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Kód: vegyi-fegyver-na-es-k-rol-fazekas-sandornak-130918

Hamis miniszteri rendeletekre alapozott mezőgazdasági és élelmiszeripari vegyi
fegyver használat, egy több évtizede folytatott országos szaktanácsadási csalás 

A Vidékfejlesztési Minisztérium és elődei eltitkolták, hogy a káliumot és vagy nátriumot tartalmazó
műtrágyák rontják a talajtermékenységet, növelik az műtrágyaköltségeket és fokozzák az aszálykárt
(1. melléklet) A kálisó embert ls állatot is mérgezőre növeli meg az élelmiszerek káliumtartalmát.

Egy hazai vagy külföldi hiteles mérés sem támasztja alá, hogy a konyhasó vagy kálium javítaná a
talajtermékenységet. Az ellenkezőjét viszont – a magyar mezőgazdasági termelők elől az említett
bűnözők által eltitkolt - hiteles magyarországi és szlovákiai mérések is bizonyítják.

Az általam feltalált (GTS-Antirandom) algoritmusokkal tervezett mérés (1982. Budapesti Kertészeti
és  Élelmiszeripari  Egyetem)  közvetlenül  mutatja,  hogy  a  fóliasátorban  létrehozott  aszálykor  a
káliummal nem műtrágyázott  cserepekben életben maradtak a  paprikák,  miközben a káliummal
műtrágyázott cserepekben kiritkultak, elpusztultak (2. melléklet). Jellemző, hogy az Egyetem az
ellenkezőjét hazudta erről a mérésről a Magyar Tudományos Akadémiához eljuttatott jelentésében.
1992-ben saját fóliaházzal Verőcén megismétel mérésünk is igazolta a kertészeti egyetemi (valódi)
eredményt. Ráadásul bizonyítja azt is, hogy a kloridmentes izraeli káliumnitrát is hasonló kárt okoz
aszálykor, mint a kálisó, lásd a minisztériumi szakértők által aláírt jegyzőkönyvben (3. melléklet).

A káliumot  és  vagy  konyhasót  tartalmazó  talajműtrágya  (a  talajsózás)  vegyi  fegyver,  mégis
országosan  árusítják  és  használják.  Tudatosan  csalnak  mindazok  a  tudományos  akadémiai  és
egyetemi tudományos szakértők, kutatók, mezőgazdasági szakvezetők, szaktanácsadók, akik tudják
ezt, de elhallgatják, vagy az ellenkezőjét híresztelik, és árusítani és használni engedik a kálium és
konyhasó tartalmú műtrágyákat, pl. Poly-feed elnevezésű izraeli káliumnitrátot (lásd 4. melléklet).
Csalás az élelmiszerekkel pótásnál előírt Na/K=2/4,7=0,43 „Stop Só programos” dózis arány.  A
Ringer fiziológiás infúziós oldat étkezésnél is optimális Na/K dózisaránya 30 (lásd 5., 6. melléklet)!

A termőtalajokat, állatokat és embereket évtizedek óta mérgező, aszálykor a gazdákat csődbejuttató
mezőgazdasági és élelmiszeripari vegyi fegyver használat (lásd  7. melléklet) nem csak a Magyar
Tudományos Akadémián és egyetemeken eluralkodott bűnözők által szervezett és fedezett mérési
csalásokon alapulnak, hanem a vegyi fegyver használatot és emberi jog sértését tiltó nemzetközi
egyezményeket kijátszó hamis miniszteri rendeleteken is! Addig folytatják a csalást, amíg a magyar
termőföldek és egyéb ingatlanok is az ide települő külföldiek birtokába jutnak (lásd: 6. melléklet)?!

