KÖRNYEZETVÉDELMI PETÍCIÓ, ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ IS

1/31. oldal, 2015-11-21, MEHNAM-info / Jogjavítás

Iratjel: kornyezetvedelmipeticioaderjanoshoz151121

www.tejfalussy.com

2/31. oldal, 2015-11-21, MEHNAM-info / Jogjavítás

Iratjel: kornyezetvedelmipeticioaderjanoshoz151121

www.tejfalussy.com

3/31. oldal, 2015-11-21, MEHNAM-info / Jogjavítás

Iratjel: kornyezetvedelmipeticioaderjanoshoz151121

www.tejfalussy.com

KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TERMŐFÖLDVÁSÁRLÁSÁT OLCSÓBBÍTÓ,
ASZÁLYKÁRFOKOZÓ ENSZ FAO/WHO CSALÁST LELEPLEZŐ HATÁSMÉRÉS
Az általam feltalált Antirandom mérés elrendezési software közvetlenül láthatóvá tette, hogy növeli
az aszálykárt a kálium műtrágya:

A palánták pusztulása a fóliaházban alkalmazott vízmegvonás és környezet túlfűtés (aszály) után a
kálisóval kezelt konténerekben:
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NYILVÁNOS KÁRELHÁRÍTÁS (Ptk. 484-487. § szerint)

Kód: potash-maffiat-feljelentes-130506

VILÁGHÁBORÚKAT IDÉZNEK ELŐ AKADÉMIKUS BŰNÖZŐK KÁLIUMOS SÓKKAL
A nemzetközi szabadalmaim szerinti, a talajba bejuttatott nitrogén, foszfor, kálium, víz stb. együttes hatását
kalibrálni képes, Antirandom mérési software-es méréseink egyértelműen bizonyítják, hogy a káliumot is
tartalmazó, pl. kálium-klorid, kálium-nitrát műtrágyákból kiszabaduló, vízben könnyen oldódó kálium-ionok
akkor is kipusztítják a növényeket aszálykor, ha a kálisóval nem mérgezett talajban lévő szomszédos
növények túlélik ugyanazt az aszályhatást. Lásd pl. az alábbi mérőtérben:

Éhínséghez vezethet a helytelen nitrogén/kálium műtrágya hatóanyag arány alkalmazás, ill. a káliumsókkal
műtrágyázás, különösen, ha a KCl kálisóhoz NaCl konyhasót is kevernek. Hazánkban például a hamis
elnevezésű „40%-os kálisó” műtrágyát úgy engedélyezték, hogy 60% kálisó + 26% konyhasó lehessen
benne. A talajt sózás nagyságrendileg fokozza a túl magas környezeti hőmérséklet + vízhiány (aszály) miatti
terméskiesést, ökológiai és gazdasági kárt. A Bibliában is szerepel, hogy élelmiszernövény pusztító vegyi
biológiai fegyver a „talajsózás”! Amióta lelepleztük a károkozást (a Potash cég és ügynökei ) bebeszélik,
hogy „előnyös a műtrágya konyhasó tartalma, csökkenti a növények és azokat fogyasztó állatok és emberek
nátrium hiányát”. Utóbbit az NaCl sót a fiziológiás szükségletnél sokkal kisebb mértékben pótlására minket
(általuk?) rábeszélés okozza!
1986-ban Észak Koreában kb. 2 volt az N/K hatóanyag arány. Eközben Dél Koreában kb. 14 ! Véleményem
szerint világháborút is okozhat az emiatti észak-koreai terméskiesés! Arthur Koestler: Sötétség Délben című,
1938-40-ben írt tényfeltáró könyve szerint, vezetői utasításra azért végeztek ki 40 tudóst a Szovjetúnióban,
mert e tudósok kártékonynak minősítették a kálisóval műtrágyázást. Koestler azt is írja, hogy amennyiben
igazuk van a kivégzett tudósoknak, akkor valószínűleg ki fog törni a következő világháború a kálisóval
műtrágyázás következtében. És kitört!!! A nitrát műtrágya helyett/mellé adagolt kálisó műtrágya vegyi
fegyver hatásáról tudhatnak Kína és az iszlám országok, mert a nitrogénhez képest mindegyiküknél
elhanyagolható mértékű a kálium hatóanyagú műtrágya használata. Ezúton is felhívom a hibás műtrágya
használati arányok tényleges hatására Hazánk és az érintett országok vezetőinek a figyelmét a hatásméréseink alapján. Arra, hogy a világháborúk szervezésében érdekeltté tett korrupt akadémikusok
elhallgathatják az igazat. A világháborús, fajirtási ezen bűncselekményeik részletes dokumentációját lásd:
www.tejfalussy.com.
Budapesten, 2013. 05. 06.

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
okl. mérnök, méréstani szakértő (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
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A kálisó aszálykár fokozó hatását aszálykár csökkentőnek bebeszélő, ENSZ egyezményre hivatkozó
hamis kiadvány:
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Megjegyzés: A „40%-os kálisó” (hamis) elnevezésű műtrágyán mindmáig tudatosan nem jelölik, hogy 60%
kálisó + 26% konyhasó van benne. Valószínűleg azért, hogy ha már nem tudják tovább titkolni, ha
nyilvánosságra kerülnek a kálisó aszály kár fokozó hatását bizonyító mérések, vagyis a műtrágyázási csalás,
akkor majd a kálisó aszálykár fokozó hatását ráfoghassák a talajtermékenység- rontó hatásáról a Biblia révén
is közismert NaCl konyhasóra. Az ENSZ állásfoglalás hamissága elleni fenti kritikámra és a kálisóval kevert
konyhasóval aszályokozás ellen a mindenkori miniszterhez benyújtott petíciónkra államtitkársága idején sem
válaszolt Ángyán úr írásban, bár ő felém, személyesen, szóban elismerte, hogy a kálisó és a konyhasó
műtrágya fokozza az aszálykárt.
A kálisóval és konyhasóval aszálykárt okozás miatt számos magyar gazda csődbe jut(ott). Aszályos
időjárásnál eladósodnak és elveszítik a bankok által fedezetként bejegyeztetett földjüket. Ha ezeket a
betelepülő izraeli-magyar kettős állampolgárok és más külföldiek olcsó végrehajtási (negyed)áron
felvásárolhatják, a kálisóval és konyhasóval műtrágyáztatás tervszerű, tudatos hazaárulás is. A
konyhasóval kevert kálisóval aszálykár fokozási csalás ellen a mindenkori miniszterekhez címzett
Petíciónkra (melléklet-3.) a miniszterek, Ángyán úr államtitkár elődje, majd Ő, s az őt követő államtitkár
sem válaszolt írásban, de az Akadémia (MTA) elnöke írt egy engem rágalmazó levelet.
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A Potash műtrágya gyártó cég által a OMÉKON terjesztett kiadvány, és az abban hivatkozott hazai
„tudományos kutatók” bebeszélik a valójában az aszálykárt fokozó, mérgező műtrágya kálisóról és
műtrágya konyhasóról, hogy a növények és a növényeket fogyasztók egészséget javító vegyszerek:

Idézem a Potash kiadvány „Rét és Legelő” című fejezetből, ahol a talajtönkretevő nátrium-klorid
konyhasóval műtrágyázás „feltétlen szükségességét hazudják”: „A rét és legelő kiegyensúlyozott
trágyázása nemcsak a növény termése miatt fontos, hanem az állatok ásványianyag-szükségletének
a biztosításában is döntő fontosságú. Ezért a termőhelyhez igazodó kalcium-, foszfor-, kálium- és
magnézium-alaptrágyázás nélkülözhetetlen. A magnéziumhiány a szarvasmarhánál legelőtetániát
okoz, amelyet rendszeres magnézium-szulfát adagolással kell előzni. Sok tejet termelő teheneknél
gyakran gondot okoz a nem megfelelő nátriumellátás. A napi 20 kg-os tejtermeléshez a tehén 25
gramm magnézium mellett még hasonló mennyiségű nátriumot is igényel. A hiányos nátriumllátás rontja a tehenek termékenyülését, ezért az alaptakarmány nátriumtartalmát célzott
trágyázással megfelelő szintre (2 g Na/kg szárazanyag) kell növelni. A rétek és legelők
trágyázására a magnézium- és nátriumtartalmú műtrágyák különösen jól használhatók. .”.
Céltudatos néphülyítés, ugyanis egy Springer kiadvány amerikai állatorvosi könyv szerint is, lásd
melléklet, a „legelőtetániát” (a „búzamérgezést”) a legelt növények magnézium- és kalciumhoz
képest megnövekedett káliumtartalma okoza. Konyhasó tartalmú anyag talajba juttatása az egész
Európai Unióban tilos, kivéve itt, ahol pl. a 40%-os kálisó elnevezésű műtrágyában 60% Káliumklorid mellett 26% konyhasó van. . Vagyis a Potash kiadvánnyal az aszálykárt is fokozó káliumos
műtrágyákkal talaj-, növény-, állat- és ember mérgez(tet) nemzetközi tudományos bűnszervezetet
fedezi! Miközben pl. Prof. Stefanovits Pál akadémikus hirdeti, hogy „a nátrium a talaj ördöge”,
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s a mellékelt szlovákiai cikk szerint a tejet és szaporodóképességet a kálisóval műtrágyázás rontja.
Kód: springer-allatorvosikonyv-kaliumos-buzamergezes

aszaly-es-vegrehajto-kezen-fogva-jarnak-lut-151121flj

10/31. oldal, 2015-11-21, MEHNAM-info / Jogjavítás
kornyezetvedelmipeticioaderjanoshoz151121

Iratjel:

www.tejfalussy.com

11/31. oldal, 2015-11-21, MEHNAM-info / Jogjavítás
kornyezetvedelmipeticioaderjanoshoz151121

Iratjel:

www.tejfalussy.com

ORFK Panasziroda részére is megküldve, mint a dr. Pleva György NÉBIH államtitkár és
bűntársai elleni korábbi feljelentés kiegészítése!
Kúria Legfelsőbb Bíróság
Dr. Darák Péter elnök
1055 Budapest V., Markó u. 10.
Tisztelt Elnök Úr!
Kérjük, hogy Ön, mint az ügy jól ismerője, a közigazgatási és a büntetőbírósággal tiltassa be a „csökkentett
nátriumtartalmú” és „nátriumszegény sók” árusítását megengedő hazai élelmiszer rendeletet és valamennyi
– orvos nélküli – alkalmazását is. A fenti elnevezésekkel ugyanis olyan sókeverékeket is árusítanak, amelyek
sértik a valamennyi étkezési só összetételét előíró érvényes magyar szabványt. Ráírják a szabványsértő
sókra, hogy sokkal jobbak, mint a szabvány szerinti étkezési só. A szabványsértő sókat sokkal magasabb
áron árusítják, mint a szabványnak megfelelőt. Ezzel is azt a hamis látszatot keltik, hogy a szabvány szerinti
étkezési sónál sokkal jobbak a szabványsértő sók, egészségesebb a fogyasztásuk, mint a szabvány szerinti
étkezési sóké, amelyekben legalább 97%-os kell legyen a nátrium-klorid tartalom. A szabványsértés
korábban szabálysértési bűncselekmény volt. Az Európai Unióban már ez sem bűncselekmény?
A hazai klinikai mérések szerint a 2 gramm kálisót tartalmazó ivóvíz az addig egészséges felnőttnél is a
normálisnak a felére csökkentette le a vizelet kiválasztást, vagyis lerontotta a veseműködést. A 4 gramm
kálisót tartalmazó ivóvíz pedig már mérgezőre növelte a vérszérum kálium tartalmát. Ez történt a kísérletben
résztvevő tíz ember mindegyikénél. Ezt a Országos Élelmezési és Táplálkozás Tudományi Intézet (OÉTI)
eltitkolta. Ellenkezőjére hamisították a hatás-mérések eredményeit. A kálisót gyógytápszerként hozták
forgalomba. A fenti élelmiszer rendeletben ajánlott nátriumszegény sóként, mint konyhasó pótló étkezési sót.
Előbb receptre, a gyógyszertárakban árusították, mint „gyógytápszert” (REDI Só elnevezéssel). Később
recept nélkül is. Jelenleg kóser tanúsítvánnyal is kálisót árusítanak a magyaroknak étkezési sóként (Bonsalt).
Ezt a Béres Rt. is árusítja konyhasó pótlóként. A Természetgyógyász Magazin is reklámozza. A kálisóval
kevert konyhasót VIVEGA elnevezés alatt szabadalommal is ellátták. Családorvosi Hetilap is reklámozza,
Béres Rt. is árusítja.
A Béres Rt-t alapító dr. Béres József maga írta annak idején, hogy sikerült emlőrákot okoznia a kísérleti
egereknek azzal, hogy megnövelte a táplálékukban a foszfort vagy a káliumot, s hogy több lett a rákbeteg,
ahol kálisóval műtrágyázták a burgonyát. És 1950-ben Nobel díjat is kaptak kutatók, akik megállapították a
növelt káliumtartalmú és csökkentett nátriumtartalmú élelmiszerek daganat előidéző, szívműködés- és
keringés rontó, vérnyomás növelő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatásait.
Egy zsidó elmondta, aki a MAZSIHISZ kántor képzőjébe járt, hogy nekik felhívták a figyelmüket a kálisó
mérgezőségére, s hogy nekik külön árusítják a nagytisztaságú nátrium-klorid konyhasót. Egy lila fényű
lámpát is elővett a zsebéből, amivel minden kanál sót ellenőrizni szokott, hogy mentes-e a kálisótól. Izraeli
kóser boltból hozattam étkezési sót, s a XIII. kerületben is találtam egy kisboltban kóser sót. Mind a kettő
kálisómentes, teljesen tiszta nátrium-klorid konyhasó.
A kálium túladagolás szívleállító hatású. Kivégzésnél és szívműtétnél is erre használják. A hazai klinikai
ellenőrző mérések eredményeit, s a Nobel-díjas kutatók mérési eredményeit is, ellenkezőjére meghamisító
tudományos kutatók bűnözők. A magyaroknak, a genetikai torzulásokat is okozó kálisóval ételízesítést dr.
Czeizel Endre kezdte el bebeszélni, a korai televíziós műsorában. Ő és más orvosok is felelősek azért, hogy
egy Spermabank nemrég a spermadonornak jelentkezett 153 magyarból csupán 3 spermáját minősítette
megtermékenyítésre használhatónak. Ezeknek az embereknek már csak tökéletlen utódaik születhetnek, ha
egyáltalán lehet még utóduk. Kínában már kivégezték volna az ilyen élelmiszer mérgeztetőket.
Magyarországon a Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal az emberi testnedvek, pl. a vérszérum és ezeknek
megfelelő infúziós Ringer oldat szerinti élettanilag optimális víz : konyhasó : kálium : nátrium dózisarányait
jogos védelemként a tiszta konyhasóra ráírót megbüntette. Az ellenkezőjét ráíró sókereskedőket viszont nem.
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NÉBIH-esek elleni korábbi feljelentés kiegészítése az „üzletszerű népirtásban” közreműködés váddal
A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság 02.4/2008-12/2015 ikt.számú mellékelt határozata hamis vádakkal
támadja a teljesen tiszta (nátrium-klorid) konyhasó közérdekű egészségügyi felvilágosító feliratait, amit a
magyarok jogos védelmét szolgáló tudományos reklámként jelenítettünk meg, de a kálisóval, fluorral stb.
mérgezett szabványsértő étkezési sók életveszélyesen hamis egészségügyi tanácsokat terjesztő feliratait
sosem kifogásolta. Ez bizonyítja, hogy tudatosan fedezik a csalásokon alapuló Nemzeti Stop Só programmal
és Chips adóval folytatott életrövidítést és ivartalanítást, azaz fajirtást, amivel a magyarokat „migráltatás
arányosan”, tervszerű irtják, miközben az így kiürített és a gyilkosok által megörökölt magyarországi
ingatlanokat idemigrált(atott) idegeneknek kiárusítják.
Megjegyzem a Népszabadság is megírta az USA Science tudományos folyóiratot is idézve, hogy mindössze
az emberek 1/6-nál mutattak ki a statisztikák vérnyomás csökkenést az étkezési konyhasó dózist csökkentés
alatt, és ennél sokkal több embernek növekedett a sócsökkentéstől a vérnyomása, sokkal többen haltak meg
szív- és keringési betegségekben a sózás csökkentés óta. A konyhasó kálisóval helyettesítésével gyerekirtást
a WHO-tól is szervezik, lásd 5. melléklet. Nyilvánvaló a feljelentett személyek bűnözése, lásd 6. melléklet.
Budapest, 2015. 09. 26.
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215), az egészségromlási problémák okait kinyomozó és
a kárelhárítási megoldásokkal együtt PTK megbízás nélküli ügyvitel keretében közzétevő mérnök feltaláló,
1036 Budapest, Lajos u 115. www.tejfalussy.com, e-mail: magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, Tel.:
+36 20 2181408

