Kód: kormanyhivatalokhoz170529
KÁRELHÁRÍTÓ BEJELENTÉS VALAMENNYI HAZAI KORMÁNYHIVATALHOZ
Rudnyánszkiné Barta Ildikó szakügyintéző kezéhez (barta.ildiko@pest.gov.hu)*
Alulírott feljelentő kérem a Pest Megyei Kormányhivatal illetékes ügyintézőjét,
hogy az ügyészség által a Pest Megyei Kormányhivatalhoz áttett, általam benyújtott
előző feljelentésekkel együtt azonnal küldjék meg valamennyi kormányhivatalnak az
alábbi közérdekű kárelhárító bejelentésem is, és ne engedjék tovább pusztítani a
magyar lakosságot, miután újabban az Önök feladata lett a fogyasztóvédelem is.
Ne engedjék meg a Menzáknak a hiányosan ellenőrzött szennyezettségű ivóvíz és a
Menzareform szerinti konyhasó és kálium dózisok használatát, mert a megengedése is
nyilvánvaló tudatos népirtás a korábbi és itt ismertetett mérési bizonyítékok alapján!
Víz
A vízmű nyersvízkutakban időnként több ezer százalékkal több a mérgező anyag, mint
amennyit az Európai Unió megenged, de ezt a ritka és nem minden mérgező anyagra
kötelező ellenőrzés nem veszi észre. Egy-egy településen kb. 8 naponta vesznek egy
vízmintát, és csupán kb. két tucat szennyező anyag mennyiségét ellenőrzik méréssel.
Független labor mérések alkalmával kiderült, hogy 8000%-kal is több lehetett a
mérgező növényvédőszer egy nyersvíz-kútból vett vízmintában, mint amennyit az EU
megtűr (nem kizárt, hogy valakik beletehetik?), a rutin ellenőrzés ezt sem vette észre
lásd melléklet-1. Miért hazudják, hogy az alábbi sópótlással mérgező a desztilált víz?
Konyhasó és kálium
Az egészséges ember testnedveiben, vérszérumában, ahol ezen anyagok vizes oldata
elektromos áramot vezető elektrolitként szolgál, víz:konyhasó=110, nátrium:kálium=30
az élettanilag optimális arány. A gyógyításra több száz év óta használt Ringer oldat
infúzió is ilyen arányban juttatja be őket a vérbe. Például egy nap alatt 3 liter Ringer
oldat, a desztillált vízzel, 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttat be a
vérbe. Étkezési úton is ilyen dózissal egészséges bejuttatni, lásd melléklet-2.
Figyelmeztetés
Ne vegyék alapul a WHO által terjesztett konyhasópótlási hamis ajánlást, ami szerint
a gyermekétkeztetésnél 100%-ban kálisóval szabad helyettesíteni a konyhasót, lásd
melléklet 3. A kálisó is „természetes só”, de patkányméreg. A Biblia is több helyen
figyelmeztet, hogy nem szabad rossz ízű sóval, vagyis kálisóval sózni. Nálunk a kálisó
mérgezőségét jelző rossz ízét a mellékevert fűszerek segítségével elfedik. Lásd az
interneten egészségjavító egészségjavító étkezési sóként Star kósher tanúsítvánnyal
árusított BONSALT-ot, ill. a Bonosalt, Vivega, Sara Lee, Horvánt Rozi, Bad Ischler,
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Compack Douwe Egberts, Nyírtassi sócsomagoló céges stb. emblémás 10-99% kálisó
tartalmú mérgező sókeverékeket. Hazugság a média által terjesztett információ. Azt
hazudják, hogy „magas vérnyomást is okozó, egészségrontó hatású a napi 5 grammnál
több konyhasó és a napi 4,7 grammnál kevesebb, akármilyen gyorsan bejuttatott
kálium”. Valójában az ilyen nagy mértékben csökkentett konyhasópótlás és ilyen nagy
mértékben növelt ill. felgyorsított kálium-bejuttatás életrövidítő és ivartalanító,
fajirtó hatású. Ennek a patkányokon és embereken végzett nátrium- káliumdózisvariációs hatás mérésekkel bebizonyításáért Nobel-díjat adtak 1950-ben, lásd
melléklet-4. Azóta minden orvos tanulta, tudja. Tudatos népirtást folytató gyilkos,
amelyik az ellenkezőjét híreszteli!
Kik és miért erőltetik a Menzareformot
Azok terjesztik az ”akármenyi vízzel, akármilyen ütemben napi legfeljebb 5 gramm
konyhasó és legalább 4,7 gramm kálium pótlás egészségjavító hatását”, akik ezzel ki
akarják pusztítani a magyar lakosságot, hogy maradéktalanul megvalósíthassák az
„Alliance Israelite Universelle” 1910-ben meghirdetett Magyarország (és Galícia)
elfoglalási 100 éves tervét, lásd melléklet-5.