Kíváncsi  vagyok,  hogy az  Országos  Mezőgazdasági  és  Élelmiszeripari  Kiállításon (OMÉK) dr.
Fazekas Sándor miniszter úrnak általam ma személyesen átadott alábbi 2., 5., 7. mellékletnek lesz-
e foganatja? Ha nem, akkor ez azt bizonyítaná, hogy tudatosan folytatják a kálisóval és konyhasóval
műtrágyáztatást, az abbahagyása után is még 5-10 évig talajtermékenység rontó és aszálykár fokozó
csalást és a kálisóval ételmérgezéses népirtást! Remélem miniszter úr „kiirtja” a hibás rendeleteiket!

Verőce, 2013. 09. 18.                               Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
Melléklet 1.
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Melléklet 2.   Kód: mezogazdasagi-anyaghatas-meresi-software

ANTIRANDOM
MEZŐGAZDASÁGI ANYAGHATÁS MÉRÉSI SOFTWARE

Kisiskolás gyerekek is el tudják végezni a fenti hatás ellenőrző mérést!

Csak kálium műtrágya mentes talajban élték túl a növények a mesterséges aszályt!

Kálisózás nélkül egészségesebbek a növények és azok is, akik megeszik a növényeket!

Nem mezőgazdasági termésnövekedés kell, hanem fenntartható egyensúly!

Ne zsákmányold ki a földet, adj is Neki!

ALL SOFTWARE RIGHTS RESERVED!
Tejfalussy András okl. vill. mérnök feltaláló méréstani szakértő, www.tejfalussy.com 

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság
Ellenőrző Központja PJT elnök,  Hungary 2631Verőce, Lugosi u. 71. 

 tejfalussy.andras@gmail.com,  + 36 20 218 1408
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Melléklet 3.
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Melléklet 4.
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Melléklet 5.
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Melléklet 6.

*
Melléklet 7.
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Tejfalussy  András  okl.  mérnök,  Ptk.  484-487.  §.  szerinti  közérdekű
bejelentésekkel  és  -javaslatokkal  kárelhárító  méréstani  szakértő,
AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  gmk,  cégbíróság  által  kijelölt
végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.  www.tejfalussy.com, tel.: +36-
202181408

MAZSIHISZ és bűnsegédei elleni közérdekű bejelentés és feljelentés:   

MÓZES V.7./2,22 ÉS II.23./20-33. „BŰNPROGRAM”

Mózes II. 23. 20-33. és Mózes V. 7. 2, 22. szerint „ki kell irtani minden nem
zsidót  lassan-lassan”,  abban  az  ütemben,  ahogy  a  zsidók  az  elfoglalt
országokban  elszaporodni  tudnak  (mert  egyébként  elgyomosodnának,
elvadulhatnának a nemzsidók által művelt országok termőföldjei. Még erre is
kiterjedt  az  Ó/bűn/szövetségi  fasiszta  mózesi  program,  cselekvési  software
alkotóinak a mértéktelen „internacionalista humanizmusa”). Nem az a fő baj,
hogy a  biblia  írása  idején  a  zsidók  ilyeneket  is  leírtak,  hanem az,  hogy a
legtöbb  ún.  „keresztény  pap”  és  „kereszténynek  mondott”  politikus
bűnsegédkezésével ennek a zsidó náci programnak a modernizált változataival
még ma is igyekeznek kiirtani minden nemzsidót és nem vallásos zsidót is,
jelenleg például a „bennszülött magyarokat”, minket is. 

E célra a „mózesi software” biológiai fegyvereket ír elő. Miközben a zsidókat
megvédi a „Jehova által megáldott kenyerük és ivóvizük”, s biztosítja részükre
a legnagyobb átlagos élethosszat, s kigyógyítja őket minden „nyavalyájukból”,
ki  kell  irtaniuk  a  nem  zsidókat,  amiben  pl.  állatok  is  segítik  őket,  így  pl.
„darazsakat  bocsátanak  a  kiűzendő  népekre”  stb.  A  zsidó  törvénykönyv,  a
Talmud azt is leírta, abból kiderül az is, hogy a zsidók „Jehova által megáldott
kenyere” nem más, mint a tiszta konyhasóval erősebben (vagyis fiziológiásan)
sózott kenyér, s a „Jehova által megáldott” egészségjavító ivóvizük pedig nem
egyéb, mint az egészen tiszta esővíz, ami frakcionálva desztillált tiszta víz. A
Talmud ez utóbbiról azt írja, hogy a nemzsidók nem ihatják. A Talmud szerint a
sózott  kenyér  és  a  nagyobb  mennyiségben  ivott  desztillált  víz  a  legtöbb
(mintegy 83) nyavalya hatásos, általános ellenszere.

