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Felhívom a Magyar Lakosság figyelmét a következőkre, miután a Transparency Internatinal tényleges
céljait és szerepét egyre többen vitatják.

1.A Transparency International melllékelt válasza* szerint ők a népirtó hatású Stop Só, Menzareform, Chips-
adó csalást nem segíthetnek leállítani. Nem léphetnek fel az ellen, hogy Magyarországon konyhasó hiányos-
és káliumot túladagoló étkezésre felbiztatással, kényszerítéssel életrövidíthetik és ivartalaníthatják a magyar
lakosságot.

2.A Transparency International állásfoglalása is elősegíti a népirtás következtében kiürült magyar ingatlanok
ingatlan spekulánsok által ingyen és/vagy olcsón megszerezését és nagy nyereséggel eladását a hazánkba
betelepülési kötvénnyel stb. becsábított gazdag migránsoknak.

3.A Transparecy International a rendőrségi és ügyészségi vezetők által ellenem - a köztársasági elnökre és
parlamenti képviselőkre hivatkozással - a Stop só, Menzareform és Chips adó csalásokon alapuló népirtást
és azon alapuló ingatlanspekulációt leleplező beadványaimat megtorlásként a Pest Megyei Kormányhivatal
ügyintézőivel megszerveztetni próbált hamis elmeorvosi vélemény készíttetés és erre alapozott gondnokság
alá helyeztetési (politikai pszichiátriai) csalás elleni jogi segítségnyújtást is megtagadta. (Ennek ellenére, a
gondnokság alá helyezési eljárás a megalapozatlanságáról általam benyújtott bizonyítékok miatt megszűnt.)

Verőce, 2017. 06. 22.

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
Tudományos Rendőrség PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71. 

Melléklet: A Transparency-International a "Közérdekű bejelentés az ivartalanító és életrövidítő hatású 
Menzareform csalást fedező bűnöző hivatalnokok ellen" tárgyú segítség kérésemre ezt válaszolta:  

„Tisztelt Tejfalussy András!
 
Köszönjük, hogy bizalmával tüntette ki a Transparency International Magyarországot.
 
Szervezetünk kifejezetten korrupcióval foglalkozik, az Ön bejelentésében azonban nem találtunk olyan 
konkrét korrupcióra utaló jelet, bizonyítékot, ami alapján érdemben is foglalkozhatnánk az ügyével.
 
Tisztelettel,
 
Transparency International Magyarország Jogsegélyszolgálat
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