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MEHNAM-info / Jogjavítás      Alapvető Jogok Biztosát fajirtás-bűnpártolásuk miatt feljelentés

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA SZERINT CSAK ZSIDÓNAK ALAPVETŐ 
JOGA A MÉRGEZŐ KÁLISÓTÓL MEGTISZTÍTOTT ÉTKEZÉSI SÓT ÉS

A TELJESEN TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVIZET FOGYASZTANIA?! 

MIUTÁN TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG POLGÁRI JOGI TÁRSASÁGUNK (A PTK. 484-487. 
§ ALAPJÁN) KÖZÉRDEKBŐL FOLYTATTA A KORÁBBI ORSZÁGGYŰLÉS BIZOTTSÁGI, 
KÖRNYEZETVÉDELMI-  ÉS  TERÜLETFEJLESZTÉSI  MINISZTÉRIUMI  ÉS  VERŐCEI 
ÖNKORMÁNYZATI KÖZMEGBÍZATÁSAIM SZERINTI KÁRELHÁRÍTÁST, KIDERÍTETTE, 
HOGY EGYES HAZAI ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK AKALMAZOTTAI AZ 
ÉTKEZÉSI SÓ- ÉS AZ IVÓVÍZ-TISZTASÁGÁT ELRONTÁST BŰNPÁRTOLVA TUDATOSAN 
RÖVIDÍTIK A MAGYAROK ÉLETÉT, S HOGY EZ A MA IS HATÁLYBAN LÉVŐ IZRAELI 
TÖRVÉNY TÓRA ÉS TALMUD SZERINTI LASSÚ, SZISZTEMATIKUS „CIONSZELEKTÍV 
FAJIRTÁS” MEGVALÓSÍTÁSA, AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKBÓL IS JÓL LÁTHATÓAN: 
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Hazánkban csak tízezer forinttal büntették, aki szennyezte az ivóvízhez használt víztározókat!
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Tejfalussy András  okl.  mérnök,  Ptk.  484-487.  §.  szerinti  közérdekű bejelentésekkel  és 
-javaslatokkal  kárelhárító  méréstani  szakértő,  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk, cégbíróság által  kijelölt  végelszámoló, 1036 Budapest,  Lajos u. 115.  
www.tejfalussy.com, Tel.: +36-202181408,  E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

MEHNAM-info / Jogjavítás / Gazdáknak     Kód: szennycsatornazasi-csalas-130928-ajbh

PANASZBEJELENTÉS  AZ  ALAPVETŐ  JOGOK  ORSZÁGGYŰLÉSI  BIZTOSÁHOZ a 
Vidékfejlesztési  Minisztérium  és  az  önkormányzatok  helyett  a  Ptk.  484-487.  § 
alapján való kárelhárításként, miután nevezettek nem törődnek, nem is válaszolnak 
a lakosságot végzetesen eladósító, rezsinövelő háztartási szennyvíz pazarlásaik és 
az  ivóvízbázis  folyóink  szennyeztetése  elleni  petícióinkra  és  kárelhárítási 
javaslatainkra, lásd mellékletek!  

Ahol  meg van engedve a műtrágyahasználat,  az  önkormányzatok ne kötelezhessék a 
kertes ingatlanok tulajdonosait arra, hogy a kert talaja helyett szennycsatornákba juttassák 
a  háztartási  szennyvizet.  Rezsiköltség  növelő  és  ivóvíz  szennyező  csalás,   hogy  az 
öntözésre  és  trágyázásra  hasznosításuk  helyett  a  szennyvizek  édesvíz-  és 
trágyakomponenseit  az ivóvízbázis  folyóinkba és ezekkel  a  tengerbe koncentrálják,  és 
emiatt a kerttulajdonosok csapvízzel kénytelenek öntözni és műtrágyázniuk kell.

Nyilvánvaló,  hogy  a  műtrágya  értékesítők  és  a  közszolgáltatással  megbízott  víz-  és 
csatorna  szolgáltató  cégek  érdekét  szolgálja  az  országeladósító,  lakossággyérítő, 
mindenkit  kötelező  szennycsatornázás,  ill.  az  állami  és/vagy  önkormányzati  stb. 
hivatalnokokét, akik szennycsatornázásra kicsalt EU-s stb. pénzekből gazdagodnak. Pl. az 
önkormányzat  útjavítási,  elektromos hálózat  bővítési  vízvezeték  és szennycsatornázási 
terveik ismerők olcsón felvásárolják a még nem lakótelek kertes ingatlanokat, s miután a 
beruházás után lakótelekké átminősülnek, nagy haszonnal értékesítik a külföldiek részére.

