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  Nyílt levél                           Ügykód: orbanhoz-korrupcio-es-fajirtas-elharitasa-150517

 Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz címzett országos konzultációs kérdések

 Hazánkban nem csak korrupció van. A kormány(ok) a hiányos, hamis törvényeikkel megengedik és 
elősegítik (Stop Só Program, Chips-adó, aszálykár felfokozó konyhasóval kevert kálisó műtrágyák, 
szennyvízzel fertőzött, mérgezett vezetékes ivóvíz stb.) a magyarok kárára a tervszerű népirtást 
a (jelenleg is hatályos) talmudi-mózesi törvényekre alapozott „holokauszt-analóg” módszereikkel:

 Ezúton  felteszek  néhány  kérdést  Orbán  Viktornak  az  országos  konzultáció  keretében?  Azért 
folytatják a fajirtó hatású "Nemzeti Stop  Só programot" (a konyhasó pótlás akadályoztatást és a 
konyhasó  mérgező  kálisóval  pótlását),  hogy  Izrael  a  helyünkre  települhessen?  Ezért  nem  helyezik 
hatályon kívül a zsidókat fajirtásra kötelező törvényeket? Nem gondolja, hogy a világháborús zsidó 
holokausztot is ezek, a fajirtásra kötelező mózesi-talmudi törvények okozták, ill. a nem zsidó országok 
törvényei kijátszására kötelező izraelita törvények? Orbán Viktor azért engedi kiirtani a magyarokat, 
mert  mindenki,  aki  zsidó  származású  köteles  betartani  a  nem  zsidó  népek  kiirtását  előíró,  ma  is 
hatályos  talmudi  és mózesi  törvények?  Ő  is  zsidó  származású,  ahogy  állítólag  Franciaországban 
nyilatkozta? Vagyis ezért köteles elősegíteni a nem zsidók kiirtását Magyarországról, ahová a zsidóság 
be akar települni? Attól fél, hogy ha nem engedi, akkor meggyilkoltatja a MOSZAD? Az izraeli tervet 
és az érvényben tartott mózesi-talmudi törvényeket, népirtási előírást, módszereket lásd:

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/11/hazankban-csak-ketfele-ivoviz-es-csak-
ketfele-etkezesi-so-van-131113.pdf

 Előterjesztem az alábbi közérdekű kárelhárítási javaslatot (megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel):
  Helyezzék hatályon kívül a zsidókat a többi nép törvényei kijátszásával a nem zsidó törvények szerinti 
rablógyilkos  rasszizmusra  kötelező  mózesi,  talmudi,  izraelita  szövetségi  stb.  aljas  törvényeiket  az 
ENSZ Emberi Jogi Egyezmény alapján, és amíg ez meg nem valósult, tiltsák be azt, hogy a zsidó cégek  
külföldről ide települjenek, amit az EU-Izrael megállapodása hivatkozással a Magyar Országgyűlésben 
megszavaztak, megengedtek.

 Azonnal tiltsák be, hogy a hiányos mintavételeire alapozva azt terjeszthesse a hazai étkezési sókról a 
NÉBIH (Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság), hogy kifogástalanok. A boltokban tömegével található 
kálisóval mérgezett szabványsértő étkezési só, lásd: https://www.youtube.com/watch?v=uFSLjPSvUsY

 Utóirat: Véleményem szerint a Dr. Léhmann György ügyvéd úr által kiderített, az email tájékoztatása 
szerinti  korrupciók büntetlenül folytathatósága is az aljas zsidó törvények érvényben hagyásának az 
egyenes következménye.

Verőce, 2015. 05. 17. 

         A fenti kérdésekre kérve Orbán Viktor miniszterelnök úr személyes válaszát, tisztelettel:
Sydo Tejfalussy András András Béla Ferenc okl. vill.  mérnök, méréstudományi szakértő (1-420415-
0215,  an.:  Bartha  Edit)  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  Környezetvédelmi-  és 
Gazdaságosság  Ellenőrző  Központja  Gmk  végelszámoló, 1036  Bp.  Lajos  u.  115.  (megbízás  nélküli 
kárelhárító  ügyvivő,  lásd  Ptk.,  www.tejfalussy.com)  magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com,  +36  20 
2181408  
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feladó:Dr. Léhmann György<lehmann@invitel.hu>
címzett:"Dr. Léhmann György" <lehmann@invitel.hu>
dátum:2015. május 17. 7:13

