
Nyílt levélként Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnek közvetlenül is megküldve

Miután újabban válaszra sem méltatjátok a Mózesi-talmudi fajirtó terrorizmus 
Nobel-díjas mérési bizonyítékait*, közérdekű bejelentésként felteszem felétek a 
ki is „óriásplakátozható” mindenki által érhető egyszerű, de közönséges kérdést:

„A FIDESZ-KDNP vezetősége is a népirtásra alapozó ingatlanspekulánsok seggét 
nyalja?”

*A nagyszámú hatás-okozat mérés tudatos mérgezést bizonyító eredményeit lásd
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/02/PPA-170224sum.pdf

Verőce, 2017.06. 27. 

Jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli ügyvitel (Ptk.) keretében közzéteszi:

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló 
volt minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati szakértő

Kód: hihetomagazin-2

Előzmény 

Az Antall kormány idején személyesen is felhívtam a figyelmed a káliumot mérgezően túladagoló 
műtrágyázás és étkezés mérgező hatásait bizonyító hatásmérésekre, lásd mellékletek. A Nemzetközi
Műtrágya Szövetség által közzétett diagramokra is. Ez utóbbiak szerint Kína és az iszlám országok 
(a nitrogén és foszfor műtrágyákhoz képest) csak elhanyagolható mennyiségű „kálium műtrágyát” 
használnak. Az MDF piac szervezését is végző saját szakértőd, majd Surján László, Gergátz Elemér
és Keresztes K. Sándor miniszterek is akadályozták a védekezést (8253. válasz, 1992. december 8.).
Az interpellációra válasz várás közben a feleségemet súlyos baleset „érte”. A hivatalok eltüntették
a rendőrségi jelentést, ami szerint három személy egy gép elrontásával okozta a balesetét. A bíróság 
irat félre iktatási stb. csalásokkal hárította el a baleset okozói elleni kártérítési pert. Közben Gergátz 
Elemér miniszter Kamara János, majd Kuncze Gábor belügyminiszter segítségével az ügyészekkel  
„gondnokság alá helyezési pert” szerveztetett ellenem. A rendőreitek bilincsben hurcoltak el a „per”
tárgyalására. Miután előtte az irodámban, majd a Bp. III. ker. Rendőségen agyrázkódásosra vertek-
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rugdostak. (1997. szeptember 10-én).  Így is belebuktattam őket a perbe. Közben az III. ker. OTP 
514.000 Ft-ot lelopott a (11703006-20014400) számlánkról. Göncz Árpád hamis irata (X-389/98.) 
máig is fedezi a veretőket és a verőket. Az OTP-s lopást pedig az I-XII. Ker. Ügyészség vezetője 
hamis irata (B.I. 252/1992.)  fedezi. Utóbbiban azt hazudják, hogy az én tartozásom volt az OTP 
által tőlünk ellopott pénz. A verő rendőröket egy katonai ügyész, dr Félix Roland úgy fedezte, hogy 
az ellenük tett feljelentést áttette a polgári ügyészségre. Ott a rendőrök ellenem tett feljelentéseként
bírálhatták csak. Mmivel én nem vertem őket, ejthették vádat. A rendőrségi és ügyészségi vezetők e 
hónapban újra megkísérelték, hogy a hamis vádaskodásaikkal „bolonddá nyilváníttassanak”. Ebbe 
is belebuktak. Mindezek: csalás, csalás, csalás, gyilkolás, gyilkolás, gyilkolás, politikai pszichiátria,
politikai pszichiátria, politikai pszichiátria, rablógyilkosság, rablógyilkosság, rablógyilkosság. Az 
ígért jogállam helyett – izraeli mintára – „talmudi terrorizmus” valósult meg Magyarországon. 

Melléklet-1: 

A kálisó növénymérgező hatását megjelenítő általam feltalált Antirandom hatásmérés:

Láthatóan jobban tolerálják a növények a kálisóval nem kezelt parcellákon a tőszám változást, a 
nitrogén dózis változás és a foszfor dózis változást is a nagy termés tartományban (a feketével jelölt
parcellákon több volt a termés 125 mázsa/hektárnál! Mindenféle növényekkel további több tízezer 
parcellát megmértünk. Mindig, mindenhol bebizonyosodott a káliumműtrágyák kártékony hatása!