Ezekből következik, hogy csak egyetlen módon lehet az ilyen (kóser) kenyér és
a  desztillált  ivóvíz  a  legtöbb  betegség  ellenszere.  akkor,  ha  a  legtöbb
betegséget  a  konyhasó-hiányos  vagy  a  konyhasó  helyett  mérget  bejuttató
étkezés és a szennyezett ivóvíz, ill. a tiszta ivóvíz hiánya idézi elő elsősorban,
ill.  emiatt  nem  lehetséges  belőlük  kigyógyulni.  Ezt  támasztja  alá,  amit
hazánkban 1976 során szinte észrevehetetlenül „publikáltak”, vagyis az, hogy
egy Nobel-díjas kutató csoport kísérletei és sok egyéb kutatócsoport mérései is
kimutatták,  hogy  lassan,  fokozatosan  tönkretehető  az  emberi  (vagy  állati)
szervezet azáltal, hogy folyamatosan csökkentik (akadályozzák) a konyhasóval
nátrium- és klórpótlást és/vagy, ha antifiziológiásra, mérgezőre növelt kálium
mennyiségeket etetnek velük.
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Ma  már  a  mérgező  kálisó  ugyancsak  sós  ízével  pótoltatják  a  konyhasó
használat  csökkentése  következtében  hiányzó  konyhasó  ízt.  Mintha  nem
konyhasót, hanem sós ízt veszítene a szervezet. A konyhasó hiányzó ízét a
kálisó  mellett  fűszerek,  pl.  petrezselyem  ízével  stb.  is  „pótoltatják”  ezek
gyógyhatásaira hivatkozással. 

Valójában  mérgezően  túladagoltatják  a  káliumot,  s  ez  idegmérgező,
kábítószer-hatású is,  s  ezért  az áldozatokat  könnyen hozzá lehet  szoktatni,
miközben  végzetesen  rontja  a  sejtműködést,  elsősorban  a  sejtmembránok
„nátrium-kálium pumpa” szervének a tönkretételével. Nagyon hatékonyan, de
lassanként károsít az ilyen sejt szintű beavatkozás. Az élet alapjait, a sejtek
környezetének  a  nátrium-kálium  egyensúlyát,  vagyis  a  „vérelektrolitot”
hibásítják meg vele. Olyan ez, mintha valaki elrontaná egy ólomakkumulátor
elektrolitját, s ezzel a cellák között az elektromos és anyagcsere kapcsolatokat.
A  vérelektrolit  helyes  arányának  megtartása,  csak  az  alkotó  elemei  helyes
arányban pótlásával biztosítható. A fiziológiás nátrium-, kálium- és vízpótlás is
legalapvetőbb létszükségletünk, éppúgy, mint pl. az oxigén.

A  fiziológiás  konyhasó-  és  kálium-  pótlás  az  első  sejt  keletkezésének  is
alapvető  környezeti  feltétele  kellett  legyen.  A  kóser  étrend  helyesen  a
tengervíz nátrium- kálium aránya szerint pótolja a vérnek a nátrium- és kálium
veszteségeit. Ugyanaz a fiziológiás konyhasó- (nátrium- klór-) és kálium arány
van nemcsak a tengervízben és az emberi vérben, hanem a magzatvízben is,
amit a magzat a méhen belül kortyolgat (Na/K=30/1.) Emiatt ez a fiziológiás
infúziós oldat összetétele is ilyen, ebben az arányban pótolja a nátriumot és a
káliumot (a Ringer oldati Víz/NaCl/KCl=99/0,9/0,03).

