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Bemutatkozás

A Budapesti  Mûszaki  Egyetemen szereztem villamosmérnöki  diplomát.  Ezután,  1967-tõl,  fõleg 
fémfizikai méréstani szakértõi munkákkal és anyagkutatásokkal foglalkoztam, mint kutatómérnök, 
de  a  kutatásokat  nagyságrendileg  felgyorsító  találmányaimmal  1974-tõl  kezdõdõen  a 
mezõgazdasági,  gyógyszervegyészeti  és  biológiai,  s  a  környezetvédelmi,  s  az  egészségvédelmi 
méréstechnika fejlesztésében és ennek alapján a méréstani ellenõrzésekben is az adott területeken az 
ok-okozat kalibráció ellenõrzést javító meghatározó eredményeket értem el. 1981-ben létrehoztam, 
s azóta vezetem az Agroanalízis Tudományos Társaságot, ahol, s a velünk együttmûködõ különféle 
társvállalkozásoknál  és  alvállalkozásoknál,  azóta  elsõsorban  a  sokváltozós  kutatás-gyorsítási  és 
optikai-számítógépi  hardware-software  találmányaimban  leírt,  a  szabadalmi  bejelentéseim 
segítségével  is  dokumentált,  a  szabadalmaim  teljes  újdonság  vizsgálata  útján  nemzetközileg 
elismert szerzõi jogi elsõbbséget szerzett „Gradiens Térképezési System bázis-software” (GTSsw) 
és  ANTIRANDOM  sokváltozós  méréstervezési-,  mérésirányítási-  és  kiértékelési  bázis-software 
(ANTIRANDOMsw)  megoldások  fejlesztésével  és  gyakorlati  alkalmazásával  foglalkozunk. 
Legtöbb találmányom, szabadalmam megtekinthetõ a Magyar Szabadalmi Hivatal,  s nemzetközi 
szabadalmi hivatalok internetes regisztrációs nyilvántartásai alapján. Újabban a "hõvel fúrt kutakra" 
alapozott  geotermikus  hõhasznosítással,  a  gõzfejlesztésre  felhasznált  víz  recirkuláltatásával 
mûködõ, a „vulkáni hõvel” ezúton elõállított gõzzel való olcsó és környezetkímélõ villamosenergia-
ellátás  és  ahhoz  kapcsolódó  fûtés,  üzemanyag-termelés  és  ivóvíztisztítás  stb.  szervezésével  is 
elkezdtem  foglalkozni.  Véleményem  szerint  ugyanis  az  egész  világot  jelenleg  nyomasztó 
energiaválság  ezúton  hárítható  el,  s  ehhez  elsõsorban  a  Los  Alamos-i  Mr.  Jared  Potter  által 
létrehozott  Geo  Potter  Drilling  cég  által  bemutatott  "hydrodriller  fúró"  fejlesztéseit  kell 
támogatnunk,  annak  eredményeit  kell  alkalmaznunk.  Ezúton  tudjuk  a  lecserélni  a  lehetõ 
legolcsóbban a jelenlegi hazai atom- stb. erõmûveinket meghajtó gõzt a geotermikusan fejlesztett, 
sokkal  olcsóbb  „el  nem  fogyó  gõzre”.  Minden  más  energiatermelési  módszer  sokkal  kevésbé 
alkalmas, nem csak a túlzott költségeik miatt, de környezetvédelmi szempontból is. Személyemrõl 
és e munkáinkról, munkáinkról egyébként a www.aquanet.fw.hu honlapunkon is található részletes 
információ. 

Budapest, 2008. 06. 24. 
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Kik,  hogyan,  mióta,  s  milyen  célból  irtják  manapság  is 
millió számra a magyarokat orvosi és természetgyógyászi 
csalásokkal.  

SURJÁN LÁSZLÓ 1992. december 12-én megszavaztatta az Országgyűléssel, hogy a káliummal 
etetés 18-70 gramm/fő/nap közötti dózissal sem árthat a magyaroknak (8253/1992. sz. miniszteri 
válasz,  dr. Kovács Pál és dr. Papp János képviselők interpellációjára) és azóta kiterjedten kálisót és 
kálium-citrátot és más káliumtartalmú vegyületeket alkalmaznak a konyhasó helyett és pl. kálium-
aluminium-szulfátot (timsót) stb. is, dózis korlátozás nélkül engednek ételek készítésére használni.

A nátriumpótlás élettanilag optimális (fiziológiás) napi dózisa az izzadástól is függ. A fiziológiás 
napi  nátriumdózis  felnőttnél,  amikor  nem izzad  számottevő  mértékben,  minden  orvos  által  jól 
ismerten,. megfelel az infúziós fiziológiás sóoldat beadásakor szokásosnak (ilyenkor a szív számára 
optimális nátrium mennyiséget desztillált vízben feloldott 18 gramm konyhasóval, egy nap alatt 2 
liter  fiziológiás  infúziós  Ringer-oldattal  juttatják  be)  8  gramm.  Erős  izzadás  esetén  viszont  az 
izzadsággal is elveszíthet a szervezet naponta 8 gramm nátriumot, aminek a pótlásához étkezési 
úton 18 gramm konyhasó bevitel szükséges. A nátrium hiánytalan pótlása elsősorban a vérkeringés 
fennmaradása miatt létfontosságú. Élettani szempontból nem pótolják az elvesztett nátriumot a nem 
nátrium vegyületek, akkor sem, ha ugyancsak „sós ízűek”.  Nem a „sós íznek”, hanem a nátriumnak 
a pótlása az élettani alapkövetelmény. 

Erős izzadással együtt járó fizikai munka, sport esetében napi 15 gramm nátriumnak a pótlás is 
élettani szükséglet lehet. Ennyi nátrium 33 gramm konyhasóban van. 

Az ennél sokkal kisebb dózisú nátrium pótlás nem egészséges. Manapság az lett a divat, hogy a 
legtöbb természetgyógyász és orvos csak ½ - 2  gramm/fő/nap dózisú nátrium pótolást javasol, s a 
konyhasó helyett más sókat és ezen más sók rossz ízének az elnyomására fűszereket adagoltatnak az 
ételekbe, italokba. Ezek életrövidítő, ivartalanító, pszeudohermafroditizmust (buziságot) stb. okozó, 
súlyos egészség károsodást, életrövidülést, a nem kóser étkezésű lakosság „kívánt mértékben való” 
tömeges  kipusztulását  előidéző  hatásúak.   Csalásról  van  szó,  vagy  tudatlanságról?  A 
www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon közzétett bizonyítékok szerint tudatos csalás, népirtás 
eszköze mind a nátriumpótlás akadályozás, mind a konyhasó megszokott sós ízének nátriummentes 
vegyületekkel  pótoltatása,  mind  a  desztillált  víz  ivóvízként  használatának  a  mérgezőnek 
feltüntetése. A nem kóser étkezésű magyarok (magyarok, cigányok, zsidók stb.) kipusztulásának a 
tényleges  mértékét  pl.  a  konyhasó  helyett  kálisót,  káliumcitrátot,  timsót  stb.  tartalmazó  bolti 
élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok százalékos arányával és a víz klórozás mértékével lehet a nem 
kóser  étkezésűek  nyugdíjbefizetéseinek  a  kóser  étkezésűek  részére  kifizethetőségéhez,  s  az 
betelepülő nem magyarok ingatlan szerzéséhez, vagyis az ingatlanokban utazók legnagyobb hasznát 
eredményező mértéken tartani. Átlagosan kb. 100.000 fővel kisebb a magyarok szaporulata, amióta 
elkezdték a nem kóser élelmiszerek konyhasótartalmának a csökkentését és a káliumtartalmának a 
növelését,  vagyis  1960  óta,  ugyanis  akkor  kezdték  el  a  kálisóval  mérgezően  műtrágyázással 
többszörösére növelni az élelmiszernövények káliumtartalmát (és egyéb mérgező anyag tartalmát).

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


Mózes II.  23.: (25.)  „És szolgáljátok az urat  a  ti  Isteneteket,akkor megáldja a te kenyeredet és 
vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját. (26.) El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden 
semmi ;  napjaid számát  teljessé teszem. (28.)  Darazsat  is  bocsátok el  előtted és  kiűzi  előled a 
Khivveust, Kananeust és Khitteust. (29.) De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a füld 
pusztává ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.  (30). Lassan-lassan űzöm őt ki 
előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.” 

Talmud: (A böjtnap. 10 a. lap.) „Izrael országa esővizet iszik (desztillált vizet), az egész világ pedig 
a maradékot.  ..... hasonlókép egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, 
a hasznavehetetlent pedig otthagyja. (Baba m. 107b.) Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig 
azért, mert 83 betegségnek van kitéve. ....De mindezt elűzi egy (fiziológiás szükséglet szerint tiszta 
konyhasóval sózott) sóskenyér és rá egy korsó (tiszta desztillált) víz.”

A Mózes II. 23. 20-33-ban is már leírt népirtási programnak az egyik legolcsóbb és leghatékonyabb 
eszköze, hogy a nem kóser kenyeret a konyhasó sós ízét pótló káliumvegyületekkel készítik és a 
nem kóser ivóvizet a fertőző vírusoktól és baktériumoktól és mérgező vegyi anyagoktól megtisztító 
desztillálást  károsnak,  és  a  desztillált  ivóvizet  „vízmérgezést”  vagyis  életveszélyes  sóhiányt 
okozónak tüntetik fel hivatalos előírásokban (lásd: magyar szabvány), holott a szükséges mértékben 
való  konyhasó  pótlás  hivatalos  szervek  részéről  is  folytatott  tudatos  akadályozása  és  nem  a 
desztillált ivóvíz okozza az életveszélyes sóhiányt. (Kb. 15 liter/fő/nap dózisú desztillált víz ivás 
okozhat  a  konyhasó  megfelelő  mértékben  pótolni  nem  hagyása  esetén  a  „vízmérgezés”  a  vér 
elektrolit víz és só arányai túlságosan eltorzításával.)