Például nem csak a nitrogén és foszfor műtrágya dózis változásokat, de a túlmelegedést, az aszályt 
is jobban tolerálják a kálisóval nem műtrágyázott cserepekben nevelt növények. A kálisóval kezelt 
cserepekben láthatóan sínylődtek és/vagy kipusztultak a növények. Mind a négy paprika fajtánál a 
Kertészeti Egyetem udvarán 1983-ban megvalósított Antirandom Stressz Monitor mérés során és a 
saját kutatóintézetünk verőcei fóliaházában megismételt mérésnél is, lásd 2. és 3. melléklet : 
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Melléklet-2:
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Melléklet-3:
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Melléklet-4: 

Doktori disszertáció is létezik a talaj vízben oldható (ún. „kicserélhető”) kálium tartalmát növelés 
aszálykár, növénypusztulást fokozó mérgező hatásáról:
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Melléklet-5.

Egy Szlovák Tudományos Akadémiai kutató mérnök is fellépett a mérgező kálisóval 

műtrágyáztatás ellen:

Tehát a kálium túladagolás nem csak gazdasági kárt okoz, de rákkeltő és ivartalanító, 

vagyis fajirtó hatású is!
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Melléklet-6:

Jeles hazai orvosok is felléptek a (patkányméreg) kálisóval sózás ellen, az egészséges 

sópótlás helyreállításáért:

Szóbeli nyilatkozat:    Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról 
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M

Vagyis a napi 3 liter víz mellé 27 gramm nátrium-klorid konyhasó, de csak 0,36 gramm 

kálium vérbejuttatása optimális, nem pedig a „Reformkonyha, Stop só, Menzareform, 

Chips-adó, Bonsalt Star kóser tanúsítványos étkezési só kálisó” csalásokkal a magyarokra

rákényszerített dózisok, az ezek alkalmazására felbiztatásokkal az „akármennyi víz mellé, 

akármilyen gyorsan, napi legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 gramm konyhasó”. 

Ez a káliumtúladagolás és konyhasópótlás korlátozás is népirtó hatású. Lásd a magyarok 

elől a hazai népirtó-bérenc lapok, rádiók, televíziók által elködösített (csak sunyipublikált), 

1950-ben Nobel díjjal elismert, ezt bizonyító alábbi hatásvizsgálati mérési eredményeket: 
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Melléklet-7:

Ügykód: nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606a 

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás
  (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK,
HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET
HAMISAN  IGAZOLÓ  „EPIDEMIOLÓGIAI  STATISZTIKÁKRA”  HIVATKOZIK,  TUDATOSAN
MESOKSZOROZZA A RÁK- ÉS AZ EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia

aktuális  problémái”  főcím  alatt  található  „A  mellékvesekéreg  biológiája”  c.  fejezet. Aki  írta,  az

akadémiai  nívódíjas  Dr.  Szabó  Dezső  azokat  az  új  mérési  eredményeket  ismerteti,  amelyek  alapján

Kendall,  Reichstein  és  Hench  1950-ben  Nobel-díjban  részesültek „a  mellékvesekéreg-

hormonok  és  szerkezetük  és  biológiai  hatásuk”  felfedezéséért.  Az  összefoglalás  jellegű  leírás  emellett

további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből

idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók ).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK
AZT,  HOGY  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  ÉS  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  EMBEREK  ÉS
PATKÁNYOK  MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL  KAPCSOLATBAN  A
TUDOMÁNYOS  KUTATÓK  VISZONYLAG  ÁTFOGÓ  ÚJ  VIZSGÁLATI  EREDMÉNYEKKEL
RENDELKEZNEK (134),  AMELYEK SZERINT  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  VAGY KÁLIUMDÚS
DIÉTÁN  TARTOTT  ÁLLATOKBAN  (PATKÁNYOKBAN)  ÉS  EMBEREKBEN  IS
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE,  MIKÖZBEN  A  SZERVEZET
ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a

következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul

ki. (167)

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

4./  Csökken  a  nátrium  kiválasztása,  a  káliumé  fokozódik  (167)  elsősorban  a  vesesejteknél,  de  a

verejtéksejteknél  és  az  emésztőrendszer  mirigysejtjeinél  is  (167-168).  Ha  ez  hosszabb  ideig  tart,

törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 
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5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

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

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

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

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr 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)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

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

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok

jönnek létre. (169) 

