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Ellenzékieknek, a Magyar Tudományos Akadémiai kutatók
és a hazai miniszterek, ügyészek, rendőrök kombinatorikus
hatás mérésekkel bizonyított, magyarok elleni bűnözéséről:

1.A Biblia alapján, II. János Pál és Benedek és Ferenc pápa
figyelmeztetnek, hogy létfontosságú a (konyhasóval) sózás!
Az Újszövetségben benne van, hogy óvakodjunk a rosszízű
sótól,  vagyis a kálisótól.  Németh Sándor Hit  Gyülekezeti
lelkész tudja, mert előadta, hogy a „vérben van a test élete”!

2.Nobel  díjat  is  kapott  1950-ben  három mellékvesekéreg
kutató, a konyhasó-hiányos, nagy kálium tartalmú étkezés
életrövidítő és nemzőképesség tönkretevő hatásait bizonyító
méréseik alapján! Szlovák akadémiai kutatások is igazolták,
hogy az élelmiszer  növények mérgeződnek és mérgezőek
lesznek, ha kálium műtrágyákkal 90 mg/kg-nál nagyobbra
növelik a talajok vízoldott  káliumtartalmát! (lásd Új Szó,
„Túl sok a kálium”, 1988. IX. 16.). Ehhez képest az MTA-s
agrokémikusok (pl. egy dr. Buzás István által szerkesztett
szakkönyv is) azt a téveszmét híresztelik, hogy a minden
talaj annál jobb, minél több benne a vízoldott kálium! 

3.Egy politikai publicista, Arthur Kostler „Sötétség délben”
című, 1940-ben kiadott dokumentum könyve szerint, a  II.
Világháború előtt  a  Szovjetunióban kivégeztek 31 tudóst,
akik felléptek a kálisóval műtrágyázás ellen. Azóta számos
országban, kivéve Kínát és az iszlám országokat, bebeszélik
az állandó kálium műtrágyázás „feltétlen szükségességét”. 
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4.Káliummal és konyhasópótlás akadályozással pusztítják a
magyarokat.  Izrael  állami  kosher  tanúsítvánnyal,  legjobb
étkezési  sóként  magyarul  is  reklámozzák  az  interneten  a
patkányméreg hatású kálisót, „BONSALT” elnevezéssel. 

5.Az  általam 1970-1992.  között  feltalált  „kombinatorikus
mérés” közvetlenül megjelenítette a kálisóval műtrágyázás
erős, növénymérgező, aszálykárt is fokozó mérgező hatását.
Lásd  Magyar  Mezsgye:  „Nem  kellene  automatizálni  a
mérgező mezőgazdasági vegyszerezést”,  2017. 06. IV. évf.
6. szám. (Ezzel a találmányommal jelenleg is Nobel díjra
pályáznak egyes akadémikusok, aki megismerték.) 

6.Újabban az izraeli HAAREC lap nyíltan azt híreszteli, de
a konyhasópótlás akadályozás és a káliummal mérgezés, és
az ivóvíz szennyezés, tehát a tényeges okok elhallgatásával,
hogy 2050 után nem lesz nemzőképes „nyugati férfi”! 

7.Előzmény: 1980-ban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi
Minisztérium  korábbi  főosztályvezetője,  Dr.  Nagy  Bálint
által  összehívott  értekezleten is  bebizonyítottam,  hogy az
általuk addig végzett  „randomizált  elrendezéses”,  hiányos
kezelési variációs, álságos hatás ellenőrző mérések teljesen
alkalmatlanok  a  biológiai  hatások  megállapítására  (lásd:
www.tejfalussy.com,  https://www.youtube.com/watch?
v=mrB3tltGl8A&feature=youtu.be.  Ezáltal  hivatalosan  is
elismertettem, hogy csak az  általam feltalált  sok kezelési
változós ANTIRANDOM KEZELÉSI ELRENDEZÉSES

http://www.tejfalussy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mrB3tltGl8A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mrB3tltGl8A&feature=youtu.be
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kombinatorikus mérésekkel lehet ténylegesen ellenőrizni és
optimalizálni a talajkezelések biológiai következményeit. 

8.  1970-ben  és  1980-ban  a  MÉM  Növényvédelmi  és
Agrokémiai  Központban,  utána pedig az  általam alapított
Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és
Gazdaságosság Ellenőrző Központja-nál, a kombinatorikus
hatások  biológiai  következményeit  kalibráló  mérésekből,
egyértelműen bizonyítottuk a talajok kálium műtrágyákkal
felnövelt „vízoldható káliumtartalma” kártékonyságát!
 