A mózesi fajirtási program és a talmudi fajirtási program szerint a hosszabb élet, a betegségekből 
kigyógyulás és a nem meddőség titka a desztillált ivóvíz és az erősen (konyhasóval) sózott kenyér 
fogyasztás, ami csakis a Jehova parancsait teljesítő vallásos (azaz kóser étkezésű) zsidók kiváltsága:

Azt  a  módszer  sem számít  újnak,  pl.  amikor  az  orvosok a  megbetegíteni  akart  emberekkel  az 
egyébként  az  állati  bőrök  cserzéséhez  használatos  cserzőanyagot,  a  kálium-aluminium-szulfát 
timsót etetik. Hazánkban jelenleg élelmiszer szilárdító adalékként korlátozatlanul alkalmazhatják, 
mert az alkalmazott mennyiség nincs számszerűen korlátozva (egyik élelmiszer timsó tartalmára 
sincs előírva számszerű határérték).  

Leleplezik a fenti csalást, a Nobel-díjas mellékvesekéreg kutatók mérései, s a további több mint 60 
akadémiai  kutatási  publikációnak  az  1976-ban  (a  többség  számára  észrevehetetlenül)  publikált 
mérési eredményei, de az Országos Élelmezés Tudományi Intézet által elvégeztetett és kiértékelt 
klinikai  mérések is, melyek során a 99%-ban káliumkloridból és káliumcitrátból álló „Redi sónak” 
a nátriumklorid helyett alkalmazása állítólagos gyógytápszer hatásait ellenőrizték, melynek során 
már  az  1  -  2  gramm/fő/nap  káliumdózis  is  minden  egészséges,  és  minden  betegek  veséjére 
mérgezőnek  bizonyult,  s  a  2  gramm/fő/nap  dózis  esetén  a  vérben  lévő  kálium  mennyisége  a 
szívműködést is veszélyeztető mértékűre (vagyis 5 mmol/liter fölé) nőtt. 

Verőce, 2008. 07. 22.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
(1-420415-0215) TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71.

Demonstrációs mellékletek:



 



 





















Részlet Dr. Drábik János „UZSORA CIVILIZÁCIÓ” című könyvéből  (Code: SzexesBibliaHamisitas)

(TTT) - Szex és az új világrend  (A „Lelkiismeret '88” szervezet honlapjáról, 2008. 07. 15-én.)

  
2008 július 10 - csütörtök, 22:48 

Szex és az új világrend 
Dr. Lawrence Dunegan amerikai orvos 1969. március 20-án részt vett egy gyermekorvosok számára 
tartott szakmai konferencián Pittsburgh-ben, ahol az egyik elõadó Dr. Richard Day egyetemi tanár 
volt. Dr. Day mintegy 80 fõnyi orvosokból álló hallgatóságának rendkívüli témájú elõadást tartott. 
Beszéde elõtt felkérte hallgatóit, hogy se jegyzeteket, se magnófelvételeket ne készítsenek és vegyék 
bizalmas jellegû belsõ tájékoztatásnak mondanivalóját. Dr. Dunegan egyike volt a hallgatóknak és 
1988-ban Randy Engel ismert média személyiség kérésére emlékezetbõl felidézte, és szalagra 
rögzítette, amit 1969-benhallott. Dr. Day nem annyira a múlttal foglalkozott, sokkal inkább a jövõt 
vázolta fel. Elõadásának célja az volt, hogy felkészítse az orvosokat a várható változásokra, és ily 
módon megkönnyítse alkalmazkodásukat az új helyzethez.

.........

Az egyén fejlõdését és az egész emberi faj átalakítását is fel kell gyorsítani. Ezzel kapcsolatban az 
elõadó kitért a vallások szerepére, amelyeket noha meggyõzõdéses ateista volt, hasznosnak 
minõsített. Sok embernek van szüksége vallásra, a hittel járó misztériumokra és rituálékra. Ezért a 
vallást megtarthatják. De a mai vallásokat alapvetõen meg kell változtatni, mert nem egyeztethetõek 
össze a bekövetkezõ nagyarányú változásokkal. Bizonyos régi vallásoknak el kell tûnniük. 
Különösen a kereszténységnek kell átalakulnia. Ha sikerül a kereszténység legerõsebb egyházát, a 
római katolikust megtörni, akkor a kereszténység többi része már könnyen átalakítható. Olyan új 
vallásra van szükség, amelyet a világ valamennyi részén el lehet fogadtatni az emberekkel. Éppen 
ezért az új vallás meg fog õrizni bizonyos tanításokat, szokásokat a régiekbõl, hogy könnyebben 
elfogadják az emberek, és otthonosabban érezzék magukat az új vallás keretei között. Sok olyan 
ember is van, akinek nem lesz szükséges vallásra, így ez a változás õket nem érinti. 
Az ilyen szinkretikus és eklektikus világvallás létrehozásához a bibliát is meg kell változtatni. Óvatos
technikával át kell írni, hogy megfeleljen ezen új eklektikus világvallás igényeinek. Bizonyos 
kulcsszavakat ki kell cserélni, amelyeknek az árnyalati értelme már más. Az új szó rokon-értelmû a 
régivel és ezért eleinte nem okoz nagy ellenállást. Az idõ múlásával azonban az eredeti szó valódi 
jelentése elhalványul, és az új szó csak
kisárnyalattal eltérõ jelentése pedig hangsúlyozásra kerül. Így fokozatosan megváltoztatható a bibliai 
szövegek értelme. Az elgondolás tehát az, hogy nincs szükség a biblia teljes átírására, csupán 
bizonyos kulcsszavakat kell másokra kicserélni. És mivel minden szónak számos értelmi árnyalata 
van, ezért az új szavak segítségével a bibliai szövegek egészének az értelmét úgy lehet átalakítani, 
hogy az elfogadható legyen az új eklektikus világvallás számára. A legtöbb ember nem is fogja 
észlelni ezt a változtatást. Ekkor Dr. Day megismételte azt a mondatot, amely elõadása során 
többször is elhangzott: „The few who do notice the difference, won’t be enough to matter. – Az a 
néhány, aki észreveszi a különbséget, kevés lesz ahhoz, hogy számítson.”  Az elõadó ezután utalt rá: 
hallgatói közül néhányan valószínûleg azt gondolják, hogy az egyházak ellent fognak állni ennek a 
törekvésnek. Valójában azonban az egyházak segíteni fognak minket – mondotta Dr. Day. Dr. 
Dunegan két évtized múltán visszaemlékezve megerõsíti, hogy e változások bekövetkezését valóban 
elõsegítették sokan a különbözõ egyházakban. 

.............
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TISZTELT FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG!

3.P.20.437/2006/2.
3.Pkk.25.148/2006/2.
3.P.20.689/2007/20.

Dr. Kozma Tamás bíró

Tisztelt Megyei Bíróság!

Annak bizonyítására, hogy nem összeesküvési elmélet az alperesekkel szemben megállapítani kért 
károkozás folytatásuk, ki kell terjesztenem a pert a kb. 3 millió magyar mindennap kálisóval 
mérgezett sóval etetését az egyik tájékoztatásában elismerő, a másikban letagadó ún. Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóságra, mint további alperesre az eddigi alperesekkel összejátszásának
ezen bizonyítékára tekintettel is az alperesek károkozásai megállapítására és a károkozásoktól való 
eltiltásukra vonatkozó felperesi kereseti igényt.  Csatolom a hamis irataikra általam ráírt, a 
bizonyításnál figyelembe venni kért méréstani szakértői megállapításaimat, s az ott hivatkozott  
konkrét mérési bizonyítékokat, s kérem az általuk hivatkozott valamennyi közérdekű bejelentés 
vizsgálati irat ezen alperestől hivatalból történő bírósági begyűjtését, s ezek részemre is szíves
megküldését.

Csatolt mellékletek: 

1./ Az NFH 2008. július 4-i, Csajági Éva főosztályvezető-helyettes által aláírt, hozzám címzett, 
iktatószám nélküli irata, a kálium tartalmú sók letagadásával, a 2./ alatti melléklet jelzésével. 
2./ Az 1./ alatti levél szintén Csajági Éva főosztályvezető-helyettes által aláírt, hozzám címzett
2008. március 12-i levele, amelyben beismeri, hogy a vizsgált sók 10%-ában szabványsértő  
kálisómennyiséget találtak, EEO-32/2/2008. iktatószámú 2 oldalból álló (a 2. oldalán nincsen 
iktatószám), közérdekű bejelentés (panaszbejelentés) kivizsgálása tárgyú, korábban nekem
nem kikézbesített, az adott közérdekű bejelentéseimet elutasító hamis indokolású válasza. 
3./ Akadémiai méréstani szakértői és igazságügyi orvosszakértői mérési adat ellenőrzések
eredményeit rögzítő emlékeztetők, "emlmta-1a", -1b, -1c, -1d jelzéssel, az MTA iktatószáma
E-298/98.
4./  Egészségmentési, nyilvános közérdekű bejelentés arról, hogy Nobel-díjas kutatók hazánkban is 
publikált, ismert mellékvesekéreg mérései is bebizonyították, hogy a hagyományos, fiziológiás
mértékű sópótlással ellentétes elvekre alapozott "étkezési sózási reformmal", az alperesek és az 
alperesek hazai és külföldi bűnsegédei tudatosan idézték elő a betegségek újabban tapasztalható 
nagyságrendi mértékű elszaporodását. (2 oldalas, az iratjele: "NepirtosohianyKtobbletTunetei2").
5./ A Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.B.24.211/l993/2. számú végzése, amely szerint az, amit a 
fentiek bizonyítanak, súlyos bűncselekményeket valósít meg az alperesek és bűntársaik részéről.  

