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Lehet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök maga is egy nemzetközi terrorista, aki a magyarirtási bűnügy
konkrét bizonyítékainak a semmibe vételével tudatosan akadályozza az alkotmányos jogállam létrejöttét?
Orbán Viktor miniszterelnök mellékelt válasza sok sikert kíván a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a
bűntársai kivégzőméreg, idegméreg, ivartalanító kálisóval étkezési só pótoltatási “Nemzeti sócsökkentő
program” “népirtási munkájához” is”? És az aszálykárokat nagyságrendileg fokozó talajméreg konyhasóval és
kálisóval “műtrágyáztatáshoz”, ami a vidék eltartóképességét csökkentve eladósítja, elüldözi a magyar gazdákat?
Meg a vírusmentes, méregmentes tiszta desztillált vizet ivás mérgezést okozónak hazudásához? Meg a falusi
szennycsatorna hálózat bővítésekhez, amivel az ivóvíz szolgáltató folyókba koncentrálják a klórozással nem
ártalmatlanítható fertőző vírusokat, sok ezer milliárd forintos költséggel? Orbán Viktor miniszterelnök azért
nem intézkedik a közérdekű bejelentésemhez mellékelt bűncselekményi bizonyítékok alapján, mert a fenti
terrorizmus fenntartása szükséges a magyarok nyugdíjbefizetései és ingatlanait megszerzéséhez? Orbán Viktor
miniszterelnök az alkotmányos jogállam kialakítását akadályozó terrorista, aki a tudományos akadémiai és
jogászi és minisztériumi csalások bizonyítékait semmibe veszi, hogy folytatni tudják a magyarok számát sok éve
évi kb. 50.000-rel csökkentő (mózesi-talmudi módszerű) népirtással ingatlan- és nyugdíjbefizetés elrablást?
Melléklet: Orbán Viktor munkatársaként Horváth Gyöngyi által írt levél, amivel elhárítják a terrorizmus ellen
sürgetett intézkedést ( Titkarság (ME) <Titkarsag@me.gov.hu> 2010. szeptember 30. 12:25 ).
Verőce, 2010. 10. 02.
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AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, cégbíróság által kijelölt végelszámoló
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Tisztelt Tejfalussy András!
Köszönettel megkaptuk Orbán Viktor elnök úrnak küldött „Feljelentés a Magyar Tudományos Akadémia
elnöksége és bűntársai mérési adat kalibrálási csalói ellen, akiknek a csalásai a magyar lakosság kiirtódását,
népirtást idéznek elő” címmel küldött anyagát.
Munkájához további sok sikert kívánunk!
Tisztelettel :
Horváth Gyöngyi
munkatárs
Miniszterelnökség “
-----------------------------------------------------------------------------Kissé pontosítottam a korábbi közérdekű bejelentésem fogalmazását és ezúton nyilvánosan megküldöm Orbán
Viktor miniszterelnöknek, a személyes válaszát várva. A talajrongálás és a káliumtúladagoló és konyhasóhiányos
étkezéssel és ivóvízfertőzéssel, szennyezéssel fajirtás konkrét mérési bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com és
www.aquanet.fw.hu honlapokon: 52. E-mail könyv: Az 1. és 2. petíció dokumentációja, és MEHNAM 631.
Budapest, 2016. 09. 06. (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. mérnök, megbízás nélküli kárelhárító (Ptk.)
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