A bűnügy egyéb dokumentumait közzétettem jogos védelemként a www.tejfalussy.com honlapomon, pl. lásd
MEHNAM 470. rovat, ezért itt csak a következőket mellékelem a csalóbanda elleni bűnügyi bizonyítékként:
1. NÉBIH határozat, ikt. sz.: 02.4/2008-12/2015. „Figyelmeztetés, kötelezési eljárási költség megfizetésére”.
Ügyintéző Máté Júlianna. Aláíró: dr. Oravecz Mártok elnök nevében és megbízásából dr. Pleva György
igazgató főállatorvos. (Ügykód: nebihtol-2008_12_2015 ÁGI Dombszéli figy (1).txt)
2. A „NÉBIH 02.4/2008-12/2015. sz. határozat” dóziselhanyagolásai súlyos életveszély okozó hatását
konkrét hatásmérések egyértelműen bizonyítják ( Ügykód: nebih-hatarozatot-is-cafolo-szakvelemeny150924)
3. A magyarokat jogos védelemként az élettanilag optimális víz : konyhasó : kálium dózisarányokról és az
attól eltérés életrövidítő és ivartalanító hatásáról tájékoztató, a NÉBIH által töröltetni próbált általános
reklámszöveg a tiszta són:
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A CBA vezetői mindmáig válaszra sem méltatták a közérdekből előterjesztett kárelhárítási javaslato t!

