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Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök úr!

ORBÁN  VIKTOR  MINISZTERELNÖK  KÖZVETLEN  SEGÍTÉSÉRE, a  miniszterei  és  
államtitkárai helyett is,  a Ptk. 484-487. §. szerint folytatott kárelhárítási ügyvitelünk keretében  
ezúton csatoltan benyújtom a következő (iratkódos) új beadványaimat, további bűnügyi szakértői  
bizonyítékokat, a korábbi P-119/2/1998. ikt. számú országgyűlési elnökségi, az adott akadémiai és  
bírósági, ügyészségi szakértői bűnözéseket behatárolásaimmal egyetértő ezen válaszuk ügyében*:  

Holokausztpenz111107b,  CBA-so-verocei-jegyzo-111105,  CBA-Megbizhatatlan-so-111111,  
AnyatejNaKCsalas-SalamonCsapo111107,  Anyatej-NepirtoNahianyKtobbletTunetei1950a-b,  
KOJAL-ANTSZ-CSALAS-Felj-111111-OV,  Bfuzfoi-szemet-csalasi-IZ-111105a-b,  Wikipedia-
Kalium-111030Flj-OV,  Papp_Lajos_Dr_nyilatkozata_100126,  kérve  Öntől,  Kormánya  ne  
halogassa tovább a jelen fel/bejelentésekben a korábbinál is konkrétabban és mindenki számára  
érthetően  bebizonyított  súlyos  közveszély  okozások  és  rendeleti  stb.  csalások  abbahagyását,  
amelyet tudatosan és/vagy ostobaságuk miatt mindmáig is folytattak az ügyben illetékes állami-  
és önkormányzati vezető tisztségviselők**.

Verőce, 2011. 11. 11. 

Tisztelettel: 
Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) s.k.

okl. vill. mérnök, méréstani szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
(www.aquanet.fw.hu,   tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/F:0612506064)

*A Magyar Országgyűlés Elnöki titkársága P-119/2/1998. iktatószámú (a kálium túladagolással  
és konyhasópótlást  akadályozással és szennyezett  ivóvízzel,  tiszta ivóvizet  inni nem engedéssel  
folytatott)  magyarországi  népirtást  elismerő,  1999-március  9-i  keltezésű,  hozzám  intézett  
válaszlevelére is rá lett írva a közvetlenül Orbán Viktor miniszterelnökhöz intézett fenti szöveg! 

