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Tematika: Túladagolt káliummal népirtás ügyében nyilvános közérdekű bejelentéssel nemzetközi per indítása

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS KERETÉBEN, NYILVÁNOSAN FELKÉREM A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
KÚRIA ELNÖKÉT DR. DARÁK PÉTER URAT, HOGY A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGOKON
IS, HIVATALBÓL KEZDEMÉNYEZZEN BÜNTETŐELJÁRÁST A MÉRGEZŐ KÁLIUM HASZNÁLAT
MEGENGEDŐI ÉS FOLYTATÓI ELLEN A MELLÉKELT HATÁSMÉRÉSI BIZONYÍTÉKOK ALAPJÁN!

1./  Az „MTESZ-periodikus-88” iratjelű lapon (melléklet-1) látható egy egyetemi kutatóintézeti  ellenőrző
mérési csalás lelepleződése. A csalásnak az a lényege, hogy 20 évig mérték a nitrogén és a foszfor műtrágya
pazarlását is előidéző káliummal műtrágyázást. Csak azután tették közzé, hogy 1970-hez képes, 1985-re a
kálium műtrágya importot  megalapozatlanul  növelték  94%-kal.  És  hogy ezzel  a  korábbinál  sokkal  több
nitrogén és foszfor műtrágya megvásároltatását, elpazarlását is előidézték. Mindezt a „Korszerű megoldások
a  gazdaságos  anyagfelhasználás  szolgálatában”  című  MTESZ  pályázat  keretében  „Periódikus”  kálium-
műtrágyázás”-ként ismétlésre javasolták és díjazták. Ennek alapján az országot végzetesen eladósító kálium
műtrágyázás a mai napig is folytatott  országos gazdasági károkozás és túladagolt káliummal népirtás is!
Az aljasul hamis pályázatot a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kompolti Kutatóintézete nyújtotta be. 

2./Étrend kiegészítőként, megtévesztő elnevezésekkel, hamis ajánló szövegekkel, a tiszta NaCl konyhasó
helyett, ,,gyógytápszerként” hozták forgalomba, s árusítják nekünk a patkányméreg kálisót: „Gyógytápszer
Redi só”, gyógyhatású Vivega, Bonosal, Nyírtassi só, 30% és 40% kálisóval. Akármennyi lehet a kálisó a
természetes „tengeri sókban”. Az izraeliek „a sós ízek szabadságát nyújtó tiszta kálisó”-ként is árusíthatják a
magyarok részére az interneten a  kosher tanúsítványos „Bonsalt”-ot! Miután éhgyomorra bejuttatva a 2
gramm vízben oldott kálisó is mindenkinél 50%-osra csökkentette a vizelet kiválasztást és a 4 grammtól
mindenkinek kb. 1 órán át az 5 mmol/liter hivatalos mérgezési küszöbérték fölé emelkedett a káliumszint a
vérszérumában, veszélyeztetve, rontva a szívműködést! Azóta több millió magyart gyilkoltattak meg vele!

3./Étrend kiegészítőként árusítják a magyaroknak a Kálium-Retard tablettát is. Engedélyezési kísérletében
átlagosan minden 10. tabletta órákra elakadt a gyomorban, ill. bélben, s a belőle 8 óra alatt kiszivárgó kb. 0,5
gramm kálium a kitapadás helyén véresre marta a gyomor- ill. bélfalat, de engedélyezték és árusítják!

Lásd (melléklet-2) a Redi só és Kálium-Retard étrend kiegészítők engedélyezési kísérletei eredményeiről
a  Magyar Tudományos  Akadémia  Elnöki  Titkárságán  és  az  Országos  Igazságügyi  Orvosszakértői
Intézetben és a  BME-n készült méréstudományi szakértői emlékeztetőinket, amiket semmibe vesznek az
ügyészek  és  az  étrend  kiegészítőket  felügyelő  NÉBIH  (bűnöző)  vezetői,  akik  étkezési  sóként  engedik
árusítani a patkányméreg kálisót a WHO-s és egyéb nemzetközi csalóbandás, hamis szakértőikre alapozva.