Budapest, 2015. 09. 26. Tejfalussy András
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Ezt követően az ORFK a feljelentett elkövetőktől hamis szakvéleményeket szerzett be, és azok alapján
leállította a sikeresen megindult nyomozást és 1997. szept. 10-én a rendőreik elraboltak és összevertek,
amit a hazai köztársasági elnökök a mai napig is fedeznek (egy X-398/1998. ikt. sz. hamis iratukkal).
Bp., 2015. 09. 26. Tejfalussy András
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
elnok <elnok@mok.hu>;
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
másolatot kap:
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>;
"Dr. Fazekas Sándor" <miniszter@fm.gov.hu>;
Gaudi-Nagy Tamás <gaudi-nagy.tamas@jobbik.hu>
titkos másolat:. . . . .
dátum:2015. szeptember 26. 15:12
ORFK Panasziroda részére is megküldve, mint a dr. Pleva György NÉBIH államtitkár és bűntársai elleni korábbi
feljelentés kiegészítése. Kúria Legfelsőbb Bíróság, Dr. Darák Péter elnök úr kezéhez: Kérjük, hogy Ön, mint az ügy jól
tárgy:
ismerője, a közigazgatási és a büntetőbírósággal tiltassa be a „csökkentett nátriumtartalmú” és „nátriumszegény sók”
árusítását megengedő hazai élelmiszer rendeletet és valamennyi – orvos nélküli – alkalmazását is . . .
küldő:gmail.com
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Terrorizmus elleni Petíció az Országgyűléshez, mint „Megbízás nélküli kárelhárítás” (Ptk.)
Egy megerőltető testi műveleteket is végző felnőtt ember, pl. egy földműves, lakatos vagy
sportoló, naponta legalább 15-25 gramm konyhasót kell fogyasszon, és mellette kellően sok
vizet is, hogy egészséges lehessen. Fontos továbbá, hogy csak annyi kálium legyen a
táplálékaiban, ami még nem mérgező. Káliumból a biztosan nem mérgező mennyiség: az egy
órán belül 0,8 grammnál kevesebb és a napi 2,2 grammnál kevesebb kálium. Az ennél többtől,
EKG torzulásokból is láthatóan romlik szívműködés. Az emberi szervezet egy ideig tudja tág
határok között szabályozni a nátrium- és kálium visszatartást és -vesztést, de nem szabad
rendszeresen túlterhelni. Az egy napon belül 11 grammnál több kálium vérbe juttatása már
szívleállást okozhat. A túladagolt kálium és a konyhasó hiánya is (bármelyikük, vagy együtt)
tönkreteszik a veseműködést, idegműködést, izomműködést, szívműködést, csökkentik a
stressz ellen védekező képességet, sőt még a nemi jelleget is eltorzítják. Ezeknek a káros
következményeknek a felfedezői 1950-ben Nobel díjat is kaptak, miután állatokon és
embereken kísérleti úton dózis-hatás-mérésekkel egyértelműen bebizonyították a tapasztalt
életrövidítő és fajirtó hatásokat. Az egészség biztosító víz, konyhasó és kálium dózisarányok
étkezés esetében is ugyanazok, mint a gyógyításhoz alkalmazott Ringer infúziós oldatnál. A
Ringer pl. egy nap alatt 3 liter desztillált vizet + 27 gramm nátrium-klorid konyhasót + 0,4
gramm káliumot juttat be közvetlenül a vérbe. Nyilvánvalóan a felszívódási veszteségek
figyelembevételével sem szükséges, hogy egy felnőtt 0,6 grammnál több káliumot pótoljon
naponta. A magyarok házi táplálkozása korábban meg is felelt ezeknek a követelményeknek.
A gyermekeknek is a Ringer dózisarányok szerint, de a náluk alkalmazott (kisebb) Ringer
dózisok szerint kell pótolniuk a vizet, konyhasót és káliumot. A Ringer dózisarányok az
egészséges ember testnedveiben, pl. a vérszérumában meglévő természetes víz, nátrium,
kálium arányok szerintiek, ami magában is bizonyítja, hogy ezek a lehető legjobb dózisarányok!
A Ringer-oldatban nem csapvíz vagy „Szentkirályi ásványvíz”, hanem nagytisztaságú desztillált
víz van. Étkezésnél is ez a legjobb. A desztillált víznek tehát csak gyógyhatása lehet, ha
mellette a konyhasót és a káliumot is – a Ringer oldat szerinti - optimális dózisokkal pótoljuk.
Ezek a tények. Ez a tényeken alapuló igazság. Aki mást állít az nem ért hozzá, vagy ha mégis,
akkor bűnös a tudatos egészségkárosításban. Aki meg óhajtja tekinteni a fent hivatkozott
tankönyvi, orvosi mérési stb. bizonyítékokat is, könnyen megteheti. Ehhez csak végig kell
néznie a www.tejfalussy.com honlapon az Email-könyv, Videó, MEHNAM (intézkedéseink) és
Tanítás rovatokat, s a www.tejfalussy.com honlapon belül működő www.aquanet.fw.hu és többi
korábbi honlapunkat. Itt az ideje, hogy felvilágosítsuk egymást. Ugyanis a Nemzeti Stop Só
Program miatt annyira fogy a férfiak spermiuma, hogy nemsokára egy termékenyítőképes
magyar férfi sem marad, és mindenünk az ezt kihasználó migránsoké lehet. Célszerű, ha ezt a
terror elhárító iratot mindenki továbbítja az email címlistáin szereplő rokonainak, barátainak,
ismerőseinek, hogy megismerjék a terrorizmus bizonyító problémát és kivédhessék a hatását.
Az Országgyűlés köteles betiltani a napi max. 5 gramm konyhasó- és min. 4,7 gramm kálium
fogyasztására felbiztató Nemzeti Stop Só programot és Chips adót, a sózás csökkentését
egészségjavítónak, s a desztillált víz ivást mérgezőnek hazudó termékfeliratokat, reklámokat!
Budapest, 2015. október 1.
Tejfalussy András (1-420415-0215) okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi szakértő feltaláló
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feladó:KEH.HU <no-reply@keh.hu>
címzett:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
dátum:2015. október 1. 21:00
tárgy:Tisztelt Tejfalussy András, üzenetét megkaptuk.

Tisztelt Levélküldő!
A Köztársasági Elnöki Hivatalnak küldött üzenetét megkaptuk. Levelének feldolgozását megkezdtük,
szíves türelmét kérjük.
Tisztelettel:
Köztársasági Elnöki Hivatal
Az Ön üzenete:
Terrorizmus elleni Petíció az Országgyűléshez, mint Megbízás nélküli kárelhárítás Ptk.
Egy megerőltető testi műveleteket is végző felnőtt ember, pl. egy földműves, lakatos vagy sportoló,
naponta legalább 15-25 gramm konyhasót kell fogyasszon, és mellette kellően sok vizet is, hogy
egészséges lehessen. Fontos továbbá, hogy csak annyi kálium legyen a táplálékaiban, ami még nem
mérgező. Káliumból a biztosan nem mérgező mennyiség: az egy órán belül 0,8 grammnál kevesebb és
a napi 2,2 grammnál kevesebb kálium. Az ennél többtől, EKG torzulásokból is láthatóan romlik
szívműködés. Az emberi szervezet egy ideig tudja tág határok között szabályozni a nátrium- és kálium
visszatartást és -vesztést, de nem szabad rendszeresen túlterhelni. Az egy napon belül 11 grammnál
több kálium vérbe juttatása már szívleállást okozhat. A túladagolt kálium és a konyhasó hiánya is
bármelyikük, vagy együtt tönkreteszik a veseműködést, idegműködést, izomműködést, szívműködést,
csökkentik a stressz el len véd ekező képességet, sőt még a nemi jelleget is eltorzítják. Ezeknek a
káros következményeknek a felfedezői 1950-ben Nobel díjat is kaptak, miután állatokon és embereken
kísérleti úton dózis-hatás-mérésekkel egyértelműen bebizonyították a tapasztalt életrövidítő és fajirtó
hatásokat. Az egészség biztosító víz, konyhasó és kálium dózisarányok étkezés esetében is
ugyanazok, mint a gyógyításhoz alkalmazott Ringer infúziós oldatnál. A Ringer pl. egy nap alatt 3 liter
desztillált vizet 27 gramm nátrium-klorid konyhasót 0,4 gramm káliumot juttat be közvetlenül a vérbe.
Nyilvánvalóan a felszívódási veszteségek figyelembevételével sem szükséges, hogy egy felnőtt 0,6
grammnál több káliumot pótoljon naponta. A magyarok házi táplálkozása korábban meg is felelt
ezeknek a követelményeknek.
A gyermekeknek is a Ringer dózisarányok szerint, de a náluk alkalmazott kisebb Ringer dózisok szerint
kell pótolniuk a vizet, konyhasót és káliumot. A Ringer dózisarányok az egészséges ember
testnedveiben, pl. a vérszérumában meglévő természetes víz, nátrium, kálium arányok szerintiek, ami
magában is bizonyítja, hogy ezek a lehető legjobb dózisarányok!
A Ringer-oldatban nem csapvíz vagy „Szentkirályi ásványvíz”, hanem nagytisztaságú desztillált víz van.
Étkezésnél is ez a legjobb. A desztillált víznek tehát csak gyógyhatása lehet, ha mellette a konyhasót
és a káliumot is – a Ringer oldat szerinti - optimális dózisokkal pótoljuk.
Ezek a tények. Ez a tényeken alapuló igazság. Aki mást állít az nem ért hozzá, vagy ha mégis, akkor
bűnös a tudatos egészségkárosításban. Aki meg óhajtja tekinteni a fent hivatkozott tankönyvi, orvosi
mérési stb. bizonyítékokat is, könnyen megteheti. Ehhez csak végig kell néznie a
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www.tejfalussy.com honlapon az Email-könyv, Videó, MEHNAM intézkedéseink és Tanítás rovatokat, s
a www.tejfalussy.com honlapon belül működőwww.aquanet.fw.hu és többi korábbi honlapunkat. Itt az
ideje, hogy felvilágosítsuk egymást. Ugyanis a Nemzeti Stop Só Program miatt annyira fogy a férfiak
spermiuma, hogy nemsokára egy termékenyítőképes magyar férfi sem marad, és mindenünk az ezt
kihasználó migránsoké lehet. Célszerű, ha ezt a terror elhárító iratot mindenki továbbítja az email
címlistáin szereplő rokonainak, barátainak, ismerőseinek, hogy megismerjék a terrorizmus bizonyító
problémát és kivédhessék a hatását.
Az Országgyűlés köteles betiltani a napi max. 5 gramm konyhasó- és min. 4,7 gramm kálium
fogyasztására felbiztató Nemzeti Stop Só programot és Chips adót, a sózás csökkentését
egészségjavítónak, s a desztillált víz ivást mérgezőnek hazudó termékfeliratokat, reklámokat!
Budapest, 2015. október 1.
Tejfalussy András 1-420415-0215 okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi szakértő feltaláló