** Tudják, merik, teszik. Folytatják a P-119/1999. Országgyűlési Elnökségi iktatószámú levélben  
leírt mózesi-talmudi népirtást. A hazai kormányok és országgyűlési képviselők a magyar lakosság  
egészségét,  szaporodóképességét  és  vagyonbiztonságát,  a  magyar  termőföldek  és  egyéb  
ingatlanok magyar  kézben maradását  akadályozó  törvénykezéseket,  joggyakorlatot  folytatnak.  
Az ilyen és hasonló közérdekű bejelentéseket semmibe veszik. Például válaszra sem méltatta Dr.  
Ángyán József államtitkár azt a Petíciónkat, amelyben konkrét bizonyítékokat tártunk fel arra  
vonatkozólag, hogy a minisztériumuk engedélyével évtizedek óta NaCl konyhasóval is szórják,  
mérgezik a magyar termőterületet. A „40%-os kálisó” elnevezéssel árult és általánosan használt  
(az idei OMÉK-on is reklámozott) „műtrágyában” 26% NaCl konyhasó is van. A konyhasó és a  
kálisó is felfokozza az aszályos időjárás kárait. Az ezt bizonyító egyértelmű méréseket tudatosan  
szembehazudták és/vagy elhallgatták. Maga a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi elnöke  
is,  és  minisztériumi  kiadványok  is,  lásd  „A  kálium  ellátás  helyzete  Magyarországon”  KTM  
kiadványt. Aszályos évben a termelési hitelt felvett magyar gazdák fizetésképtelenné válnak az  
ilyen műtrágya miatt. A hitelező bankok elárverezhetik a termőföldeket. Az elmúlt év dec. 8-án  
megszavazták, hogy akárhány izraeli cég, vagyis cégeknek álcázva akár a jelenlegi Izrael teljes  
lakossága  is  liberalizáltan  áttelepülhet  hazánkba,  ahol  az  izraeli  cégek  (lásd  Sukoró)  az  
ingatlanokat,  termőterületeket már eddig is szabadon felvásárolhatták,  csereberélhették.  Önök  
tudatosan irtanak, becsapnak minket, hogy a talmudista zsidók megszerezhessék a lakásainkat és  
termőföldjeinket  és  nyugdíjbefizetéseinket,  s  ehhez  kormánytisztviselőket,  bírókat,  ügyészeket,  
rendőröket, katonákat is megfélemlít és/vagy pénzel a Mazsihisz és/vagy az izraeli titkosszolgálat?  
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ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK KÖZVETLEN SEGÍTÉSÉRE, 
a miniszterei és államtitkárai helyett is, a Ptk. 484-487. §. szerint 
folytatott kárelhárítási ügyvitelünk keretében ezúton csatoltan 
benyújtom a következő (iratkódos) új beadványaimat, további bűnügyi 
szakértői bizonyítékokat, a korábbi P-119/2/1998. ikt. számú 
országgyűlési elnökségi, az adott akadémiai és bírósági, ügyészségi 
szakértői bűnözéseket behatárolásaimmal egyetértő ezen válaszuk 
ügyében:  Holokausztpenz111107b, CBA-so-verocei-jegyzo-111105, 
CBA-Megbizhatatlan-so-111111,Kód:  AnyatejNaKCsalas-
SalamonCsapo111107, Anyatej-NepirtoNahianyKtobbletTunetei1950a-
b, KOJAL-ANTSZ-CSALAS-Felj-111111-OV, Bfuzfoi-szemet-csalasi-
IZ-111105a-b, Wikipedia-Kalium-111030Flj-OV, 
Papp_Lajos_Dr_nyilatkozata_100126,  kérve Öntől, Kormánya ne 
halogassa tovább  a jelen fel/bejelentésekben a korábbinál is 
konkrétabban és mindenki számára érthetően bebizonyított tudatos 
állami- és önkormányzati tisztségviselői súlyos közveszély okozások és 
rendeleti stb. csalások abbahagyását.
Verőce, 2011.11.11. Tisztelettel: (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc)
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A csecsemők és anyák részére az alábbi betegségeket okozzák az étkezési 
Na/K=0,3 pótlási arányt optimálisnak, s a nátriumkloridot kálisóra 
cserélhetőnek hazudó orvosaik („orvok”): 

Kód-2: Anyatej-NepirtoNahianyKtobbletTunetei1950b
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 Kód-2: Anyatej-NepirtoNahianyKtobbletTunetei1950b
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A Magyar  Országgyűlés +36 1 441 4806 faxán és  a  viktor.orban@parlament hu, 
valamint a zoltan.illes@vm.gov.hu email-ek útján is benyújtva!

ORBÁN  VIKTOR  MINISZTERELNÖK  SEGÍTÉSÉRE,  Tejfalussy  András  (korábbi 
országgyűlési  méréstani  szakértő)  nyilvános  szakvéleménye,  a  mindenkori  miniszterelnökhöz (a 
Magyar  Országgyűlés  Elnökség  +36  1  441  4806  faxán)  benyújtva  a  Ptk.  484-487.  §.  szerinti 
kárelhárító közérdekű bejelentésként és népirtást  akadályozó petícióként,  a Wikipédia  mellékelt 
cikke kapcsán. 

1./ Az általam feltalált és nemzetközileg számos szabadalmat elnyert  sokváltozós hatás kalibráló 
mérések  kimutatták,  hogy  korrupciókon,  tudatos  kalibrálási  csalásokon  alapul  a  kálisóval 
műtrágyázás  és a kálisóhoz kevert konyhasóval műtrágyázás is, mind a kettő aszály-  károkat és 
termesztési önköltséget fokozó, s ráadásul a kálisóval műtrágyázás mérgezőre növeli az élelmiszer 
növények  kálium tartalmát,  sőt  ezt,  a  mérgező,  egészségrontó,  ivartalanító  és  érzelem elnyomó 
hatást a konyhasó helyett „ételízesítőnek” ajánlott kálisóval is fokozzák.