9. A biológiai hatás kalibráló mérési eredményeket átadtam
az Országgyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottságának,
és ezek alapján Dr. Kovács Pál titkár (későbbi egészségügyi
miniszter) felkért a hivatalos nyomozásra. Ezután viszont a
a nyomozással beszerzett bizonyított mérési eredményeken
alapuló interpellációt teljesen szembehazudták az illetékes
miniszterek.  Emiatt  büntető  feljelentést  nyújtottam  be  a
Pesti  Központi  Kerületi  Bírósághoz.  A  bíróság  végzése
alapján  (13.B.24.211/1993/2.)   a  rendőrség  is  nyomozni
kezdett. A nyomozó például beszerezte a Kálium-R tabletta
klinikai hatás vizsgálati jegyzőkönyvét, ami szerint 8 ilyen
tabletta 8 óra alatt kiszivárgó 4 gramm káliumtartama 6-ból
5,  előtte  egészséges  embernek  gyomorfájást  okozott,  és
egyiküknek gyomorfali bevérzést is!!! Az is kiderült, hogy
a „REDI sóként”, napi 6-10 gramm fogyasztását ajánlással
engedélyezett  kálisó  2  grammjától  10-ből  10  embernek
felére  csökkent  a  vizelet  kiválasztása,  s  4  grammtól
mindegyiküknél mérgező lett a vérszérum káliumtartalom!
A „Stop Só Program”  napi min. 4,7 gramm káliumot ír elő!
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10. Amikor a hamis akadémiai, egyetemi stb. szakértőiktől
beszerzett  szakvélemények  alapján  szembehazudta  a
rendőrségi vezető dr. Petőfi Attila a konkrét hatásméréseket,
s leállította a sikeres nyomozást, a bizonyítékokat az MTA
Elnöki Titkársága akkori vezetője Dr. Pannonhalmi Kálmán
segítségével ellenőriztettem, majd az Országos Igazságügyi
Orvosszakértői Intézet vezetőjével, Baraczka Balázzsal is.
Mindenben igazolódott, hogy mérgező a kálium akadémiai
szakértők által újabban előírt 5-től 70 grammos dózisa. A
Dr. Kovács Pál által benyújtott interpellációt szembehazudó
miniszterek (8253. sz. miniszteri válasz, 1992. december 8.)
a belügyminiszter segítségével azt intézik az ügyészekkel,
ahelyett,  hogy azok vádat emelnének a kálisóval talaj- és
népmérgezők ellen, hogy bolondnak próbáljanak feltünteni.
Miután sosem sikerült „gondnokság alá helyeztetniük”, úgy
sem, hogy a bírósági tárgyalásra bilincsben elhurcolás előtt
az irodámba betört  rendőrök ott  és a rendőrségen véresre
vertek agyrázkódásosra rugdostak (1997. szeptember 10.),
erről Göncz Árpád köztársasági elnök íratott egy hivatalos
levelet (X-398/1998.), amiben azt hazudják felőlem, hogy a
rendszerváltás  előtt  gondnokság  alá  lettem  helyezve.  A
folyamatos választójogom is bizonyítja, hogy hazudnak!!

11. Közben leállítottam a gilisztahumusz termelés hitelezési
országos csalást, legalább 200.000 embert mentve meg az
eladósodástól. A kárelhárításokért járó összeg kifizettetését
igénylő fővárosi bírósági keresetet (2.P.20.129/0993), azzal
az ürüggyel nem engedték letárgyalni, hogy „megvárják a
gondnokság alá helyeztetés sikerét”.
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12. Miután sehogy sem tudtak gondnokság alá helyeztetni,
nemrég (a NAV révén) levonták a le nem tárgyalt díjazási
per  illetékét  a  nyugdíjamból.  Az ügyészek elutasították a
bírósági csalás elkövetői elleni feljelentést.

13.  Az  ügyészek  elszabotálták  a  káliumos  interpelláció
idején a feleségemnek súlyos rokkantságot okozó balesetet
előidéző személyek elleni vádemelést is. De a hivatalosan
bemért váci dunai vízmű kút óriási vízszennyezettsége okai
kinyomoztatását  is  elszabotálták.  Utóbbit  a  Pest  Megyei
Ügyészség (1/7, 15346/1993.) azzal, hogy engem „bíróság
által bolondnak nyilvánítottnak” hazudott.

14. A gyilkos csalásokat bizonyító méréstani találmányomat
ellopást és kálisóval népmérgeztetési csalásokat fedezők a
hivatalos nyilvántartásokban meghamisíttatták a nevem és
az ingatlanom tulajdonjogát! Sőt, a személyi számom is!!! 

15. Ezekben az ügyekben az ügyészek egymást mentegetik
és folyton próbálnak jogképtelen elmebetegnek feltüntetni.
Legutóbb  pl.  az  1.Nyom.904/2019/1  és  PM.1742/2019/2.
sz., a nyomozást elutasító, pimaszul hamis határozataikkal.

16. Ezúton kérem az „ellenzékiek” vezetőit, s az innovációs
miniszter Dr. Palkovics Lászlót, hogy a www.tejfalussy.com
honlapomon  közzétett  konkrét  hatás-mérési  bizonyítékok
alapján személyesen foglaljanak állást és azonnal állítsák le
a kálisóval mérgezést, a mérgezők bebörtönzését követelve!

http://www.tejfalussy.com/


6./6 Kód: ugyeszi-bunpartolast-bizonyitas-191019

17. Jelen iratot országmérgeztető akadémiai, miniszteri és
ügyészségi  hivatalnokok  elleni  feljelentésként  a  hazai
rendőrség és a Nemzetközi Interpol is megkapja! Ezúton is
feljelentve Áder János köztársasági elnököt, aki a hamis X-
398/1998. ikt. sz. iratuk  érvényben tartásával bűnpártolja a
szerzői jogaim eltulajdonítóit, s a szennyezett ivóvízzel és
Stop Só Programmal fajirtó tudományos titkosszolgálatot!

18.  A tőlem  eltulajdonított  sokváltozós  GTS-Antirandom
kombinatorikus hatásmérési softwareim és mérőlétesítmény
terveim szerzőjeként Nobel-díjra pályázók, Áder János által
kitüntetett akadémikusok ellen is büntető eljárást követelek!

19. Melléklet: Válaszok a „nemzetgyilkossági kísérletekre”
(Azonosító kód:  „StopSóProgrammal-is-nemzetgyilkosság-
bizonyitekai-191006”)

Magyarország, 2019. 10. 19.

Tejfalussy Andás okl. vill. mérnök, megbízásos és megbízás
nélküli kárelhárító (Ptk.), tudományos szakértő oknyomozó
feltaláló (néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány és néhai Dr.
Tejfalussy Béla táblabíró unokája). Lakcím: Magyarország,
2621 Verőce, Lugosi u. 71., levélcímek: 1036 Bp. Lajos u.
115. III. 18. tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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