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HELLÓ MAGYARORSZÁGI JOGÁSZOK! ANTIKSZEMITA TERRORISTÁK 
IRTJÁK A MAGYAR NÉPET! 

Segítsetek interpellációval helyreállítani az egészségesen sózást!
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ELŐSZÓ:

1982  óta  vizsgálom  a  túladagolt  kálium  növényekre,  állatokra  és  emberekre
gyakorolt  mérgező hatását  a nemzetközi  szabadalmaim (lásd  www.tejfalussy.com
honlapon a GTS-Antirandom rovatban) szerinti GTS-ANTIRANDOM Kombinatorikus
hatás mérések alapján.

Miután a későbbi miniszter orvos Dr. Kovács Pál,  az Országgyűlés  Szociális és
Egészségügyi  Bizottság  titkára  személyesen  felkért  rá,  interpellációt  is
előkészítettem az ügyben: 

http://www.tejfalussy.com/
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Professzor  úr  vonatkozó  szóbeli  szakvéleménye  is  megtekinthető  a
www.tejfalussy.com honlapon, lásd 10. Videó.

Valamennyi gyógyszerész és orvos is azt tanulta, hogy ez az optimális dózisarány:

http://www.tejfalussy.com/
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Miért engedik mérgezőnek hazudni a tiszta desztillált viz és konyhasó 110-es dózis arányban 
fogyasztását, amikor a Ringer, a Salsol és Salsola infúziókis ilyen dózis arányban juttatják be 
a vérbe? 
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Már csak kevés helyen árusítanak biztosan kálisómentes, megbízhatóan tiszta étkezési
konyhasót:

    

Egy zsidó ismerősöm által izraeli kosher boltban vásárolt étkezési konyhasó teljesen tiszta
Nátrium-klorid konyhasó. Akkreditált hazai gyógyszerlaborban bevizsgált „gyógyszerkönyvi
tisztaságú” konyhasó a www.tisztaso.hu honlapról interneten is megrendelhető: 
Iratjel: 2.Kalium-interpellacio-elokeszitese-191119

http://www.tisztaso.hu/
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Csak  a  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti  „GTS-Antirandom  Kombinatorikus  hatás-
kalibráló  mérési  eljárási”  software-im  szerinti  mérések  (a  szabadalmaimat  lásd
www.tejfalussy.com,  GTS-Antirandom  rovatban)  teszik  lehetővé  több  különböző  hatás
kombinációinak a biológiai következményei tényleges kalibrálását. Nagyüzemi körülmények
között is megjelenítik, kimutatják a kombinált mezőgazdasági vegyszerezések előzőleg nem
ismert és vagy tudatosan eltitkolt veszélyes biológiai következményeit. Például a talajban
kálium műtrágyákkal növelt vízoldott kálium tartalom mérgezőségét is megjelenítettük vele! 

Bemutatom az erről  írt  Magyar Tudományos Akadémiai  pályázatomhoz a Mezőgazdasági
Minisztériumi volt munkahelyem vezetősége által készített, díjazást javasló szakvéleményt,
és egy akkori főosztályvezetőm, Dr. Buzás István által, bevezetés a gyakorlati Agrokémiába
címmel írt szakkönyv szerinti szakvéleményt is:

  
 

        Megjegyzés: Évekkel később, ehhez képest,  az MTA „Tudományetikai
         bizottsága” letagadta, hogy ismerik az erre vonatkozó találmányomat!

         

 

       Megjegyzés: Nem 1987, hanem 1976 ezen találmányom elsőbbsége!    

http://www.tejfalussy.com/
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A növények elveszítik a környezeti túlterheléshez alkalmazkodási képességüket, a
szabadalmam szerinti aszályhatás ellenőrző Antirandom mérés ezt is megjelenítette:

Nem
csak  a
kálisóval

műtrágyázás  fokozta  katasztrófálisra  az  aszálykárokat,  de  az  izraeli  káliumnitráttal
műtrágyázás is:
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Megjegyzés: Az általam 1976-ban feltalált, 1979-től a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ
által is használt, s általam 1985-ben tovább fejlesztett, külön is szabadalmaztatott GTS-Antirandom
kombinatorikus hatás méréseket megalapozó bázis software-reim alapján a szántóföldi nagyüzemi
technológiák sokváltozós variációi létrehozását és ezek hatásai bemérését is „digitalizáltuk”. Ezen
software-eim és az ezeken alapuló hatás-mérő létesítmény terveim és alkalmazásaik itt tekinthetők
meg:  https://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html 

