
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE,
mint hozzá intézett   kárelhárít  ó,   nyilvános közérdekű   bejelentés  , a Ptk. 484-487. § alapján:  

KETTŐS MÉRCE?
 BŰNPÁRTOLHATJÁK A FAJIRTÓ

ORVOSOKAT A BÍRÁK?!

Email Könyv 72.

ALL RIGHTS RESERVED!

Budapest, 2012. április 17.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc 
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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BŰNPÁRTOLHATJÁK A FAJIRTÓ ORVOSOKAT A BÍRÁK?!
      
Orbán  Viktor  miniszterelnök  úrhoz,  az  Országgyűlés  Elnöksége (06-1)  441  4806  faxán 
benyújtott (fajirto-orvosokat-bunpartolnak-111220) kódú közérdekű bejelentésünk másolata:

Tárgy: Közérdekű bejelentés az általam képviselt társaságok kalibrálási szakértői munkái 
eredményei alapján, mint kárelhárítás, a Ptk. 484-487. §-ra hivatkozással.

T. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!

Azonnali alkotmányossági vizsgálatot követelek! Vessen véget annak, hogy nem engednek 
büntető eljárást indítani a gyilkosok ellen, akik a szükségesnél 10-szer (!) több káliumot 
juttatnak be a nem kóser  ételeinkbe naponta,  Nobel-díjasok méréseiből (1950) is  tudva, 
hogy ez életrövidítő és ivartalanító hatású!
A bizonyítékokat lásd a periratokban és a www.aquanet-2.fw.hu* honlapunkon!

Melléklet: A bírósági hitelesítő által sem aláírt hamis 3 oldalas másodfokú bírósági végzés, 
2011.  december  8.,  27.Bkf.10.754/2011/2.,  amelyre  ráírtam  a  fentieket,  valamint  a 
miniszterelnökhöz és legfőbb ügyészhez is címzett feljelentést a bizonyítékokat semmibe 
vevő bírók ellen, akik elmulasztották feljelenteni a tőlem megtudott nevű gyilkosokat és 
elmulasztották az aláírásukkal hitelesíteni a nekem kiküldött teljesen hamis végzésüket. **

Verőce, 2011. 12. 20.      
                             (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc s.k.

(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK v.a.

Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Bp., Lajos u. 115.

Tájékoztatásul kapja: Fővárosi Bíróság t. Cégbírósága, a 06-1-311-1216 faxon, hiv.: 
Cgt.01-10/022069/15. *   Pontosítás  : www.aquanet.fw.hu és http://aquanet1.net76.net

Miniszterelnök Úr! A vér nátrium-kálium egyensúlyát életveszélyesen rontó tiszta KCl-ot 
árusítsanak kóser étkezési sóként Bonsalt („Jósó”) hamis néven, azt hazudva, hogy javítja a 
vér nátrium-kálium egyensúlyát. A világfőrabbiról dicsekvésképpen írják „  Német Medicina  ,   
Új  Orvoslás”  ürügyén,    egy  főrabbi  is  aláírta,  hogy  néhány  évtized  alatt  kétmilliárd   
nemzsidót irt  atott     ki   mérgező kemoterápiát alkalmaz  tat  va   a   rákbetegség elleni   valódi   terápia   
helyett, miközben egy titkoltatott gyógymóddal (ami kb. 2 óránként, kb. 4 dl-es dózisú tiszta 
desztillált  víz  gyors  infúzióval  bejuttatása  a  vérbe,  időközönként fiziológiás NaCl 
pótlással?),  a  zsidó rákbetegeket 98%-ban  sikeresen  meggyógyították***?!  S  zíveskedj  ék   
elrendel  tet  ni   ellenük   a   m  a  g  y  ar  o  r  s  z  á  g  i   é  s   n  e  m  z  e  t  k  ö  z  i   n  y  o  m  o  z  á  s  t,   é  s   a   b  ű  n  v  á  d  i   p  e  r  e  s     eljárást!  

Verőce, 2012. 04. 17.                                    
      (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc

 
**Melléklet: 3 oldalas, hamis végzés, kód: fajirto-orvosokat-bunpartolnak-111220a-c.
***18.Függelék, e-mail útján, kód: EmailKonyv19-Ujorvoslas-Forabbival-090209.doc
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** MELLÉKLET
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ELŐZMÉNYEK:
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Függelék-1.
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Függelék-2.
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Függelék-3.
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Függelék-4.
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Függelék-5.
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Függelék-6.
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Függelék-7.
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Függelék-8.
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Függelék-11.
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Függelék-13.
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Függelék-15.
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Függelék-16.
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Függelék-17.
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Függelék-18.

Német közjegyző előtt, nemrég egy főrabbi
 az aláírásával hitelesítve tanúsította, hogy a

VILÁGFŐRABBI
TÖMEGGYILKOS

Email könyv 19a.

Verőce, 2009. 02. 09.

ALL RIGHTS RESERVED!
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Lugosi u. 71.

Tejfalussy András (1-420415-0215)  dipl. mérnök
méréstani szakértő (felperes)

 
Kód: ÚjOrvoslasForabbival090209

*

A 3.P.20.689/2007/30. hamis végzése elleni
perújítás kéréshez a Fejér Megyei Bíróságra 

bűnügyi bizonyítási anyagként benyújtva!

*

***A 18. Függelék ( fenti könyv ) teljes terjedelemében e-mail mellékletként megküldve!
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