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ORSZÁGMÉRGEZTETŐ CSALÁSOK BIZONYÍTÁSA

A Biblia alapján II. János Pál, Benedek és Ferenc pápa is 
figyelmeztet arra, hogy létfotosságú a sózás. A Bibliában is 
benne van, hogy óvakodni kell a nem tiszta sótól, vagyis a 
mérgező kálisótól. (Pl. Németh Sándor, a Hit Gyülekezet 
lelkésze épp ma adta elő, hogy a „vérben van a test élete”.)

1950-ben Nobel díjat kapott három mellékvesekéreg kutató,
a konyhasó hiányos, mérgező kálisót tartalmazó étkezési 
sók életrövidítő és nemzőképesség rontó hatásait bizonyító 
méréseik alapján. Szlovák akadémiai kutatások is igazolták,
hogy az élelmiszer növények mérgeződnek és mérgezőek 
lesznek, ha káliummal műtrágyázástól 90 mg/kg-nál 
nagyobb a talajok vízoldott káliumtartalma. (lásd Új Szó, 
„Túl sok a kálium”, 1988. IX. 16.). Ehhez képest az MTA-s 
Agrokémiai Kutatók, pl. a dr. Buzás István által szerkesztett
szakkönyvben is, azt hitették el, hogy minden talaj annál 
jobb, minél több benne a vízoldott kálium. 

Egy politikai publicista, Arthur Kostler „Sötétség délben” 
című, 1940-ben kiadott dokumentum könyve szerint, a 
műtrágya kálisó mérgezőségének eltusolása nem új. Pl. a II.
Világháború előtt a Szovjetúnióban kivégeztek 31 tudóst, 
akik feléptek a kálisóval műtrágyázás ellen. Azóta a legtöbb
országban, kivéve Kínát és az iszlám országokat, bebeszélik
a kálisóval állandóan műtrágyázás feltétlen szükségességét. 
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Ezek pusztítják ki a keresztényeket. Hazánkban például 
kosher, vagyis Izrael állami tanúsítvánnyal, lehető legjobb 
étkezési sóként reklámozzák a kálisót, BONSALT 
elnevezéssel. Az általam 1970-1980 között feltalált 
„kombinatorikus mérés” közvetlenül is megjelenítette a 
kálisóval műtrágyázás erős, növénymérgező, aszálykárt is 
fokozó mérgező hatását. Lásd Magyar Mezsgye: „Nem 
kellene automatizálni a a mérgező mezőgazdasági 
vegyszerezést”,  2017. 06. IV. évf. 6. szám. (Ezzel a 
szabadalmazott találmányommal jelenleg is Nobel díjra 
pályáznak egyes akadémikusok, aki megismerhették.) 

Újabban az izraeli HAAREC lap nyíltan azt híreszteli, de a 
káliummal mérgezés és konyhasópótlás akadályozás, s az 
ivóvíz szennyezés, a tényeges okok elhallgatásával, hogy 
nyugaton 2050 után már nem lesz nemzőképes férfi, vagyis 
magyar keresztény sem. 

Előzmény: néhai Dr. Nagy Bálint, a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium korábbi főosztályvezetője által
1980-ban összehívott értekezleten bebizonyítottam, hogy az
általuk addig végzett „randomizált elrendezéses”, hiányos 
kezelési variációs, pontatlan mérések teljesen alkalmatlanok
a műtrágyák valódi biológiai hatásai ellenőrzésére (lásd: 
www.tejfalussy.com, https://www.youtube.com/watch?
v=mrB3tltGl8A&feature=youtu.be. 
Hivatalosan elismertettem, hogy csak az általam feltalált 
sok kezelési változós, ANTIRANDOM KEZELÉSI 

https://www.youtube.com/watch?v=mrB3tltGl8A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mrB3tltGl8A&feature=youtu.be
http://www.tejfalussy.com/
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ELRENDEZÉSES kombinatorikus mérésekkel lehet 
ténylegesen ellenőrizni és optimalizálni a talaj kezelések 
biológiai hatásait. 

Előbb a minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai 
Központjában, majd az általam bejegyeztetett Agroanalízis 
Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és 
Gazdaságosság Ellenőző Központ pjt majd gmk (jelenleg 
újra pjt) keretében mérésekkel bebizonyítottuk a kálium- 
műtrágyázással növelt mennyiségű vízoldott kálium talaj- 
és növénymérgező, aszálykárt is erősen felfokozó hatását. 