A jelen megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelünk díját az állami és önkormányzati csalás 
leállításával elhárított kár elmaradásából származó megtakarításból kérem az Agroanalízis 
társaság, (gmk v.a. és most pjt is a fenti fenti címen)  részére kérem kifizetni, mert ez a  
problémafelvetés  és  károkozás  megszüntetési  javaslat  e  társaság  tagjai  korábbi 
környezetvédelmi- és gazdaságosság ellenőrzési munkáin és az utóbbi években segítő 
Tudományos Rendőrség PJT (2621 Verőce, Lugosi u. 71.) alvállalkozói munkáin is alapul. 

Mellékletek:

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/desztvizhonlap/desztviz_szoveg
/temajegyzek.htm 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/08/rezsicsokkento-
szennyvizhasznositasi-javaslat-130820.pdf 

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/82.emailkonyv:kikmiertitatnakszen
nyvizzel.pdf 

Budapesten, 2013. szeptember 28-án.                                 Tisztelettel: Tejfalussy András

Copy:  Az  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenőrző 
Központja  gmk  v.a.  korábbi  munkái  eredménye  fenti  módon  is  megkísérelt  értékesítéséről 
tájékoztásul: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága részére (Hiv.: Cg-01-04-231575)
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Jogforrásként hivatkozás:

http://igazsagszolgaltatas.bloglap.hu/oldalak/alapveto-jogok-biztosanak-hivatala-
19562/ 

igazsagszolgaltatas.bloglap.hu/.../alapveto-jogok-biztosanak-hivatala-195...

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alapvető jogok 

biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvényben foglaltak alapján az Országgyűlési …

….

Igazságszolgáltatás Magyarországon
"Veszélyes dolog, ha az embernek igaza van valamiben, amiben a hivatalos szervek 
tévednek."

Főoldal

forrás: igazsagszolgaltatas.bloglap.hu 

Szavazás

Elégedett Ön a bíróságok,
gyámhivatalok munkájával,
hozzáállásával?

Nem 95.5%
Igen 4.5%

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvényben foglaltak alapján az 
Országgyűlési Biztos Hivatala – benne az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Irodája, a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának Irodája és a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája – 
megszűnt, 2012. január 1-jétől feladatait jogutódként az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala vette át.

Tájékoztató az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről |

Az Országgyűlés az alapjogok védelme érdekében – kizárólag neki felelős megbízottként – választja meg az alapvető 
jogok biztosát.

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt) 18. §-a alapján az alapvető jogok biztosához bárki 
fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság, például:

– közigazgatási szerv,

– helyi önkormányzat,

– nemzetiségi önkormányzat,

– kötelező tagság alapján működő köztestület,

– a Magyar Honvédség,

– rendvédelmi szerv,

– közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv e jogkörében,

– nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomozást végző szerve,
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közjegyző,

– törvényszéki végrehajtó,

– önálló bírósági végrehajtó vagy

– közszolgáltatást végző szerv
tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, 
feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat 
bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

Közszolgáltatást végző szervnek minősül – függetlenül attól, hogy milyen szervezeti formában működik

– az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó, illetve e feladat ellátásában közreműködő szerv,

– a közüzemi szolgáltató,

– az egyetemes szolgáltató,

– az állami vagy európai uniós támogatás nyújtásában vagy közvetítésében közreműködő szervezet,

– a jogszabályban közszolgáltatásként megjelölt tevékenységet végző szervezet, valamint – a jogszabályban előírt, 
kötelezően igénybeveendő szolgáltatást nyújtó szervezet.

 
A közszolgáltatást végző szerv kizárólag e tevékenységével összefüggésben vizsgálható.
Az alapvető jogok biztosa kivételesen természetes személyek nagyobb csoportja alapvető jogainak súlyos sérelme 
esetén a hatóságnak nem minősülő szervezet tevékenységét vagy mulasztását is vizsgálhatja.