Tisztelettel:

Tejfalussy András dipl. mérnök,
 méréstani szakértő I. r. felperes
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Tisztelt Hölgyek és Urak!

Érdekelne minél több tisztességes orvos telefonszáma és   e-mail cime, hogy tájékoztatni tudjam 
őket  az  előlük  nyilvánvalóan  eltitkolt  orvosi  kiadványról,  amelyben  részletesen  ismertetik  a 
hiányos  konyhasó-pótlás  és  a  kálium  túladagolás életrövididülést,  meddőséget, s 
pszeudohermafroditizmust  (nemi jelleg eltorzulásokat) stb. is okozó, vagyis népirtó és buzisító stb. 
 hatásait, a Nobel-díjas mellékvese-kutatók mérései alapján. A kiadványt olyan módon titkosították 
a magyar orvosok elől, hogy mind a 7000 példányát felvásárolták?

Varjas  András,  az  én  fizikus  barátom,  munkatársam  (aki  egy  zsidó  származású  becsületes 
kommunista humanista, ha minden kommunista olyan lenne, mint ő, akkor versenyképes lehetne a 
kommunizmus) könyvespolcán  nézelődve  vettem  észre  ezt,  a  népmentő  mérési  információkat 
dokumentáló tudományos könyvet. Kölcsönkértem és  tanulmányozni  kezdtem. Véletlenül  (?) ott 
nyílt  ki,  ahol  a  nátriumhiányos  és  káliumdús  étkezésnek  a stressz  elleni  védekező  képességet  
megszüntető  hatásai,  tünetei  vannak  leírva. Részletesen  is  áttanulmányozva  a  leírtakat, 
 megdöbbentem. Ez  az 1976-ban  kiadott  orvosi  méréstechnikai  tudományos  ismeretterjesztő 
könyv a  Nobel-díjas  kutatók  által  mérésekkel  kísérletileg  megalapozott   tervszerű  népirtás 
megdönthetetlen  bizonyítékait ismerteti! 

Miért  nem ismeri  ezt  mindenki? Azért,  hogy ha majd később netán esetleg valahogyan kiderül, 
hogy ez a fajta népirtás pusztította ki az emberek millióit, esetleg milliárdjait, akkor elő lehessen 
venni  és  azt  lehessen mondani,  hogy  miért  nem nekünk hittetek? Hogy azt  lehessen a  magyar 
orvosok szemébe vágni, hogy ti ostobák, miattatok haltak ki a magyarok, azért mert nem képeztétek 
magatokat, mert meg sem néztétek ezt az általunk elsősorban a ti számotokra, a ti  okulásotokra 
kiadott alapvetően fontos információkat rögzítő könyvet!? Hogy bírósági főszakértőként azt tudják 
majd mondani  nekik  a  népellenes bűnöket vizsgáló bíróság előtt,  hogy kizárólag a ti  bűnötök, 
hogy a Nobel-díjas kutatók egyértelmű mérési eredményeit,  s a könyvben felsorolt további több 
mint 60 akadémiai publikáló csoport, köztük Szentágothai János akadémiai elnök publikációit hogy 
mertétek semmibe venni!?                                                                        

Ki fog akkor arra emlékezni, hogy pl. a katolikus Mária Rádió Magyarország szaktanácsadójaként 
is  szerepelgető  Rigó  János  akadémikus  is  bebeszélte  nemzetközi  mérésekkel  megalapozott 
egészségügyi reformnak (a Magyar Tudományos Akadémia ez irányú elnökségi állásfoglalásaira is 
 hivatkozással  az  ANONYMUS   Családorvosi  Havilapban,  amelyet  ugyancsak  mellékelek)  a 
jelenlegi,  évi  legalább  40000-es  magyar  fogyáshoz, népkipusztuláshoz  vezető  konyhasó-pótlás 
csökkentést  és  káliumtúladagolást?                                                 

Lehet,  hogy  a  népirtás  szervezői  -  szem  előtt  tartva  azt  az  összefüggést,  hogy  a  csökkentett 
konyhasó-  (nátrium-)  és  növelt  kálium  fogyasztásra  kényszerítéssel  lerövidített  életű  és 
szaporodásra  képtelenné  tett  nem  kóser  étkezésűektől  a  nyugdíjukra  beszedett  pénzt  a  kóser 
étkezésű hosszú életűeknek fizethető ki és az utód nélkül kipusztultaknak az ingatlanaikba majd be 
lehet ülni  - alibiként publikálták a már szinte csak náluk megtalálható könyvet, amelyben leírták a 
 konyhasó fogyasztás csökkentés és kálium túladagoló étkezés életrövidítő, ivartalanító, buzivá is 
mérgező népirtó hatásait?



Ma kb. minden 10. "tengeri sónak nevezett" (semmi közük a tengervíz sókomponensei természetes 
arányaihoz) étkezési sókeverék tartalmaz szabványsértő mennyiségű  káliumot, de számos másféle 
nevő só is, Douwe Egberts só,  Sara Lee só, Vivega, stb.   a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
mellékelt irata szerint, s ez azt jelenti, hogy több, mint 1 millió magyart (szerintem kb. 3 milliót) 
mérgeznek mindennap az étkezései során ilyen szabványsértő sóval készített nem kóser ételekkel és 
italokkal.  Jellemző, hogy ezt a saját megállapítását, saját ellenőrző mérési eredményét is letagadta a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság későbbi levele (melynek nem volt külön iktatószáma). A két 
"kiütő" állásfoglalást egy borítékban, együtt küldték meg a részemre. 

Lehet,  hogy a  Nemzeti  Fogyasztóvédelmi Hatóság ez utóbbit,  a szabványsértő sók forgalmazása 
elleni  közérdekű bejelentésem megalapozottságát  beismerő levelét   küldte  tovább a  köztársasági 
elnöknek,  vagy  a  Nemzetbiztonsági  Hivatalnak,  vagy  az  Országgyűlési  elnöknek,  akiknél  
bepanaszoltam  fogyasztóvédőket  is  amiatt,  hogy  mérési  adat  ellenes   hamis  "orvosi" 
indokolásokkal,  nagy  mennyiségű  kálisóval  kevert  szabványsértő  mérgező  "étkezési  sókat" 
engednek forgalmazni, hogy azokkal vannak elárasztva a nem kóser élelmiszer boltok?!

Nem a „kálisó” a méreg, hanem az annak az ételekhez és italokhoz adagolása következtében a vérbe 
1 órán belül bejutó kálium, ha az több, mint 1-2 gramm, vagy ha 24 órán belül 11 grammnál több 
jut be. Ezek már erőteljesen vesemérgezőek is, ami fokozza a kálium túladagolás veszélyességét és 
általános mérgező hatását (hyperkalaemia). Ha a vérbe bárhonnan, bármely módon túl sok kálium 
jut be, az szívleállást is okozhat. Az ezeket tanúsító és orvosi tankönyvi mérési bizonyítékokat lásd 
a www.aquanet.fw.hu honlapunkon.

Miután legalább 1 millióval csökkent a kipusztulás folytán a magyarok száma, amióta ezt csinálják, 
egy teljesen korrupt és népirtást bűnpártoló „állammal” állunk szemben mi, a nem kóser étrendűek, 
magyarok,  cigányok, zsidók stb? Erre  az a szakértői  véleményem szerint  teljesen megalapozott 
válaszom, hogy sajnos igen. 

Ha ezt a tájékoztató iratanyagot minden magyar legalább 10 ismerősének gyorsan tovább küldené, 
sok magyar kipusztulását meg lehetne akadályozni, ezért én is elküldöm legalább 10 ismerősömnek. 

Verőce, 2008. 07. 19.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő

(1-420415, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.) Tudományos Rendőrség PJT

Tel./fax: +36-27-380-665, Tel.: +36-202181408, e-mail: ujvizforras@freemail.hu 

http://www.aquanet.fw.hu/
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ELGONDOLKOZTATÓ, HOGY A BÉRES RT. BOLTJAI ÁRUSÍTJÁK 
A KUTATÁSAIK SZERINT EMLŐRÁKOT OKOZÓ KÁLIUM- 
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Code: FMB-X398-1998-FELJ-080720.

FELJELENTÉS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ ÉS A FEJÉR MEGYEI BÍŔÓSÁGHOZ,    A   
KÖZTÁRSASÁGI  ELNÖKI  HIVATAL  VEZETŐJE,  A  PÉNZÜGYMINISZTER  ÉS  A 
LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE, S A LEGFŐBB ÜGYÉSZ ELLEN, AZ X-398/1998. ikt. sz. 
HAMIS  KÖZTÁRSASÁGI  ELNÖKI  HATÁROZAT  (HAMIS  OKIRAT)  ÉRVÉNYBEN 
TARTÁSÁN  ÉS  POLITIKAI  ÉS  BÍRÓSÁGI  CSALÁSOKRA  VALÓ  FELHASZNÁLÁSÁN 
ALAPULÓ   SZEMÉLYES  ÉS  HIVATALI  BÜNTETŐJOGI  FELELŐSSÉGÜK  APAPJÁN,  A 
FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁGON   3.P.20.689/2007.   SZÁMON FOLYTATOTT PERBEN.   