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást
(„pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális : 

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,  klitorisz-

megnagyobbodást. (169-170)
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22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./  Felnőtt  nőknél:  klitorisz-megnagyobbodás,  test-  és  arcszőrösödés,  kopaszodás,  érdes  hang,  a

menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés

gyorsulását,  a  hónalj-  és  a  szeméremszőrzet  idő  előtti  megjelenését,  korai  szakáll-  növekedést,

hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

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

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

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODA FELÉ TETT ÚJ FELJELENTÉS INDOKOLÁSA: 

AZ  ÜGGYEL  FOGLALKOZÓ  ÜGYÉSZEK  ÉS  (HAMIS)  SZAKÉRTŐIK  KÖZEL  20  ÉVE  FOLYAMATOSAN  „NEM
BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK EZT, A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A  SÓKITERMELŐ
CÉGEK ÉS AZ ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, S AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK
ELÁRULNI  A  KÁLISÓVAL KEVERT  SZABVÁNYSÉRTŐ  ÉTKEZÉSI  „SÓK” ÉS  AZOKKAL  KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK
KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. EKÖZBEN AZ INTERNETEN IS ÉS EGYÉB PUBLIKÁCIÓKKAL IS BÜNTETLENÜL
RÁGALMAZZÁK AZ FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS TAGADJÁK, HOGY
KÁLIUM- TARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! ILYENEK PL. A  BONSALT ÉS A (BIOKÓSER!)
BONOSAL,  MINDKETTŐ  SZINTE  TELJESEN  KÁLISÓ.  „KONYHASÓPÓTLÓ  GYÓGYTÁPSZERKÉNT”  A
GYÓGYSZERTÁRAK  KORÁBBAN  KB  99%-OS  KÁLISÓTARTALOMMAL  REDI-SÓ-t  ÁRUSÍTOTTAK.  A  LEGÚJABB
NÉPIRTÓ TALÁLMÁNY A VIVEGA, EZ 40% KÁLISÓT TARTALMAZ. AZ BENNE A TALÁLMÁNY, HOGY A MÉRGEZŐ
KÁLISÓ ROSSZ ÍZÉT FŰSZEREKKEL FEDIK EL. DE 20-50% KÁLISÓ VAN SZÁMOS EGYÉB HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ
ÉTKEZÉSI  SÓBAN  IS.  TÖBB OLYAN  „SÓT” IS  TALÁLTUNK, AMELYNÉL  RÁTÖLTÖTTÉK A MÉRGEZŐ KÁLISÓT  A
KONYHASÓRA, ÉS A KÉTFÉLE „SÓT” ÖSSZE SEM KEVERTÉK!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fő okot,
a nátriumhiány okozást  és  káliummérgezést  okozást  elhallgatják,  vagy  ellenkező hatásúnak tüntetik fel.
Miniszteri,  államtitkári  szintről  „elavultnak”  hazudják  az  élettani  optimum  szerinti  (fiziológiás  mértékű)
sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás
helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a fiziológiás infúziós Ringer- oldat ezekével azonos,
optimális nátrium és kálium dózisarányai is igazolják. ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS
IS  MUTATJA,  HOGY  EGÉSZSÉGES  FELNŐTTNEK  IS  RONTJA  A  SZÍVMŰKÖDÉSÉT  NAPI  3-4  GRAMMNÁL  TÖBB
KÁLIUM SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA, SŐT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM
KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MÉRGEZHET!

Verőce, 2014. június 06.                                  Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)
 AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 

2621 Verőce, Lugosi u. 71., T/F:+36-27-380-665 (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T.:366202181408)

Nemrég 150 spermadonornak jelentkezőből 150-nek volt rossz spermája,
lásd:  Szörnyű: Baj van a magyar spermával | BorsOnline - Sztárhírek …
A fent bemutatott konkrét hatás mérések alapján bárki beláthatja, hogy
a túladagolt  kálium sejtmérgező hatásai  következtében a növények,  a
patkányok és emberek is elveszítik a stressz ellen védekező képességet!
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tárgy:
hihető magazin 2. „A FIDESZ-KDNP vezetősége is a népirtásra alapozó 
ingatlanspekulánsok seggét nyalja?” Nyílt levélként Lezsák Sándor országgyűlési 
képviselőnek közvetlenül is megküldve!

küldő:gmail.com
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