A  mózesi  fasiszta  népirtási  program végrehajtása  lehet  csak  az  oka,  hogy
újabban  az  antifiziológiás  nátrium-  és  káliumpótlást  beszélik  be,  mialatt  a
kóser  étrend  fiziológiás  maradt?  A csalók  ehhez  a  mérések  eredményeit  is
meghamisították.  Például  a  mi  egyik  nagy  mérésünk  eredményét  is  az
ellenkezőre hamisították egy egyetem részéről, miután az Antirandom software
szerinti  ezen  mérésünk  kimutatta  a  műtrágyázásra  alkalmazott  kálisó
aszálykárt  fokozó,  növényt  mérgező,  a  stresszek  elleni  védekezést  gátló
hatását. A kálisó aszály ellen védelmet nyújtó hatását tanítják az egyetemek,
ezért kellett letagadniuk az ellenkezőjét egyértelműen bebizonyító ezen mérési
eredményüket (és másoknak a mienkkel egyező eredményeit). 

A  mózesi  népirtási  software  szerint  a  kiirtandó  nemkóser-étrendűeknél
(zsidóknál  is)  antifiziológiás  nátrium-  és  káliumpótlást  biztosítanak  azáltal,
hogy bebeszélik nekik, hogy sokkal több káliumot kell pótolniuk az étkezéssel
(pl. sok zöldséglével), s hogy tekintsék méregnek, nehogy egyék a konyhasót,
a benne lévő nátriumot (lásd: Max Gerzsoni, Székely Edmond, Váradi Tibori és
a  Természetgyógyász  Magazini  stb.  „búzafűlé-itatásos”  és  ahhoz  hasonlóan
nagy, mérgező káliumtartalmú (hyperkalaemizáló)” terápiákat”. Több kórház is
olyan „ápolókat” foglalkoztatott, akik az infúzióhoz többlet káliumot adtak és
ennek  az  utólag  azonosíthatatlan  eredetű  szívleállító  hatásával  tetszésük
szerint, sorozatosan gyilkolhattak.
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A  sokak  által  olvasott  orvosi  tanácsokat  is  osztogató  Természetgyógyász
Magazin legutóbbi száma is kálisót („fedősót”) ajánl ételízesítésre a konyhasó
helyett. Pedig ők régóta (pl. tőlem is) tudják azt, hogy fiziológiásan napi 12-25
gramm  konyhasópótlás  kell,  s  a  sokkal  kevesebb  pótlása  életveszélyt  ún.
„vízmérgezés” okozhat (a konyhasó hiánya miatt), ha valaki izzad és bár sok
vizet  iszik,  de  nem  pótol  elegendő  konyhasót,  és/vagy  ha  túladagolja  a
káliumot (pl. Redi-sóval, Vivegá-val, Coca-Colával vagy sok zöldséglével stb.).

Az előre bejelentett betelepüléssel arányos a magyar bennszülött fogyatkozás.
Az elvégzett élettani mérések, kísérletek eredményei ismeretében jól tudják
tervezni. Ha a kálium több lett a bennszülöttek kenyerében és egyéb ételeiben,
és/vagy  ha  a  konyhasó  lett  „kellően  kevesebb”,  nő  a  bennszülöttek
fogyatkozása. A hamis orvosi tanácsok nagy része valószínűleg nem tudatos. A
legtöbb  orvos  előtt  is  titkolják  az  említett  mérések  eredményeit,  s  a
tankönyveik  olyan zavarosak és  ellentmondásosak,  hogy csak az  találhassa
meg bennük az „igazságot”,  aki  (pl.  a  saját  méréseiből)  már  egyébként  is
tudja. az ilyeneket, ha tudják, szívesen agyonveretik, úgy ahogy agyonverették
az anyákat mentő Semmelweis Ignácot is.