Alulírott  Tejfalussy András,  a  3.P.20.689/2007. Per I.  r.  felperese,  a  felsorolt  hivatali  vezetők a 
Fővárosi Bíróság által hozott 29.P.27.069/2003/15. sz. teljesen hamis, de nekem, a felperesnek sem 
megfellebbezni sem perújítani nem hagyott ítélete mindmáig is érvényesnek feltüntetése alapján, az 
alperes köztársasági hivatal és pénzügyminiszter több, mint 1 millió forintot próbál kifizettetni az 
államnak és az ügyvédeiknek azon az alapon, hogy a legkisebb mértékben sem sértették meg a 
személyiségi jogaimat azzal, hogy a köztársasági elnök Göncz Árpád a jogászaival íratott a Magyar 
Egység  Párt  vezetőjéhez  címezve,  s  az  utódaik  a  mai  napig  is  ellenem egy  nem titkos  iratot, 
amelyben  azt  hazudják,  hogy  „engem  a  rendszerváltás  előtti  jogerős  ítélet  gyógyíthatatlan 
elmebetegként cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá helyezett és ennek a jogerős bírósági 
ítéletnek az engem korlátozó hatályának korlátozása vagy teljes megszüntetése érdekében folytatott 
ellenem gondnokság alá helyezési pert a Verőcei Önkormányzat belügyminiszteri, mezőgazdasági 
miniszteri és fővárosi főügyészség vezetői javaslatra Váci Városi Bíróságon P.20.367/1993. szám 
alatt,  amelynek  során  a  bíró  által  kiküldött  rendőrök  elhurcoltak  és  közben  és.  a  III.  ker. 
Rendőrkapitányságon is agyrázkódásosra rugdostak vertek az 1997. szept. 10-i tárgyalása hajnalán, 
mely  tárgyaláson  ezúton  csalással  próbálták  elrendelni  a  cselekvőképességemet  korlátozó 
gondnokság alá helyez/tet/ést, vagyis az ellenkezőjét annak, mint amit az X-398/1998. irat hazudik.

Tekintettel  arra,  hogy  a  KTM-től  és  néhai  dr.  Kovács  Pál  országgyűlési  képviselőtől  kapott 
méréstani  szakértői  megbízásaim  teljesítése,  az  annak  során  a  mérésekből  kiderített  országos 
mezőgazdasági és egészségügyi károkozások megszüntetésének a követelése miatt  követték el a 
fentieket ellenem, miközben megilletett volna a hivatalos személy segítőjének a mentelmi joga és a 
közérdekű bejelentő védelme is, ennek figyelembe vételével a hivatalaik hivatali visszaélésért való 
vezetői felelősségük miatt is kérem a feljelentett személyek ellen a büntetőper/ek/ lefolytatását. 

Követelem a politikai párt tagok ellenem uszítására is alkalmas hamis köztársasági elnöki iratért és 
az azt engem nem sértőnek hazudó ítélet fenntartásáért felelős fenti vezetők ezek miatti büntetőjogi 
felelősségének, de a szóban forgó hamis köztársasági elnöki irat és a hamis ítélet visszamenőleges 
érvénytelenségének is  a  jogerős büntetőbírósági  ítélet  útján kimondását,  s  azt,  hogy  az Állam 
elégítse  ki  felém (vagy halálom esetén  a  jogutódaim felé)  az  alábbi  büntető  perbeli  kártérítési 
igényemet (a Be. 55. §. alapján): Kártérítési igényemet a  Környezetvédelmi és Területfejlesztési 
Minisztériumi  I-1077/1990.  KTM jelzésű   szakértői  megbízásomból  származó,  az  Agroanalízis 
gmk-tól  1992/1993-ban  általam felvett  feltalálói  jövedelmemnek  az  azóta  eltelt  évek  számával 
megszorzott és a tényleges inflációval korrigált összegében kívánom majd megjelölni, de csak a 
bűncselekmények  felelősei  elleni  jogerős  ítélet  ismeretében.  A fentiekben  hivatkozott  minden 
hivatalos irat benyújtásra került a 3.P.20.689/2007. sz. perhez, iratmásolatként, és CD-n is. 

Itt is illeték feljegyzést kérek, mert az alapvető emberi létjogaimban általuk veszélyeztetettként kell 
indítanom a büntetőpert is az ezúton feljelentett „államigazgatási hivatalos személyekkel” szemben.

Verőce, 2008. 07. 20.
Tejfalussy András dipl. mérnök méréstani szakértő 1. r. felperes

(1-420415-0215) 2621 Verőce, Lugosi u. 71., e-mail: ujvizforras@freemail.hu
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TISZTELT CÍMZETTEK!

Csatoltan megküldöm a tárgyi feljelentést, s kérem egy iktatott másolati példánya visszaküldését az 
e-mail címemre.

Verőce, 2008. 07. 20.

Tejfalussy András 
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NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG 
NAGYSÁGRENDI  MEGSZAPORODÁSÁNAK  A  HAGYOMÁNYOS  (FIZIOLÓGIÁS) 
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FÕ OKA

Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában” c. 8. kiadványban, 
„A biológia aktuális problémái” fõcím alatt található, „A mellékvesekéreg biológiája” fejezetet író 
(akadémiai  nívódíjas)  Dr.  Szabó  Dezsõ  azokra  a  mérési  eredményekre  hivatkozik,  amelyekért 
Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és 
szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért, s további 61 tudományos publikációt is felsorol. 
(Az alábbiakban zárójelben jelzem a hivatkozott oldal számozását):

E  TUDOMÁNYOS  PUBLIKÁCIÓK  BIZONYÍTJÁK,  HOGY  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  ÉS 
KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  EMBEREK  ÉS  PATKÁNYOK  MELLÉKVESEKÉRGE 
HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN  VISZONYLAG  ÁTFOGÓ  ÚJ  VIZSGÁLATI 
EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), s hogy a nátriumhiányos vagy káliumdús diétán 
tartott állatokon (patkányokon) mellékvesekéreg-burjánzást és a szervezet elektrolit háztartásának a 
zavarait tapasztalták. (168)

Ezek késõbbi,  hosszabb távon is  egészségkárosító,  életrövidítõ,  ivartalanító  stb.  hatásai  például 
konkrétan  a következõk: 

1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./  A  szervezetben  az  elégtelen  a  szõlõcukorképzõdés,  mely  miatt  elégtelen  zsír-  és 
cukorfelhasználás alakul ki. (167)

3./ A különbözõ stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./  Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsõsorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztõrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, 
törvényszerûen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./  Idõvel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringõ vérmennyiség, a vér besûrûsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szûrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idõvel elégtelenné válik a vesemûködés. (168)

11./ A bõr és a  nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)



13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
 

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fõ tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartés és fokozott káliumürítés. (169)

20./  A  vérbesûrûsödés  miatti  vesemûködés  romlás  fokozza  a  renintermelést,  renintermelõ 
vesedaganatok jönnek létre. (169)  

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlõdési torzulásait is okozza 
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlõdési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését, 
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idõ elõtti mentstruációt. (170)

23./ Felnõtt nõknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszõrösödés, kopaszodás, érdes hang, a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlõk sorvadása. (170)

24./  Fiatal  fiúknál  korábbi  pénisz-megnagyobbodást,  korábbi  erõteljes  izomzat  kifejlõdést,  a 
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszõrzet idõ elõtti megjelenését, korai szakáll- 
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./  Pszeudohermafroditizmus  tünetként  fiúgyermekeknél  és  férfiaknál  emlõ-megnagyobbodást 
okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlõrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy ezeket a problémákat más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fõ okot nem 
csak  elhallgatják,  de  ellenkezõ  hatásúnak  tüntetik  fel.  Az  élettani  optimum  szerinti  fiziológiás 
sózást,  a vér elektrolitnak a nátrium-, kálium- és víz arányának megfelelõ étkezést  „elavultnak” 
hazudják, holott annak helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer 
oldat  azonos nátrium és  kálium aránya  is  egyértelmûen igazolja,  de  az is,  hogy kisebb kálium 
túlfogyasztás esetén is  torzul az EKG, vagyis romlik a szívmûködés. A fenti  könyvrõl készített 
másolatokat, s a többi fent említett mérési- és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet 
nyomtatni az internetrõl, amihez a Google keresõbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni.

Verõce, 2008. június 30.    
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ

TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.





Beky Fórum

 Szerző / Téma  Hozzászólás  Dátum / Idő 

ADMIN
...

Rosszindulatú vagy reklámszöveg - a gépcíme 
ki lett tiltva!<br>Possible spam - your IP is 
banned! 79.122.2.141 ... 

2008 Jul 21 18:10

Code: ZsidoSztarNevsor080721

Dátum: 2008. júl. 21. Hétfõ 12:10:23
Feladó: Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>
Címzett: Gallery Gaal <gallerygaal@gmail.com>

Másolat: 
magyarvilag333freemail.hu@freemail.hu
dobos@nemzetor.hu
ujvizforras@freemail.hu

Tárgy: Re: micsoda tehetsegek, the biggest talents ara in hungary
Melléklet: NepirtoNahianyKtobbletTunetei.doc

Közérdekű nyílt kérdés és észrevétel:

Az adott zsidólista a még nem nemzsidó-ellenes közszereplők nemzsidók ellen uszítását célozza?
Mindenki esetében elsődlegesen az a legfontosabb, hogy a rablógyilkosságra felbujtó mózesista-
talmudista software-nek, vagy pedig a minden élőlény szeretetére, s ezáltal az ún. "ökoszisztéma" 
egyensúlyban tartására is példaként szolgáló *Jézusi Örök Értékrend Modell* szerint software-nek 
igyekszik-e megfelelni valamely tehetséges személy, s nem a zsidó- vagy nem zsidó származása!
Én mindegyiküket megkérném, hogy lépjen fel a Mózes II. 23. 20-33. szerinti fajirtó software 
szerinti nép kiirtás ellen, amelyet  a "nem kóser étrendűek" (köztük sok zsidó) ellen folytatnak, a 
konyhasó helyett a mérgező hatású kálisóval "ízesített" életrövidítő, ivartalanító, s 
pszeudohermafroditizmust is okozó (buzisító)  reform élelmiszerekkel és a vírusos, mérgezett 
ivóvízzel.  A listán szereplők közül  többeket megkerestem, de még nem mindenkit. 
Ennek eredményei is tanulmányozhatók a www. aquanet.fw.hu honlapon. Hozzá kell tennem, hogy 
számos más prominens magyar személy is megbukott ezen a felmérésen, olyanok is, akiket a hazai 
közvélemény a "valószínűleg nem zsidó származású tehetségek" között tart számon...   

