
Államvédelmi célból  benyújtott  nyilvános feljelentés  az  étkezési  diszkriminációval  fajirtást 
folytató zsidó rendszer és európai uniós bűnsegédei ellen az Európai Unió Főhatóságaihoz is,  a 
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT (H-2621 Verőce, Lugosi u. 71.) részéről, a Ptk. 484-487. § 
alapján Orbán Viktor miniszterelnök és miniszterei, államtitkárai helyett végzett terrorelhárításként: 

A zsidóknak előírja a Talmud és a Tóra (lásd: Talmud, Taanith, 10 a. lap és Baba Kamma 93 b. lap,  
és  Mózes  II.  23.,  20-33.  és  V.,  7.  2,  22.),  hogy  ők  tiszta  desztillált  vizet  igyanak  és  közben 
megfelelő  (fiziológiás  mértékben)  pótolják  a  tiszta  NaCl konyhasót.  De ugyanitt  azt  is  előírják 
nekik, hogy az ellenkezőjét kell alkalmazniuk a nem zsidók kipusztítására. Mindig annyi nem zsidót 
ölnek meg  a  szennyezett  ivóvízzel  és  a  konyhasó  pótlás  akadályozásával  (a  mérgező  kálisóval 
pótolják a sós ízt),  amennyi a nem zsidók életterét elfoglalni kívánó zsidó szaporulat. Vagyis ez a 
zsidó rendszer bűne.

A 600.000 magyar részére vezetékes ivóvizet árusító Duna Menti Regionális Vízmű vezetőjét Ön 
azért tüntette ki, hogy a magyarok elhiggyék, hogy a Duna vizéből a homokon és kavicson-kavicson 
átszűréssel és klór hozzáadásával készített vezetékes víz, amelyet nem csak a földekről bemosódó 
mezőgazdasági vegyszerekkel mérgeznek, hanem a szennycsatornák klórozásnak ellenálló fertőző 
vírusaival is, „mindig teljesen vírusmentes és méregmentes, mivel a DMRV vízminőség ellenőrző 
laboratóriumai azonnal észrevennék és azonnal leállítanák az inni engedését”, ha nem így lenne? 
Szíveskedjenek  ellenőrizni  a  DMRV-nek  adott  kitüntetések  jogosságát  az  alábbi 
dokumentumokból! 
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Alig néhány szennyező-félét ellenőriznek
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NYILVÁN NEM ENGEDHETNÉ MEG EZEKET A 
DISZKRIMINÁCIÓKAT A MAGYARORSZÁGI 
ALAPTÖRVÉNY, AZ ÚN. ALKOTMÁNY, HA 

 NEM ZSIDÓ TERRORIZMUS LENNE!

Hungary, 2012. 05. 15.   Tejfalussy András (http://aquanet-apla.atw.hu)
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