Továbbküldés az Országgyűlés, mint köztestület részére, az Országgyűlés elnökéhez,
Kövér Lászlóhoz, az E-mail: webmaster@parlament.hu címre
feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:webmaster@parlament.hu
másolatot kap:Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>
titkos másolat:Balczó Zoltán <zoltan.balczo@europarl.europa.eu>
dátum:2015. október 1. 21:34
tárgy:Terrorizmus elleni Petíció az Országgyűléshez, mint Megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.)
küldő:gmail.com

Továbbküldés-3.
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Kövér László magyar országgyűlési házelnök kezéhez
webmaster@parlament.hu, laszlo.kover@jobbik.hu
Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, lakossag@im.gov.hu,
Máté Júlianna NÉBIH élelmiszer vizsgáló, etbi@nebih.gov.hu, matej@nebih.gov.hu
Áder János köztársasági elnököt és csalótársait fajirtás váddal is feljelentésként kapja:
ORFK Panasziroda és az Európai Unió táplálkozási ügyekben illetékes Bizottsága, és ha
bármelyikük bármiért elutasítja, akkor a Strasbourgi, és a Hágai Nemzetközi Bíróság is.

Csatolt további bizonyíték:
MEHNAM-info / Jogjavítás

Ügykód: nebihesekSOcsalasaiteleplezes150924

A NÉBIH 02.4/2008-12/2015 HATÁROZATÁNAK A HAMISSÁGÁT
100%-OSAN BIZONYÍTÓ KORÁBBI ORVOSI SZAKVÉLEMÉNY
AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)
Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitólapra / Vissza a fõtémajegyzékre / Vissza az elõzõ lapra
Fõtéma: Emlékeztetõ a dr. Mikola Istvánnal 1993.VIII.18-án megbeszéltekrõl (Mikola.93).