https://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html
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A szántóföldi nagyüzemi technológiai elemek kombinációi hatás-vizsgálatát digitalizáló Antirandom software
közvetlenül mutatja, hogy kisebb termésűek a több káliummal és több foszforral kezelt világosabb parcellák:
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Az Innofinance Általános Innovációs Pénzintézet azután, hogy a GTS-Antirandom „kombinatórikus
mérésekkel”  bebizonyítottuk  az  izraeli  káliumnitrát  műtrágya  aszálykárokat  is  növelő  mérgező
hatását  is,  már  nem  támogathatta  tovább  a  fejlesztést.  Lehet,  hogy  emiatt  majd  a  jelenlegi
„innovációs miniszterünket” sem érdekelheti?
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IVARTALANÍTJA IS A MAGYAR LAKOSSÁGOT A KÁLIUMMAL MŰTRÁGYÁZOTT NÖVÉNYEK
TÁPLÁLÉKKÉNT FELHASZNÁLÁSÁVAL HOSSZABB IDEIG TÚLADAGOL(TATOT)T KÁLIUM:
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Az állati- és emberi táplálékok káliummal műtrágyázással mérgezett növényekkel és
vagy konyhasó helyett kálisóval sózással növelésének a hatás vizsgáló kísérletek
alapján várható következménye az immunrendszer tönkremenetele.  Az egészség-
veszélyeztető hatások elleni védekezési képesség csökkenése. A nemi jelleg torzító
(„elbuzisító)  „pszeudohermafroditizmus” is!  Kb.  a  káliummal  mérgezett  negyedik
nemzedéknek a visszafordíthatatlan nemzőképtelensége, a teljes fokú meddősége!!!

Idézet az MTA Talajtani Kutatóintézeti PhD. Kádár Imre „A növénytáplálás alapelvei
és módszerei” című, egyébként a kálium műtrágyázást népszerűsítő, általa 1992-ben
kiadott könyvéből:

MEGJEGYZÉS:  Ez  is  azt  bizonyítja,  hogy  a  hazai  állami  egészségügyi  vezetők,
egyes hazai  kutatók  közreműködésével  gátlástalanul  kísérleteznek  a  magyarokat
várhatóan  tömegesen  ivartalanító,  vagyis  véglegesen  kipusztító  mérgező  kálium
túladagoló étkezésre való felbiztatással. Tudatosan felbiztatják a magyar embereket
a patkányméreg kálisónak a konyhasó helyett étkezési sóként használatára. Az ezt
megengedő hamis élelmiszer törvénnyel, s az ehhez módosított hazai étkezési só
szabvánnyal.  Valamint  hamis egészségügyi  miniszteri  állásfoglalásokkal.  Közben
milliárdos összegekkel pénzelik  a „Nemzeti  Stop só Program” csalást és „Chips
adóval”  büntetik  a  konyhasóval  normálisan sózó élelmiszer  gyártókat.  Az  ebből
származó bevételből  fizetésemelés ígéréssel  jutalmazzák az alábbi szakvélemény
szerinti, élettanilag optimális víz, konyhasó és kálium dózisokat titkoló orvosokat!
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KORÁBBAN,  EGYETEMI  DOKTORI  DISSZERTÁCIÓ  IS  LETT  BELŐLE,  MÁSOK  IS
BEMÉRTÉK,  HOGY  A  TALAJOK  VÍZOLDOTT  KÁLIUMTARTALMÁNAK  A  NÖVEKEDÉSE
NÖVÉNYPUSZTÍTÓ HATÁSÚ. MÉGIS NEVES AKADÉMIAI SZAKÉRTŐK A MAI NAPIG IS AZT
HÍRESZTELIK, HOGY A TALAJ ANNÁL JOBB, MINÉL TÖBB BENNE A VÍZOLDOTT KÁLIUM: 
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Hamis hatáskalibráción alapul a káliummal műtrágyázással növény- és élelmiszer mérgezés:

Kedves Buzás István!

„Népmérgező is a talajban 90 mg/g-nál több vízoldott kálium, amit az általad szerkesztett könyv jónak tüntet fel. Nézd 
meg a „Túl sok a kálium” (Új szó, 1988. IX. 18.) cikket és a www.tejfalussy.com-on a kombinatorikus hatáskalibráló 
méréseinket!”

A címzett részére SMS-ben is megküldte: Tejfalussy András okl. vill. mérnök, hatás kalibráló mérés tudományi kutató 
feltaláló,  Buzás István egykori MÉM-NAK-os főosztályvezető volt munkatársa ( 2019.09.22., 09:11)