Az orvosok többsége előtt  eltitkolt  (mások által  felvásárolt)  egyik  könyv,  a
Technika  a  Biológiában  8.  kötet,  „A  mellékvesekéreg  biológiája”  (Medicina
Budapest, 1976) szerint, az ebből Nobel díjas és egyéb tudományos kutatók
mérései kimutatták, hogy a nátrium pótlásának antifiziológiásra csökkentése
és/vagy a káliumpótlás antifiziológiásra növelése is elrontják a vérkeringést, a
szívműködést,  magas vérnyomást okoznak,  s mellékvese tönkremenetelt  és
veseelpusztulást,  bőrbetegségeket,  s  idegrendszeri  betegségeket  is,  és  a
stressz elleni védekezőképességet megszüntetik, sőt tönkreteszik a magzatok
ivarszerveit az anyaméhben, ivartalanná is tesznek. Ez is okozza a bennszülött
magyar lakosság gyorsuló fogyatkozását, nem csak az abortuszok nagy száma.
Csak erről szinte soha sem beszélnek.

Az orvosok bűnsegédkezése nyilvánvaló annak alapján, hogy Prof. dr. Issekutz
Béla Gyógyszertan könyve leírta, hogy a kálisó a szív gyengítésével csökkenti
rövid  ideig  a  vérnyomást,  de  utána az  a  korábbinál  magasabb lesz.  Mégis
ajánlják a  kálisót  a  magas vérnyomás ellenszereként,  valamint  a  konyhasó
pótlás  csökkentését  is,  ami  többnyire  szintén  magas  vérnyomás  előidéző
hatású, mert besűríti a vért, s ezúton megnehezíti a keringetését. Módszeres a
csalás.  Az  elmúlt  évben  például  felére  csökkentették  a  gimnáziumi  kémia
tankönyvben  a  konyhasó  pótlás  optimumának  mondott  naponkénti  átlagos
konyhasó  dózist.  Korábban  12  gramm/nap  volt,  most  pedig  már  csak  6
gramm/nap.

Az említett „konyhasó ellenes propagandista” természetgyógyászok és orvosok
a  napi  1  grammos  konyhasó  pótlást  is  súlyosan  életrövidítő  hatásúnak
vélelmezik,  mondják  s  ezúton  lassan,  de  biztosan,  előbb  vagy  utóbb
elpusztítják az ezekben vakon hívőket, esetenként önmagukat is.
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A  legmérgezőbb  a  szíven  is  átkeringő  vérbe  gyorsan  bejuttatott  kálium.
Például, ha 1 órán belül bejut mindösszesen 11 gramm kálium, az legalább
hatszor  annyira  mérgező,  mintha  ugyanennyi  egy  egész  nap  folyamán,
fokozatosan jutna be, s akár szívleállást,  halált  is  okozhat.  Lásd: Dr.  Varga
Péter: „Az intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata” című tankönyvében az
átszámításhoz szükséges tudnivalókat (Medicina Budapest, 1977.) és azt, hogy
több  konyhasó  kellene  a  mérgező  kálium  többlettől  gyorsabban
megszabaduláshoz.  Ezt  pártolják  a  Magyar  Tudományos Akadémia orvos  és
biokémikus elnökségi tagjai és a Természetgyógyász Magazin szerkesztői és a
Természetgyógyász  Szövetség  vezetője  is?  Jelenleg  a  magyar  lakosság  a
fiziológiásan szükséges max.  0,8 gramm káliumpótlás helyett  átlagosan 3,6
gramm  káliumot  kénytelen  enni,  s  egyre  növelik  a  napi  kálium  adagjait,
miközben egyre kevesebb konyhasót javasolnak pótolni.  A hivatalos szervek
vezetői mind támogatják és/vagy hamis szakvélemények, hamis tankönyvek,
hamis  bibliák  (!)  segítségével  is  fedezik,  fedeztetik  a  „népfogyatkoztatási
dietetikai tudományos módszerek” alkalmazását.