Nyílt irat! 8/1. ATT-140893/10.
Kód: MIKOLA.93
Emlékeztetõ
Az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és GAZDASÁGOSSÁG
ELLENÕRZÕ KÖZPONTJA (1036 Bp. Lajos .115.) CLVKA irodájában, 1993. augusztus 18-án
létrejött határérték-egyeztetési megbeszélésrõl.
Jelen volt:
Tejfalussy András, mérésügyi szaktanácsadó, az Agroanalízis Tudományos Társaság elnöke,
irodavezetõ
- Varjas András fizikus, mérésügyi szaktanácsadó
- Dr. Mikola István orvos, az Orvosegészségügyi Szakbizottság elnöke, a Keresztény Egészségügyi
Kamara vezetõ képviselõje
Elõzmény: Dr. Hasznos Miklós úr, országgyûlési képviselõ javaslata, miszerint, ha a kálium
túladagolással kórházi kísérleti körülmények között bármiféle mérgezési eset elõfordult, azt a
szakbizottságnak célszerû feljelentenie, azok után, hogy a népjóléti tárca vezetõje napi 133 gramm
káliumkloridot is veszélytelennek írt le (343/S/93. sz., Dr. Surján László által aláírt levél), és azzal
szemben az orvos akadémikus szerint, már napi 2,2-3,5 gramm káliumfogyasztás is károsítja a
szívmûködést, egészséges embereknél is. Ugyanis elképzelhetõ,hogy a veszélyes több kálium fogyasztás
melletti kiállás a lakosság egészségét - esetleg üzleti érdekbõl - veszélyezteti. Az eddigi anyagokból,
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Varjas András bemutatja Petrányi akadémikus határérték elõírását, és más azzal egybevág¢
tanirodalmi állásfoglalásokat, valamint az azokkal ellentétes állításokkal terhes, említett (1993.
február 19-i) Surján-féle levelet. Bemutatja továbbá az Országos Polgári Védelmi Parancsnok által
küldetett OÉTI levelet, melybõl Surján levelét - kisebb kihagyásokkal és hozzátoldások mellett megírták. (Dr. Bíró György OÉTI igazgató-fõorvos 38o/1993. szám alatti, az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat Fõvárosi Intézetéhez, dr. Lun Katalin fõvárosi tisztifõorvoshoz írt,1993.
február 2-i levelét.) Feltûnik, hogy a napi 7,9 gramm kálium beviteli veszélyességi határértéket, és az
azt dokumentáló tankönyv idézetet (ILSI kiadásában 1990-ben, a Present Knowwledge in Nutrion c.
könyvbõl) Surján levele minden indoklás nélkül elhagyta, és nem említi Petrányi akadémikus
állásfoglalását, mely szerint a napi 5-8 gramm káliumklorid ill. káliumcitrát szájon át szedése (ez 2,23,5 gramm kálium hatóanyag) már jól láthatóan mérgezi a szív elektromos vezérlését.
Komolyabb mérgezés egészséges személyeknél a számítások szerint is, akkor következik be, ha a vesék
korlátozott sebességû (fiziológiás) kálium kiválasztása (max.napi 3,5 gramm kálium) nem tud
lépést tartani a káliumbevitel mértékével és/vagy sebességével, és ennek következtében az EC-folyadék
káliumszintje meghaladta a 0,2 gramm/l küszöbértéket (kb. napi kb. 6-8 gramm összes kálium
bevitelnél).
Dr. Mikola István elmondja, hogy nem szükséges a kálium, mint só. Ismert, hogy a szokásos vegyes
táplálék mindig feleslegben tartalmazza a káliumot. A Dr. Petrányi akadémikus tankönyvi adatait,
határértékeit, gyógyszerkísérleti eredményeit (pl. kálium pumpa kísérletek) minden orvos tanulta,
számonkérik tõlük a vizsgákon.
Beismeri, hogy egészséges személyeknél nincs adat a kálium túlevés káros hatásairól, mert egészséges
személyeknél nem mérik a kálium bevitelt és kiválasztást, vagy az EC folyadék pillanatnyi
kálium tartalmát. Jelenlevõk információi minden vonatkozásban azonosak és megegyeznek abban a
tekintetben, hogy a kálium mérgezés megszûnése nem regisztrálható az éhgyomorra vetetett
vérmintákból. A halált okozó - nem klinikai - kálium mérgezés sem, mert az EC folyadékba a pusztuló
sejtek kiszabaduló káliumtartalma is bekerült. Ezért az orvosok csak a (betegségi) kálium-hiány
statisztikáit ismerhetik.
(Így pl., 9,8 millió "egészséges" személynek lehet közepes kálium-mérgezése a több káliumot
tartalmazó ételektõl és italoktól, és a statisztika mindig kálium hiányt mutat (a betegek mintái
alapján).
Bemutattam a beszerzett különbözõ káliumos sókészítményeket. Az osztrákok tengeri sójában, csak
0,7 gramm kálisó van. A magyaroké 32-98% kálisót tartalmaz, ez életveszélyes. Dr. Mikola István
úr, meglepõdve tanulmányozta a 25% kálium és 24% nátriumtartalmú sót, a SALTZ-ot. A CompactDouwe Egberts gyógyszerként ajánlott terméke.
Hasonló az összetétele az ún. Tengeri só-nak. A HELP BT terméke. Ezt, mint "nátriumszegény
gyógysót" árusítják. Kb. 50%-a kálisó. Tanulmányozza a REANAL cég "REDI-Só" fantázia nevû
készítményét, melyet a Petrányi akadémikus által mérgezõként megjelölt 3,5 gramm felett (6-10
grammig) ajánlanak "gyógytápszerként", a vérnyomás csökkentöjeként, a magas vérnyomás
megelõzõjeként.
Varjas András bemutatja a REDI-Só-val elvégzett klinikai kísérlet orvosok által rögzített leírását és az
általuk adott eset-minõsísítéseket. Az OÉTI-tõl kikért engedélyezési dokumentáció irataiban.
Dr. Mikola István az OÉTI dokumentációban szereplõ REDI-Só kísérlet leírásnál észrevételezi, hogy
napi 1-2 gramm REDI Só, a kísérlet 3. -6. napja között, még az enyhe veseléziós betegek esetében is,
négybõl három személynél, életveszélyes (extrém) kálium mérgezést okozott.
Varjas András bemutatja, hogy ezt a Dr. Láng István és tsi, a 8253.sz. interpellációs miniszteri válasz
szakértõi ellenkezõleg írták le a miniszterek, az Országgyûlés részére. Napi 40 gramm REDI Só-t
még veszélytelenül etethetõnek írtak le, ami napi 18 gramm kálium.
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Dr. Mikola István kéri, a bemutatott dokumentumokat és írásbeli javaslatot is, a mérgezési
kérdésekben való írásos állásfoglalásához. Meglepõdve olvassa, Dr. Fövényi Józsefnek és Dr. Bíró
Györgynek a kálium korlátozatlan forgalmazására vonatkozó ajánlásait, a jelentésükben. Az ahhoz
csatolt klinikai kísérlet leírás pontatlan, és a mérési és értékelési hibáktól hemzseg. Ez nyilvánvaló,
amikor a jelenlévõk közösen megvizsgálják a REDI Só "vérnyomáscsökkentõ" hatását valószínûsítõ
(12.sz.) diagrammot. A leírás ugyanis rögzíti, hogy a kálium etetése mellett, egyéb vérnyomásbefolyásoló szereket is ettek a kísérleti személyek. Ezek hatása a REDI Só hatásaként van az ábrán
feltüntetve (csalás?). Erre a tényre, maguk a kísérletezõ orvosok - szemben Dr. Fövényi Józseffel, a
fõnökükkel, maguk - is, felhívták az OÉTI figyelmét. Dr. Mikola István szerint, a megalapozatlan
fõorvosi álláspontot az üzleti érdekek diktálhatták.
Jelenlévõk megállapodnak, hogy a REDI Sóban és a KÁLIUM-R-ben egyaránt kálium a hatóanyag, de
a REDI Só káliuma gyorsabban bejuthat a vérbe, ezért a KÁLIUM-R veszélytelenebb. A KÁLIUM-R
