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Obama amerikai lakosság irtó orvosi csalásra figyelmeztetése

Tisztelt Barack Obama Elnök Úr!

Tudományos kutatóként, akinek az USA-ban is számos méréstani szabadalma van, ismét szeretném 
figyelmeztetni Önt, hogy csak akkor lehetnék az amerikaiak egészségesebbek és hosszabb életűek, 
ha Ön törvényekkel betiltaná a következőket:

1. A talaj növénymérgező  káliumsókkal  műtrágyázását. Ugyanis  a  kálium  sóival,  KCl-dal, 
kálium-nitráttal  stb.  műtrágyázás  megbetegíti  a  növényeket  és  azok  fogyasztóit  is.  Például 
sokszorosára fokozza az aszályos időjárás miatti károkat is (Újfajta méréseink bizonyítják).

2. Az étkezési  káliumtúladagolást.  Ugyanis  1950-ben Nobel  díjat  is  kaptak  a  kutatók,  akik  a 
mérésekkel  bebizonyították,  hogy  a  kálium  étkezési  túladagolása  is  betegségeket  okoz  és 
Ivartalanít is.  Tehát  nem  csak  az  infúziós  túladagolása  a  mérgező,  amivel  Önök az 
elítélteket kivégzik. 

3. A testnedveknek megfelelő összetételű Ringer fiziológiás infúziós oldat élettanilag optimális 
víz/NaCl/K  arányaitól  nagymértékben  különböző  víz-,  NaCl-  és  káliumdózisok  étkezési 
ajánlását. Ugyanis a testnedvekben is a Ringer-oldat szerintiek a víz, az NaCl és kálium arányai 
(víz/NaCl=110, Na/K=30). Pl. 2 liter Ringer oldattal 2 liter tiszta desztillált vizet + 18 gramm NaCl-
ot, de csak 1,2 gramm KCl-ot juttatnak be a vérbe. Étkezésnél is ez ugyanilyen dózisarány optimális 
élettanilag.  Az   USA-ban,  nálunk  és  más  országokban  (kivéve  Kínát  és  iszlám  országokat) 
tudatosan  azzal  betegítik  az  embereket,  azzal  rövidítik  le  az  életüket,  ill.  azzal  akadályozzák 
a nyugdíjkorhatárnál  továbbélésüket, s  a normális  mértékű  szaporodásukat  is,  hogy  előírták, 
bebeszélik  nekik a  napi  legfeljebb 2 gramm nátrium,  de legalább 4,7  gramm kálium étkezéssel 
bejuttatását. Vagyis több ezer %-kal eltorzították a Ringer-oldat szerinti természetes dózisarányokat! 
Ezt  a  tudományos  csalást nálunk  "Nemzeti  Sócsökentési  Stop  só"  programnak  nevezték  el 
(a gyilkosok).

Amióta mindenhol nyíltan hirdetik, hogy a túlszaporodott emberiség 90-99%-át ki szabad irtani, 
elsősorban  ezzel  a  titkos  egészségügyi  csődokozással  gyilkoltatnak  minket.  Pedig  lenne  más 
megoldás. Pl. a tűzhányóktól elvont energiával, magmahővel energiatermelés, áramtermelés. Persze 
vannak, akik attól félnek, hogy az ilyen módon hűtött talpazatú Japán tűzhányó nem fog kitörni és  
nem fogja Japánt kellően versenyképtelenné tenni ...

Tiltsa  be  törvénnyel  ezt  a  tudományos  akadémiák  és  a  WHO-n  által  szervezett  fajirtást! 
Tömeggyilkosok az olyan állami vezetők, akik a fenti bizonyítékok ellenére folytatni engedik a 
Stop Só programmal népirtást! 
 