Például  a  Magyar  Szabadalmi  Hivatal  arra  adott  szabadalmat  egy
gyógyszerésznőnek,  mert  feltalálta  a  kálisó  kellemetlen  ízét  elfedő,  a
konyhasót alul-, a káliumot túladagoló szabványsértő sókeveréket a „magas
vérnyomás elleni  gyógytápszer” céljára. Előtte ugyanezzel a hamis ürüggyel
szinte  csak  káliumsókat  etettek  „gyógyszertári  forgalomba hozatal  útján”  a
„magas vérnyomás ellenszereként”, pl. a „REDI-sót”.

Magyarország jelenleg is el van árasztva a kálisóval mérgezett legkülönfélébb
szabványsértő  sókeverékekkel.  Sőt  a  nem  kóser  élelmiszer  alapanyag
növényekben is  erősen mérgezőre  növelték  a  káliumtartalmat  a  növényt  is
mérgező kálisónak a talaj-műtrágyaként adagoltatásával. 

Az is bizonyítja, hogy mérgező a kálisóval talajműtrágyázás, hogy például Kína
és számos iszlám ország is nem, vagy csak alig műtrágyáznak a kálisóval. Az õ
műtrágyázásuk során 20-szor  is  több a nitrogén hatóanyag mint  a  kálium,
nálunk viszont akár 3-szor is több a kálium- (K) hatóanyag, mint a nitrogén
(N) hatóanyag a nálunk folytatott műtrágyázások során.

Például a hazánkban általánosan használtatott „vegyes műtrágyákban” N/P/K
=  8/16/24.  Az  Izraelből  hazánkba  importált  kálium-nitrátban  pedig
N/K=13/46.  Holott  a  Nemzetközi  Műtrágyaszövetség  statisztikái  szerint
Izraelben már nem is használnak kálium-nitrátot a talaj-műtrágyázásaik során.

A  nem  desztillált  ivóvizet  azáltal  teszik  életet  rövidítővé,  hogy  egyre  több
szennycsatornával,  egyre  több  vírusos  ürüléket  koncentrálnak  a  folyókba,
ahonnan a vezetékes vizet veszik, azt csak szűrik és klórozzák, miközben nem
lehet  elpusztítani  a  vírusokat  klórozással.  Bebeszélik  azt,  hogy  a  vírusos
ürüléket is tartalmazó vezetékes ivóvíz sokkal alkalmasabb ivóvíznek, mint a
vírusmentes,  méregmentes  tiszta  desztillált  víz,  s  hogy tiszta  desztillált  víz
életveszélyes  „vízmérgezést”  okoz,  pedig  a  konyhasó  hiányosan  pótlására
rábeszélésük következtében alakulhat ki (a konyhasó- hiány miatti) közvetlen
életveszély.
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Az  „étkezési  desztillált  víz”  azzal  van  forgalomban,  hogy  ivás  előtt  mindig
„hozzá kell keverni túlszennyezett vizet, kb. fele-fele arányban”.

Az idézett mózesi népirtási software azt is említi, hogy darazsak is alkalmasak
más népek kiűzésére. De darazsak helyett madárinfluenza vírusokat is lehet
alkalmazni. Ezek tojásokban elszaporítására nemrég egy üzemet hoztak létre
hazánkban.  Attól  lehet  rettegni,  hogy  mikor,  hol  dobnak  majd  el  a
madárinfluenza  vírussal  megfertőzött  tojást.  Miután  gyártani  kezdték  a
fertőzött tojásokat, rögtön kitört a madárinfluenzás járvány hazánkban is. Ez
kiűzi  innen  a  turistákat  is.  Egy  biológiai  fegyver  a  madárinfluenza  vírusait
szaporító madártojás.