 
Az alapvető jogok biztosa további jogosítványokkal rendelkezik:
Kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál.
Az alapvető jogok biztosa, illetve a jövő nemzedékek érdekeinek, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
védelmét ellátó helyettesei figyelemmel kísérik a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak érvényesülését.

 
Az alapvető jogok biztosa nem vizsgálhatja

– az Országgyűlés,

– a köztársasági elnök,

– az Alkotmánybíróság,

– az Állami Számvevőszék,

– a bíróság, valamint

– az ügyészség nyomozást végző szerve kivételével az ügyészség tevékenységét.

 
Ha a beadvány alapján feltehető, hogy – e szervek kivételével – a hatóságnak nem minősülő szervezet tevékenysége 
vagy mulasztása természetes személyek nagyobb csoportjának alapvető jogait súlyosan sérti, az alapvető jogok biztosa 
kivételesen eljárhat.

 
A biztos nem járhat el

• ha a panaszolt ügyben született jogerős közigazgatási határozat közlésétől számítva több mint egy év telt el;

• ha az eljárás 1989. október 23-a előtt indult;

• ha a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt bírósági eljárás indult, vagy már jogerős bírósági határozat született;

• ha a beadványt benyújtó személy a kilétét nem fedte fel, és annak hiányában a vizsgálat nem folytatható le. (Az 
alapvető jogok biztosához fordulása miatt senkit sem érhet hátrány.)

Az alapvető jogok biztosa a beadványt elutasítja, ha

• az nem felel meg a fenti feltételeknek, vagy

• az nyilvánvalóan alaptalan,

• az ismételten előterjesztett, és érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz, vagy

Az alapvető jogok biztosa a beadványt elutasíthatja, ha

• azt névtelenül nyújtották be, vagy

• megítélése szerint a beadványban szereplő visszásság csekély jelentőségű.

 
A panasz benyújtásának módja:
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A beadvány és a biztos eljárása illetékmentes. Az állampolgárok panaszaikat írásban és szóban személyesen 
nyújthatják be. A kérelemhez célszerű csatolni az ügyben eddig keletkezett és az elbíráláshoz szükséges iratok 
másolatát. Amennyiben az alapvető jogok biztosának, szakmai helyetteseinek, illetőleg a hivatalnak kifejezetten panaszt 
kíván küldeni e-mailben, szíveskedjék a

 
panasz@ajbh.hu
címet használni, amelyet kizárólag erre a célra tartunk fenn.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az e-mailben benyújtott panaszok intézése is az ügykezelés általános szabályai szerint zajlik, 
és a válaszadás alapvetően hagyományos módon, postai úton történik. Az érdemi intézkedés érdekében szíveskedjék 
állandó lakcímét, illetve postai levelezési címét a beadványban megadni. Ennek hiányában az e-mailben érkezett 
panaszával érdemben nem foglalkozunk. Ha a beadványt benyújtó személy kéri, kilétét a biztos nem fedheti fel.

 
levélcím: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1387 Budapest Pf. 40.

 
Ha személyesen szeretné felkeresni a panaszirodát, javasoljuk, ezt a beadványban jelezze, vagy telefonon kérjen előre 
időpontot!

 
telefon: (06-1) 475-7100 fax: (06-1) 269-1615
A panasziroda nyitvatartási ideje:
hétfő::

 
kedd-csütörtök: 
péntek:

 
09-16 óra között, behívás esetén:
16-18 óra között 
09-16 óra között
09-12 óra között.
címe:  Budapest V. ker., Nádor u. 22. 

 
Fontos, hogy tudja:

• Az alapvető jogok biztosának eljárására nem vonatkozik a 30 napos ügyintézési határidő.

• Az alapvető jogok biztosa eljárása során független, intézkedését kizárólag az Alkotmány és a törvények alapján hozza 
meg. Ha a lefolytatott vizsgálat alapján arra a megállapításra jut, hogy alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásság áll 
fenn, annak orvoslására ajánlást tehet, az érintett hatósághoz, illetve annak felettes szervéhez, közszolgáltatóhoz vagy 
jogalkotó fórumhoz címezve.

• Az alapvető jogok biztosához fordulása miatt senkit sem érhet hátrány.

 
Forrás: http://www.obh.hu/

forrás: igazsagszolgaltatas.bloglap.hu 

Budapest, 2013. szeptember 28.
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MEHNAM-info / Jogjavítás                                                              Iratjel: cionszelektiv-per-131010

4 példány, iktatás után egyet kérek visszaküldeni!
T. Fővárosi Törvényszék                                          
1055 Budapest, Markó u. 27.