Verőce, 2008. 07. 21.

Tejfalussy András
A fentiekben észrevételezett eredeti e-mail üzenet:

Gallery Gaal <gallerygaal@gmail.com> írta: 
http://zsidolista.uw.hu/

http://zsidolista.uw.hu/
http://fm11.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=E1-Gfj9TTdkeoy1UkGVH&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1216635023.796.fmx22&save=1
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://main.php/










Avar János
Bajor Imre

Baló György
Baló Júlia

Bánó András
Bauer Tamás

Berend T. Iván
Betlen János
Boross Lajos
Bőhm András
Bródy János
Csillag István

Csonka András
Demjén Ferenc

Dés László
Deutsch Tamás



Eörsi Mátyás
Faludy György

Farkasházi Réka
Fejtő Ferenc

Feldmajer Péter
Fenyő Miklós
Fiala János
Fischer Iván

Fröhlich Róbert
Gábor Zsazsa
Gárdos Péter
Galla Miklós
Garas Dezső
Gát György

Gerendás Péter
Geszti Péter

Hajós András



Hankiss Elemér
Haraszti Miklós

Heilig Gábor
Heller Ágnes

Hernádi Judit
Horn Gábor

Kepes András
Kern András
Kertész Imre
Király Linda

Kis János
Kolosi Péter

Koltai Róbert
Konrád György
Korniss Mihály
Kőszeg Ferenc

Kun Miklós



Kunos Péter
Lipovecz Iván
Lovas István

Magyar Bálint
Makk Károly

Markos György
Mérő László
Nádas Péter
Pelle János
Pető Iván

Presszer Gábor
Polgár Judit
Polgár Zsófia
Popper Péter
Radnai Péter

Rangos Katalin
Rózsa György



Rudolf Péter
Sándor György

Sas József
Schweitzer József

Selmeczi Tibor
Somló Tamás
Soros György
Spáh Dávid
Spáh Károly
Spíró György

Stáhl Judit
Surányi György
Szabad György

Szabó István
Szegvári Katalin
Szenes Andrea
Szinetár Dóra



Szinetár Miklós
Szulák Andrea

Tamás Gáspár Miklós
Tasnádi Péter
Tordai Péter
Vágó István

Vámos Miklós
Várszegi Gábor

Vásárhelyi Mária
Verebes István
Vitray Tamás

Zoltai Gusztáv
A FENTI LISTA SZERINTI VALAMENNYI 

TEHETSÉGES KÖZSZEREPLŐT EZÚTON IS 
NYILVÁNOSAN FELKÉRJÜK, HOGY SEGÍTSEN 

LEÁLLÍTANI A NEM KÓSER ÉTKEZÉSŰEK 
ELLENI MAGYARORSZÁGI NÉPIRTÁST.

*





T a r t a l o m j e g y z é k      97-104. oldal)                                    Kód: EmailKonyv5tartalom

Oldal / tematika (bizonyíték és magyarázat)

1./ Címlap

2./ Belsõ címlap

3./ Ne áldozd fel az életed a profit oltárán: „Áldozat” (Tejfalussy Nóra olajfestménye)

4./ Bemutatkozás (Tejfalussy András)

5./ Áltisztított ivóvíz + szabványsértõ só = halál

6./ Népfogyatkozás (Heti Világgazdaság által publikált hazai statisztika)

7-8./ Kik, hogyan, mióta, s milyen célból irtják manapság is millió számra a magyarokat orvosi és 
természetgyógyászi csalásokkal 

9./ „Aranyszabály”: „beteggé kell tenni a pácienst ... só helyett timsót kevertetve az ételébe” 

10./ A magyarokat kiirtják, ugye? Tudtál róla?

11./ A Science USA központi tudományos folyóirat szerint is,  az lettanilag optimális fiziológiás 
konyhasó  pótlásról  lebeszélés,  a  konyhasó  használat  csökkentése  egy leleplezõdött  tudományos 
mérés-kalibrálási csaláson alapul, és jelentõsen megsokszorozta a keringési betegségeket, a magas 
vérnyomást, általánosan betegítõ, életrövidítõ hatásúnak bizonyult (Népszabadság cikk) 

12-13./ „Tápanyagtáblázat”, melyben a sportolóknak legalább 15-25 gramm/nap/fõ konyhasó evését 
ajánlják, másoknak viszont 1 grammot. Mindenkinek mérgezõen sok kálium (3,5 gramm/nap/fõ) 
evést javasolnak.

13./ Bioterrorista trükk: A csaló egészségügyi tanácsadók bebeszélik a nem kóser étkezésûeknek a 
magas vérnyomás csökkentésére a konyhasópótlás csökkentését, pedig az magas vérnyomást okoz.

14-15./ Az Állami Népegészségügyi Szolgálat bûnözõi megengedik, hogy az élelmiszergyártók a 
nem kóser ételekhez és italokhoz mennyiségi korlátozás nélkül alkalmazzák az Archeimer kórt is 
okozó,  a  bélfalat  tönkretevõ  timsó  (=  kálium-alumínium-nitrát)  cserzõanyagot,  s  a  többi 
vesemérgezõ, keringésrontó egyéb káliumsókat is.

16./  Természetgyógyászi  reklámszöveg  a  fiziológiás  konyhasópótlás  betegségeket  okozónak 
valószínûsítésével (Jakab István, Természetgyógyászat Magazin). 

17./ A 3 gramm/nap/fõ mérgezõ mértékû káliumpótlást és közben a csak 0,96 gramm/nap/fõ, vagyis 
veszélyes nátriumhiányt okozó hiányos nátriumpótlást  „optimálisnak” feltüntetõ,  életveszélyesen 
hamis termékfelirat (Dr. Lenkei Gábor „Vitaminkirály” cégének a „Sejtsó” elnevezésû terméke).  



18./ Az új „tönköly búza” és az abból készített „búzafûlé” stb. is mérgezõen sok, kb. ötször annyi 
káliumot tartalmaz, mint a közönséges búza, ezzel is mérgezik a magyarokat. (A Pannon Trade cég 
termékreklám dokumentációjából  kimásolva.)  A termõhely  talajának  a  vízoldott  káliumtartalma 
abnormálisan magas, több, mint 300 mg/kg, a természetes optimum kb. 90 mg/kg lenne.

19./ A talajban hajtatott növényi csírák mérgezõ ereje: A természetgyógyászok bebeszélik a talajban 
csíráztatás  miatt  mérgezõen sok káliumot tartalmazó csírák egészségjavító  hatását  (Színes  RTV 
mûsor, 080609).

20./ „Szex és az Új világrend” címmel megjelent ismertetés arról, hogy egy orvosi összeesküvõ 
csoport  1950  óta  a  Biblia  fontos  kulcsszavai  meghamisítása  mellett  irtja  az  általuk  halálraítélt 
lakosságot, a keresztény papság közremûködésével, segítségével. (Drábik János: Uzsora civilizáció 
IV.)  

21./  Konkrét bibliahamisítások:  sorozatosan az ellenkezõjére  hamisítják az újabb bibliakiadások 
során az étel sózást feltétlenül hasznosnak és szükségesnek elõíró (Ézsaiás 30. 24.) bibliai szöveget.

22./ Nem elhinni, hanem mérni kell! Glatz Ferenc akadémiai elnök beismerte a televízióban, hogy 
közveszélyesen szennyezettek a magyarországi vezetékes ivóvizek. (MTV, Hét c. mûsor, 1998. X I. 
8.)

23./ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és alintézményei (OÉTI stb.) tudatosan 
elszennyeztetik, megmérgeztetik az elõzõleg teljesen tiszta ivóvizeket. (Élelmiszer nyersanyagként 
árusított desztillált víz közveszély okozó teljesen hamis felirata, Eng.: FÁÉEÁ 56912/97.)

24./  Tudatosan  rábeszélik  a  magyarokat  a  minél  több  szennyezett,  fertõzött  csapvizet  ivásra. 
(HÍREXPRESSZ, Budapesti 7 nap Szerkesztõség). A helyreigazítási kérelemre nem válaszoltak.

25./ A mérgezõ káliumtartalmú sóval készített élelmiszerekre és szennyeztetett ivóvizekre alapozott 
népirtási  összeesküvés  és  annak  bírósági,  ügyészségi,  rendõrségi,  köztársasági  elnöki, 
alkotmánybírósági stb. hazai bûnpártolói elleni bírósági feljelentõirat a Fejér Megyei Bírósághoz, 
ahol a polgári kárelhárítási perben ez ügyben elõzõleg teljesen semmibevették a mérési stb. konkrét 
bizonyítékokat is. (Kód: FMBFogyVedAlperes080709e mail)

26./  A magyarokat  kálisóval  mérgezett  ételekkel  és  italokkal  betegítõ,  életrövidítõ,  ivartalanító 
bûnszervezet elleni feljelentésre érkezett Pesti Központi Kerületi Bírósági végzés, amelyre ugyan 
elindult a rendõrségi nyomozás, de azt a nátrium és kálium optimum és veszélyességi határértékek 
tudatos  meghamisításaira  alapozott  népirtás  szervezõ  és  fedezõ  orvos  bûnelkövetõk,  mint  a 
rendõrség  által  az  ellenük  tett  feljelentés  szakmai  elbírálására  felkért  szakértõk,  a  hivatalos 
ellenõrzõ  mérések  eredményeit  és  a  tankönyvi  adatokat  is  szembehazudó  hamis 
szakvéleményeikkel „megfúrták”. (13.B.24.211/1993/2. PKKB végzés, 1993. április 23.) 