(Kód: Buzasekhamiskaliumkalibracioja190922)

http://www.tejfalussy.com-on/
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MEGJEGYZÉS: Miért nem kaptam még meg a választ A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS
egyik fenti címzettjétől sem az alábbi közérdekű bejelentésemre? Tudtommal 30, ill.
legfeljebb 60 nap törvény által az érdemi válaszadásukra részükre előírt határidő!
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Nemzetközileg régóta lelepleződött dózis kalibrálási hatás mérési csalás a magas
vérnyomás betegség konyhasónak tulajdonítása és a csökkentett konyhasópótlás
és a túladagolt kálium vérnyomáscsökkentő egészségjavító hatásának híresztelése:
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Valamennyi orvos,  gyógyszerés és természetgyógyász köteles tudni,  hogy Nobel
díjat kaptak 1950-ben a csökkentett étkezési konyhasó dózis és növelt káliumdózis
életrövidítő és ivartalanító hatásait konkrét patkány- és ember etetési dózisvaricáiós
kísérletekkel bebizonyító mellékvesekéreg kutatók: 

A NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MELLÉKVESEKÉREG-MÉRÉSEI BEBIZONYÍTOTTÁK, HOGY A
HAGYOMÁNYOS,  FIZIOLÓGIÁS  SÓPÓTLÁSSAL  ELLENTÉTES  ELVEKRE  ALAPOZOTT
„ÉTKEZÉSI SÓZÁSI REFORMMAL” TUDATOSAN IDÉZTÉK ELÕ A BETEGSÉGEK MA MÁR
TAPASZTALHATÓ NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁT. 

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában,
„A biológia aktuális problémái” fõcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki
írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezsõ 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  jellegû  leírás
emellett  további 61 tudományos publikáció mérési  eredményeire is  hivatkozik.  (Az alábbiakban
zárójelben jelzem, hogy a könyvbõl itt 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
ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A késõbbi,  hosszabb  távon  is  egészségkárosító,  életrövidítõ,  ivartalanító  stb.  hatások,  például
konkrétan a következõk: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szõlõcukor-képzõdés, 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 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)



Iratjel: 2.Kalium-interpellacio-elokeszitese-191119
 

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 nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./  A  vér  besûrûsödése  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)

Fokozatosan, évtizedek alatt, kb. 1960 óta rontották el az étkezéssel bejuttatott konyhasó nátrium és
a  kálium  dózisarányát  életrövidítő  és  ivartalanító  mérgező  hatásúra  a  kálisóval  műtrágyáztatott
élelmiszer  növényekkel  és  a  konyhasó  helyett  kálisóval  „sózatott”  mérgező  élelmiszerekkel,  az
újabban .„Nemzeti Stop Só Program” és Chips adó”-nak elnevezett, az MTA-nál szervezett csalással! 
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Az  étkezési  kálium  túladagolás  hatásai  felderítésében  segítő  Dr.  Nagy  Gábor
állatorvos  ENSZ  szakértő,  a  PhylaxiaOltóanyag  Gyár  volt  igazgatójának  a
szakvéleménye  a  megnőtt  káliumtartalmú  élelemnek  (p.  az  ún.  „búzafű”-nek)  a
szarvasmarháknál és a lovaknál is veszedelmes kálium mérgezést okozó hatásáról,
a mellékelt amerikai állatorvosi tudományos (Springer) tankönyvben leírtak alapján:
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI ILLETÉKES SZAKBIZOTTSÁGAI SZAKÉRTŐI A KÁLIUMMAL
MŰTRÁGYÁZÁS NÖVÉNY-,  ÁLLAT  ÉS EMBER MÉRGEZŐ BIOLÓGIAI  HATÁSÁT BIZONYÍTÓ MÁS
KÜLFÖLDI TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁK HATÁS KALIBRÁLÓ MÉRÉSEIT IS SEMMIBEVESZIK, HOGY
FOKOZHASSÁK AZ ASZÁLYKÁRT, AZ ÖNTÖZŐGÉP,  MŰTRÁGYA- ÉS NÖVÉNYVÉDŐSZER ELADÁST.

Új Szó, 1988. XI. 16.
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Dr. Biczók Gyula környezetvédelmi minisztériumi főosztályvezető kálium-ügybeli szakvéleménye:

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezető Dr. Biczók Gyula, az Országos
Mérésügyi  Hivatal  vezetőhelyettese,  és  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  elnöki  titkárságán
összehívott szakértők, valamint az Országos Igazságügyi Orvosszakértői igazgatója és a Budapesti
Műszaki Egyetem Méréstani Tanszékének a professzora által is aláírt szakvélemények a túladagolt
kálium, a kálisóval „ételsózás” kálium beviteli sebessége és -dózisai mérgező hatásairól:
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MEGJEGYZÉS

Nem gondoltam volna, hogy a túladagolt kálium mérgező hatását konkrét biológiai hatás-
kalibráló saját  mérésekkel  és a  tankönyvi  és  klinikai  mérési  adatokkal  is  bizonyítottság
ellenére szemérmetlenül letagadhatja az Országgyűlésben (1992. dec. 8-én előadott 8253.
sz.  hamis  válaszukkal)  a  minket,  az  interpelláció  előkészítő  méréstani  szakértőket
„antiszemitázó”  három  KDNP  miniszter,  Dr.  Gergátz  Elemér,  Dr.  Surján  László  és  Dr.
Keresztes K. Sándor!