Hungary, 2014. 04. 18. Tisztelettel: Tejfalussy András
Copy: Nemzeti Hírháló nemzetihirhalo@gmail.com, Kanadai Magyarok Fóruma
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feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: The White House <reply-ff961c71-15_HTML-4421196-6229366-7073@mail.whitehouse.gov>

másolatot kap:
 Hírháló Nemzeti <nemzetihirhalo@gmail.com>;
 Sydney <hunforum@hotmail.com>;
 "canadahun@gmail.com" <info@infoaxe.net>

titkos másolat: 

dátum: 2014. április 19. 19:41
tárgy: Re: This is what change looks like:
küldő: gmail.com

Továbküldés: 

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:

 "barack.obama" <barack.obama@gmail.com>;
 President Barack Obama <president@messages.whitehouse.gov>;
 USA White Hall <info@messages.whitehouse.gov>;
 "fbi.dallas@ic.fbi.gov" <fbi.dallas@ic.fbi.gov>

másolatot kap:  ….
titkos másolat: …...

dátum: 2014. április 19. 19:47
tárgy: Fwd: This is what change looks like:
küldő: gmail.com
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Kód: obama-terrorizmus-elharitas-130901-2

Barack Obama amerikai elnökhöz intézett tájékoztatás újra megküldése az előző 
megküldés sikertelensége miatt, az USA magyarországi nagykövetéhez.

T. USA Nagykövetség!

Szíveskedjenek azonnal eljuttatni Obama elnök úr kezéhez a mellékleteket, mivel azok 
lényeges segítséget nyújthatnak a szíriai beavatkozási kérdés eldöntésében számára és a 
Kongresszus valamennyi tagja részére.

Verőce, 2013. 09. 01.

Tisztelettel: Tejfalussy András

6 melléklet — Az összes melléklet letöltése  
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obama-terrorizmus-elharitas-130901.pdf
49 KB   Megtekintés   Letöltés  

Obama-elnok-urat-sozasi-csalassal-nepirtasrol-tajekoztatas-130722email2.pdf
121 KB   Megtekintés   Letöltés   

nemzeti-cba-boltok-kalisoval-mergezett-elelmiszert-arulnak-130830.pdf
5667 KB   Megtekintés   Letöltés   

vivegasokat-feljelentes-legfobb-ugyeszhez-130831.pdf
104 KB   Megtekintés   Letöltés   

zsido-fajirtasi-torvenyek-hatalyon-kivul-helyezese-130819.pdf
70 KB   Megtekintés   Letöltés   

ta-whoiswho-eletrajz.pdf
146 KB   Megtekintés   Letöltés   

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: USA White Hall <info@messages.whitehouse.gov>

másolatot kap:

 USA EMBASSY - Safety for the American citizens <warden.budapest@state.gov>;
 Irán Nagykövetsége <embiran@iranembassy.hu>;
 Irán Nagykövetsége <embiran@nextra.hu>;
 "zoltan.illes" <zoltan.illes@vm.gov.hu>

titkos másolat:

 János Drábik <drabikjanos@gmail.com>;
 "ECHO TV." <info@echotv.hu>;
 ECHO TV <szervezes@echotv.hu>; 
…..

dátum: 2013. szeptember 1. 11:22

tárgy: Barack Obama amerikai elnökhöz intézett tájékoztatás újra megküldése az előző megküldés 
sikertelensége miatt, az USA magyarországi nagykövetéhez.

küldő: gmail.com
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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
MEHNAM-info                                                                  Kód: obama-terrorizmus-elharitas-130901

Magyarország, 2013. 09. 01. 

NYILVÁNOS  KÉRDÉS  AMERIKA  ELNÖKÉHEZ:  MIÉRT  NÉZI  TÉTLENÜL  ÖN  IS  AZ 
AMERIKAI  ÉS  MAGYAR EMBEREK ELLENI VEGYI FEGYVER HASZNÁLATOT,  AMIT 
NÁLUNK „NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI, STOP SÓ PROGRAMNAK” IS ELNEVEZTEK?

Tisztelt US Elnök, Mr. Barack Obama!

Kézhez kapta az általam Önnek megküldött (lásd 1. melléklet) terrorelhárítási korábbi tájékoztatást?

