
A „ Nemzeti Versenyképességi Tanács a jövő gazdaságáért” összes tagja  részére, Dr. Palkovics László innovációs
miniszter valamint Dr. Varga Mihály pénzügyminiszter kezéhez!  (Iratjel: NVT-hez-kozerdekubejelentes-191218)

Tárgy: Nyilvános közérdekű bejelenés a „Nemzeti Versenyképességi Tanács a jövő gazdaságáért” valamennyi Tagjához

Az tapasztalható, hogy zavarja Önöket ha egy nem zsidó igazat tanácsol, leír vagy mond, de én mégis újra és újra
elmondom, leírom az alábbiakat, mert volt országgyűlési és önkormányzati és akadémiai szakértőként nem szeretnék az
igazság elhallgatásával bűnrészes lenni a hazai Kormányok alábbi gazdasági-, környezeti- és egészségi károkozásaiban:

1./ A termőtalaj vízoldható káliumtartalmának a 90 mg/kg-nál nagyobb mennyisége mérgezi a növényeket. Felfokozza
az aszálykárt és az egyéb műtrágyák vesztességeit. Mérgezővé teszi az ivóvizet. A megmérgezett növények felfokozott
káliumtartalma betegíti, mérgezi az állatokat és embereket. Egy Szlovák Tudományos Akadémiai kutató is közzétette!
Önök ezzel sem törődnek? Épp úgy engedik semmibe venni, szembehazudni, ahogy a nemzetközi méréstudományi
szabadalmaim szerinti sokváltozós Kombinatorikus GTS Antirandom módszeremmel - amivel akadémiai tolvajok
ma is Nobel-díjra pályáznak -  végeztetett, több tízezer parcellás hatás-méréseink eredményeit is? Hagyják az MTA-s
kutatóintézeti és MTA szakbizottsági csalók hamis hatáértékezései alapján a 90 mg/kg-os határ, többszáz mg/kg fölé
növelni  a  magyar  talajok vízoldott  káliumtartalmát!  Itt  tették  közzé  az  akadémiai  kutató szlovák  mérnök biztosan
helytálló, erre vonatkozó megállapításait: „Túl sok a kálium, Gond a tejjel, Csökkenteni kell” (ÚJ SZÓ, 1988. XI. 16.)!

2./ A rabbik egészségvédő étkezési sóként,  K-kosher BONSALT (jósó) hamis elnevezéssel árusítják a patkányméreg
hatású kálisót, lásd internet. Azt bizonyítja, hogy az „asszimilálódott  izraelitákat” is igyekeznek mérgeztetni, kiirtani?!

3./ 1950-ben Nobel-díjjal jutalmaztak 3 mellékvesekéreg kutatót, akik patkányoknál és embereknél is bebizonyították
(bemérték), hogy fajirtó hatású a hiányos konyhasópótlás és vagy a káliumot túladagolás. (Valójában az optimális víz,
konyhasó és kálium dózisok étkezésnél is a Ringer infúziós oldat dózisai szerintiek. Pl. napi 3 liter desztillált víz mellé
27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium vérbe juttatása optimális.) Az Önök hamis „Nemzeti Stop Só Programja”,
amit a „Chips-adóval” rákényszerítenek az élelmiszer készítőkre és lakosságra, napi legfeljebb 5 gramm konyhasót és a
4,7-től 70 gramm káliumot hazudik egészségvédőnek. Miután a birka kosok negyedik nemzedéke is nemzőképtelen lett
a kálisóval műtrágyázott legelőn, a nyugati férfiak 2050-re nemzőképtelenné torzulását jósolta az izraeli HAAREC lap!
A magyar férfiak nemzőképessége is csökken! Valakik ezúton akarják betelepíteni a káliummal nem mérgezett keleti
népeket az utód nélküli kipusztult magyarok helyére, az „elárvuló” több százezer ingatlanba? Kinek az ingatlan üzlete??

4./ A hazai folyókból szűréssel és klórozással készített vezetékes ivóvízben számos mérgező anyag,  fertőző vírus is
lehet. Pl. a Növényvédelmi Kutatóintézet akkreditált laboratóriuma mérései szerint  a Váci Vízmű Buki szigeti dunai
nyersvíz kútjában  a növényvédőszeres méreg  8000%-kal több  volt  az EU által  megtűrnél.  A Vízmű és az ÁNTSZ is
tagadta a szennyezést és a Pest Megyei Ügyészség nem hajlandó kivizsgálni, hogy került a kútba. Ha nem beletették, a
többi nyersvízkút is ilyen szennyezett volt és emiatt sokan megbetegedhettek, kihalhattak, s lett sok „kiürült” ingatlan?!

5./ A fentiekre vonatkozó hatásmérési stb. bizonyítékokat és bűnügyi dokumentációt közzétettem a www.tejfalussy.com
honlapomon és az azon belül működő korábbi honlapjaimon. A fentieket Önök válaszra sem méltatják. Egyik hivatalból
a másikba küldözgetik a bizonyítékokat és közben szembehazudják, eltüntetik azokat. Sok kísérletet tapasztaltam arra,
hogy engem és szakértő társaimat meggyilkoljanak. Több szakértőtársam „váratlanul” meghalt, vagy súlyos balesetet
szenvedet. Pl.: Dr. Kovács Pál országgyűlési képviselő, egészségügyi miniszter, Dr. Szabó Árpád Országos Igazságügyi
Orvoszakértői Intézeti főigazgató, Dr. Nagy Gábor ENSZ szakértő állatorvos, Dr. Lenkei János Pál, a „Magyarország
Alkotmánya” tervezetet készítő jogtanácsos, Dr. Biczók Gyula vegyészmérnök minisztériumi főosztályvezető, Veress
Tibor agrármérnök, rádió-és tv műsorszerkesztő. A kálium-interpelláció közben súlyos életveszélyes balesetet okoztak a
közgazdász feleségemnek, de a ügyészek nem voltak hajlandók vádat emelni a balesetét előidézők ellen. Egy autót,
amiben a családtagjaimat vittem, egy másik autó megpróbálta nekilökni egy éles házsaroknak, amiről a helyszínelő
rendőrök hamis helyszínrajzot  készítettek.  A fenti  bűnözésekben résztvevő csaló belügyminiszterek, mezőgazdasági
miniszterek, ügyészek, jegyzők és bírák eddig hatszor próbáltak (mindeddig sikertelenül) bolonddá nyilváníttatással
cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá helyeztetni. Ehhez a tárgyalásra előállító rendőrök agyrázkódásosra vertek,
rugdostak. Köztársasági elnöki hamis irat fedezi őket, amivel régóta „gondnokság alá helyezettnek” hazudnak. Közben
megváltoztatták a nevem, sőt a személyi számom is, hogy eltüntessék a nyomaimat, főügyészi segítséggel pénzt loptak
le OTP számlámról,  megkísérelték elárvereztetni a házam, eltüntetve a 800.000 Ft-os fax költséggel nem tartozásomat
beismerő MATÁV nyilatkozatot a Bp. III. kerületi Bíróságnak a végrehajtó irodájából, s a bírósági elnökség irattárából! 

A csatolt melléklet iratjele: „emlorakot-is-eloidezo-kalisot-arusíthat-a-Beres-ceg-gyogyito-etkezesi-sokent-191214”
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