Tárgy: Nyilvános megállapítási per a cionszelektivitással alapjogsértő Magyar Állam alperes ellen. 

Felperes:  Tejfalussy András  (személyi  szám:  1-420415-0215,  cím:  2621 Verőce,  Lugosi  u.  71, 
elektronikus levélcím:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  Tel.:  +36 20 2181408) okl.  vill. 
mérnök, méréstani szakértő közérdekű kárelhárító, az Agroanalízis gmk v.a. (cím: 1036 Bp. Lajos u. 
115. II. 18.) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által kijelölt végelszámoló (Cgt.01-10/022069/15.).

Alperes: Magyar Állam (képviselete: Pénzügyminiszter, 1054 Budapest V. József nádor tér 2-4.)   
 
Felperes  kéri  a  t.  Bíróságot,  hogy a  személyes  jogvédelemből  és  közérdekű kárelhárításként  is 
benyújtott jelen megállapítási kereset (Pp.123. §)  alapján szíveskedjenek  megállapítani, hogy a 
Magyar Állam alperes alapjogot sért azzal, adjon számot róla, hogy miért, hogy az Alaptörvénye 
sem helyezte hatályon kívül a Tóra és a Talmud zsidó törvények és a Cionkáté szabályai közül a  
cionszelektíveket, amelyek  előírják  a  zsidóknak,  a  hazai  zsidóknak  és  az  ide  betelepedő 
izraelieknek  is,  hogy  igyekezzenek  kirabolni,  megalázni,  legyilkolni,  megélhetési  lehetőségtől 
(földtől, munkalehetőségtől stb.) megfosztani a nem zsidókat.

A t. Bíróság vizsgáltassa át saját szakértőivel a Tórát és Talmudot és ítélettel állapítsa meg, melyek 
azokban a zsidókat hazánkban is kötelező, felbujtó ma is hatályban lévő tórai, talmudi (és cionkáté-
s) zsidó törvények, szabályok, amelyek a nem zsidók hátrányára cionszelektívek, és intézkedjenek 
azok hatályon kívül helyezésére és arra is, hogy az azokat a Magyar Állam nevében alkalmazók, pl.  
a kenyerünket (a pékárukat) a konyhasó helyett kálisóval sózató dr. Szócska Miklós államtitkár és 
bűnsegédei, bűnpártolói legyenek tömeggyilkosnak nyilvánítva.  

Állapítsa meg a t. Bíróság, hogy Magyar Állam alperes alapjogot sért a cionszelektív törvényeknek 
is alávetett Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége MAZSIHISZ-t működni engedésével. 

Bizonyítás: 