TEGNAP A magyarországi  ECHO televízió  bemutatta,  hogy Ön szerint  „az  USA nem nézheti 
tétlenül, hogy vegyi fegyvertől emberek tízezrei haljanak meg Szíriában”. Ha ez így van, akkor Ön 
miért nézi tétlenül, hogy egy vegyi fegyvertől, ami az USA által újabban alkalmazott és már nálunk 
is alkalmazni kezdett életrövidítő és ivartalanító hatású étkezési Na/K=2/4,7 arány, nálunk minden 
nap emberek százai, az USA-ban pedig emberek tízezrei halnak meg!? Élettanilag az Na/K=30/1 az 
optimális. Lásd a vérszérum és a magzatvíz Na/K=30/1 természetes arányának megfelelő fiziológiás 
infúziós Ringer oldat élettanilag optimális Na/K=30/1 dózisarányát, ami étkezés esetén is irányadó, 
Az Ön által tétlenül nézett „megengedett” tömeggyilkos terrorizmus részletes méréstani és bűnügyi 
dokumentációját lásd a www.tejfalussy.com honlapomon! Kérem Önt, hogy ezekről is tájékoztassa 
a  T. Amerikai Kongresszust, hogy legyen összehasonlítási alapjuk a Szíriával kapcsolatos ügyben! 

Javaslom Önnek, hogy kérje a témát ismerő Dr. Drábik János úr, volt Szabad Európa Rádió vezető 
szerkesztő szakértői segítségét a Na/K mérgezőre módosítási vegyi fegyver használat elhárításához! 

Mellékeltek: 

1./ Kód: Obama-elnok-urat-sozasi-csalassal-nepirtasrol-tajekoztatas-130722 (MEHNAM-info)
2./ Kód: „nemzeti-cba-boltok-kalisoval-mergezett-elelmiszert-arulnak-130830” (MEHNAM-info
3./ WHO IS WHO-ban megjelent életrajzom, kód: ta-whoiswho-eletrajz 

Tisztelettel: 

Tejfalussy András                
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Szíves tájékoztatásul, közvetlenül kapják:

Dr. Drábik János szakértő úr (drabik@gmail.com)
ECHO Televízió Szerkesztősége (info@echotv.hu)
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feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:
 
USA White Hall <info@messages.whitehouse.gov>

másolatot kap:

 President Barack Obama <president@messages.whitehouse.gov>;
 János Drábik <drabikjanos@gmail.com>;
 "ECHO TV." <info@echotv.hu>;
 lu <lu@mku.hu>;
 Elnok@kuria.birosag.hu

titkos másolat: ....................."barack.obama" <barack.obama@gmail.com>;
dátum: 2013. szeptember 1. 6:10

tárgy:
 NYILVÁNOS KÉRDÉS AMERIKA ELNÖKÉHEZ: MIÉRT NÉZI TÉTLENÜL ÖN IS AZ AMERIKAI 
ÉS MAGYAR EMBEREK ELLENI VEGYI FEGYVER HASZNÁLATOT, AMIT NÁLUNK 
„NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI, STOP SÓ PROGRAMNAK” IS ELNEVEZTEK?

küldő: gmail.com

MEHNAM-info 

Code: Obama-elnok-urat-sozasi-csalassal-nepirtasrol-tajekoztatas-130722-email2b

BARACK OBAMÁT SÓZÁSI CSALÁSSAL NÉPIRTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ NYÍLT LEVÉL

Barack Obama US elnök úr vezető tanácsadója, Dan Pfeiffer úr, kezéhez!

Önt is tisztelettel  felkérem, hogy szíveskedjék személyesen tájékoztatni Obama elnök urat arról,  
hogy a fiziológiás 30/1 nátrium/kálium dózis arány (lásd a fiziológiás infúziós Ringer oldatnak az  
étkezésnél is optimális víz, NaCl, kálium dózis arányait) helyett az USA-ban is alkalmazni engedett  
étkezési 2/4,7 nátrium/kálium dózis arány tönkreteszi számos ember ember egészségét! Ezt 1950-
ben Nobel-díjjal jutalmazott kutatók konkrét hatás kalibráló mérései is bizonyítják. Az életrövidítő  
és ivartalanító hatású orvosi csalásokra vonatkozóan a további méréstani stb. bizonyítékokat lásd a  
www.tejfalussy.com honlapomon.  Ha  Elnök  urat  tájékoztatni  tudta,  erről  szíveskedjenek  
hivatalosan  is  értesíteni,  mert  az  eddigi  többszöri  tájékoztatási  kísérleteim  egyikére  se  kaptam  
választ, nyilván valakiknél eltűnnek.

