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AZ ORSZÁGGYŰLÉS NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁHOZ IS
FELJELENTÉS POLT PÉTER LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÉS TÁRSAI ELLEN
1./A hazai OÉTI-s mérések során 0,88 gramm kálium, 2 gramm REDI SÓ, fél
liter vízben oldva éhgyomorra egyszerre megitatása 10-ből 10 embernél
vesemérgező, a kétszer ennyi pedig 10-ből 10 embernél másfél órán keresztül
vérmérgező (hyperkalaemizáló) is volt, vagyis már ennyi is meghaladta a vese
kálium eltávolítási sebességét.
2./A Pécsi Orvostudományi Egyetem mérései során a 8 darab Kálium-R
tablettától, azzal 4 gramm kálium beszedetésétől, 6-ból 5 embernek fájt a
gyomra, és egyiküknél véresre marta a gyomorfalat.
3./Kb. 1960 óta, káliummal műtrágyázással többszörösre növelt káliumtartalmú
növények is mérgezik a káliummal műtrágyázó országok lakosságát. (Kína és
az iszlám országok nem, ill. alig használjak káliumműtrágyát.) Miután a kosok
4. nemzedéke nemzőképtelen lett a káliummal is műtrágyázott legelőn, a
nyugati férfiak, köztük a magyar emberek, végzetes ivartalanodása,
kiszámítható, hogy kb. 2050-re várható.
4./Az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók biológiai hatásmérései szerint, a
patkányokat és embereket is megmérgezi, ha időegység alatt az optimálisnál
több káliumot és vagy kevesebb nátriumot esznek, isznak.
5./A kálisóval műtrágyázás maga is nemzőképtelenné degenerálja a nyugati
férfiakat. Az étkezési sóként a konyhasó helyett árusított kálisó pedig egyrészt
arra szolgál, hogy a mérgezett emberek ne ehessék a kálium mérgezés ellen
védő kellő mennyiségű konyhasót, másrészt arra, hogy ezekkel is fokozzák a
mérgező kálium bevitelt. Lásd a Parlamentben 1992. december 8-án három
miniszter által előadott 8253. számú hamis választ, vagy Surján László
miniszter hozzám intézett válaszát, amivel az egy nap alatt akármennyi vízzel,
akármilyen gyorsan bejuttatott 70 grammnál kevesebb káliumot „teljesen
ártalmatlannak” nyilvánította. Bizonyíthatóan dr. Bíró György OÉTI vezető
hamis szakvéleményére alapozta. A desztillált ivóvíz is csökkenti a kálium
mérgezést, valamint a savanyúság és a cukrozott étel is. Ezeket „mérgezőnek”
tüntetik fel, hogy biztosan eredményes legyen a káliumműtrágyával népirtás.
(Étkezésnél is a Ringer infúzióval több száz év óta alkalmazott desztillált víz,
konyhasó- és kálium dózisok lennének optimálisak, de ezeket egészségrontónak
hazudják. A Ringer oldattal pl. egy nap alatt 3 liter desztillált vízzel 27 gramm
konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe. Ez az optimális arány!)
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6./A REDI SÓ-val kapcsolatos jelentéseket megbízott parlamenti szakértőként,
az OÉTI-től szereztem be. A Kálium-R tabletta mérgező hatásait ismertető
klinikai jelentést pedig az ORFK szerezte be, egy általam a büntetőbíróságra
tett feljelentés (13.B.24.211/1993/2.) alapján az ügyészség által elrendelt
nyomozás során. A sikeresnek indult rendőrségi nyomozást azonban leállították.
7./Az általam feljelentett bűnözők napi 6-10 gramm kálisó REDI SÓ akár
egyszerre elfogyasztására is felbiztatták a magyarokat. Ma is „legalább 4,7
gramm kálium étkezési pótlása van előírva naponta, holott 1-2 gramm is
mérgező volt egyszerre elfogyasztva.! Egészségjavító étkezési sóként kálisót és
kálisóval kevert konyhasót árusítanak. Lásd a csökkentett nátriumtartalmú Sara
Lee, Horváth Rozi, Bad Ischler, Compact Douwe Egberts, Bonosal sókat, ill. a
Redi sót felváltó, „Izrael állami Star kosher tanúsítványos BONSALT kálisót”.
8./Nyilván ezek okán nyilatkozhatta nemrég Izraelben egy, a nemzőképesség
alakulását vizsgáló „izraeli tudós”, hogy ők 2050-re a nyugati férfiak teljes
nemzőképtelenségét várják. Persze csak hamis, ill. mellékes okokra hivatkozott.
9./WHO, EU, élelmiszer törvény és a sószabvány is engedi a (patkányméreg)
kálisó konyhasó helyett étkezési „gyógysóként” árusítását. Lásd a „Nemzeti
Stop Só Program, Menzareform és Chips adó” Reformétkezési csalásokat!
10./A honlapomon közzétett biológiai hatás mérési bizonyítékokat megküldtem
a legfőbb ügyésznek. Ahelyett, hogy vádat emeltetett volna a népirtásban
bűnsegédkező miniszterek és szakértőik ellen, a mérési bizonyítékokat
átküldette a Pest Megyei Kormányhivatalhoz. Kérve, hogy azok alapján
nyilvánítsanak bolonddá. Ez volt a hatodik ilyen irányú ügyészségi kísérlet, de
ismét belebuktak. Az 1997-es próbálkozásuk során a rendőreik össze is vertek!
Elsősorban Orbán Viktor miniszterelnök úr és a FIDESZ segítését kérem az
országos érdekű nemzetbiztonsági vizsgálat elrendeléséhez.
Vona Gábor pártelnök úrnak is felajánlom, hogy a Jobbik parlamenti frakciója
csatlakozhat az országos érdekű nemzetbiztonsági vizsgálat kezdeményezéshez.
Természetesen bármelyik más parlamenti párt is csatlakozhat az országos
érdekű nemzetbiztonsági vizsgálat kezdeményezéshez.
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Melléklet: Aszálystressz vizsgálat során csak a káliumműtrágyázott talajú
cserepekből pusztultak ki nagy számban a növények. A növelt káliumdózis
éppen így teszi tönkre az állatok és emberek sejtjei stressz tűrését,
védekezőképességét is. Nem elhinni kell a biológiai hatásokat, hanem bemérni!

Verőce, 2018-02-19.
Jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.),
bárhol való terjesztésre közzétette, igényét jelenve be az ügyviteli munkadíjra:
Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló, korábbi minisztériumi,
országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai hatás-mérés
tudományi szakértő (sz.szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce,
Lugosi u. 71., (www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +
36 20 218 14 08)
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Üdvözlettel:
Miniszterelnökség
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az
üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet,
valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben
tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel
közölnie vagy azzal visszaélnie.

