felbiztatják a lakosságot, hogy a
szennycsatornákkal szennyezett, fertőzött folyók vízéből készített ivóvizet igya. Azt hazudják, hogy a
homokkal-kaviccsal szűrt és klórozott ivóvíz "legegészségesebb táplálék". A mérési bizonyítékokat lásd
a mellékletben és a www.tejfalussy.com honlapomon.
Kérem, hogy ítélje el büntetőbíróság a fajirtó rasszista, talmudista bűnözőket fedező média vezetőket
is. Az általuk folytatott bűncselekmények felsorolását lásd a PKKB 13.B.24.211/1993/2. végzésében.
Budapest, 2015. 06. 03. Tejfalussy András (volt országgyűlési szakértő), 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
Melléklet: A Szittya Világkonferencián 2015. 05. 31-én megtartott előadásomon Orbán Viktor
miniszterelnöknek a bevándorlással és terrorizmussal kapcsolatos kérdőíve kérdéseit kiegészítő
további közérdekű kérdéseim megalapozottságáról és a szükségességének az indokoltságáról és a
vészelhárításhoz ajánlott eszközeinkről felvillantott dokumentumok. Orbán Viktor hozzám címzett
levelét és a kiegészítő kérdéseimet lásd: http://www.tejfalussy.com/wpcontent/uploads/2015/05/nemzkonzkerdorbvik150529-2-email2.pdf.
feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Dobos Menyhért <dobos.menyhert@dunatv.hu>
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>;
másolatot kap:
Balczó Zoltán <balczo.zoltan@jobbik.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>
titkos másolat: . . . . . .
dátum:2015. június 3. 23:23
tárgy:Re: válasz
küldő:gmail.com
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feladó:Dobos Menyhért <dobos.menyhert@dunatv.hu>
címzett:"tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com" <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2015. május 29. 9:29
tárgy:válasz
:Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt fontos.
Tisztelt Tejfalussy András úr!
Tájékoztatom, hogy a médiaszolgáltatásra vonatkozó médiajogi kötelezettségek megtartása tárgyában
írt korábbi leveleimben foglaltakat fenntartom.
Ezúton visszautasítom a levele mellékletében található, a Médiaszolgáltatóra és vezető
tisztségviselőjére vonatkozó állításait. Ön a Médiaszolgáltatóval összefüggésben – nyilvánvalóan
alaptalanul – bűncselekmények elkövetésére utalt, ezért felszólítom, hogy súlyosan sérelmes,
becsületet és jóhírnevet sértő tevékenységével haladéktalanul hagyjon fel, tartózkodjon a további
jogsértéstől, melyek hiányában a szükséges jogi lépéseket megtenni kényszerülök.
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.
Tisztelettel,
Dobos Menyhért
vezérigazgató
Duna Televízió Nonprofit Zrt.
----------

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:MULTIMÉDIA HÍRHÁTTÉR <hirhatter.multimedia@gmail.com>
másolatot kap: . . . . .
dátum:2015. június 4. 8:31
Re: Munkahelyre nem kell primitív Facebook-ozó! (A munkáltatók megvizsgálják...) (Molnár tárgy:
Domján)
küldő:gmail.com
Orbán Viktor miniszterelnök úr bevándorlás és terrorizmus elhárítással kapcsolatos közérdekű fontos
kérdései és a mellékletben általam leírtak kiegészítéseként ajánlatos figyelembe venni, hogy egy, a
Szent Korona lapban megjelent közlemény szerint Pozsgai Imre, miniszterként 1990-ben megígérte
Izraelben, hogy ide települhet 1.000.000 meggazdagodott ukrajnai zsidó is:
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