27./  A nem kóser étkezésûek ellen életrövidítõ mózesi-talmudi  apartheidet:  kálisóval mérgezést, 
ivóvíz  szennyeztetést,  -fertõzés  folytató  bûnszervezetet  is  pénzelõ  Országos  Egészségbiztosítási 
Pénztár elleni feljelentésre érkezett Pesti Központi Kerületi Bírósági végzés, amit a Budapesti XIII. 
kerületi Rendõrség semmibevett. 13.B.24.595/1996/2. PKKB végzés, 1996. IX. 18.)



26-29./ Pszeudohermafroditizmus elõidézõ sózást szervezõ, fedezõ „buzigyártó talmudistákról”.

29./  Az  élettanilag  optimális  (fiziológiás),  a  szív  számára  is  legjobb víz,  konyhasó-  és  kálium 
pótláshoz  használatos  fiziológiás  infúziós  Ringer-oldat  vegyi  összetétele:  A 2  liter/nap/fõ  ilyen 
oldattal 18 gramm konyhasót, de csak 0,6 gramm káliumot juttatnak be. Ez a ténylegesen szükséges 
napi pótlás (RDA)! A Ringer oldatban 30-szor több a konyhasó, mint a kálisó! (Dr. Kiszely László 
és dr. Hársing László: Gyógyszerész továbbképzés: Biológiai és Élettan alapismeretek, 90. oldal 
(Medicina, Budapest, 1958.) 

30./  Az élõ tengerek vize és az óceánvíz 30/1-es nátriumklorid/káliumklorid aránya megfelel  a 
fiziológiás infúziós Ringer oldaténak, ami viszont megfelel a vér és a magzatvíz optimális nátrium - 
kálium arányának. Innen is látható, hogy tudatosan csalnak, akik az 1/1 arányra áttérést ajánlják! 

30./ Látszik az EKG mérésbõl, hogy a szájon át történõ 2,2-3,6 gramm/nap/fõ vagy több kálium 
bejuttatása elrontja az egészséges emberek szívmûködését is. (Magyar-Petrányi: A belgyógyászat 
alapvonalai  2,  Medicina,  Budapest,  1967.)  Ez  önmagában is  teljes  mértékben bizonyítja,  hogy 
tudatos csalás, tudatos népirtási bûntett a konyhasó helyett kálisóval és fûszerekkel ételízesítésre 
irányuló orvosi, gyógyszerészi és természetgyógyászi hamis rábeszélés, arra rákényszerítik a nem 
kóser étkezésû lakosokat, hogy fogyasszanak átlagosan 3,5 gramm/nap/fõ vagy több káliumot! 

31./ A 13.B.24.211/1993/2. PKKB végzésre indult nyomozásnál a rendõrségi szakértõk tudatosan 
szembehazudták,  ellenkezõre  meghamisítva  idézték  a  Dr.  Varga  Péter:  Az  intenzív  betegápolás 
elmélete  és  gyakorlata” címû tankönyve 192.  oldalán (Medicina  Könyvkiadó,  Budapest,  1977.) 
helyesen dokumentált kálium optimum- és veszélyességi határértékeket is.

31./  A búzafûvel  és  búzafû-lével  mérgezéssel  tudatosan  betegítést  bizonyítja  a  Handbook  of 
Veterinary Drugs c. állatorvosi tankönyv is (Irving S. Rossoft, Springer Publishing Company, New 
York,  1977.),  ahol  le  van  írva,  hogy  a  ki  serkenõ  zöldelõ  fõ  (búzafû)  túlzott  káliumtartalma 
káliummérgezést (hyperkalaemia-t) és emiatti tetániát okoz a teheneknél, s megbetegíti a lovakat is 
(„tetany in cattle” ... „Fatigue and anorexia in horses”).

32./  AMERIKAI  EGÉSZSÉGÜGYI  MAFFIA KIADVÁNY:  Egy  USA Tudományos  Akadémiai 
kiadvány, amellyel elõsegítették,  megalapozták a káliumot túladagoló ételekkel és italokkal,  s  a 
konyhasó helyett is használtatott, túladagolt kálisóval való népirtás világszerte megszervezését. A 
kiadványban  részben  valós,  részben  hamis,  egymásnak  ellentmondó,  zavaros  kálium  pótlási 
optimum- (RDA) és  veszélyességi  határértéki  adatokat  tettek közzé,  hogy a  népirtást  szervezõ, 
fedezõ orvos bûnözõk tetszés szerint válogathassanak belõle. (Recommended Dietary Allowances 
10th Edition. National Academy Press , Washington, D.C. 1989. 256-257.p.)

33./  A Nemzetközi  Egészségügyi  Maffia  mindenhova  beépült  (?)  népirtást  szervezõ  ügynökei 
Egyesült Nemzetek Szövetsége Világ Egészségügyi Szervezete (WHO) kiadványaival is szervezik, 
fedezik a (nem kóser étkezésû) gyermekek konyhasó helyett evett kálisóval való megbetegítését, 
életrövidítését, kiirtását. Konyhasó helyett korlátozatlan használatra ajánlják a káliumot mérgezõen 
túladagoló káliumvegyületeket (káliumkloridot, káliumszulfátot). Joint FAO/WHO Food Standard 
Programme, Codex Alimentárius Volume IX., Codex Standards for Foods for Special Dietary Uses 
Including Foods for Infants and Children and Related Code Hygienic Practice. WHO 1982. Rom.



34-35./  A Béres  Rt.  Egészségtára  is  árusítja  a  konyhasó  és  káliumklorid  1/1  arányú  mérgezõ 
keverékét  (VIVEGA),  s  azt  az  Országos  Dietetikai  Intézeti  igazgató  Dr.  Rigó  János  -  hamis 
indokolással, a klinikai ellenõrzõ mérési adatok és az orvosi tankönyvi tantételek szemérmetlenül 
szembehazudásával - egészségvédõként, általános fogyasztásra ajánlja a Családorvosi Havilapban 
(Medicus Anonymus, 99/március, VII. Évf. 3. szám), a Magyar Tudományos Akadémia elnökségi 
állásfoglalására  és  a  konyhasó  kálisóra  kicserélésén  alapuló  népirtást  szervezõ  egyéb 
bûnszervezetekre, s a hamis külföldi és hazai rendeletekre hivatkozva. Nevezett akadémikus orvos a 
késõbbiekben  nyugdíjasként  a  Mária  Rádió  Magyarország  katolikus  média  egészségügyi 
tanácsadójaként folytatta a tevékenységét.

36./ A Béres Rt-t alapító dr. Béres József korábbi saját kísérletei szerint, amelyeknek az eredményeit 
csak  szûkebb  körben  publikálta:  „...állatkísérletekben  golyva  helyett  emlõrák  keletkezett  az 
egereken, ha bizonyos tápelemek (kálium, foszfor) túlsúlyát biztosítottam a táplálékukban”. (Dr. 
Béres József: Elsõ kézbõl a Béres csepprõl”. Kisvárda, 1988. 04. 18.)

37./ A Béres Rt. boltjai a gyorsabban gazdagodás céljából árusítják kálium túladagolást okozó, 40% 
kálisótartalmú Vivegát, ami Dr. Béres József mérései szerint emlõrák elõidézõ hatású? 1800 Ft-ért 
árusítanak a hazai bioboltok 1/4 kg mérgezõ VIVEGA-t „egészségvédõ sókeverékként”! További 
konkrét bûnügyi bizonyíték: egy cikk (egy interjú a mérgezõ Vivegára minden egészségügyi szerv 
támogatását  és  szabadalmat  is  szerzõ  gyógyszerésznõvel),  s  a  2007.  09.  18-án  bûnjelként 
megvásárolt Vivega-ról egy székesfehérvári biobolt ÁFA-s számlája.

38./  Egy védelmet kérő Vivega-túlélõnek az élménybeszámolója a Vivega elfogyasztását követõ 
életveszélyes szívmûködési és vesemûködési zavarairól..(Barabás József, Bp., 2002. II. 2

39./  A Magyar Áruk Boltja „táplálék kiegészítõként” árusítja  az életrövidítõ,  ivartalanító hatású 
kálium túladagolást okozó Vivegát. (Bp. V. Semmelweis u. 1-3.)

40./ Újabban Szíriát igyekeznek rábeszélni a Vivega-ra. (FITTÁR, www.fittar.hu, 2002. október)

41./ Dr. Lenkei Gábor dr. Fit elnevezésû cége közveszélyesen hamis, a fiziológiásnál kb. 100%-kal 
nagyobb, mérgezõ 4,5 gramm/nap/fõ kálium RDA-t jelöl meg egy vitaminkeverék  dobozfeliratán. 

42-43./ A ZEN makrobiotikus receptek címû kiadvány útján „távolkeleti” (=nem ellenõrizhetõ) zen-
tanokra hivatkozással arra ösztönzik a magyarokat (is), hogy ötször több káliumot egyenek, mint 
amennyi  nátriumot.  (Michel  Abeshera),  miközben  élettanilag  optimálisan  (fiziológásan)  kb. 
harmincszor több konyhasót kellene pótolni, mint amennyi káliumsót!