Karanténba akarják záratni a veszélyeztetett magyar lakosságot, vagy esetleg,
mint  a  veszélyeztetett  madarakat  is  szokták,  majd  a  magyarokat  is
gázkamrában  végzik  ki?  Arra  is  gondoltak,  hogy  a  szennycsatornák  útján
elterjedhet a vírus a fertőzött tojások vagy a megfertőződött üzemi dolgozók
ürüléke révén? Ha nem félnek ezektől, két oka is lehet. Az egyik az, hogy csak
szélhámoskodnak a vírussal  fenyegetettség elhitetésével.  A másik lehetőség
pedig  az,  hogy  az  influenza  gyanú  elleni  védőoltás  segítségével  akarnak
valamit elérni a Mózes software keretében? Ha ugyanis a kenyér és az ivóvíz is
más  lehet  a  kóser  étrendűeknél  és  a  nem  kóser  étrendűeknél,  akkor  a
védőoltás is más lehet. Egészségvédő, meg halálos. Utóbbihoz elegendő, ha
majd csak „hatástalan” a madárinfluenza vírus ellen?!

A  kálisó  erős  mérgező  hatásainak  a  mérése  alapján  általam országgyűlési
méréstani  szakértőként  elkezdett  tájékoztató  munkát  itt  „közérdekű
létvédelemként” folytatom (a Ptk. 484-487. §. alapján) a tömeggyilkos mózesi
program  végrehajtását  szervező  és  elhallgató  bűnös  akadémikusok  és
miniszterek és országgyűlési képviselők, valamint az ENSZ és az Európai Unió
szervei helyett, igényt tartva a „holokauszt károk” részünkre kifizettetésére.

Mózes egy fasiszta volt. A könyvei szerinti népirtási módszereket alkalmazók és
az  alkalmazását  elhallgatók  is  mind  fasiszták.  Véleményem  szerint  Mózes
fasiszta népirtási biológiai fegyverei vannak elterjesztve hazánkban, de számos
más  országban  is,  ezek  kormányai  tudtával  és  közreműködésével.  A
Belgyógyászati  alap-tankönyv  (Prof.  Dr.  Magyar  és  Prof.  Dr.  Petrányi:  „A
belgyógyászat alapvonalai-II.”) szerint, akkor is már EKG-t torzítóan mérgező a
kálium túladagolás szájon át, ha lassan, egy egész nap során jut be összesen
3,6 grammnál több kálium egy egészséges felnőttnek a szervezetébe. Amióta a
műtrágyákhoz kevertetik  a  kálisót  hazánkban (1960),  s  amióta a konyhasó
pótlására engedélyezték és ajánlják a kálisót (1980), már több mint 600.000-
rel csökkent a hazai magyar bennszülöttek száma, s kb. 250.000 személy, azaz
a népirtással kiürített ingatlanoknak megfelelő számú külföldi telepedett be a
kipusztított magyarok ingatlanaiba.
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A hazug, csaló, tolvaj, rablógyilkos FASISZTA „mózesi-talmudistanáci-disznók”
és a bűnsegédeik elleni  határozott  fellépés ANTINÁCIZMUS, ANTIFASIZMUS,
nem antiszemitizmus, hanem „ANTISZEMÉTIZMUS”. 

A  fentiekkel  kapcsolatban  számos  konkrét  bizonyíték  tekinthető  meg  az
Agroanalízis  Tudományos  Társaság  pjt  „www.aquanet.fw.hu”  internetes
honlapján.

A  szakértőtől  közvetlen  tájékoztatásként  kapták:  dr.  Sólyom  László,  mint
Magyar Köztársaság elnöke és dr. Mikola István országgyűlési képviselő és a
jelen  irat  Európai  Unió  illetékes  fórumaihoz  is  eljuttatását  kérve  tőlük:  Dr.
Béres Béla és Dr. Illés Zoltán.

Verőce, 2006. 07. 13.