tárgy:Egy kicsit Siófok közéletéről
küldő:invitel.hu

Van egy kis időm, ezért illik az alábbiak szerint azzal a várossal is foglalkoznom, melynek 
korábbi vezetőjével szemben folyamatosan perben és vitában álltam.
A http://invitel.hu/lehmann/ weblapomon megtekinthetik ezzel kapcsolatos 
tevékenységemet, de fontolják meg Weblapom megnyitását azért, mert most is trójai faló 
vírusa fertőzi ezt a lapot.
Tettem a dolgom azért, mert ez a város – Siófok – adott nekem otthont és hazát úgy, hogy 
életem első 27 évében Budapesten éltem.
Bíztam abban, hogy írásaimmal talán használhatok a városban uralkodott iszonyatos 
korrupciós állapotok megszüntetése végett, és célom az elmúlt évi Polgármesteri 
választással megvalósult.
Ily módon a választástól kezdődően Siófokkal kapcsolatos, általam meghatározott 
feladataimat teljesítettem és nagyon jó immár távolról szemlélni az eseményeket.
Köszönet pedig azért nem jár korábbi tevékenységemért senkitől, mert részben senki nem 
kért fel arra, hogy tegyem dolgom, részben azért, mert ilyenféle dolgokért nem jár köszönet. 
Ennek megfelelően megelégedésemre szolgál az, hogy ügyet sem vetnek rám, ha a mór 
megtette kötelességét, a mór mehet.
--------------------------
Ennek ellenére az alábbi levél szerint mégis megkerestek és erre válaszoltam is. 
Szokásomhoz híven előbb a válaszom, később a levél olvasható azzal, hogy a mellékletben 
látható fotón lévő zászlók szerinti hovatartozása az új Polgármesternek bennem kétségeket 
ébresztenének akkor, ha még foglalkoznék Siófok közéletével.
A fényképen látható zászlókhoz tartozók is felsóhajthatnak. Éppen úgy nem érdekelnek ők a 
többivel együtt immár, mint ahogy az új Polgármestert sem érdekli a személyem.
Dsida Jenő sírversével indokolt a siófoki közélettől búcsúznom:
„Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom romló földi mását.”
Siófokon 2015. május 17-én
Léhmann György
=============================
Zsoltikám!
Én még soha nem láttam élőben a Polgármesterünket, soha egyetlen szót nem váltottam vele.
Nem vagyunk kíváncsiak egymásra.  Az ő részéről a kíváncsiság elmaradása lehet, hogy 
összefügg a képviselőknek velem kapcsolatos ellenérzésével.
Nem tudom.
Szerintem elég nagy Siófok ahhoz, hogy elférjünk benne úgy, hogy örökre elkerüljük egymást.
Egyébként pedig lehet, hogy igazad van. Hiszen bennem is felmerült például az, hogy mondjuk a 
helyi adók fizetését indokolt lenne mindazon cégeknél áttekinteni, mely cégek bármilyen 
összefüggésben az elmúlt öt évben szereplő önkormányzati képviselőkkel kapcsolatba hozhatók.
Annak okát, hogy a szemétszállítási díjnak képviselők általinemfizetése után ez a kézenfekvő 
vizsgálat miért marad el, nem tudom….
Barátsággal: Léhmann György
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From: Zs………………. [mailto:k  …………..  @gmail.com  ] 
Sent: Monday, May 11, 2015 8:39 AM
To: Dr. Lehmann György
Subject: "Független polgármester"
Szia Gyuri bácsi!

Eddig tartott a látszat "függetlenség".. Ami viszont nagyobb baj,hogy Lengyel úr "szakértőket" 
/gondolom könyvvizsgálókat/ fogad közpénzen,nyomoztat az önkormányzat háza 
táján,átvilágít,feljelent.

Ezzel nem is volna semmi gond,mondhatnánk böcsületes ember,teszi a dolgát.De miért az ÁSZ 
törvényt megkerülve 5§3/7 figyelmen kívül hagyva,holott törvényt tekintve az ÁSZ jogosult 
erre,hisz elvégre közpénzt,köztulajdont állami számvevőszék jogosult ellenőrizni.Az 
összeférhetetlenség kapcsán úgy hiszem nem vizsgálhatja magát önkormányzat,NAV 
,államkincstár.Vagy tévedek?Valószínű a NAV nem,hisz rendre visszadobja a feljelentéseit.Az 
ember ilyenkor már reflexből,zsigerből korrupciora gyanakszik és valami féle látszat 
elszámoltatásra és arra,hogy itt valami nem ok.

Dr Balázs Árpádot vagy tucatszor feljelentette már,míg "Nagyné Ilikével" tartott még januárban 
személyesen egy közös "terület bejárást" a felújítandó utszakaszokkal kapcsolatban.

Szerintem Lengyel úr is kap nemsokára egy % os jelzőt.
Jó egészséget!
Zsolti

- - - - -

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"Dr. Léhmann György" <lehmann@invitel.hu>

másolatot kap:

"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
orban.viktor@fidesz.hu;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu;
nograd@birosag.nograd.hu;
"hirado@echotv.hu" <hirado@echotv.hu>;
"ugyfelkapu@keh.hu" <ugyfelkapu@keh.hu>;
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>;
miniszter <miniszter@vm.gov.hu>

titkos másolat:. . . . 
dátum:2015. május 17. 10:34
tárgy:Re: Egy kicsit Siófok közéletéről
küldő:gmail.com
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