A túladagolt  káliummal  és  a  konyhasó  helyett  kálisóval  ételsózással  aszálykárfokozás,
életrövidítés és ivartalanítás ellen a Dr. Kovács Pál (MSZP) és dr. Pap János (FIDESZ) által
benyújtott interpellációt. A miniszterek által szembehazudott bizonyítékok hivatalos hatás-
kalibráló mérések és orvosi tankönyvi tudományos tételek voltak.

Például  az  alábbi  orvosi  tankönyvi  tantétel,  ami  szerint   (infúzióval  vagy  éhgyomorra
elfogyasztással) 1 órán belül a vérbe juttatva már a 0,88 vagy 1,76 grammnál (20 mval-nál
vagy 40 mvalnált)  több, vagy a 24 óra alatt  bejuttatott kálium is EKG-t torzító veszélyes
káliummérgezést okoz (a kálium mérgező dózisa az éppen a vérben lévő egyéb anyagoktól
is függ). 24 óra alatt fokozatosan bejuttatva viszont 11 grammnál (280 mval-nál) több kálium
vérbejuttatása ennyire veszélyes: 

Egy  másik  orvosi  tankönyv  szerint,  az  előtte  egészséges  felnőttek  EKG-jét  is
eltorzítja,  tehát  nekik  is  rontja  a  szívműködésüket,  a  szájon  át  egy  napon belül
bejuttatott 5 vagy 8 gramm kálisónak a 2,2 gramm illetve 3,5 gramm kálium tartalma:
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NEMZETKÖZI CSALÁSOK IS AKADÁLYOZZÁK A TALAJOK ÉS NÖVÉNYEK, ÉS AZ
ÁLLATI ÉS EMBERI TÁPLÁLÉKOK KÁLIUM TÚLADAGOLÁSSAL MÉRGEZÉSÉNEK A
LEÁLLÍTÁSÁT

A Szovjetúnió, a WHO, az OÉTI és ezek jogutódjai, a ma illetékes hazai miniszterek
is, hamis akadémiai szakbizottsági, rendőrségi és ügyészségi szakérvéleményekre
alapozva üldöztetik a kálisóval műtrágyázás és élelmiszer mérgezés ellen fellépőket:

(74.

oldal)
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Figyelem felhívás Oroszország elnöke, Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin úr részére továbbítását is kérve:
Putyin elnök úr akkor tenné a legjobbat a saját népének és a mi népünknek is, és sok más népnek is,
ha  rehabilitálná  a  kálisóval  talajmérgezés  elleni  tiltakozás  miatt  kivégzett  tudósokat!  Ugyanis  a
káliummal műtrágyázás nem csak az aszálykárokat fokozza. A növények káliumtartalmát növeléssel
mérgezővé teszi azokat élelmiszerként. Az káliummal műtrágyázás aszálykár fokozó mérgező hatásait
közvetlenül  bizonyító biológiai  hatás kalibráló ANTIRANDOM méréseket  és az azok alapját  képező
nemzetközi ttudományos szabadalmaimat lásd a honlapjaimon! Vegyi fegyverrel népirtás a kálisóval
műtrágyázás és a kálisóval ételsózás! Emberiesség elleni terrorista bűncselekmény népirtás a kálisóval
mérgeztetés! A 30 orosz tudós Sztálinék által kivégzését Arthur Koestler politikai író Angliában először
1938-ban megjelent  „Sötétség délben”  című dokumentum regénye azzal  ismerteti,  hogy káliummal
műtrágyázás a következő világháború fő előidéző oka lehet! (Kód: Putyin-kalium-antirandom-191116)
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Egy WHO kiadvány azt hazudja, hogy a gyermekek étkezésénél is korlátlanul szabad
kálisóval helyettesíteni a konyhasót: 
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A MÉRÉST VÉGZŐ DR. KRISTÓF LÁSZLÓNÉ MUNKATÁRSAM UTÓLAG KÖZÖLTE VELEM, HOGY A
BUDAPESTI  KERTÉSZETI  EGYETEM  ZÖLDSÉGTERMESZTÉSI  TANSZÉKE  A  MAGYAR
TUDOMÁNYOS  AKADÉMIÁHOZ  BENYÚJTOTT  PÁLYÁZATI  JELENTÉSÉBEN  SZEMBEHAZUDTA  A
KÁLISÓVAL MŰTRÁGYÁZÁS ASZÁLYKÁR FOKOZÓ, A NÖVÉNYEKNEK A NITROGÉN ÉS FOSZFOR
MŰTRÁGYA DÓZISOKHOZ ALKALMAZKODÓ KÉPESSÉGÉNEK A CSÖKKENÉSÉT OKOZÓ MÉRGEZŐ
HATÁSÁT KÖZVETLENÜL MEGJELENÍTŐ ANTIRANDOM MÉRÉSEM EREDMÉNYEIT IS:
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űáltalam 
A fóliaházi mérőtérről és a kiültetés utáni szabadföldi mérőtérről készített alábbi fotó is, és a mérés
máshol,  saját  fóliaházban,  az  izraeli  káliumnitráttal  és  a  kálisóval  egymás  mellett  végzése  is
egyértelműen bizonyítják a kertészeti egyetemi tanszék által készített akadémiai jelentés hamisságát:

Utóbb az MTA Tudományetikai bizottsága azt is letagadta, hogy tudtak a fenti Antirandom mérésről!
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A konyhasó helyett kálisóval sózást, az akármilyen ütemű kálium fogyasztást,  Dr
Surján László miniszter napi  70 grammig kálium, 133 gramm kálisó fogyasztásig
engedélyezte. 

                      

 



Az OÉTI  által  végeztetett  kálisóval  sózási  klinikai  kísérlet  első  hat  napján  négy enyhén
veseléziós személy közül három annyira megmérgeződött a napi max. 4 gramm mennyiségű
REDI só étkezési  só helyett  használatától,  hogy esetükben a további kísérletet le kellett
állítani. 

A többieknél, a kálisó REDI Só kálium dózis kalibráló klinikai mérései alkalmával, a vízben
feloldott 2 gramm kálisóval bejuttatott 0,88 gramm kálium éhgyomorra elfogyasztása a tíz
előtte egészséges felnőtt mindegyikénél öt óránál hosszabb időre, 50%-osra csökkentette a
vizeletkiválasztást. A 2 gramm kálisó kétszeresével, a vízben oldott 4 gramm kálisóval itatás
pedig  az  ivást  követő  kb.  fél  óra  múlva,  s  kb.  1,5  óra  időtartamra,  mindegyiküknél  5,5
mval/literre,  vagyis  a  szívműködésüket  is  már  veszélyeztetőre  növelte  a  vérszérumuk
kálium  tartalmát.  Ehhez  képest  engedélyezték  „étkezési  sóként”  akármilyen  ütemben
bejuttatásra,  gyermekek  és  felnőttek  szárára  is,  a  kálisó  REDI  Só-val  napi  10  gramm
mennyiségig „sózást”. A REDI Só mellék adagolt vérnyomáscsökkentő hatásátfogták rá a
kálisóra. Az alábbiakban bemutatom ezen hatás-mérési csalás OÉTI-től beszerzett leírását.

További bemutatom az általam is írt, az OÉTI-től beszerzett mérési diagramokat is bemutató
cikket, a Kémia Tanítása c. folyóiratból. Valamint Dr. Surján László egészségügyi miniszter
hozzám intézett  levelét is.  Amiben megerősíteni  próbálja az Országgyűlésben az általam
megalapozott interpelláció szakbizottsági vizsgálatának a megakadályozására általuk 1992.
december 8-án előadott, 8253 számú, teljesen hamis miniszteri állásfoglalásukat. Továbbá
bemutatom a REDI só izraeli  változatát,  amit az interneten Star-K kosher tanúsítvánnyal,
BONSALT  (jósó)  hamis  elnevezéssel  magyar  nyelven  is  reklámoznak,  a  patkányméreg
kálisó  egészségvédő,  gyógyhatású  étkezési  sóként  használatára  felbiztatott  zsidó  és
nemzsidó  magyaroknak.  Ezenkívül  bemutatok  egy  kálisóval  sózást  népszerűsítő  cikket,
ahol a kb. felerészben kálisó VIVEGA sókeveréket, s az ezt árusító Béres Rt-t akadémiai
szakbizottsági ajánlással reklámozzák. Végezetül pedig bemutatoma rendőrségi nyomozás
útján beszeztetett klinikai jelentést,  ami szerint arra tekintettel engedélyezték a Kálium-R
tablettát, hogy a klinikai kísérletben vele bejuttatott 8x0,5 gramm kálium (az összesen csak
4 gramm kálium 8 óra alatti felszívódása) hatból öt embernek gyomorfájdalmat, egyiküknek
gyomorfali erróziót (bevérzést) is okozott. 
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AZ IZRAELIEK LEGJOBB, LEGEGÉSZSÉGESEBB „BONSALT” (JÓSÓ) ÉTKEZÉSI KÓSER SÓKÉNT
REKLÁMOZZÁK AZ INTERNETEN A MAGYAROK FELÉ A KONYHASÓ HELYETT KÁLISÓVAL SÓZÁST:



Iratjel: 2.Kalium-interpellacio-elokeszitese-191119



Iratjel: 2.Kalium-interpellacio-elokeszitese-191119



Iratjel: 2.Kalium-interpellacio-elokeszitese-191119
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Egy nyomozó ügyész által  a nyomozó rendőrség aktájában talált  megtalált  és nekem, a
feljelentőnek átadott, korábban a nyomozó rendőrséget vezető dr. Petőfi Attila által előlem
eltitkolni próbált egyértelmű bizonyíték a tablettás kálium túladagolás életveszélyességéről:
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A MÉDIA SEGÍTSÉGÉVEL FOLYTATOTT (A KÜLFÖLDIEKNEK MEGENGEDETT IDE-
TELEPÜLÉS MÉRTÉKÉVEL ARÁNYOS) TERVSZERŰ MAGYAR LAKOSSÁG KIIRTÁS:

Végzetesen hülyítik a magyarokat az optimális és ártalmas víz-, konyhasó és kálium
dózisokra vonatkozóan egymással ellentétes valós és hamis hatás mérési adatok és
fogyasztási ajánlások „tudósok” által publikálásával. Adott körzetben azzal tudják
szabályozni a kipusztulási arányt, hogy az igazat, vagy a hamisat híresztelik inkább. 

Például: Egy  „Tápanyag Táblázatok,Táplálkozástan és tápanyag-összetétel”  című
(az  orvosi  könyvkiadó MEDICINA ÁLTAL kiadott  „felvilágosító  szakkönyv”)  egyik
oldalán azt publikálják, hogy legfeljebb 5 gramm konyhasónak az étkezési pótlása
szükséges naponta, legalább 3,5 gramm kálium mellett, miközben ugyanezen könyv
más oldalain azt híresztelik, hogy 5 gramm sem kell, máshol pedig azt, hogy egy
sportolónak  vagy  fizikai  munkát  végzőnek  naponta  legalább  15-től  25  gramm
konyhasót szükséges pótolnia:
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Vannak, akik azt tanulják az iskolában, hogy étkezéssel is a Ringer infúziós oldat szerinti desztillált
víz-, konyhasó- és kálium dózisarány optimális. A zsidóknak azt tanítják, hogy a desztilálttvíz esővíz a
legegészségesebb  ivóvíz,  gyógyhatása  van,  megfelelő  mennyiségű  konyhasót  is  pótlás  mellett.
Egyes gimnáziumokban is ezt tanítják,  Másoknak viszont azt, hogy alkalmatlan ivóvíznek a tiszta
desztillált víz ivóvíz, s hogy naponta legfeljebb 6 gramm konyhasót szükséges az étkezéssel pótolni: 
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A magyaroknak azt tanítják, hogy a desztillált víz ivóvíz céljára alkalmatlan. A zsidóknak azt tanitja a
„Talmud magyarul”, a zsidók törvénykönyve, hogy a desztilláltvíz esővíz a legegészségesebb ivóvíz: 
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A hazai állami szervek eltitkolják a veszedelmes ivóvíz szennyezéseket! Ha valaki
beméri, megpróbálják lejáratni. Például a Váci dunai nyersvíz kút vizének az EU-ban
megtűrtnél 8000%-kal több mérgező növényvédőszer tartalmát is eltitkolták, s ezt a
Pest Megyei Ügyészség osztályvezető ügyésze nem hagyta bűnügyként kivizsgálni!
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Az víz elpárologatáshoz felhasznált hőt teljes egészében újrahasznosító háztartási
ivóvíz desztillálóink modellként bemutatott „létesítmény tervei”:
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Megjegyzés: a www.tejfalussy.com honlap Email-könyvek rovatában 1. számú email könyv a VEOP! 

http://www.tejfalussy.com/


Iratjel: 2.Kalium-interpellacio-elokeszitese-191119

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER ALÁBBI HAMIS SZAKVÉLEMÉNYE IS AKADÁLYOZTA A VÁCI VÍZMŰ
VEZETÉKES VÍZÉNEK AZ ENERGIA TAKARÉKOS HÁZTARTÁSI DESZTILLÁLÁSSAL TISZTÍTÁSÁT
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EGYES  EGYHÁZI  VEZETŐK  IS  KÖZREMŰKÖDNEK  A  KONYHASÓVAL  SÓZÁS
FELESLEGESSÉGE  ÉS  A  KONYHASÓ  ÉS  KÁLISÓ  FELCSERÉLHETŐSÉGE
ELHITETÉSÉBEN, PL. A SCIENTOLÓGIAI EGYHÁZ ÉS A JEHOVA TANÚI EGYHÁZ IS:

A SCIENTOLÓGIAI  EGYHÁZAT MEG ALAPÍTÓ L.  RON HUBBARD PÉLDÁUL AZT
HIRDETI, HOGY SZAUNÁBAN IZZADÁS UTÁN AZONNAL SOK KONYHASÓT VAGY
SOK KÁLISÓT  CÉLSZERŰ PÓTOLNI.  MEGHALHAT, LEÁLLHAT A SZÍVE ANNAK,
AKI ILYENKOR AZ ELVESZTETT SOK KONYHASÓ HELYETT SOK KÁLISÓT PÓTOL!
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JEHOVA  TANÚI  ÚJABB  BIBLIA  FORDÍTÁSÁBÓL,  ÉZSAIÁS  30/24-BŐL  „ELTŰNT”  AZ
IGAVONÓ ÁLLATOK TAKARMÁNYÁT KONYHASÓVAL SÓZÁST ELŐÍRÁS. KONYHASÓVAL
MEGSZÓRÁS HELYETT A TAKARMÁNYOK „SÓSKÁVAL” MEGSZÓRÁSÁT ÍRTÁK ELŐ. A
HÉBER NYELVŰ BIBLIÁBAN TOVÁBRA IS (KONYHA)SÓVAL MEGSZÓRÁS VAN:
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Hazai népesség csökkenés a káliummal műtrágyázás és a kálisó étkezési sóként
alkalmazása óta:
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A fenti dokumentumok az alábbi bűntetőbírósági végzésben is felsorolt, a magyarok
kiirtását célzó „emberiség elleni bűncselekményeknek” a folytatódását bizonyítják:
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MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT CSALÁS”, AMIVEL
2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKHÖZ
MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA
Egy  „izraeli  tudós”  nemrég  nyilvánosan  is  elhíresztelte  (Haarec):  2050  után  már  csak  a  keleti
országokban  lesz  nemzőképes  férfi,  a  „nyugati  országokban”  nem.  Tehát  hazánkban  sem.  Tény-
bizonyítékként a nemzetközi spermaromlási statisztikák „lejtmenetére” hivatkozott. Azt is előadta,
hogy  „még  nem  tudja  a  nyugati  férfiak  nemzőképesség  vesztése  okát”.  Pedig  tudhatja.  Konkrét
biológiai  hatás-mérések  bizonyítják!  Állatkísérletekben  a  kálisóval  is  műtrágyázott  legelőn  tartott
birkák negyedik nemzedéke teljesen nemzőképtelen lett. A „nem keleti országok” termőföldjeit kb.
1950 óta mérgezően műtrágyázzák a káliummal. Újabban az ételeket konyhasó helyett kálisóval sózzák,
lásd az Orbán-kormány „Menzareformját”, amihez az interneten magyar nyelven „Izrael állami Star
kosher tanúsítványos  BONSALT”-ot,  patkányméreg kálisót ajánlanak egészségvédő étkezési sóként.
(Az  izraeli kosher boltból hozatott kosher sóban nem volt kálium!)  1950-ben Nobel díjat kaptak a
mérgező káliumtúladagolás életrövidítő és nemzőképtelenséget is előidéző hatásait konkrét biológiai
hatásméréseikkel a patkányoknál  és embereknél  is  egyértelműen bebizonyító kutatók. Azóta a nem
„keleti országok”, Magyarország, Oroszország, Lengyelország népei is, folyamatos kálium mérgezéstől
szenvednek. A Menzareform csak napi 5 gramm konyhasót enged pótolni és 4,7 grammnál több kálium
fogyasztást ír elő. Tudatos népirtás, mert 2 gramm kálium 1 órán belüli vérbejuttatása is mindenkinél
vese- és szívmérgező. (Az egészséges víz, konyhasó és kálium pótlás: étkezésnél is a  Ringer infúziós
oldattal vérbe juttatott dózisoknak felel meg. Pl. napi  3 liter víz mellé  27 gramm konyhasó és  0,36
gramm kálium vérbe juttatása optimális.)  Akadályozzák a rendőrségi  nyomozást a mérési  tényeket
szembehazudó akadémiai és egyetemi szakértők. A mérgeztető miniszterek, államtitkárok és ügyészek
bosszút állnak a mérgezést akadályozókon. Például lásd az AntirandomPutyin180407 mellékletet, s
hogy a káliummal mérgezés ellen Göncz Árpád köztársasági elnökhöz benyújtott kárelhárító közérdekű
bejelentésem* miatt 1997. szeptember 10-én összevertek a rendőrök, amit ő hamis köztársasági elnöki
válasszal (X-398/1998.) fedezett, ill. az utódjaként Áder János is fedezi.  Kiknek az üzleti érdeke,
hogy 2050-re nemzőképtelenek legyenek a magyar férfiak? Azoknak, akik titkosított népmérgezéssel
akarnak „kiürült ingatlanos országot” rabolni maguknak, hogy betelepülhessenek és vagy kiárusíthassák!
A kálisóval fajirtás miatt nem „a zsidó népet kell halálra ítélni”! A terrorista talmudista  Izraeliták
Szövetsége vezetőit kell, akik 1910 óta az alábbi Magyarország leigázási százéves tervet koordinálják:

„Testvérek!  Hittestvérek!  Az  egész  földkerekségen  nincs  egyetlen  darab  föld  sem,  amelyet
könnyebben  leigázhatnánk,  mint  Galíciát  és  Magyarországot. E  két  országnak  mindenképpen  a
miénknek  kell  lennie,  mert  számunkra  ott  a  legkedvezőbbek  a  körülmények.  Ti,  zsidó  testvérek
fáradozzatok  minden  erőtökkel  azon,  hogy  mindkét  országot  teljesen  birtokotokba  vehessétek,
fáradozzatok, hogy  minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek.  Törekedjetek, hogy
mindent,  amit  ott  a  keresztények birtokolnak,  teljesen  a  kezetekbe vegyetek.  Ha erre  nem volna
elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a
szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba
azzal  a  céllal,  hogy a  galíciai  és  magyarországi  területeket  a  galíciaiak és  magyarok kezéből
kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek.  Az egész világ tőkései erre a célra
nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.” 
(Forrás:  Russischen  Invaliden,  1910  dec.  30,  285.  szám.  Ebben  jelent  meg  az  Alliance Israelitée
felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása
szerint a  következőket tartalmazta.  A HÍDFÕ Baráti  Köre (Fabó László,  22 Hancock Street,  San
Francisco, CA 94114, U.S.A.) által kiadott „Országhódítók” című, az interneten is közzétett könyvből.) 
Lásd a kálisóval országmérgeztető „népcserélők” ellen Göncz Árpád köztársasági elnökhöz intézett, G-
1/90-2 jelű  közérdekű  bejelentésem  és  statisztikai-  és  hatásmérési  bizonyítékait:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IttKapValaszt.htm
Budapest, 2018. április 9. Tejfalussy András méréstudományi szakértő  (Iratjel: bonsaltcsalas180409)

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IttKapValaszt.htm
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Kamara-ügyi EMLÉKEZTETŐ (Változtatás nélkül szabadon terjeszthető tájékoztatás)

(Iratjel: kamara-ugyi-emlekezteto-190930)

 
„Miért engedik a Kamarák a patkányméreg kálisó kóser tanúsítványos BONSALT étkezési 
sóként árusítását?” (SMS 2019. 09. 30  17:25)

A részletekről lásd a www.tejfalussy.com honlap „Intézkedéseink” rovatában is közzétett 
1114. sz. alábbi dokumentumokat:

1. Ételmérgezés elhárítási közérdekű bejelentés a Magyarországi Alkotmánybíróság   
Elnökéhez, valamint pótmagánvádat is megalapozó feljelentés a Kúria Legfelsőbb 
Bíróság Elnökéhez, a bejelentő által a Magyar Tudományos Akadémia helyett 
végzett (PTK szerinti) „megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel” keretében.(Iratjel: 
Alkbir-Kuria-elnokokhoz-nepirtas-elleni-kozerdeku-bejelentes-APLA-info-190930)

2. Fajirtás akadályozásaként,   Orbán Viktor miniszterelnök valamint Dr. Kincses Gyula
volt  egészségügyi  államtitkár  és az ORFK részére is,  a Magyar Orvosi  Kamara
(mindenkori) vezetőit érintő fő kérdések. (Iratjel:  fajirtoorvosikamara-190927)

3. Petition to the Secretary-General of the United Nations (on benevolent intervention   
in the affair of prevention of health damage of public interest / i.e. "negotiorum 
gestio"/ ; in other words: on damage prevention instead of the governments of 
Hungary and other ones) (Iratjel: UN-WHO-190331-ENSZ-WHO-190716-En)

4. Tisztelettel kérem a Pápát, Oroszország és Amerika Elnökeit, hogy személyesen   
tanulmányozzák az itt leírtakat, s foglaljanak állást, lépjenek fel az országokat 
mérgező műtrágyázási- és sózási csalások ellen. A HAAREC (izraeli) lap szerint 
2050-után nem marad nemzőképes nyugati férfi, de „keresik az okát”,  a megtalált 
okairól és a védekezési módokról a Pápát és Oroszország és Amerika elnökeit 
tájékoztatás. (Iratjel: Ferencpapa-es-Putyin-es-Trump-elnokok-tajekoztatasa-
190929-facebook).

5. Másolat az ATV televízió „Fórum” műsorában „szalaghírként” közzétett közérdekű  
kárelhárítási  célú  észrevételeimről. (Iratjel:   atv-forum-szalaghir-kozerdeku-
karelharito-eszreveteleim)

Budapest, 2019. 11. 21.    

http://www.tejfalussy.com/
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