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Tárgy: a korábbi,  PE/EA/1961-2/2017. Pest  Megyei Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági,
Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztályi iktatószámú közérdekű bejelentésem
átminősítése  nemzetközi  feljelentéssé,  kérve a  Kormányhivatalt  az  ügyészség által  hozzá áttett
korábbi beadványaim és az itt  mellékelt  dokumentum gyűjtemény hivatalból csatolására a jelen
nemzetközi feljelentéshez.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Miután  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági,  Földhivatali,  Növény-  és
Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály érdemi vizsgálat mellőzésével elutasította az Önökhöz általam a
káliummal élelmiszermérgezők ellen benyújtott, Önök által hozzájuk áttett közérdekű bejelentést,
ezúton kérem azt áttenni az Interpolhoz. Ugyanis terrorizmus is a nyugati férfiak 2050-re időzített
nemzőképtelenné tétele, amit újabban már egy izraeli tudós is valószínűsít, miközben sajnálatosan
elhallgatja az ivartalanodás tényleges okát, ami bizonyítottan a mérgező kálium. Lásd melléklet!

Minisztériumi,  országgyűlési  és  önkormányzati  megbízásból,  egyetemi-  és  akadémiai  méréstani
szakértőként, konkrét biológiai hatás mérések alapján, ellenőriztem a műtrágyákhoz és az étkezési
sókhoz kevert  mérgező kálium hatásait.  A melléklet  szerinti  biológiai  hatás mérések alapján az
állapítható  meg,  hogy  országkárosító  „tudományos”  csalás a  mérgező  kálium műtrágyaként  és
étkezési sóként használata, s e csalásban résztvesznek a WHO és Európai Unió illetékes szervei is.

A hiteles konkrét biológiai hatás mérések egyértelműen bizonyítják, hogy a káliummal műtrágyázás
megmérgezi a növényeket és felfokozza az aszálykárt. Az étkezési sóként használata is bizonyított
egészségkárosodásokat okozott az ellenőrző biológiai hatás mérések során. Senkinek nincs hiteles
biológiai hatás mérési bizonyítéka az ellenkezőjére! A mást állító szakértők által hivatkozott elvek
és  bizonyítékok  mindegyikéről  bebizonyosodott,  hogy  hatás  mérési  eredmény  meghamisítás  és
vagy statisztikai kiértékelési csalás. Ezek nem egészségügyi kérdések, hanem bűncselekmények!

Melléklet:  Konkrét biológiai hatás mérési bizonyítékok az izraeli kutatók által a „nyugati férfiak”
2050-re jósolt teljes ivartalanodásának eltitkolt okáról, ami a  mérgező kálium. (EMAIL KÖNYV
101., Azonosító: emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re)

Budapest, 2017. november 27.
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