hatás vizsgálata nyilvánvalóan korrekt klinikai kísérleteken alapult, de az OÉTI REDI Só kísérletei
még tájékozódásra sem valók.
Sok alapvetõ mérési és értékelési methodikai kérdés is felmerült. Pl. a betegeken szerzett tapasztalat
nem használható az egészséges káliumbevitel megállapítására. Így a Péterfy S u-i klinikai kísérletek
alapján sem kérdõjelezhetõ meg Petrányi akadémikus alacsonyabb határértéke, amely közvetlen EKG
méréseken alapult és más tankönyvek mérési diagramjaival, határértékeivel közvetlenül igazolható.
Kérdés az ún. "MTA Talajtani Bizottság" hozzáértése.
Jelenlévõk megállapodnak, hogy célszerû a kálium határérték rögzítése. Fel kell lépni a kálium
túlfogyasztás veszélyeinek a lakosság elõl eltitkolásai, a kálium túlfogyasztást egészségesnek feltüntetõ
reklámok ellen. A veszélyességi határt a kálium sókra helyesen rá kell íratni. A veszélyes kálisónak az
ételekbe és az italokba, a diétás stb. konzervekbe bekeverését, és a konyhasó-pótlásra alkalmazását, a
veszélyessége miatt be kell tiltatni.
Részemrõl, mint ellenõr valószínûsítettem egyéb adatok és a mûtrágyatermel(tet)ési, valamint a
mûtrágya felhasználási világstatisztikák alapján, hogy a többlet káliumot nem használják az Izraeli
Moszad növénykutatói tudományos titkosszolgálata által befolyásolni nem tudott arab és kínai
területeken. Méréseink szerint az anyag használata - ha gyors a felszívódása - károsítja a növényeket
is, fõleg azok alkalmazkodási, védekezési készségét, de az ezzel kapcsolatos adatokat szintén
ellenkezõre módosították a felsõ szerveknél. Az adatok tanusága szerint, pl. az USA-ban
is, hektáronként harmadannyi mûtrágya felhasználással is, dupla, vagy több a 10 éves termésátlag, és
ennek a kisebb káliumhasználat az alapvetõ oka. Számos ország csõdjének, a több kálium használat a
tényleges oka. A korábbi és az új földtörvény tervezet hibái alapján látható egyeseknek az a szándéka,
hogy miután az ország területeit a külföldiek magyarországi cégalapításáról hozott hibás
törvények alapján sikerül a tényleges érték tizedszázalékáért eladniuk, ennek jóváhagyását
megszavazzák a Parlamentben. A külföldre eladott földek ára azért alacsony, mert túlzott lett a
kihalás. Ennek egyik tényezõje, a lakosság folyamatos túletetése káliummal, amely mintegy
"véletleníti" az emberek egészségét. Ráadásul a több kálium fáradságot, kábultságot is okoz, így az
emberek nem figyelnek annyira oda, mi történik velük. Magyarország kiárusításra kerül, a kálium–
trágyázással okozott, mintegy 15 milliárd dollár adósság - növekedése miatt is. Az orvosok többsége
nincs tisztában a káliummal kapcsolatos valódi problémával, a folyamatos, de mérsékelt kálium
túletetés okozta mérgezés tényleges hatásaival. Nem tud a határértékekrõl, a nem beteg emberek
kálium tûrõ képességérõl. Alaptalan következtetéseket von le, egyes esetek alapján, melynél a nagyobb
kálium bevitel ellenére életben maradtak emberek, pl. a „fellépő“ hányások és hasmenések
következtében, amellyel a veszélyes többlet káliumtól az emésztõ rendszerük még idõben
megszabadult. Petrányi akadémikus alapvetõ megállapításai semmibevételével csak az infúziós kálium
túladagolások halálos veszélyeit hajlandók elhinni. Nincs más lényeges eltérés az infúzióval, az étellel
vagy italokkal bevitt mérgezõ többlet kálium hatásai között egyéb, csak a vérbejutás sebesség. A
kálium felszívódás ugyanis a bélcsatornából a vérbe, mintegy 90%-os. Sok orvos, például Surján
László is, az egyes túlélésekbõl azt a hibás következtetést vonta le, hogy a kálisó napi 40, vagy akár 133
grammig, veszély nélkül mindenkivel folyamatosan etethetõ. Nem ismeri be, hogy kisebb kálium
többlet s esetleg, majd 30-40 év alatt, kipusztíthatja az eredetileg ennél sokkal tovább egészségesen élni
képes emberek népnyi tömegeit is.
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A felülvizsgálati kérelem elõterjesztés
--------------------------------------------------A különbözõ kérdésekben, kérem a Keresztény Orvosi Kamara etikai álláspontját, azt, hogy az
Orvosszakértõi Bizottság jelentse fel a kálium mérgezés klinikai bizonyítékait az Országgyûlésben
letagadókat, az OÉTI "REDI Só" klinikai dokumentációiban szereplõ 3 halálos káliummérgezési
"esemény" alapján, figyelembe véve, hogy a kísérletet folytató, ott jelen lévõ kezelõ orvosok saját
maguk is leírták, és a káliumetetés abbahagyásából álló terápiájuk sikere is igazolta ezeket a
megtörtént klinikailag leírt kálium mérgezéseket.
Állástfoglaltam, hogy egységesíteni kell a kálium veszélyességi megítélését, a KÁLIUM-R gyógyszer
hatóanyag vizsgálati eredmények korrektek, irányadóak.
Nem lehet egyazon hatóanyag gyógyszerként veszélyesnek, tápanyagként pedig teljesen
veszélytelennek nyilvánítva, fel kell lépni.
Viták esetében, a kisebb veszélyességi küszöböt kell alapul venni, nem a nagyobbat, ennek megfelelõen
helyesbíttetni szükséges a korábbi (8253 sz.) miniszteri állásfoglalásokat is, a megfelelõ orvosszakértõi
bizottsági nyilatkozattal.
Jelenlévõk megállapodnak, hogy célszerû a kálium határértéket rögzíteni. Fel kell lépni a kálium
túlfogyasztás veszélyeinek a lakosság elõl eltitkolásai, a kálium túlfogyasztását egészségesnek
feltüntetõ reklámok ellen. A veszélyességi határt a kálium sókra helyesen kell ráíratni. A veszélyes
kálisónak az ételebe és italokba, a konzervekbe bekeverését, a konyhasó pótlásra alkalmazását, be kell
tiltatni.
Ehhez, Dr. Mikola István minden lehetõ segítséget megad.
A többiek ezt köszönettel nyugtázzák.
A jelen összefoglaló emlékeztetõt a jelen lévõkön kívül, Dr. Hasznos Miklós képviselõ úr számára is, az
Õ szíves tájékoztatása érdekében megküldöm. Miután az ügyben szaktanácsadó vagyok a
rendõrségi nyomozásnál, másolatot kap továbbá az eljáró PKKB, BRFK és KTM is.
A megbeszélést részletesebben Varjas András a jövõ hét elejére leírja, ennek megvárásától azonban,
Dr. Mikola István úr Kanadába utazása miatt eltekintettünk, a részletesebb leírást a késõbbiek során
tudjuk majd jól használni.
*
Dr. Mikola István úr részére mellékeltem: 1 példány klinikai vizsgálat-leírást, valamint Dr. Fövényi
József összefoglalóját, a dr. Bíró György részére írt kísérõ levelével; ezenkívül, az interpellációra
kapott miniszteri választ (8253), továbbá az OÉTI és az NM említett leveleit, valamint a KTM 27/93.
TvH. számú szakvéleményét, a kálium katonai stb. veszélyeirõl.
*
k.m.f.
Tejfalussy (Sydo) András
cc: CLVKA Iroda (elnök)
/ lángpity.001 / ***