2./ Az Országos Élelmezési és Táplálkozás Kutató Intézet (OÉTI) által koordinált klinikai kísérletek 
során, ha fél liter vízben feloldottak 2 gramm kálisót (0,88 gramm kálium), a megivása után már 
ennyi is az előző felére csökkentette a vese vizelet kiválasztását, a 4 grammnyi kálisó oldata pedig a 
legjobb színvonalú  tankönyvből  ismeretes  5  mmol/liter  hyperkalaemia-veszélyességi  határnál  is 
nagyobbra, vagyis 5,5 mmol/literig növelte a vérszérum káliumtartalmát, a kísérletben résztvevő 
mind  a  10,  előtte  egészséges  felnőtt  személynél,  vagyis  nem  csak  vesemérgezőnek,  de  a 
szívműködést rontó hatásúnak is bizonyult.
 
3./ Amikor pedig a kálium Retard tabletta hatását vizsgálták klinikai kísérletben, e csak 8 óra alatt  
oldódó tablettának a hatására,  kb. minden tizedik előtte  egészséges személynél  azt  mutatta  ki  a 
röntgen vizsgálat, hogy a tabletták órákra feltapadtak a gyomor- ill. bélfalra, és azt marták. Miután 
8 db. ilyen tablettával etettek meg a kísérletben résztvevők közül 6 személyt, 5-nek fájt miatta a 
gyomra,  ráadásul  egyiküknél  gyomorfali  akut  nyálkahártya  felmaródást,  vagyis  bevérzést  is 
diagnosztizáltak, a  szájon át történt káliumtúladagolás sejtmérgező hatása következményeként. 

4./ A fenti ellenőrző mérési eredményeket az OÉTI vezető dr. Bíró Györgynek jelentették, de ő a 
rendőrségi  szakértői  véleményében  letagadta  ezeknek  a  méréseknek  a  megtörténtét  is,  a 
13.B.24.211/1993/2.  számú  Pesti  Központi  Kerületi  Bírósági  végzésre  indult  büntetőeljárási 
nyomozás  során,  mint  a  rendőrség  által  felkért  szakértő,  s  emiatt  az  addig  sikeresen  folytatott 
nyomozást  a  rendőrség,  a  Nyomozó  Rendőrség  akkori  vezetőjeként  dr.  Petőfi  Attila  nem csak 
leállította,  de  azóta,  az  újabb  pozícióiból,  pl.  mint  Nemzeti  Nyomozó  Hivatal  vezető  is, 
folyamatosan akadályozta a folytatásukat és ezáltal a vádemelést.  Mindezek és az ügyészek neki 
segítő  bűnpártolásai  okirati  dokumentumait,  s  a  fenti  vizelet  kiválasztás  ellenőrző  mérés  és 
vérszérum kálium szint ellenőrző mérés, valamint Kálium-Retard tabletta gyomor- és bélfal károsító 
hatásait ellenőrző klinikai mérés  dokumentumait, s a Kálium-R tabletta gyógyszertári ismertetőjét 
is  (amelyen  a  kb.  10%-os  gyakorisággal  jelentkezett  mérgezési  gyakoriságot  gondosan 
elhallgatták!), lásd a www.aquanet.fw.hu honlapunkon. 