Üdvözlettel: Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 21814018

---------- Forwarded message ----------
From: Dan Pfeiffer, The White House <info@messages.whitehouse.gov>
Date: 2013/7/22
Subject: I don't normally do this
To: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
Hey everyone,

I don't usually write emails like this, and we don't usually send messages like this to this list. But I just finished reading 
the draft of a speech the President plans to deliver on Wednesday, and I want to explain why it's one worth checking out.

Eight years ago, not long after he was elected to the United States Senate, President Obama went to Knox  College in 
his home state of Illinois where he laid out his economic vision for the country. It's a vision that says America is 
strongest when everybody's got a shot at opportunity -- not when our economy is winner-take-all, but when we're all in 
this together.

Revisiting that speech, it's clear that it sowed the seeds of a consistent vision for the middle class he's followed ever 
since. It's a vision he carried through his first campaign in 2008, it's a vision he carried through speeches like the one he 
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gave at Georgetown University shortly after taking office that imagined a new foundation for our economy, and one in 
Osawatomie, Kansas on economic inequality in 2011 -- and it's a vision he carried through his last campaign in 2012.

Watch that history here and see why this moment is so important.

All of these speeches -- Knox College, Georgetown, Osawatomie -- make clear that since day one, the President has had 
one clear economic philosophy: The American economy works best when it grows from the middle-out, not the top-
down.

This Wednesday, almost five years after the financial crisis fueled a devastating recession, and two years after a debate  
over whether or not America would pay its bills that harmed our recovery, the President will return to Knox College to  
kick off a series of speeches that will lay out his vision for rebuilding an economy that puts the middle class and those 
fighting to join it front and center. He'll talk about the progress we've made together, the challenges that remain, and the 
path forward.

And over the next several weeks, the President will deliver speeches that touch on the cornerstones of what it means to 
be middle class in America: job security, a good education, a home to call your own, affordable health care when you 
get sick, and the chance to save for a secure, dignified retirement. They will include new ideas and new pushes for ideas 
he has discussed before. They'll outline steps Congress can take, steps he'll take on his own, and steps the private sector 
can take that benefit us all.

The point is to chart a course for where America needs to go -- not just in the next three months or even the next three 
years, but a steady, persistent effort over the long term to restore this country's basic bargain for the middle class.

Why now? Well, we've made important progress with the Senate passing comprehensive immigration reform and will 
continue to work with the House to push to get that enacted into law. But the President thinks Washington has largely 
taken its eye off the ball on the most important issue facing the country. Instead of talking about how to help the middle 
class, too many in Congress are trying to score political points, refight old battles, and trump up phony scandals. And in 
a couple of months, we will face some more critical budget deadlines that require Congressional action, not showdowns 
that only serve to harm families and businesses -- and the President wants to talk about the issues that should be at the 
core of that debate.

As I was reading through his draft, I was reminded what drives this President to work so hard. I hope you'll watch this 
video showing the context of the last eight years and then tune in on Wednesday to find out. I don't think you'll be 
disappointed.

Thank you,

Dan

Dan Pfeiffer
Senior Advisor to the President
The White House

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: USA White Hall <info@messages.whitehouse.gov>

másolatot kap:

dátum: 2013. július 22. 21:51
tárgy: Fwd: I don't normally do this
küldő: gmail.com
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Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök  (sz.szám:  1-420415-0215)  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli  
ügyvitel*  keretében  közérdekű  feljelentéseivel,  bejelentéseivel,  javaslataival  kárelhárító  méréstani  
szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).
MEHNAM-info  / Nemzetközi        Kód: putyin-rehabilitalja-a-kivegzett-orosz-tudosokat-140326

PUTYIN REHABILITÁLJA A KIVÉGZETT OROSZ TUDÓSOKAT! 