44./ Gerzson terápiás apartheidisták? Tejfalussy András: Méréstani bírálat Váradi Tibor és társai 
konyhasó használatról lebeszélõ „egészségvédõ kiadványaira” vonatkozóan. (Bp., 2005. 09. 16.)

45-46./ A konyhasó hiányos, de kálium túladagoló étkezéssel való népirtást a II. világháború elõtt 
nemzetközileg  megalapozó  németországi  zsidó  Dr.  Max  Gerzson  által  kieszelt,  s  a  hazánkban 
jelenleg  is  a  „rák  legfõbb  ellenszereként”  hamisan  népszerûsített,  immunrendszer  legyengítõ, 
mérgezõ „Gerzson terápia” méréstani szakértõi bírálata, Tejfalussy András által. 



47-48./  Székely Edmond terápiás apartheidisták? Edmond Székely Bordeaux (Székely Edmond) 
volt  a  konyhasó  hiányos,  de  kálium  túladagoló  népirtó  hatású  reformétkezés  másik  korai 
megalapozója. Az általa 1928-ban írt, s Magyarországon jelenleg is nagy példányszámban terjedõ, 
ill.  a  sózásról  lebeszélõk által  rendszeresen hivatkozott  „Természetes  Élet  és  Gyógymód” címû 
„alapkönyve” méréstani szakértõi bírálata, Tejfalussy András által. 

49-50./  Saját  kiadványuk  szerint,  évente  2,5-3  millió  forintot  szednek  be  a  betegektõl  a  hazai 
Gerzson terapeuták!

51./ A hazai „Biokultúra” lapban megjelent cikk (Dr. Nagy Melánia gerzson-terapeuta, 2006. július-
augusztusi  szám,  26.  oldal),  a  Gerzson  terápiával  mindenkinél  elõidézett  májmûködés, 
vesemûködés és szívmûködés rontó életveszélyes káliummérgezés (súlyos hyperkalaemia) tüneteit 
gyógyulási jelnek hazudja, ill. gyógyulási folyamatnak tünteti fel a májmûködés és vesemûködés 
káliummérgezéshez hozzáromlását. (A pusztulni, rothadni kezdõ vese elkezdi fokozottan veszíteni a 
káliumot. Ez egy ideig enyhíti az egyéb mérgezési tüneteket, mert csökken a vérben felhalmozódó 
mérgezõ káliumtöbbletet. Végül halálos Addison kórt okoz.) 

52-57./  A Tejfalussy  András  által  feltalált  kutatásgyorsító  új  tudományos GTS-ANTIRANDOM 
software szerinti  hullámkoordinátás multifaktoriális ok-okozat kalibráló mérések egy- vagy több 
környezeti hatásnak az egyenkénti és/vagy az együttes optimumát a vizsgált élõlényeknek a többi 
környezeti hatásra való alkalmazkodása megváltozásából határozzák meg. Ez a vizsgálat minden 
esetben  egyértelmûen  kimutatta,  hogy  az  „irányított  növénytáplálás”  és  a  „preciziós 
mezõgazdaság”, „biotermesztés” stb. egyes hirdetõi megtévesztik a termelõket azzal, hogy „aszály 
elleni  védekezés”,  „kiegyensúlyozott  növénytáplálás”,  „tápanyagokkal  feltöltés”  stb.  hamis 
ürügyekkel  a  vízben  könnyen  oldható  különféle  káliumvegyületek  mûtrágyaként  a  talajhoz 
adagolásával felnövelik az agyagásvány által,  annak óriási  kötött  káliumkészletébõl  természetes 
módon  szinte  bármeddig  biztosítani  tudott,  fenntartott  90  mg/kg-os  szintrõl,  annak  több  száz 
százalékára (kb.  300 mg/kg-ra!) a talajban lévõ vízoldott  kálium mennyiségét. Kiderült,  hogy a 
„preciziós mezõgazdaságot” hirdetõk a talajvizsgálatokból történõ mûtrágyadózis számításokat a 
felhasznált  mûtrágyázási  optimum  normák  hamissága  miatt  több  száz  százalékos  dózis 
pontatlansággal mûtrágyáztatnak. Ezzel nem csak gazdaságtalanná és versenyképtelenné teszik a 
(nem kóser) növénytermesztést, de mérgezõre, életrövidítõ, ivartalanító, népirtó hatásúra növelik a 
termesztett  növények és az abból készített  ételek és italok káliumtartalmát.  Ezek a tudományos 
fokozatokkal  felvértezett  bûnözõk  tudatosan  eltitkolják,  szembehazudják  a  korábbi  és  az  új 
leleplezõ mérések valamennyi eredményét, az eredetileg is ismert és újra igazolódott helyes kálium 
optimum normákat. Közben a legkülönbözõbb akadémiai, jogászi és egyéb bûncselekmények útján 
likvidálni igyekeznek az õket leleplezõ méréseket végzõket. A valós információkat idõnként õk is 
publikálják, de csak szûk körben és figyelemelterelõ címekkel. Ügyelnek arra, hogy egyértelmû 
hiteles információ ne jusson el, vagy csak „kellõen zavarosítva és hamis információkkal keverve” 
juthasson el a károsítottakhoz. (Pl. a Szlovák Tudományos Akadémiai kutatóintézeteinek a mérései 
is kimutatták, hogy a káliummal mûtrágyázott növény életrövidítõ, ivartalanító és rákkeltõ hatású. 
Az errõl szóló cikket egy magyar nyelvû nem tudományos szlovákiai lap tette közzé (Túl sok a 
kálium”,  Új  Szó”,  1988.  XI.  8.),  Igy  a  leleplezõ  adatok  sem a  szlovák,  sem a  magyarországi 
megkárosított termelõkhöz nem jutnak el. 



58./ Abból a célból, hogy egyes orvosok része a vérszérum ellenõrzési labor vizsgálat eredményébõl 
majd ne vehessék észre,  hogy mérgezõen túl  sok a  kálium a betegek vérében,  az  orvosok egy 
részével olyan egyetemi tankönyveket tanultatnak meg, amelyekben hamis a kálium optimum felsõ 
határértéke (6 maeqv/liter) és kálium túladagolási veszélyességi kezdõ határérték (7 maeqv/liter!) 
Lásd: Magyar-Petrányi: A belgyógyászat alapvonalai 2., 47. táblázat. (Medicina, Budapest, 1967.). 
Ennek az az oka, hogy tervszerûen lassanként, „véletlenszerû kipusztulásnak” feltüntethetõ módon, 
mindig csak annyi nem kóser étkezésû életét akarják lerövidíteni, mindig éppen annyi nem kóser 
étkezésû személy életét akarják ilymódon lerövidíteni, annyiukat akarják ivartalanítani, amennyinek 
az egészségügyi- és nyugdíj befizetéseit és az ingatlanait el akarják rabolni. A Biblia (Mózes II. 23. 
20-33.)  és  a  Talmud  régóta  tanítja  ezt  a  „tervezetten  lassú”  élettér-bõvítési  rablógyilkossági 
„software”-t!

59-62./  Az  Egészségügyi  Minisztérium  vezetõi  személyesen  is  terjesztik  az  élettani  optimum 
többszörösére,  életveszélyesre  felcsalt  hamis  káliumpótlási  optimum normákat  és  veszélyességi 
határértékeket. Például Dr. Surján László kereszténydemokrata egészségügyi miniszter a 343/S/93., 
1993. február 19-i levelével. 

63-64./ Méréstani ellenõrzésrõl készített emlékeztetõ Bp., 1998. IV. 1. (Kód: eml.mta.) a Magyar 
Tudományos  Akadémia  Elnöki  Titkárságán,  amelyben  egy  jelenlévõ  kórházigazgató  és  egy 
kutatóintézeti igazgató fizikus akadémikus és egy akadémiai elnökségi titkárságvezetõ élettan tanár, 
és  Tejfalussy  András  dipl.  mérnök  méréstani  szakértõ  és  Varjas  András  fizikus,  az  OÉTI-tõl 
beszerzett hivatalos konkrét mérési dokumentációk adatai alapján egybehangzóan megállapították, 
hogy  a  fiziológiás  korábbi  tényleges  káliumnorma  a  helyes,  s  hogy  ennek  a  fiziológiás 
káliumnormának  (06  gramm/nap/fõ)  az  1-3  gramm/nap/fõ-re  történt  megnövelése  valamennyi 
egészséges és beteg emberre is mérgezõ, betegítõ hatásúnak bizonyult  az OÉTI által  koordinált 
magyarországi (budapesti és pécsi) egyetemi klinikai orvosi ellenõrzõ mérések során. 

65./  Az Országos Orvosszakértõi  Intézetben felvett  emlékeztetõ,  amelyben dr.  Baraczka  Balázs 
fõigazgató egyetért az eml.mta jelû akadémiai emlékeztetõ tartalmával. Bp.,1998. szept. 7. (Kód: 
Eml.IOI).