Utóirat:
Lásd Tejfalussy András országgyűlés általi megbízását arra, hogy kinyomozza a veszélyes és az egészséges
nátrium- és kálium dózisok megbízható konkrét élettani hatás méréseken alapuló bizonyítékait, s azokat a
nátrium és kálium (és víz) pótlási határérték hamisítási csalásokat, amelyekre hivatkozva, valakik, az USA
és más országok népeire rákényszerítik az életrövidítő és ivartalanító hatású étkezési kálium túladagolást
és hiányos nátriumpótlást, hogy ezzel a megengedett étkezési vegyi fegyverrel gyilkolják és kirabolják
őket:
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http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/MIKOLA93.htm,
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/OETI-BiroFajirtoMeresiCsalas.ht ,m
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/nyugdijelrablas.htm
Budapest, 2015. 09. 24.
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215), az egészségromlási problémák okait kinyomozó és
a kárelhárítási megoldásokkal együtt PTK megbízás nélküli ügyvitel keretében közzétevő mérnök feltaláló

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
webmaster@parlament.hu;
Kövér László <laszlo.kover@fidesz.hu>;
Lakossagi Kapcsolatok <lakossag@im.gov.hu>;
másolatot
etbi@nebih.gov.hu;
kap:
matej@nebih.gov.hu;
janos.ader@parlament.hu;
Közérdekű bejelentés címzettje <ugyfelkapu@keh.hu>
titkos
Nátrium Klorid <tiszta.nacl@gmail.com>
másolat:
dátum:2015. október 3. 10:52
Áder János köztársasági elnököt és csalótársait fajirtás váddal is feljelentésként kapja: ORFK
Panasziroda és az Európai Unió táplálkozási ügyekben illetékes Bizottsága, és ha bármelyikük
bármiért elutasítja, akkor a Strasbourgi, és a Hágai Nemzetközi Bíróság is: Jogos védelem,
Jogos önvédelem (Btk) és a Megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel (Ptk) keretében felszólítom
tárgy:Áder Jánost az X-398/1998.sz. köztársasági elnöki válaszuk bűnössége beismerésére! Áder
János köztársasági elnök környezetvédőként és egészségvédőként szerepel, miközben a
magyarokat szennyvízzel itatásban, talaj- és vízkészlet károsításban, anyag- és energia
pazarlási és életrövidítési bűnözésben, Magyarország, az egész magyar nép tönkretevésében
vesz részt.
küldő:gmail.com
Továbbküldés-4.
feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:miniszterelnok@me.gov.hu
Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>;
volner.janos@jobbik.hu;
kepli.lajos@jobbik.hu;
másolatot kap:zagyvagyula <zagyvagyula@jobbik.hu>;
"z.karpat.daniel" <z.karpat.daniel@jobbik.hu>;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
"DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>
titkos másolat: . . .
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dátum:2015. október 3. 11:11
Fwd: Áder János köztársasági elnököt és csalótársait fajirtás váddal is feljelentésként kapja: ORFK
Panasziroda és az Európai Unió táplálkozási ügyekben illetékes Bizottsága, és ha bármelyikük
bármiért elutasítja, akkor a Strasbourgi, és a Hágai Nemzetközi Bíróság is: Jogos védelem, Jogos
önvédelem (Btk) és a Megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel (Ptk) keretében felszólítom Áder Jánost
tárgy:
az X-398/1998.sz. köztársasági elnöki válaszuk bűnössége beismerésére! Áder János köztársasági
elnök környezetvédőként és egészségvédőként szerepel, miközben a magyarokat szennyvízzel
itatásban, talaj- és vízkészlet károsításban, anyag- és energia pazarlási és életrövidítési
bűnözésben, Magyarország, az egész magyar nép tönkretevésében vesz részt.
küldő:gmail.com
Jogos védelem, Jogos önvédelem (Btk) és a Megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel (Ptk) keretében
felszólítom Áder Jánost az X-398/1998.sz. köztársasági elnöki válaszuk bűnössége beismerésére!
Áder János köztársasági elnök környezetvédőként és egészségvédőként szerepel, miközben a
magyarokat szennyvízzel itatásban, talaj- és vízkészlet károsításban, anyag- és energia pazarlási
és életrövidítési bűnözésben, Magyarország, az egész magyar nép tönkretevésében vesz részt:
A köztársasági elnök(ök) bűnözésének bizonyítékai: Nem léptek fel a műtrágyákkal, csatornalével stb.
szennyezett egészségességét és a tiszta (desztillált) ivóvíz mérgezőségét hirdetők ellen. Nem léptek
fel az öntözővíz- és műtrágya pazarlással járó, az aszálykárokat méréssel bizonyítottan felfokozó (lásd
fenti mellékletek, a növények, és az állatok és emberek egészségromlását okozó mérgező kálium
műtrágyák használata ellen. Pl. az izraeli kálium-nitrát és a konyhasóval is kevert káliumműtrágyák
alkalmazása ellen, s az ellen, hogy a WHO és a hazai egészségügyi szervek is, a konyhasó „sós ízét
pótlására” az életrövidítő és ivartalanító hatású kálisót ajánlják. A magyar gyerekeket is mérgeztetik
az étkezési só pótlóként árusíttatott kálisóval. Közben életveszélyesre csökkentik az ételek konyhasó
tartalmát. Valószínűleg arra válaszként, hogy megküldtem nekik a fajirtó terrorizmust bizonyító hatásmérési bizonyítékokat, „antiszemitizmussal vádolva” eltüntették a bizonyítékokat közzétevő hazai
www.aquanet.fw.hu honlapot. Most is csak a (svájci szerveres) www.tejfalussy.com-on belül működik.
További „köztársasági elnöki válaszaik”: a kálisóval mérgezéssel való károkozást hatás-mérések
alapján, parlamenti szakértőként kiderítésem megtolására, megpróbáltak „bolonddá nyilváníttatni”.
Csak azért nem sikerülhetett nekik, azért buktak bele, mert közben „jogvédővé” is kiképeztem magam.
Azt, hogy Áder János részt vesz a bűnözésben, bizonyítja, hogy érvényben tart egy, a jogelődje,
Göncz Árpád által készíttetett hamis válasz iratot (X-398/98), amiben azt hazudják, hogy még a
rendszerváltás előtt gondnokság alá helyeztek. A hamis iratot azután készíttette Göncz Árpád, hogy
közérdekű bejelentésben (lásd mellékletek) neki is jeleztem, hogy az aszálykárt is fokozó, mérgező
kálisót magyarok kiűzésére is használják. Áder János és elődjei e hamis válasziratukkal fedezik azokat
gazember minisztereket, ügyészeket, jegyzőket és egy váci bírót is, Kautzné dr. Schneider Margit
Erikát, akik „elintézték”, hogy a rendőrök elraboljanak az irodámból és összeverjenek 1997. szept.
10-én. Azért verettek össze, hogy közvetlenül utána a váci bíró tovább hurcoltathasson „elmeorvosi
vizsgálatra”. Azért próbálkoztak ezzel (sikertelenül), mert szakértőként feljelentettem a talaj-, állatés ember mérgeztetést folytatókat és mint megbízott minisztériumi és országgyűlési szakértő egy
interpellációt is szerkesztve felléptem a talajok és élőlények fajirtó kálisóval mérgeztetése ellen, s az
egészségesen maradáshoz szükséges helyes víz- és sópótlás fenntartására. A fajirtó Nemzeti Stop
Só Programjukat kiszolgáló Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóságuk tiltja a konyhasó hiány és (a
kivégzéshez is használt) kálium túladagolás mérgezősége sófeliraton említését is, lásd mellékletek!
Áder János is ÉVEK ÓTA nyomorítja Göncz Árpád hamis köztársasági elnöki válaszával a
tudományos társaságainkat, engem és a családomat is. A Magyar Gárdát betiltó fővárosi bíró (dr.
Pataki Árpád) szerint mindezek „nem emberi jog sértőek”. Azért, mert a Talmud előbbre való a
több törvénynél és ennek érvényre juttatásához csalnia kellett? Azért, mert a mi kárunkra folytatott
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életrövidítés és ivartalanítás esetén nem az emberekre, hanem a barmokra vonatkozó Talmud szerint
kellett ítélkeznie? Amíg a Talmud hatályban van, csak az állatvédők illetékesek a minket nyomorítók
ellen fellépni, vagy azok sem?
Az Országgyűléshez címzett hasonló korábbi Petíciót Áder János címére is megküldtem, esélyt adva,
hogy ha tudja, bebizonyíthassa, hogy nem tudatos bűntárs a fenti károkozásokban! A részleteket
illetően lásd a fenti mellékleteket és a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovat 470. dokumentumot!

MAGYARORSZÁGON ELSŐSORBAN AZÉRT EGYRE KEVESEBB A MAGYAR GYEREK,
MERT IVARTALANÍTJÁK A MAGYAROKAT:
Műtrágya felhasználási statisztikai tény, hogy a mohamedán országokban és Kínában sem használnak
annyi kálium vegyületet talajtrágyázásra, mint másutt. Ugyanis a kálisóval műtrágyázás nem csak az
aszálykárt fokozza a sokszorosára. A kálisó ivartalanítja a vele műtrágyázott növényekből készült
élelmiszereket fogyasztókat. A kálisóval"sózás" is, amit a hazai kormány jelenleg „MENZAPROGRAM”
és „Nemzeti Stop Só Program" elnevezések alatt rákényszerít (főleg a nem kóser étkezésű)
magyarországi lakosokra. Ennek, valamint a hiányos konyhasó pótlásnak is, az életrövidítő és
ivartalanító hatását patkányokon és embereken mérésekkel kimutató kutatók 1950-ben Nobel díjat is
kaptak. Vagyis tudatos a fajirtás, ami mára oda vezetett, hogy (főként a tulajdonnal rendelkező)
magyarok egyre kevésbé tudnak szaporodni, hiába szeretnének. A 1910-ben már kinyilvánította az
Izraelita Szövetség, hogy teljesen el akarják foglalni Magyarországot (és Galíciát).Több millió izraeli és
ukrajnai zsidó ide telepítését tervezik, szervezik. A mérési stb. bizonyítékokat lásd a honlapomon
(www.tejfalussy.com).
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