
Tűnjenek el Magyarországról a népirtó országgyűlési képviselők és orvosszakértők!

Valamennyi hazai országgyűlési képviselő és a szakértőik népirtási bűne, hogy „Auswitch-
ot”  alakítottak ki és tartanak fenn a magyarok Magyarországról való kipusztításához a
szennycsatornákkal szennyeztetett, fertőztetett ivóvízbázisokkal és a (mindent mérgező
kálisóval műtrágyázás és ételízesítés miatt!) nátrium helyett káliumot tartalmazó ételekkel
és italokkal! Miközben 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik egyértelműen bebizonyították a
patkányoknál és embereknél végzett konkrét dózis-hatás-mérésekkel, hogy életrövidítő és
ivartalanító hatású is a káliumtúladagolás és a hiányos konyhasópótlás. Ennek tudatában
műtrágyáztatnak és „ételízesíttetnek”  a kálisóval! Ennek eredménye, hogy a mai
harmadik, ill. negyedik nemzedéknél már annyira hibás a sperma, hogy alkalmatlan
egészséges utód nemzésére. A www.tejfalussy.com honlapon megtekinthetők az
alapvetően orvosszakértői bűnügy hatásmérési bizonyítékai! Nemrég 153
spermadonornak jelentkezett magyarból a laboratóriumi vizsgálat 150-nek minősítette
termékenyítésre alkalmatlannak a spermáját! Miért reklámozza a kormány a konyhasó
helyett kálisóval ételízesítést „Stop só, MENZAREFORM”  címén milliárdos költséggel?
Miért kálisó a „Star kosher tanúsítványos BONSALT”? Kié lesz az gyermektelenség miatt
elárvult vagy hamarosan „elárvuló”  több millió magyar ingatlan? Olcsón vagy ingyen
megkaparintható és eladható a jól szaporodó nem-keresztényeknek! A letelepedési
kötvény is ehhez kellett! Erről való figyelem elterelés a mindennapi politikai cirkusz! 

Cc: Orbán Viktor miniszterelnök. Röpiratként is terjeszthető! Iratjel: nepirtomaffiaallam170617

Verőce, 2017. június 17.    

Orbán Viktor miniszterelnök segítésére jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli
kárelhárításként (Ptk.) nyilvános feljelentőiratként felelősséggel közzéteszi: Tejfalussy
András oknyomozó mérnök feltaláló, volt országgyűlési és önkormányzati szakértő 

http://www.tejfalussy.com/


feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Nemzeti Hirhalo <hirhalo@nemzetihirhalo.hu>

másolatot kap:Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>
titkos másolat: . . . . . . . 

dátum:2017. Június 17. 12:01
tárgy:Re: [Lapszemle] Trianon-összeállítás az új Leleplezőben - Titokban képezték ki Soros 
radikálisait - Ma átmentem a családommal Ausztriába bevásárolni
küldő:gmail.com

Továbbküldés-3.

feladó:András Tejfalussy<tejfalussy.andras42@gmail.com>
címzett:viktor.orban@parlament.hu

másolatot kap:barta.ildiko@pest.gov.hu
titkos másolat: . . . . . . . . . 

dátum:2017. június 17. 16:45

tárgy:
Tűnjenek el Magyarországról a népirtó országgyűlési képviselők és orvosszakértők! (Iratjel: 
nepirtomaffiaallam170617)

küldő:gmail.com