Például a Talmud szerint mindig, mindenhol arra kell törekedni a vallásos zsidóknak a más államok 
törvényeit megkerülve is, hogy csakis ők ihassanak tiszta (átpárolt) vizet, a nem zsidók ne igyanak 
(Talmud, Taanith 10 a. lap), és arra is, hogy csak a zsidók ehessenek egészséges kenyeret (2 Mózes 
23/20-33), nem zsidók ne kapjanak belőle, s hogy a zsidók az általuk megszerezni akart új és újabb 
területeknek ilyen cionszelektív étkezési diszkriminációkkal, vagyis biológiai és vegyi fegyverekkel 
jussanak birtokába. A Tóra előírja – a Talmud szerint bálványimádóként kezelendő keresztényekkel 
szemben is - hogy fokozatosan, a zsidó szaporulat arányában, könyörületlenül kell irtani őket, nem 
szabad  szövetséget  kötni  velük  (5  Mózes  7/2,  22.).  A Cionkáté  szerint  zsidó  cég  csak  zsidót 
foglalkoztasson. Az idetelepedő izraeli cégek csak zsidóknak fognak munkalehetőséget biztosítani?!
Szócskáék „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Programja” előírja, hogy az étkezési nátrium/kálium 
dózisarány 2/4,7=0,43 legyen,  ami  azt  jelenti,  hogy ételeink  2 gramm nátriumot és  4,7 gramm 
káliumot pótoljanak napi átlagban. Az élettanilag optimális  nátrium/kálium dózisarány 30/1=30. 
Ahogyan  a  fiziológiás  infúziós  Ringer-oldatnál  is  ez  a  dózisarány  optimális.  Csecsemőknél, 
gyerekeknél  és  felnőtteknél  is,  mert  ez  felel  meg  a  testnevek,  a  vérszérum,  magzatvíz 
nátrium/kálium=30/1=30 természetes arányának. Szócskáéknak ezen dózisarány meghamisítása
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azért is tudatos népirtás, mert még 1950-ben Nobel-díjat kaptak azok a mellékvesekéreg kutatók, 
akiknek  az  állat-és  emberkísérletei  hatáskalibráló  mérései  egyértelműen igazolták  a  csökkentett 
nátrium tartalmú és túl sok káliumot tartalmazó ételek, italok életrövidítő és ivartalanító hatását. A 
Talmud nem véletlenül írja elő, hogy a zsidók desztillált ivóvízzel és sózott kenyérrel gyógyítsák 
magukat  (Talmud,  Baba  kamma  93  b.  lap.)!  Ezek  a  bizonyított  tények.  A  bizonyítékokat 
közzétettem a www.tejfalussy.com honlapomon. Ha a t. Bíróság (esetleg ugyancsak cionszelektív) 
szakértői a fentiekhez képest mást állítanának, akkor kérem az állításaikat a honlapomon közzétett 
szakértői  véleményekkel  szembesíteni.  Tudatos  cionszelektívitás  az  is,  hogy az  alperes  Állami 
Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálata  ÁNTSZ  azt  terjeszti,  hogy „a  tiszta  desztillált  víz 
ivóvízként  mérgezőbb a  vezetékes  víznél,  sőt  az  arzénnel  túlszennyezett  víznél  is  mérgezőbb”. 
Aljasul átnevezték „vízmérgezésnek” az NaCl konyhasótól mentes desztillált víz esetén keletkező 
NaCl konyhasó relatív hiány miatti vérelektrolit zavart. Ez csak napi 15 liternél több NaCl mentes  
folyadékot, pl. desztillált vizet ivástól jelentkezhet. De ettől is csak akkor, ha közben ételekkel sem 
pótolták  az  NaCl  konyhasót  és  vagy túl  sok  káliumot  esznek-isznak.  Csalás  „vízmérgezésnek” 
nevezniük a konyhasó pótlás csökkentő, és kálium túladagoltató „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só 
programjuk” okozta nátriumhiányt és káliummérgezést!  

Gyorsított ítélkezést kérek, mert a Központi Statisztikai Hivatal bevallása szerint naponta száznál 
is többel csökken a magyar lakosság létszáma. A vegyi fegyver kálisóval talajsózástól fokozottan 
pusztulnak aszálykor a növények, egyre több magyar rövidebb életű, meddő, pszeudohermafrodita, 
amitől sok homoszexuális is lesz. Az is Alapjog sértő, hogy „liberalizáltan” özönlenek be az izraeli 
cégek, felvásárolják a termőföldet és egyéb ingatlanokat, s cégtulajdonosok végleg átírathatják a 
cégingatlanokat az ideszült gyerekeikre. A Cionkáté előírja, hogy zsidó cég zsidó munkavállalót 
foglalkoztasson s ez hazánkban sincs hatályon kívül. E  szabály hatályban léte is csökkenti a hazai 
nem zsidók munkalehetőségeit = életben maradási lehetőségeit. Büntetőjogi vonatkozása is van a 
Magyar Állam állam alperes által megengedett fenti alapjog sértéseknek. Ezért a Be. 55. és 212. §-
ok alapján előbb büntetőeljárásban kérem tisztázni az alperes vonatkozásában a cionszelektivitással 
okozott  egészségi  és  rezsinövekedési  kárért  személyesen  felelős  alkalmazottai  kilétét,  hollétét. 
Amíg  a  Bíróság  tisztázza,  kénytelen  vagyok  megjelölni  Orbán  Viktor  miniszterelnököt,  mint  a 
cionszelektivitást  államilag  nem szankcionálása  miatt  a  magyarokat  ért  károk,  az  életrövidülés, 
ivartalanodás, ingatlanvesztés, munkalehetőség csökkenés, bankhitel törleszteni nem tudás, rezsit 
fizetni sem tudás folyamatos fokozódásáért alapjogilag és büntetőjogilag is főfelelős állami vezetőt. 