A nyomozási eredményeinket átadtam az Országgyűlés 
Szociális és Egyészségügyi Bizottságának, ahonnan Dr. 
Kovács Pál titkár, a későbbi egészségügyi miniszter felkért 
a nyomozásra. Miután az interpellációt szembehazudák az 
illetékes miniszterek, feljelentést nyújtottam be a Pesti 
Központi Kerületi Bírósághoz, amelynek a végzése alapján 
(13.B.24.211/1993/2.) a rendőrség nyomozni kezdett. 
Ennek során beszerezték a Kálium-R tabletta klinikai hatás 
vizsgálati jegyzőkönyvét, ami szerint 8 ilyen tabletta 8 óra 
alatt kiszivárgó 4 gramm káliumtartama 6-ból 5, előtte 
egészséges embernek gyomorfájást, és egyiküknek 
gyomorfali vérzést is okozott. Azt is kinyomoztuk, hogy a 
REDI sóként napi 6-10 gramm fogyasztását ajánlással 
engedélyezett kálisó 2 grammjától 10-ből 10 embernek a 
felére csökkent a vizeletkiválasztása, a 4 grammtól pedig  
mindegyiküknél mérgező lett a vér(szérum) káliumtartalma.
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Amikor az akadémiai és egyetemi szakértőktől beszerzett 
hamis szakvéleményeik alapján mindezeket szembehazudta
az illető rendőrségi vezető (dr. Petőfi Attila) és leállította a 
nyomozást,  ellenőriztettem a hatásmérési bizonyítékokat az
MTA elnökségi Titkárságát vezető Dr. Panonhalmi Kálmán 
segítségével, majd az Országos Igazságügyi Orvosszakértői
Intézet vezetőjével, Baraczka Balázzsal is. Mindenben 
igazolódott, hogy mérgező a kálium akadémiai szakértők 
által előírt emelt dózisa. A Dr. Kovács Pál által benyújtott 
interpellációt szembehazudó miniszterek (8253. sz. 
miniszteri válasz, 1992. december 8.) és a belügyminiszter, 
és az ügyészek ahelyett, hogy vádat emelnének a kálisóval 
talaj- és népmérgezők ellen, azóta is azzal foglalkoznak, 
hogy bolondnak próbáljanak feltünteni. Miután nem tudtak 
„gondnokság alá helyeztetni”, úgy  sem, hogy a bírósági 
tárgyalásra bilincsben elhurcolás előtt az irodámba betört 
rendőrök ott és a rendőrségen agyrázkódásosra rugdostak, 
véresre vertek (1997. szeptember 10.), Göncz Árpád 
köztársasági elnök íratott egy hivatalos levelet (X-
398/1998.), amiben azt hazudják, hogy már a rendszerváltás
előtt gondnokság alá lettem helyezve. (Például a folyamatos
választójogom is bizonyítja, hogy hazudnak).

Közben leállítottam a „gilisztahumusz” termeltetési csalást, 
legalább 200.000 embert mentve meg az eladósodástól. A 
kárelhárításokért járó összeg kifizetésére indított fővárosi 
bírósági keresetet (2.P.20.129/1993), azzal az ürüggyel nem
engedték letárgyalni, hogy megvárják a gondnokság alá 
helyeztetés sikerét.
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Miután sehogy sem tudtak gondnokság alá helyeztetni, 
nemrég (a NAV révén) levonták a le nem tárgyalt díjazási 
per illetékét a nyugdíjamból. Az ügyészek elutasították a 
bírósági csalás elkövetői elleni feljelentéseket. Ezt is!

Az ügyészek az interpelláció közben a feleségemnek súlyos
rokkantságot okozó balesetet előidéző személyek elleni 
vádemelést is elszabotálták. De a hivatalosan bemért váci 
vízmű kút óriási vízszennyezettsége okai kinyomoztatását 
is elszabotálták az ügyészek. A Pest Megyei Ügyészség 
(1/7, 15346/1993.), azzal, hogy engem, a feljelentőt bíróság
által bolondnak nyilvánítottnak hazudott.

A népellenes csalásokat bizonyító méréstani találmányomat 
ellopási és kálisóval keresztény mérgezési csalások fedezői 
a belügy nyilvántartásokban több ízben meghamisították a 
nevem, sőt az ingatlanaim tulajdonjogát, de még a személyi
számom is. Ez egy jogosítvány hoszabbításomkor derült ki!

Ezen ügyekben az ügyészek egymást mentegetik és újabban
is igyekeznek elmebetegnek feltüntetni. Legutóbb pl. az 
1.Nyom.904/2019/1 és PM.1742/2019/2. sz. nyomozás 
elutasító hamis határozataikkal.  

Fentiek miatt, a www.tejfalussy.com honlapomon közzétett 
mérési bizonyítékok alapján ezúton kérem az innovációs 
miniszter Dr. Palkovics Lászlót, hogy ő maga személyesen 
foglaljon állást, azonnal állítsa le a kálisóval talajmérgezés 
automatizálását, s folytattasson le bűnügyi vizsgálatot az

http://www.tejfalussy.com/
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MTA-sok által folytatott találmány lopások, hatás-mérési 
bizonyíték semmibevételek, bizonyíték eltünések és hamis 
szakvélemények bűnügyében. 

Jelen feljelentést országmérgeztető akadémiai, miniszteri és
ügyészi csalások elleni további feljelentő iratként a hazai 
rendőrségnek és ezzel a nemzetközi interpolnak is, de a 
legfőbb ügyésznek is megküldöm. Ezúton feljelentem Áder 
János köztársasági elnököt is, aki vízminőség- és sózás 
rontással országmérgezést, keresztény kiirtást fedez az X-
398/1998. ikt. sz. hamis irattal. 

Az itt feljelentett személyek valószínűsíthetően az Alliance 
Israélite által 1910-ben közzétett Magyarország elrablási, a 
keresztény magyarokat kiűzési, magyar kipusztítási tervet 
szolgálják.

Budapest, 2019. 08. 11.

(nemes Sydo) Tejfalussy András, megbízásos és megbízás 
nélküli kárelhárító tudományos szakértő oknyomozó 
mérnök (néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány és Dr. 
Tejfalussy Béla táblabíró unokája). Lakcím: Magyarország, 
2621 Verőce, Lugosi u. 71., levélcímek: 1036 Bp. Lajos u. 
115. III. 18. tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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