
Valamennyi vallás lelkészei fel kell lépjenek az alábbi mellékletekben ismertetett bibliai és 
talmudi népirtási módszer alkalmazása ellen, és amelyikük erre nem hajlandó, az bűnöző!

Iratjel: terrorelharitasi-kozerdeku-bejelentes-190106-lelkeszekhez

TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS, NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTERHEZ

Megbízás  nélküli  tudományos  terrorelhárítás  keretében  (Ptk.),  a  csatolt  méréstudományi
bizonyítékokkal a hazai pénzügyminiszter kezéhez is benyújtva, az 1981 óta végzett kárelhárítási
munkáim kifizetésére kérve:

A káliummal műtrágyázás a valószínűsített termésnövelés helyett többnyire az aszálykárt fokozza.
Mérgező káliumtartalmú lesz a káliummal műtrágyázott növény. Életrövidíti és nemzőképtelenné
mérgezi  az  állatokat  és  embereket.  Ez,  s  a  legegészségesebbStar  kosher étkezési  sóként
árusított patkányméreg kálisó (lásd internet: BONSALT) a tényleges oka a nyugati férfiak izraeli
HAAREC lapban  is  „reklámozott”,  2050-re  várt  nemzőképesség  megszűnésének!
Lásd: www.tejfalussy.com / Email könyv 1., 58.,101., 102., 103., Videó 8., 10., 18., 61., és GTS-
Antirandom és MEHNAM rovatok.

Önök  az  optimális 90  mg/kg sokszorosát  tüntetik  fel a termőtalaj  optimális  vízoldott  kálium
tartalmának. A hamis kalibrálásuk bizonyítékait  lásd „a-kalium-mutragya-dozis-kiszamitasa-is-
hibas-180906”  kódú, a Magyar Agrárkamara vezetőihez címzett, általuk több hónapja válaszra
sem méltatott, a kárelhárításhoz hatásmérés-kalibrálási segítséget felajánló, ide is mellékelt előző
közérdekű  bejelentésben.  Mérgező kálium dózisokkal  „műholdvezérlik”  a  műtrágyázást  és
patkányméreg kálisóval „sózatják” a „mindennapi kenyerünket” a szükségesnél tízszer is
több mérgező 4,7 gramm kálium „napi pótlására” kényszerítve!

Csak úgy lehet helyre állítani a talajaink természetes, 90 mg/kg vízoldott optimális kálium
tartalmát,  hogy  a  kormányrendeletileg  megtiltja valamennyi 90  mg/kg-nál  több  vízoldott
káliumot  tartalmazó  talaj  káliummal  műtrágyázását!  Természetesen  a  patkányméreg
kálisóval „sózást” is be kell tiltani!!

Megjegyzés: Önök ostobák és/vagy tudatosan csalnak, hazudnak a kutatóintézeti, egyetemi és
akadémiai  hamis  szakértőikre  alapozva,  amikor  eredménynek  hazudják  a  termőtalajok  kálium
műtrágyával  mérgezőre  növelt  vízoldott  kálium  tartalmát,  letagadják,  szembehazudják  a  talaj
vízoldott kálium tartalma 90 mg/kg optimumát, az élelmiszerrel túladagolt kálium mérgezőségét
bizonyító biológiai hatás méréseket, üldöztetik a tisztességes szakértőket. A II. Világháború előtt a
Szovjetunióban is kivégeztek 31 tudóst, akik felléptek a kálium műtrágyával károkozás ellen, lásd:
Arthur Koestler: Sötétség Délben! Önök engem is üldöznek, rágalmaznak, amióta a nemzetközi
méréstudományi szabadalmaim szerinti hatásmérések alapján parlamenti szakértőként felléptem a
mérgező  kálium  túladagolás  ellen.  Önök  nem  keresztények,  hanem  talmudista  terroristák?  A
szakvéleményemet  „antiszemitázó”  miniszterek  a  (8253.,  1992.  dec.  8-i)  hamis  parlamenti
válaszukra alapozva bolonddá próbáltak nyilváníttatni. Ehhez sorozatos miniszteri, ügyészi és bírói
csalások  után 1997.  szept.  10-én  betörtek  az irodámba,  ott  és  a  rendőrségen  összevertek  a
rendőrök!  Ezeket  jelenleg  is  személyesen  fedezi  a  köztársasági  elnök  engem  rágalmazó,  X-
398/98. hamis irata! Népirtást és hazaárulást folytatnak! A termőföld- és élelmiszer mérgezéssel
folytatott  népirtással  az  országunkat  felvásárló  Izraelnek  Magyarországot  átjátszók  terror
bűncselekményeiről  lásd  a  „FAJIRTÓ  MINISZTEREK  ELLENI  MAGÁNVÁD”  c.,
„fajirtominisztereketfeljelentes181205”  és  „aderjanoshamisiratottartervenyben181221”  kódú,  és
„BUNTETOELJARAS181223” kódú mellékleteket! Azért nem köteles elítélni a Hágai Nemzetközi
Bíróság azokat a fajirtó terroristákat, akik aszálykárfokozó, életrövidítő és ivartalanító, mérgező
kálium fogyasztásra  biztatják  fel a magyarokat,  mert  megengedett  a Talmud és Biblia szerinti
ivóvíz-  és  étkezési  só  rontás,  legyilkolhatják  a  nemzsidókat,  eltitkoltatva  a  védekezési
lehetőségeket, lásd „salsolinfuzio150103”??

http://www.tejfalussy.com/


Magyarország, 2019. január 5.

Tejfalussy András AGROANALÍZIS PJT elnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök,
méréstudományi  szakértő feltaláló,  néhai  Bartha Béla rendőrfőkapitány és néhai  Dr.  Tejfalussy
Béla táblabíró unokája. Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71. Levezési címek: 1036 Bp.
Lajos u.  115.  III.  18.,  E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Telefon:  +  36  1  250
6064, +36 20 218 1408

Mellékleteivel együtt a www.tejfalussy.com honlap
„MEHNAM” rovatában is közzé lesz téve!
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