A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI
DÁTUMA: Magyarország, 2017. május 29, FELELŐS BENYÚJTÓJA: Tejfalussy
András okl. vill. mérnök (személyi száma: 1-420415-0215, édesanyja neve:
Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló méréstudományi találmányai alapját
képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő és inputoutput tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény
terveire és ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott
sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló
eljárásaira és a
zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire alapozva, az
AGROANALÍZIS
TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG
Környezetvédelmiés
Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.)
Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolójaként (azóta megtörtént a
végelszámolás és a társaság Polgári Jogi társaságként működik tovább), s a
Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar Országgyűlés
korábbi megbízottjaként, valamint TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT és „Segíts,
hogy Téged is Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK
szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt” folytat a magyarok jogos
védelmeként. Honlapja(i): www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce,
Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064,
+36 27 380 665, Mobil: +36 20 2181408.
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Melléklet-1:
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Melléklet-2:

Professzor úr szóban előadott szakvéleménye a www.tejfalussy.com honlap videó
rovatában is megtekinthető (10. Videó): https://www.youtube.com/watch?
v=TvDYzBr0l4M

Dr Papp Lajos egyetemi tanár, szívsebész Test, szellem, lélek harmóniája 20:
https://www.youtube.com/watch?v=A7TGsGWcX8Q
WEIXL-VÁRHEGYI LÁSZLÓ: Lakossággyérítés állami segédlettel
WWWVALOSAGNET 130 850 megtekintés
https://www.youtube.com/watch?v=GSdx43QeNF0&t=2345s
Az előadó ny. rendőr alezredes, mérnök, természetgyógyász, világbajnok sportoló
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Melléklet-3:
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Melléklet-4:
Ügykód: nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás
(Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)
NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK,
HOGY A HAMIS ELMÉLETEKRE ÉS AZOKAT „IGAZOLÓ” HAMIS STATISZTIKÁKRA
ALAPOZÓ „STOP SÓ NEMZETI CSÓCSÖKKENTÉSI PROGRAMMAL” TUDATOSAN
SOKSZOROZZÁK A RÁK- ÉS EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGEGSÉGEK 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 ELETROLIT- 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:
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)
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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 homoszekszuális :
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését,
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (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 szakállnövekedést, 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 PUBLIKÁÉCIÓKAL 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. A KONYHASÓPÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT A
GYÓGYSZERTÁRAK KORÁBBAN REDI-SÓ ÁRUSÍTOTTAK, KB 99%-OS KÁLISÓTARTALOMMAL. A
LEGÚJABB NÉPIRTÓ TALÁLMÁNY, A VIVEGA IS 40% KÁLISÓT TARTALMAZ. AZ BENNA A TALÁLMÁNY,
HOGY A MÉRGEZŐ KÁLISÓ ROSSZ ÍZÉT FŰSZEREKKEL FEDI 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
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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 Ringeroldat 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)

Melléklet-5:

* Utóirat: Rudnyánszkinét kérem az általam feljelentett ügyészek által mellékelt
iratanyag ingyenes megküldésére, a hamis ügyészi vádak elleni védekezésemhez!
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:barta.ildiko@pest.gov.hu
SANTE-CHAP@ec.europa.eu;
másolatotpanasz <panasz@ajbh.hu>;
kap:orfktitkarsag@orfk.police.hu;
Elnok@kuria.birosag.hu
titkos
...
másolat:
dátum:2017. május 29. 12:58
Kárelhárító bejelentés az Európai Unióhoz is: KÁRELHÁRÍTÓ BEJELENTÉS VALAMENNYI
tárgy:HAZAI KORMÁNYHIVATALHOZ Rudnyánszkiné Barta Ildikó szakügyintéző kezéhez
(barta.ildiko@pest.gov.hu)* Tájékoztatásul kapta: Orbán Viktor miniszterelnök
küldő:gmail.com

Továbbküldés-1:
Nyílt levél
Kedves Hegedűsné Kovács Enikő országgyűlési képviselő!
Szíveskedjék közvetíteni, hogy ezúton is felkérem a Jobbik Magyarországért Mozgalom vezetőit, hogy az Európai Uniós
képviselőik is segítsenek a melléklet szerinti vizsgálat tovább intézésében, miután felkérésre évekig előadtam a melléklet
szerinti népirtás módozatait és hatás mérési bizonyítékait a "Magyar Sziget rendezvényeken". Szeretném Önnek "átadni
a stafétabotot", miután nevezettek, ha kerestem őket, többnyire vissza sem hívnak, amióta a hatalom közelébe juthattak.
Üdvözlettel: Tejfalussy András
---------- Továbbított levél ---------Feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Dátum: 2017. május 29. 12:58
Tárgy: Kárelhárító bejelentés az Európai Unióhoz is: KÁRELHÁRÍTÓ BEJELENTÉS VALAMENNYI HAZAI
KORMÁNYHIVATALHOZ Rudnyánszkiné Barta Ildikó szakügyintéző kezéhez (barta.ildiko@pest.gov.hu)* Tájékoztatásul
kapta: Orbán Viktor miniszterelnök
Címzett: barta.ildiko@pest.gov.hu
Másolatot kap: SANTE-CHAP@ec.europa.eu, panasz
<panasz@ajbh.hu>, orfktitkarsag@orfk.police.hu, Elnok@kuria.birosag.hu

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:kovacs.eniko@parlament.hu
másolatot kap:kovacs.eniko@jobbik.hu
titkos másolat: . . . . . . . .
dátum:2017. május 29. 13:31
Fwd: Kárelhárító bejelentés az Európai Unióhoz is: KÁRELHÁRÍTÓ BEJELENTÉS VALAMENNYI
tárgy:HAZAI KORMÁNYHIVATALHOZ Rudnyánszkiné Barta Ildikó szakügyintéző kezéhez
(barta.ildiko@pest.gov.hu)* Tájékoztatásul kapta: Orbán Viktor miniszterelnök
küldő:gmail.com
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