Kárelhárításként, megbízás nélküli ügyvitel keretében gyűjtöttem be mellékelt bizonyítékokat, ill. adom
át, miután a PKKB 13.B.24.211/0993/2. sz. végzése is (lásd melléklet-3) bűncselekménynek minősítette, ha a
kálisóval növelt káliumtartalmú étellel vagy itallal túladagolt kálium mérgező lehet. Ezeket a bizonyítékokat
semmibe vette a rendőrség és az ügyészség, valamint a bíróságon máig sem engedték letárgyalni az ügyben a
Fővárosi Bírósághoz 1993-ban általam benyújtott 2.P.20.129/93. alapszámú kárelhárítási keresetet. Közben
a  belügyminiszterek és  a  mezőgazdaságért  és  élelmiszer  biztonságért  felelős  miniszterek,  csaló
ügyészek segítségével többször próbáltak „gondnokság alá helyeztetni”. Most  pedig,  amikor a Fővárosi
Törvényszéktől  az  1993-ban  benyújtott  keresetem  tárgyalását  elmeorvosi  csalással  akadályozásuk
törvénysértőségét kértem megalapíttatni,  a bírósági  jegyző a megállapítási  keresetemet „kártérítési
keresetként” hamisan iktatta. Amikor az illeték miatt nem voltam hajlandó elfogadni, megakadályozta
a tárgyalást, de 150.000,- Ft kártérítési peri illeték behajtására intézkedett ellenem a NAV-nál, amit
vonnak a nyugdíjamból, mert a Fővárosi Ítélőszék, a Kúria és az igazságügyi miniszter is semmibe
vették a keresetem hamisan iktatása és az erre alapozott hamis illeték kivetésük elleni tiltakozásaimat.

A kapcsolódó bizonyítékokat lásd a HÉBERISZTÁN MAGYARORSZÁG? című 103. email könyvemben
(www.tejfalussy.com / Email könyv rovat) és az ezen honlapon működő www.aquanet.fw.hu honlapon! 

http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/
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EZ ELLEN MIÉRT NINCS TERRORELHÁRÍTÁS?

A  Tervhivatal  és  Vegyterv  ismerték  a  fenti
diagramokat. Tehát a hazai állami vezetők hivatalból
kell tudják, hogy Kínában (és az iszlám országokban)
nem, ill. alig használnak kálium műtrágyákat. Azt is
tudták, tudják a hazai állami vezetők, hogy 1950-ben
Nobel  díjat  kaptak  az  étkezési  kálium  túladagolás
fajirtó hatásait mérésekkel bebizonyító kutatók. Tehát
tudatosan népirtanak!

Hazánk  és  a  kálium-kloriddal  és  izraeli  kálium-
nitráttal csődbe juttatott többi állam étkezési kálium
túladagolással  népirtással  kiürített  területeit  a
BONSALT-os  „POTASH  maffia”  (zömmel  héber)
bűnözői elfoglalhatják és kiárusíthatják a káliummal
nem  mérgezett,  tehát  nemzőképes  kínaiaknak  és
muszlimoknak.  Minden  egyéb  erről  való  figyelem
elterelési célra szolgál. a „Sorosozás” is, és a pártok
közötti viták is. Ez a gazemberség azért lehetséges,
mert a hazai állami vezetést eluralta a héber maffia?! 

Ebben  bűnsegédkeznek  a  hazai  belügyminiszterek,
legfőbb ügyészek, igazságügyminiszterek, rendőrségi
és bírósági vezetők, s az egész korrupt törvényhozás!



Melléklet-2:                                                                                      9./3  Iratjel: nemzetkoziperinditasa181108



9./4  Iratjel: nemzetkoziperinditasa181108



9./5  Iratjel: nemzetkoziperinditasa181108



9./6  Iratjel: nemzetkoziperinditasa181108



9./7  Iratjel: nemzetkoziperinditasa181108



9./8  Iratjel: nemzetkoziperinditasa181108



Melléklet-3:                                                                                      9./9  Iratjel: nemzetkoziperinditasa181108

Postán küldött iratokat a 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18. alatti postacímemre veszek csak át, de ezeket
is csak akkor, ha rajta van a borítékon és a küldemény postai értesítőjén a borítékban keresendő irato(ka)t
azonosító ügyszám. Igényt jelentek be az állami szervekkel szemben, megbízás nélküli ügyvitel keretében
végzett, közérdekű kárelhárítási méréstudományi szakértői jelen tevékenységem állami díjazására (is).

Verőce, 2018. november 8. 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215,
an.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök, volt minisztériumi, parlamenti,
akadémiai és önkormányzati méréstudományi szakértő feltaláló, 
www.tejfalussy.com,     tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 
+36 1 250 6064, +36 20 2181408 (2621 Verőce, Lugosi u. 71.)

Cc: Verőcei Önkormányzat, Bethlen Farkas úr, volt polgármester
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http://www.tejfalussy.com/
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