mailto:viktor.orban@parlament
http://www.aquanet.fw.hu/
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5./  Egyébként  a  Budapest  III.  ker.  Tímár  utcai  gyógyszertár  számítógépében  a  Kálium Retard 
tablettáról általam megtekintett figyelmeztetés szerint, csak max. 2 db tablettát szabad egy napon 
belül bevenni, ha az orvos mégis több (max. 6 db.) bevételét írná elő, akkor sem szabad 8 óránkénti 
max. 2 db-nál többet bevenni, és ha több, mint 2 db-ot vetet be naponta, a tabletta hatásának idejére 
elő  kell(ene)  írnia  a  szívműködés  EKG-vel  ellenőrzését,  és  emellett  azt  is,  hogy  közben 
laboratóriumi  méréssel  ellenőrizzék  a  vérszérum  káliumszintjét.  Mivel  más  gyógyszertárak 
számítógépében  ez  nincs  ennyire  egyértelműen  leírva,  s  titkolja  a  mérgezési  veszély  10%-os 
gyakoriságát a Kálium-Retard tablettához mellékelt hatás ismertető is, lehet, hogy a Tímár utcai 
gyógyszertár alkalmazottja (véletlenségből?) egy olyan gyógyszertári figyelmeztetést mutatott meg 
nekem a számítógépükben, amelyik a zsidók védéséhez készült?!

6./ Felkérem az Ország miniszterelnökét, hogy azonnal állíttassa le a kálium veszélyességi zóna 
határok  hamisítását  (hamisan  kalibrálását)  és  kormánya  „Stop  só”,  „Nemzeti  Sócsökkentési 
Program” csalásait,  a kálisóval kevert konyhasó műtrágyák és étkezési sók alkalmaztatását, de a 
szennycsatornákkal szennyezett, vírusfertőzött ivóvizeket tisztának feltüntetési csalásait is, amelyek 
révén, valószínűsíthetően Izrael Magyarországra áttelepülésével arányos mértékben, a magyaroktól 
ingatlanszerzési és nyugdíjbefizetés megszerzési céllal, nyom nélkül igyekeznek csökkenteni a mi, 
a nem kóser étkezésűek utódnemzési képességét, miközben nem csak lerövidítik az életünket, de 
érzelem mentesítenek  is  minket,  nehogy feldühödjünk  a  (Mózes  II.  23.  20-33,  V.7.,  2,  22.  és 
Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap szerinti „étkezési módosításos”) tudatos zsidó 
fajirtáson?

Kérem a jelenleg is általam képviselt  Agroanalízis  Tudományos Társaság gmk eredményei 
hasznosításával  folytatott  kárelhárító  szakértői  munkáim díjának a  t.  Kormányzat  által  a 
gmk v.a. részére való megtérítését, az I-1077/90. KTM jelű korábbi szakértői szerződésünk 
(125  US  dollár  aktuális  forintértéke)  mérnöknapi  díjnormájával,  az  ezen  szerződés 
megszűnése óta eltelt teljes időre!

Verőce, 2011. 10. 30.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.

Telefon/fax: +36 1 250 6064, : mobil: +36 20 218 1408
E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Melléklet: 

Kálium-klorid [szerkesztés] :A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
A  kálium-klorid (KCl)  egy  fém-halogenid,  melyet  a  kálium és  a  klór alkot.  Tiszta  állapotban 
szagtalan,  fehér  színű,  vagy  színtelen  kristályokat  alkot.  Az  élelmiszeriparban,  a 
gyógyszeriparban és a vegyiparban széles körben alkalmazzák. A természetben megtalálható 
ásvány  a  szilvin,  nátrium-kloriddal keverve  pedig  szilvinitet alkot.  A  VIII.  Magyar 
Gyógyszerkönyvben Kalii chloridum néven hivatalos.

file:///w/index.php%3Ftitle=VIII._Magyar_Gy%25C3%25B3gyszerk%25C3%25B6nyv&action=edit&redlink=1
file:///w/index.php%3Ftitle=VIII._Magyar_Gy%25C3%25B3gyszerk%25C3%25B6nyv&action=edit&redlink=1
file:///w/index.php%3Ftitle=Szilvinit&action=edit&redlink=1
file:///wiki/N%25C3%25A1trium-klorid
file:///w/index.php%3Ftitle=Szilvin&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Kl%25C3%25B3r
file:///wiki/K%25C3%25A1lium
file:///wiki/Halog%25C3%25A9nek
file:///wiki/F%25C3%25A9m
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1lium-klorid&action=edit&section=0&editintro=MediaWiki:Editintro-section-0
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Kémiai tulajdonságok [szerkesztés]

Vizes oldatban (más vízoldékony kloridion-tartalmú vegyülethez hasonlóan) megfelelő fémionnal 
vízben nem oldható csapadékot képez. Például:

KCl(aq) + AgNO3(aq) → AgCl(sz) + KNO3(aq) 

Bár a kálium elektronegativitása kisebb, mint a nátriumé speciális körülmények között (850 °C) a 
nátrium a kálium helyébe lép.

