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Tisztelt Önkormányzati Képviselő Testület, Polgármester és Jegyző!
Alulírott Tejfalussy András (Verőce, Lugosi u. 71.) az alábbiakat jogos védelemként (Btk.),
megbízás nélküli ügyvitel (Ptk.) keretében közérdekből terjesztem elő, az ügyet korábban
megbízott minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és magyar tudományos akadémiai
hatásméréstani szakértőként is vizsgáló állampolgárként, a jelenlegi fajirtás leállíttatásához.
KÁRELHÁRÍTÁSI CÉLLAL MEGBÍZÁS NÉLKÜL ELŐTERJESZTETT KÖZÉRDEKŰ JAVASLAT:
Miután biológiai hatás vizsgáló mérések alapján bebizonyosodott, hogy nemzőképesség vesztést
és életrövidülést is okoz a Nemzeti Stop Só Menzareform által előírt napi legalább 4,7 gramm
kálium és legfeljebb 5 gramm konyhasó pótlás, és hogy a Ringer infúzióval napi 3 liter desztillált
vízzel 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe, az
Önkormányzatnak joga kell legyen a következő lakosság védelmi intézkedésekre.
1./Be kell tiltania a Nemzeti Stop Só és Menzareform program szerinti kálium- és konyhasó pótlás
előírás alkalmazását a verőcei iskolai, óvodai és öregek otthonai és munkahelyi közétkeztetésben.
2./Be kell tiltania a verőcei termőföldek káliummal is műtrágyázását.
3./Be kell tiltania valamennyi, az érvényes magyar szabványra nem hivatkozó étkezési só
árusítását és el kell rendelnie, hogy mindegyik élelmiszer üzlet árusítson szabványnak megfelelő
étkezési sót.
4./Gondoskodnia kell a szennycsatornákkal és a partról bemosódó mezőgazdasági vegyszerekkel
szennyeződő Dunából homok-kavicson átszűréssel és klór hozzáadással készített vezetéki ivóvíz
valamennyi, a háztartásokban használt és a mezőgazdaság által alkalmazott vegyszerre és
valamennyi lehetséges fertőző vírusra való folyamatos ellenőrzéséről és határérték túllépés esetén
az ezt bizonyító mérési eredmények haladéktalan közzétételéről és a vezetéki víz ivás betiltásáról.
5./Fel kell világosítania a lakosságot arról, hogy nem mérgező a vírus- és méreg mentes desztillált
ivóvíz, ha az étkezésnél a konyhasót és a káliumot a Ringer oldat szerinti dózisarányban pótolják.
(A hazai egészségügyi szervezetek mindig mérgezőnek tüntetik fel a tiszta desztillált ivóvíz ivást,
miközben a Ringer, Salsol, Salsola infúziók összetétele is bizonyítja, hogy sózással, gyógyhatású!)
Indokolás:
ad.1-3./ A Nemzeti Stop Só és Menzareform program az élettanilag optimális ötöde alá napi max 5
grammra csökkentették a magyar emberek napi étkezési konyhasó pótlását, s a tízszeresénél
nagyobbra, legalább napi 4,7 grammra, mindenkit mérgezőre növelték az étkezési kálium bevitelt.
Az egészséges ember testnedveiben, a vérszérumban is, olyan a víz, konyhasó és kálium arány,
mint az infúziós oldat víz, konyhasó és kálium dózisarányai. Például egy nap alatt 3 liter desztillált
vízzel 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttatnak be a Ringer infúziós oldattal a
vérbe.
1950-ben Nobel díjat kaptak kutatók, akik konkrét biológiai hatás mérésekkel bebizonyították, hogy
a tartósan növelt kálium fogyasztás és tartósan csökkentett konyhasó fogyasztás magas
vérnyomást és számos egyéb betegséget is okoz, életrövidítő és nemzőképtelenség okozó hatású.
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Konkrét biológiai hatás vizsgálatok szerint a termőföld vízoldható káliummal műtrágyázása növény,
állat és ember mérgező hatású. A nemzetközi tudományos szabadalmaim szerinti saját
ANTIRANDOM hatás méréseink is azt bizonyítják, hogy a kálium műtrágyák katasztrofálisra
fokozzák az aszálykárt. Más kutatók szerint nem csak a növényeket mérgezi a termőtalaj kálium
műtrágyával többszörösre növelt víz oldható kálium tartalma. A növények kálium műtrágyázással
növelt kálium tartalma az ezeket fogyasztó állatok és emberek egészségét is végzetesen károsítja.
A növények káliumtartalmának a többszörösére növelése és vagy a kálisóval sózás és a mérgező
káliumtöbblet eltávolításához szükséges konyhasó hiánya, az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók
biológiai hatás méréseivel is bebizonyított életrövidülést és nemzőképtelenséget okozza. Mások
állatkísérleteiben a kosok negyedik nemzedéke nemzőképtelen lett a káliummal is műtrágyázott
mezőn! A káliummal mérgezett embereknél ez a nemzőképtelen negyedik nemzedék kb. 2050-re
várható. Valamennyi káliummal műtrágyázó országban olyan ütemben csökken a nemzőképesség,
hogy egy izraeli tudós a nemzőképesség csökkenési statisztikák alapján nemrég megjósolhatta – a
valódi okot, a káliummal mérgezést elhallgatva -, hogy 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati
férfi! (Kína és a többi keleti országok férfiai nemzőképessége azért nem csökken, mert nemzetközi
műtrágya felhasználási statisztikákkal is bizonyíthatóan nem, ill. alig használtak kálium műtrágyát.)
A korábbi (MSZ-01-10007/82.) magyar szabvány kötelezően tiltotta a kálisót valamennyi étkezési
sóban. Az újabb változata csak azoknál az étkezési sóknál tiltja, amelyekre rá van írva a szabvány
új jele. Azóta az üzletek többsége a nem szabványos étkezési sókat árusíthatja. Lásd a Star
kosher tanúsítványos BONSALT-ot, ami majdnem teljesen kálisó, ill. a Bonosalt-ot, VIVEGA-t, és a
sok egyéb „csökkentett nátriumtartalmú étkezési sót”, amelyekben akár 40-50% a mérgező kálisó!
ad./4. A vezetékes ivóvíz fertőző vírus tartalmát azért kell folyamatos méréssel ellenőrizni, mert a
vírus nem élőlény DNS töredék, amit A homok-kavics szűrők és klórozás sem tud hatástalanítani. A
háztartási szennyvizet, ahol csak lehet, a kerti talaj öntözésre és növénytáplálásra kell használni!
Indítványozom, hogy a károk mérséklésére a Verőcei Önkormányzati Képviselő Testület hivatalból
mielőbb tegye közzé az alábbi „MINDENKINEK TUDNIA KELL” című közérdekű figyelem felhívást:
„MINDENKINEK TUDNIA KELL:
Izraeli kutatók a „nemzetközi statisztikák” alapján 2050-re a „nyugati férfiak nemzőképtelenségét
várják”. Állítólag „nem tudják az okát”. Pedig magyar kutatók a biológiai hatásmérések alapján már
rég bebizonyították, hogy nemzőképtelenné teszi az állatok és emberek negyedik nemzedékét a
mérgező káliummal műtrágyázás és vagy „sózás”. A „keleti férfiakat” nem mérgezik káliummal, ők
ezért szaporodóképesek. A HATÁS MÉRÉSI bizonyítékokat lásd: www.tejfalussy.com, GTSANTIRANDOM, 1., 58. és 101. email könyv, Videó 8, 10. és 61.”
Verőce, 2018. március 18.
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