31 orosz tudóst alaptalanul kivégeztek. Azért, mert helyteleníteni merték a káliummal műtrágyázást:

 

A tudományos akadémiák által ma is használt „randomizált” mérések akadályozzák a kálisó hatásai 
bemérését. Ezért hamis elméleti számítások alapján, tényleges hatásellenőrzés nélkül műtrágyáznak.

Nemzetközi méréstani szabadalmaim a folyamatos-sokváltozós anyagkezelőtereket létrehozási és az 
azokban történtek okait  közvetlenül megjelenítő  GTS-Antirandom software-imen alapulnak. A 
sok különböző hatás térben folytonos változtatásán és szimmetriákon alapuló mérési-elrendezés-
tervező és mérési-eredmény-megjelenítő GTS-Antirandom software-eim pontosabbá, egyszerűbbé, 
gyorsabbá, olcsóbbá, automatizálhatóbbá teszik a hatás-kalibráló méréseket. Megjelenítették pl. a 
talaj-műtrágyák és az időjárási hatáskombinációk együtthatását is. Az általam vezetett Agroanalízis 
Tudományos  Társaság  Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenőrző  Központ  gmk (jelenlegi 
neve: Agroanalízis Tudományos Polgári Jogi Társaság) több tízezer szántóföldi parcellával végzett 
Antirandom software szerinti mérést. Ezeket a méréseket elsősorban a technológiai tényezők, pl. 
fajta, tőszám, vetési-időpont, N, P, K műtrágyák és időjárási stb. hatások kombinációi ellenőrzésére
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alkalmaztuk. Pl. aszályhatás-stresszt-kalibráló Antirandom méréseket is végeztünk. E mérések 
KÉTSÉG-KIZÁRÓAN bizonyítják, hogy a termőtalajok kálium-vegyületekkel műtrágyázása vegyi 
fegyverként hat: csökkenti a talajtermékenységet, növeli a termesztési költséget, s főképp aszályos 
időjárásnál, sokszorosra fokozza a növénykipusztulást. Az alábbi Antirandom-analizátor-képen is 
egyértelműen látszik a kálisó aszálykár-fokozó, és N- és P műtrágya hasznosulást gátló hatása: 

A fenti méréskor az öntözés megszüntetésével mesterséges aszályt hoztunk létre egy fóliaházban. 
Addig, amíg kb. a fele növény kipusztult. Egyfajta „káli-maffia” tevékenységre utal a következő: A 
Budapesti Kertészeti Egyetem Zöldségtermesztési Tanszéke ugyanerre az Antirandom mérésemre 
hivatkozva a Magyar Tudományos Akadémia felé „a kálisó műtrágya aszálykár csökkentő hatását” 
jelentette. Ezután az MTA Etikai Bizottság azt hazudta, hogy „az MTA kutatóintézetei nem  tudnak 
a GTS-Antirandom software-imen alapuló nemzetközi méréstani szabadalmaimról”. Valójában az 
MTA kutatóintézetei – az egyikkel közös gradiens-fitotron készülék szabadalmam alapján is - 1974 
óta jogellenesen használják ezeket, a találmányaim szerinti software megoldásokat. A módszereimet 
átnevezték és különböző személyek Nobel-díjra is pályáznak velük. A nemzetközi szabadalmaim 
szerinti találmányaim szerzőjeként pl. Rajki Sándor, Furka Árpád, Roska Tamás akadémikusokat, és 
más software-tolvajokat neveztek meg. Pl.  a korábban általam foglalkoztatott  Végvári  Lajost és 
vállalkozásabeli tolvajtársait. Nevezettek csalásait az MTA hamis szakértői véleményeire alapozó 
ügyészek és bírák hamis  határozatokkal fedezik.  A GTS-Antirandom szabadalmaimról  és egyéb 
publikációimról,  pl.  (általam visszavont) kandidátusi  disszertációmról,  MÉM-NAK-os akadémiai 
pályázatomról,  méréseinkről és a szerzőség-tolvajokról is  közzétettem a konkrét  bizonyítékokat. 
Lásd a www.tejfalussy.com honlapon és az azon belül működő korábbi tudományos honlapjainkon!

