
ÁDER JÁNOS CSAPVÍZ NÉPSZERŰSÍTÉSE ELLENI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT AZ ORSZÁGGYŰLÉSNEK,
és az ivóvíz szennyezéssel, a konyhasóval sózás gátlással, patkányméreg kálisóval sózással fajirtás bűnpárolói elleni
feljelentésként dr. Polt Péter legfőbb ügyészhez megküldve, követelve a népirtási bűnügy rendőrségi kivizsgálását:
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Tárgy: Bűnpártolás elleni feljelentés kiegészítése, és elmagyarázása, a 01000/2819-1/2016.bü. határozat alapján

A határozat HAMISAN tünteti fel Kükedi Zsolt elleni rágalmazási pernek, hogy az általam tett feljelentésben,
jogos védelemként, Kükedi Zsolt (és bűntársai) alábbi népirtás bűnpártolásai elleni rendőrségi vizsgálatot kértem:

Azért tettem a feljelentés, mert a hazai csapvizek nagy százaléka sérti a biztonsági előírásokat (lásd melléklet).
Környezetszennyezőek a műanyag palackok, amelyekben tisztított vizet árusítanak. A bűnpártolási váddal általam
feljelentett Kükedi Zsolt a műanyag palack miatti környezetvédelmének tüntette fel a csapvíz ivását, elhallgatva a
csapvíz utólagos tisztításának szükségességét. Ez a csapvíz titkolt szennyezettsége miatti közveszélyről figyelem
elterelésben bűnsegédkezés. Például azoknak az ÁNTSZ-es és vízművek alkalmazottaknak bűnsegédkezés, akik a
az Európai  Unióban megengedett %-ot több ezer százalékkal  (!!!)  meghaladó növényvédőszer  szennyezést sem
ismerték el, lásd melléklet! Az a kérdés, hogy Kükedi Zsolt miért bűnsegédkezik azoknak, akik akadályozzák a hazai
„gojok” tiszta ivóvíz ivását, feltehetően a fajirtó terrorista zsidók ezen törvényei miatt: „Izrael országa esővizet
iszik, az egész világ pedig a maradékot”, vagyis szennyezett vizet, lásd Talmud Taanith 10 a. lap, akik akadályozzák
a  desztillált  víz mellé szükséges fokozott konyhasópótlást,  lásd Talmud Baba kamma 93 b.  lap.  Kükedi  Zsolt
tudatosan  bűnsegédkezik  az  ÁNTSZ-eseknek  a  tiszta  desztillált  ivóvíz  ivás  helyett  szennyezett  vizet  ivásra
felbiztatásban és a tiszta desztillált víz egészségvédő hatását biztosító konyhasódózis életveszélyesre, napi max.
5 grammra csökkentésében, titkolják, tagadják a minden 1 liter víz mellé 9 gramm konyhasót pótlás optimálisságát
(lásd melléklet). Kükedi Zsolt tőlem is ismeri a hőenergiát újrahasznosító háztartási desztillálással ivóvíztisztítást,
amivel a környezetszennyező műanyag palackok használata is kiküszöbölhető. Kükedi Zsolt (az X-398/1998. hamis
köztársasági elnöki irat miatt, alapján?) rágalmaz bolondnak tüntetve fel engem, aki parlamenti és önkormányzati
szakértőként  is  kivizsgáltam a  szennyezett víz  ivásra  és  konyhasópótlás  csökkentésre és  a  konyhasó helyett
patkányméreg kálisóval sózásra felbiztatási fajirtási bűncselekményt, és közzétettem az ezek egészségkárosító
hatásai elleni tényleges védekezési lehetőségeket, hasznosításra felajánlva az állami szerveknek (lásd melléklet).

A rendőrségtől a fenti bűnpártolási bűncselekményt kértem, kérem kivizsgálni. (Nem igényeltem rágalmazási pert!)

A  hivatkozott  mellékleteket  lásd  a  csatolt  „ALKOTMÁNYOSSÁGI  KÉRDÉS,  NYILVÁNOS  KÖZÉRDEKŰ
BEJELENTÉSKÉNT:  A  TÖRVÉNYEINK MIÉRT ENGEDIK A  NYILVÁNVALÓ BŰNÜGYI DISZKRIMINÁCIÓT”
című alkotmánybírósági beadványomban. (Iratjele:  alkotmanyossagkerdese161130)

Budapest, 2016. december 2.

A jogos védelemként leírtakért személyes felelősséget vállalva,  a  www.tejfalussy.com, s az azon belül  működő
www.aquanet.fw.hu honlapon közzétett konkrét hatásmérési bizonyítékok alapján, kárelhárítás céljából közzéteszi:

(nemes  Sydo)  Tejfalussy  András  Béla  Ferenc  okl.  vill.  mérnök,  hatásmérés  tudományi  szakértő  oknyomozó,
kárelhárító megoldást ajánló feltaláló (személyi szám:1-42015-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71.,
(tejfalussy.andras42@gmail.com) 

 

http://www.tejfalussy.com/
http://www.aquanet.fw.hu/


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

címzett:

Kövér László <laszlo.kover@fidesz.hu>;
"laszlo.kover" <laszlo.kover@parlament.hu>;
lu <lu@mku.hu>;
orfktitkarsag@orfk.police.hu

másolatot
kap:

"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>

titkos
másolat:

. . . .

dátum:2016. december 2. 12:53

tárgy:

ÁDER JÁNOS CSAPVÍZ NÉPSZERŰSÍTÉSE ELLENI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT AZ 
ORSZÁGGYŰLÉSNEK, és az ivóvíz szennyezéssel, a konyhasóval sózás gátlással, 
patkányméreg kálisóval sózással fajirtás bűnpárolói elleni feljelentésként dr. Polt Péter legfőbb 
ügyészhez megküldve, követelve a népirtási bűnügy rendőrségi kivizsgálását. (Bűnpártolás 
elleni feljelentés kiegészítése, és elmagyarázása, a 01000/2819-1/2016.bü. határozat alapján)

küldő:gmail.com