Tisztelettel:

Tejfalussy András
dipl. mérnök feltaláló méréstani szakértő
Magyar Létvédő Kör, Hungary 1036 Bp., Lajos u. 115.
„www.aquanet.fw.hu”, e-mail: ujvizforras@freemail.hu

Tel./fax: 36-1/250-6064, 36-27/380-664

Mint  nyílt  levél,  az  apartheid  módnak  az  ismertetésére  az  Európai
Parlament részére is megküldve, 2006. 07. 13-án.

Itt  kattinthat a  "zsidó  titkosszolgák"  bűnsegédei  által  Tejfalussy  András  és
családtagjai  ellen  szervezett  "véletlen  balesetokozásokra"  és  az  elkövetőik
bírák és ügyészek általi fedezésére:

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/brezsny
eves.htm 

Megjegyzés:  A  www.aquanet.fw.hu honlapot  (a  bűnöző)  közösséget  sértő
dokumentumok  közzététele  miatt  engem  rágalmazó  hazai  médiafelügyelő
eltüntettette a hazai internetszolgáltató FREEWEB.HU szerveréről. Azóta a nem
magyarországi szerveres www.tejfalussy.com új honlapomon belül működik.

Verőce, 2013. 09. 16.

Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)

Függelék: HATÓSÁG (ÜGYÉSZ, RENDŐR, BÍRÓ STB.) KORRUMPÁLÓ BŰNÖZŐ NEM
BÜNTETHETŐ? (Kód: feljelentes-hivatali-kotelesseg-130204)
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Kód: feljelentes-hivatali-kotelesseg-130204

HATÓSÁG (ÜGYÉSZ, RENDŐR, BÍRÓ STB.) KORRUMPÁLÓ BŰNÖZŐ NEM BÜNTETHETŐ?
 
"KEDVES OLVASÓ, HA ÖN HATÓSÁG TAGJAKÉNT, VAGY HIVATALOS SZEMÉLYKÉNT
OLVASSA  HONLAPUNKAT  HIVATALI  ELJÁRÁSA  SORÁN,  AKKOR  FELHÍVJUK  A
FIGYELMÉT, HOGY AZ OLDALON OLYAN KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSI ADATOKON
NYUGVÓ BIZONYÍTÉKOK VANNAK,  AMELYEK TUDOMÁSRA JUTÁSA FOLYTÁN a Be.
171.  §-ának (2)  bekezdése alapján kell  eljárjon a  Büntetőtörvénykönyv 137.  §-a
szerinti hivatalos személyként ! A Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint a hatóság tagja
és a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott  bűncselekményt -  ha az
elkövető ismert, annak megjelölésével - feljelenteni. A feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási
eszközöket, ha ez nem lehetséges, a megőrzésükről  kell  gondoskodni. E rendelkezésből az
következik,  hogy az irreleváns információk kiszűrésének az időpontját követően a releváns
adathalmaz további elemzése is szükséges ahhoz, hogy a feljelentés megtételéről történjen
intézkedés... Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata. Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB
határozata  ...KÜLÖN HÍVJUK FEL A FIGYELMET a  Tisztességes  eljárás  védelméről  szóló
2009. CLXIII. törvényre ( Link), amely a korrupciót feltáró hivatali alkalmazottak védelméről és
díjazásáról is rendelkezik."

Mivel a bűncselekményre utaló bizonyítékról értesített rendőrök, ügyészek, bírók, minisztériumi
vezetők, országgyűlési, önkormányzati stb. hivatalnokok, s főleg a hivatalvezetők (korrupt?)
többsége  rendszeresen  semmibe  veheti  és  vagy  szembe  hazudhatja  a  bűncselekmények
hozzájuk  eljutott  legkonkrétebb  leírásait  és  bizonyítékait  is,  idézem az  általuk  elszabotált,
kicselezett korábbi törvényt is: 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT IS KAPJA: dr. NAVRACSICS TIBOR miniszter úr!

Budapest, 2013. 02. 04. 

Tejfalussy András
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