66./ A Tejfalussy András által, George Bush USA elnök és az Interpol részére írt méréstani szakértõi 
tájékoztatás  arról,  hogy  az  Amerikai  Tudományos  Akadémiának  és  a  WHO-nak  melyik  hamis 
kiadványai  alapján  szervezik  az  USA nem  kóser  étkezésû  lakosai  kálium-túladagolással  való 
betegítését, életrövidítését, ivartalanítását, kiirtását is. Bp., 2001. 09. 25. (Code: terror.USA)

67./  Várhegyi  László  természetgyógyász,  ny.  rendõr  alezredes,  Magyarországi  Zöld  Párt 
elnökhelyettes, valamint Tejfalussy András dipl. mérnök, tudományos kutató, néhai Dr. Kovács Pál 
országgyûlési képviselõ által a kálium mérgezõ hatásai felderítésével megbízott méréstani szakértõ 
közérdekû bejelentése a Köztársasági elnökhöz a nemzetközi talmudista orvosi bûnözésre alapozott 
apartheidet folytatók ellen. Verõce, 2005. július 15. (Témakód: köztárs.eln). A köztársasági elnökök 
a mai napig se válaszoltak, nem vizsgáltatták ki a közérdekû bejelentést! 

68./  A valamennyi  étkezési  sóban  a  legkevesebb  kálisót  is  tiltó  MSZ-01-10007-82.  szabványt 
csalások folytán sértõen 40% kálisót tartalmazó „csökkentett nátriumtartalmú só” dobozfeliratai.

69./  Az Állami Tisztiorvosi  Szolgálat  Közép-magyarországi  Regionális  Intézete,  Dr.  Rádóczyné 
Kovács Zsuzsanna fõvárosi  tisztigyógyszerész és társai  tudatosan akadályozzák a kálisó mentes 
tiszta konyhasó gyógyszertárakban megvásárlását. Ikt. sz.: 413/2/2007., Bp., 2007. 01. 29. 



70-72./ A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztóvédelmi Fõosztály Élelmiszer-ellenõrzési 
Osztálya,  Csajági  Éva  fõosztályvezetõ-helyettes  egyik  levele  egyik  mondatával  letagadja,  hogy 
forgalomban  vannak  a  szabványt  sértõen  kálisót  tartalmazó  sókeverékek,  miközben  a  másik 
mondatával  elismeri,  hogy  a  „tengeri  sónak”  nevezett  nem  kóser  sókeverékek  10%-a  sérti  a 
szabványt és nagy mennyiségû kálisót tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy ezekkel átlagosan kb. 1 millió 
nem kóser étkezésû lakos életét rövidítik, ennyit ivartalanítanak. 

73-74./ A KIVEZETÕ ÚT (Dr. Rab Zoltán, Pécs, 2003. 07. 31.) Közérdekû tájékoztatás a népirtás 
elleni védekezési lehetõségekrõl. Az egészséget befolyásoló alapvetõ környezeti tényezõk rangsora.

76-77./  Tiszta  ivóvize  mindig  lehet!  Új  tudományos  ivóvíz-tisztítás  otthon.  Háztartási 
ivóvízdesztilláló  kislétesítmény  modell-tervek.  A  desztillálási  maradék:  a  láthatóvá  tett 
ivóvízszennyezés. Sóarzenál. A kóser só Magyarországon és Izraelben tökéletesen kálisómentes! 
Egy gyógyszertár címe, telefonja, ahol igyekeztek beszerezni a nem kóser étkezésûek részére a 
kálisómentes tiszta konyhasót.

78./ Közérdekû nyilvános tájékoztatás a magyarországi agráregyetemek rektorai részére a kálium 
optimum- és veszélyességi határértékek meghamisításának a kiderülésérõl. Verõce, 2007. 05. 28. 
(Témakód: UjszoHamisanKalibrált”. Egyikük sem méltatta válaszra ezt a méréstani tájékozatást! 

79./ Dr. Bíró György és társa: Tápanyagtáblázat címû könyve (Medicina, Budapest, 1999.) 285. 
oldaláról  azok  az  adatokat,  információkat  nyújtó  szervek,  amelyek  félrevezetik  a  nem  kóser 
étkezésûeket a konyhasó- és kálium pótlási optimum határértékeket és veszélyességi határértékeiket 
illetõen, miközben engedik korlátlanul mérgezni a nem kóser élelmiszereket timsóval, Vivegaval 
stb.
 
80./  Feljelentés  a  köztársasági  elnökhöz  és  a  Fejér  Megyei  Bírósághoz  a  Köztársasági  Elnöki 
Hivatal  vezetõje,  a  pénzügyminiszter,  a  legfelsõbb  bíróság  elnöke  és  a  legfõbb  ügyész  ellen, 
Tejfalussy András részérõl, az õt rendõrökkel megveretõk bírák ellen, és õ és a családja és szakértõ 
társai  (és  más  nem zsidó  magyar  lakosok  kárára)  folytatott  bírói  és  köztársasági  elnöki  szintû 
hivatali okirat hamisítások miatt. Verõce, 2008. 07. 20. (Code: FMB-X398-1998-FELJ-080720)

81./  A Váci  Városi  Bíróság  (jelenlegi  elnöke)  által  írt  hamis  (visszaszámozott  iktatású,  hamis 
indokolású, Tejfalussy András neve hamisan írásával a hivatalos nyilvántartásokat meghamisító) 
elõvezetési  parancs,  amelynek  alapján  a  belügyminiszterek  és  mezõgazdasági  miniszterek  által 
hamis iratokra alapozva 1987-tõl folytatólagosan szerveztetett 1997. szept. 10-ei koncepciós peri 
tárgyalás elõtt a rendõrök elrabolták és összeverték Tejfalussy Andrást. Vác, 1997. július 31., Váci 
Városi Bíróság, 8.P.20.367/1992/48., dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika bíró. (Kód: Kautzné-
hamis-irata-970910)

82./  Tejfalussy  András  országgyûlési  szakértõi  megbízólevele  dr.  Kovács  Pál  Szociális-  és 
Egészségügyi Bizottsági titkár aláírásával (1992. április 22., kód: ATT-220419929), mely megbízási 
munka akadályozására folytatták elsõsorban dr. Kautzné és bûntársai a „Tejfalusi  András” (nem 
létezõ személy nevére iktatott) váci bírósági alkotmánysértõ koncepciós pert. 



83-85./  Tejfalussy  András  által  készített  tájékoztatás  (a  Technika  a  biológiában  8.,  A biológia 
aktuális problémái, A mellékvesekéreg biológiája címû - a nem zsidók többségéhez nem eljutott, 
csak  látszólag  nyilvános  kiadvány  alapján)  arról  hogy  az  ezért  1950-ben  Nobel-díjat  kapott 
mellékvesekéreg kutatók mérései is azt bizonyítják, hogy számos betegség azóta nagyságrendileg 
megszaporodásának  elsõsorban  a  hagyományos  (fiziológiás)  sózással  ellentétes  elvekre  alapozó 
„étkezési  sóreform”  a  fõ  oka,  .  (Medicina,  Budapest,  1976.)  A  kiadvány  ismertetésének 
természetgyógyász  szövetségekhez  és  zsidó  médiasztárokhoz  eljuttatása  (Kód: 
BekyLaszlrol080721).  A  többségük  igyekszik  elhallgatni,  elködösíteni  és/vagy  elzárkózik  az 
elismerésétõl. Verõce, 2008. június 30. (kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei). 

86./ Tejfalussy András: Közérdekû nyílt kérdés és észrevétel. Verõce, 2008. 07. 21. 

87./  MÉRTÉKTANI  ellenõrzés  folytatása  címmel,  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  elnökségi 
titkárához,  dr.  Pannonhalmi  Kálmánhoz címzett  levél  (a  tartalma szerint:  közérdekû bejelentés) 
arról, hogy egyes akadémiai és egyéb állami kutatóintézetek kutatói nagyságrendileg eltérõ kálium 
tartalmakat publikálnak ugyanazon növények terméseinél is, s mivel a kálium mûtrágya dózisokat 
ezek alapján bárhogy (a korrupciós stb. érdekeltségeknek megfelelõen is) számíthatják, emiatt a 
precíziós mezõgazdaság program keretében több száz százalékos hibával mûtrágyáznak. Bp., 2003. 
december 17. (Iratkód: Káliumoxid2)

88./ Egymástól nagyságrendben eltérõ táblázati adatok a különféle növények termésével a talajból 
kivont kálium mennyiségekrõl. (Code: KaliumNormaPontatlansag071219)

89./  A  kálisóval  mérgezés  észrevételét  akadályozó  hamis  „Liebig-törvényre”  alapozott 
agráregyetemi oktatási csalásokkal kapcsolatban Tejfalussy András méréstani szakvéleménye arról, 
hogy segíti elõ a jelenlegi hazai agráregyetemi oktatás is a magyar termõterületek „kibuc célokra” 
zsidók által történõ megszerzését. Bp., 2008. december 07. (Kód: LiebigCsalas-081207)

90./  A VÉR RONTÁSI  TÖMEGGYILKOSSÁGI  BÛNTETTRÕL TÁJÉKOZTATÁS.  Az  életet 
lerövidítõ  és  meddõséget  is  okozó  mérgezõ  kálisó  használatot  beszélnek  be  az  egészségjavító, 
gyógyhatású fiziológiás mértékû étkezési konyhasó- és kálium pótlás helyett. Bp., 2000. XII. 29. 
Diagrammal, a vérelektrolitot életveszélyesen eltorzító kálium-nátrium-arány rontási folyamatról. 

91-96./  Azoknak a tehetséges zsidó közszereplõknek a publikált névsora, akiket felkértünk arra, 
hogy segítsenek leállítani a nem kóser étkezésûek elleni magyarországi népirtást. Bp., 2008. 07. 21. 
(Egyikük sem válaszolt.)

97./ TISZTELT HALÁLRAÍTÉLTEK! címmel Tejfalussy András által írt nyílt levél a nem kóser 
étkezésûeket  irtó  „magyar  holokausztban”  tudatosan  bûnsegédkezõ  MAZSIHISZ-ról,  a 
MAZSIHISZ vezetõihez is. Bp., 2003. 05. 12. 

98-105./ Tartalomjegyzék