Bízom benne, hogy Putyin elnök úr rehabilitálja a kálisó káros hatását észrevevő és emiatt kivégzett 
orosz tudósokat, és hogy személyesen is elősegíti, hogy együttműködhessünk az orosz és magyar 
mezőgazdaságot tönkretenni akarókat leleplező mérésekben, ezért a jelen iratot neki is megküldöm.

Verőce, 2014. 03. 26.  Tisztelettel: Tejfalussy András
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A lakosság létszámával elosztott súlyadatokból rajzolt diagramon az idő függvényében látható 
a kálisó export érdekeltség. Azt mutatja, hogy 1960 óta izraeli és kanadai székhelyű cégek (pl. 
a kanadai Potash) nyerészkednek a világháborút is előidézni képes mérgező kálisó exportján.

*

Az  élelmiszerek  káliumtartalmának  növelése,  a  konyhasó  helyett  kálisóval  ételízesítés,  z 
étkezési konyhasó pótlás csökkentés hatáskalibráló mérésekkel megállapított népirtó hatásai:
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Már attól  is  betegek  lesznek  a  szarvasmarhák  és  a  lovak,  ha  beleesznek  a 
tavasszal  gyorsan  növekvő  fűfélékbe.  Ugyanis  a  füveknek  növekedés  közben 
relatíve megnő a káliumtartalma a magnézium és kalcium tartalmukhoz képest! 
Ehhez képest hazudják azt a Stop só program kieszelői, pl. Dr. Surján László 
miniszter (jelenleg Európa Parlamenti képviselő), hogy a kálium még akkor sem 
veszélyes, ha valaki egyszerre megeszik belőle 69 grammot! Valójában 24 óra 
alatt  lassan bejuttatva is  eltorzul az EKG a 2,2-3,6 grammnál több káliumot 
evéstől. Egy órán belül ennek a tizedénél kevesebb, 1-2 gramm is veszedelmesen 
vesemérgező és szívműködést rontó. Lásd az alábbi orvosi tankönyvek alapján:
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*
20 mval = 0,8 gramm, 280 mval=11 gramm kálium. Tehát, ha egy órán belül 0,8-1,6 gramm 
vagy több jut be a vérbe akkor ennyi is, ha 24 óra alatt lassanként jut be a vérbe, akkor 11 
gramm vagy több kálium, ami már veszedelmesen mérgező! 
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NÉPIRTÓ KÖZVESZÉLYES ELMEBETEG VALAMENNYI BIOLÓGUS, 

ÉLETTANTANÁR, ORVOS, GYÓGYSZERÉSZ, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, 

AKI A HIÁNYOS NÁTRIUM PÓTLÁS ÉS A KÁLIUMOT TÚLADAGOLÁS 

MÉRGEZŐ HATÁSÁT DOKUMENTÁLÓ, TELJESSÉGGEL EGYÉRTELMŰ 

MÉRÉSI BIZONYÍTÉKOK ELLENÉRE IS TAGADJA, HOGY A „STOP SÓ” 

PROGRAM ÉLETRÖVIDÍTŐ, IVARTALANÍTÓ, FAJIRTÓ HATÁSÚ. VAGY 

TUDATOS BŰNÖZŐ, AKIT A KORMÁNY HIVATALOSAN LEKORRUMPÁL 

A CSALÁSON ALAPULÓ CHIPS ADÓBÓL ÍGÉRT FIZETÉS EMELÉSSEL.  

(A JÓ SÓVAL HELYESEN SÓZOTT ÉLELMISZEREK ÁRUSÍTÓIT A CHIPS 

ADÓNAK NEVEZETT „EGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓVAL” BÜNTETIK. 

ÉS AZ ORVOSOKNAK A CHIPS ADÓVAL RABOLT PÉNZBŐL ÍGÉRTEK 

FIZETÉS EMELÉST).

Verőce, 2014. 04. 19. Tejfalussy András
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