Írásban  kívánom intézni  a  pert.  Minden  irat  időben  megküldését  kérem.  Kérem a  tárgyalások 
távollétem esetén is megtartását. Méltányosságból költségmentességet kérek. A megbízás nélküli 
kárelhárítási ügyviteli költségeim alperessel megtéríttetését pedig a Ptk. 484-487. § alapján kérem, 
az általam végelszámolóként képviselt Agroanalízis gmk címére (1036 Bp. Lajos u. 115.), mivel a 
szabadalmaimon alapuló mezőgazdasági hatáskalibráló méréseket ott végeztettem a kárelhárításhoz.

Kérem, hogy a  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com email címemre is küldjék ki az iratokat, 
mert  a  postai  kézbesítés  teljesen  megbízhatatlan,  amióta  nem  írják  át  a  tértivényen  lévő 
ügyiratszámot a borítékokra, s emiatt ismeretlen tartalmat ismertként igazoltat a (cionszelektív?) 
postás. Sőt, újabban a postai értesítőkről is eltűnt a borítékban keresendő ügyiratszám megjelölésére 
szolgáló korábbi rovat. Tehát üres borítékot is átvetethet a postás, leigazoltatva a borítékból hiányzó 
irat átadását. A Magyar Állam részéről ezért felelős miniszter ellen itt is büntető feljelentést teszek!

Verőce, 2013. 10. 10.
Tejfalussy András

felperes (gmk végelszámoló)
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Kód: tizedes-onvedelemre-felhivas-131014
„TIZEDES RENDSZERBEN” ÖNVÉDELEMRE FELHÍVÁS (MEHNAM-info)

Önvédelmi  felhívás,     szabad  terjesztésű     MEHNAM-info:   Töltsd  le  az  alábbi  honlapokat,  mielőtt  MEGÖL a 
konyhasóhiányos vagy és káliumtúladagoló étel és a vírusos, vegyszeres vezetékes víz!  Hogy ki és miért gyilkol, lásd  
www.tejfalussy.com  ,   egyéni védekezésedhez lásd www.tisztaso.hu! Az lenne jó, ha a tiszta sót minden faluban és a 
városok minden kerületében a tizedes rendszer szerint mindenütt legalább 10 ember igényének összeírásával 
rendelnék, és így forgalmaznák, s a tervmodell-licenc szerinti energia-újrahasznosító otthoni ivóvíz-átpárlókat is.

Önvédelmi  felhívás,     szabad  terjesztésű     MEHNAM-info:   Töltsd  le  az  alábbi  honlapokat,  mielőtt  MEGÖL a 
konyhasóhiányos vagy és káliumtúladagoló étel és a vírusos, vegyszeres vezetékes víz!  Hogy ki és miért gyilkol, lásd  
www.tejfalussy.com  ,   egyéni védekezésedhez lásd www.tisztaso.hu! Az lenne jó, ha a tiszta sót minden faluban és a 
városok minden kerületében a tizedes rendszer szerint mindenütt legalább 10 ember igényének összeírásával 
rendelnék, és így forgalmaznák, s a tervmodell-licenc szerinti energia-újrahasznosító otthoni ivóvíz-átpárlókat is.
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városok minden kerületében a tizedes rendszer szerint mindenütt legalább 10 ember igényének összeírásával 
rendelnék, és így forgalmaznák, s a tervmodell-licenc szerinti energia-újrahasznosító otthoni ivóvíz-átpárlókat is.

Önvédelmi  felhívás,     szabad  terjesztésű     MEHNAM-info:   Töltsd  le  az  alábbi  honlapokat,  mielőtt  MEGÖL a 
konyhasóhiányos vagy és káliumtúladagoló étel és a vírusos, vegyszeres vezetékes víz!  Hogy ki és miért gyilkol, lásd  
www.tejfalussy.com  ,   egyéni védekezésedhez lásd www.tisztaso.hu! Az lenne jó, ha a tiszta sót minden faluban és a 
városok minden kerületében a tizedes rendszer szerint mindenütt legalább 10 ember igényének összeírásával 
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városok minden kerületében a tizedes rendszer szerint mindenütt legalább 10 ember igényének összeírásával 
rendelnék, és így forgalmaznák, s a tervmodell-licenc szerinti energia-újrahasznosító otthoni ivóvíz-átpárlókat is.

Verőce, 2013. 10. 15.
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