KCl(l) + Na(l) → NaCl(l) + K(g) 

A tiszta kálium előállításának ez a fő útvonala.

Más vegyületekben előforduló KCl kimutatásához az anyagot meg kell gyújtani, mivel a KCl lilára 
festi a lángot.

Előállítás, gyártás [szerkesztés]

A kálium-klorid a természetben szilvin formájában található meg, a szilvinitből pedig kivonható. A 
salétromsav, a kálium-nitrát, vagy a sósav előállításának melléktermékeként, jelentős mennyiségben 
keletkezik.

Felhasználási területek [szerkesztés]

 a kálium-kloridot legnagyobb mennyiségben műtrágyaként használják fel, ugyanis a 
növények növekedési ütemét nagyban befolyásolja a talajban található kálium mennyisége 

 a KCl-t a vegyipar is nagy mennyiségben használja elsősorban kálium-hidroxid és kálium 
előállítására. 

 a gyógyszeriparban is alkalmazzák 
 élelmiszerek esetén a nátrium-klorid vagy konyhasó helyettesítésére alkalmazzák E508 

néven 
 egyes országokban a halálraítélteknek méreginjekció formájában adják be 

Biológiai és egészségügyi tulajdonságai [szerkesztés]

A kálium a szervezet számára nélkülözhetetlen anyag, bevitelére legalkalmasabb a kálium-
klorid. Általában intravénás úton juttatják be a szervezetbe (természetesen jóval alacsonyabb 
koncentrációban, mint amit a kivégzéseknél alkalmaznak). A konyhasó helyettesítésére is 
alkalmazható, bár nagy töménységben kellemetlen, savas íze van, ezért általában keverve szokták 
használni. A kálium-kloridot pszichiáterek a mániákus depresszió kezelésére is használják. 
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Rendszeres adagolása mondhatni megszünteti az érzelmeket és a depresszió kezelhető. 
Hátulütője az, hogy rendszeres adagolása érzelemhiányos állapotot idézhet elő, ezért nem 
javasolják a konyhasó nátrium-klorid helyettesítésére. A konyhasó valóban veszélyes, de a kálium-
kloridnál jobb. Ezért nem is vezették be a konyhasó leváltását kálium-kloridra, mivel 
pszichiáterek javasolták az ötlet elvetését. Néhány termékben nagyon kis mennyiségben 
megtalálható például sókeverékekben, a kálium bevitel céljából.

Fizikai tulajdonságok [szerkesztés]

A kálium-klorid oldat gyakran alkalmazzák kalibráló oldatként különféle ionos oldatok elektromos 
vezetőképességének mérésekor.

Elővigyázatossági tanácsok [szerkesztés]

Szájon át a szervezetbe kerülve az LD50 értéke (az az érték, mely a populáció 50%-nál halált okoz) 
2500 mg/testsúlykg (ez azt jelenti, hogy egy 75 kg-os felnőttnek körülbelül 190 g a halálos adag, 
nagyjából ugyanolyan mérgező, mint a közönséges konyhasó). Intravénásan 100 mg/testsúlykg a 
halálos adag, mely szívmegálláshoz vezet.

Külső források [szerkesztés]

 Handbook of Chemistry and Physics, 71st edition, CRC Press, Ann Arbor, Michigan, 1990. 
 N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the Elements, Pergamon Press, 1984. ISBN 0-

08-022057-6 
 http://www.food-info.net/uk/e/e508.htm   

A lap eredeti címe: „http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lium-klorid”

Kategóriák: VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos anyagok | Szervetlen káliumvegyületek | 
Kloridok
Mit gondolsz erről az oldalról? 

Arra kérünk, szánj egy percet a cikk értékelésére! A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében. 

***
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