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Tárgy: KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS PINTÉR SÁNDOR BELÜGYMINISZTERREL SZEMBEN
Megállapítom, hogy Pintér Sándor belügyminiszter is bizonyítottan bűnsegédkezik a magyarokat
mérgezésben, kirablásban, kiirtásban, rablógyilkosságban. Abban, hogy a magyarokat szennyezett ivóvízzel
és tiszta konyhasó helyett árusított patkányméreg kálisóval folyamatosan irtják. Pl. a patkányméreg kálisót
kosher Bonsalt-ként étkezési sóként árusításával. Meg az ugyancsak étrend kiegészítőként árusított Káliumretard tablettával. Ezen tablettából kb. minden 10. a csak kb. fél gramm a káliumtartalmával, a klinikai
engedélyezési kísérlet során marta, és volt akinél véresre marta a gyomorfalat, ami köztudottan fekély- és rák
előidéző hatású (!). Azért használhatják ma is, mert az ezt bizonyító rendőrségi nyomozást leállította egy
rendőrségi vezető, a ma is pozícióban lévő dr. Petőfi Attila. Közben a belügyminiszterek, az étrend
kiegészítőkért felelős mezőgazdasági miniszterrel, ügyészekkel és egy csaló jegyzővel bírósági „bolonddá
nyilváníttatási” pszichiátriai csalásokat szerveztek ellenem, de akkor, s azóta többször is, belebuktattam őket.
A magyarok nemzőképességét tudatosan tönkreteszik az élelmiszerek konyhasóval sózásának
akadályozásával és a hiányzó sós íz (patkányméreg) kálisóval pótoltatásával (Menzareform, Stop só, Chips
adó csalások), 1950 óta biztosan tudják, hogy fajirtás, mert akkor kapták a Nobel díjat a fajirtó hatásait
mérésekkel bebizonyító kutatók. A hazai kormányok tudatosan veszik semmibe a túladagolt kálium fajirtó
vegyi fegyver hatásának a mérési bizonyítékait, és pszichiáterekkel üldöztetik a káliummal mérgezés
leleplezőit és akadályozóit. Az ügyre vonatkozó mérési és egyéb bűnügyi bizonyítékok megtekinthetők a
www.tejfalussy.com honlapomon, lásd: Videók, Email könyvek, GTS-Antirandom és MEHNAM rovatok és
a www.tejfalussy.com honlapról elérhető www.aquanet.fw.hu stb. előbbi honlapok!
Mellékelt bizonyítékok:
1. Pintér Sándor belügyminiszter által több mint egy év óta nem megválaszolt közérdekű bejelentés: Ezt a
„stafétabotot átadási nyilatkozatot” azzal küldöm meg a jelenlegi belügyminiszter Pintér Sándornak, ha
megint tőlük szervezik a pszichiátriai visszaélést, jobb lenne, ha azelőtt hagyatná abba, mielőtt még
belebukna az egész Orbán-kormány! (PinterSandor-BM-170512-stafetabotosemail2)
2. BELÜGYMINISZTERI BŰNÖZÉS BIZONYÍTÉKAI (belugyminiszteribunozes181108)
3. KIEGÉSZÍTÉS A JOBBIK REKLÁMSZÖVEGÉHEZ (kiegeszitesajobbikreklamszovegehez)
Mellékletekkel együtt a www.tejfalussy.com honlap ANTISZEMÉTIZMUS rovatában lesz megtekinthető!
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1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
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