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dr. Áder János magyarországi köztársasági elnök kezéhez megküldött terrorizmus elhárító feljelentés: 
az izraeliek kálisóval mérgezéssel országterület rablását a magyar köztársasági elnökök is pártolják:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, számos méréstudományi nemzetközi szabadalom szerzője vagyok. A 
szabadalmaim szerinti hatásvizsgáló, hatásoptimalizáló új mérési technikát az ipari és mezőgazdasági, ill.  
környezetvédelmi területen sok tízezer technológiai paraméterkombináció hatásai bemérésére alkalmaztuk. A 
szabadalmaimat, az azok alapját képező bázissoftware-imet és mérőlétesítmény bázisterveimet és gyakorlati  
alkalmazásaikat és a méréseink jelentősebb eredményeit, s azokra vonatkozó publikációkat is közzétettem a 
www.tejfalussy.com honlapon, és az ott  működő  www.aquanet.fw.hu korábbi tudományos honlapunkon.* 
Talaj,  növény,  állat  és ember  mérgező is  a káliumtúladagolás.  Kivégzéshez is  kálisót  használnak.  Egész 
Magyarország eltulajdonítása is lehetséges a kálisóval. A kálisó és konyhasó is aszály kár fokozó hatású. A 
40%-os kálisó” elnevezésű műtrágyában több mint 60% KCl kálisó + 26% NaCl konyhasó van! A kálisó 
vegyi fegyver.  Jellemző a minisztereink Izraeli titkosszolgálat felé elkötelezettségére, hogy évek óta nem 
válaszolnak a konyhasóval is műtrágyáztatást kifogásoló, nyilvánosan benyújtott, általuk átvett Petíciónkra. 

A méréseikből kiderült a kálisóval mérgez(tet)éssel terület szerzés lényege:  A káliummal teli magyar 
talajokban 1-6% a kálium. Mindig csak egy kis része a vízben oldható, növények által könnyen felvehető 
kálium. A gyökérzóna nagyságrendekkel több káliumot tartalmaz, amiből szinte korlátlan ideig fedeződik,  
kiválik a növényeknek szükséges felvehető kálium. Ennek ellenére a növénykutatók által alapított Izraeli  
titkosszolgálat, a MOSZAD, a világ nagy részén bebeszélteti, hogy a termőtalajokban állandóan pótolni kell 
a  káliumot,  nehogy kifogyjon.  Bebeszélték az étkezési  só kitermelőinél  mérgező hulladékként  keletkező  
kálium-kloriddal  műtrágyázás szükségességét.  Szinte  mindenhol sikerült,  kivéve Kínát  és az iszlám hitű 
országokat.  A  MOSZADISTÁKNAK  nem  tetszik,  hogy  a  nemzetközi  méréstudományi  szabadalmaim 
szerinti Antirandom rendszerű sokváltozós hatás vizsgáló méréseim leleplezték a káliműtrágyákkal folytatott  
csalásaikat.  Melyeket?  Előbb  a  Mezőgazdasági  és  Élelmezésügyi  Minisztérium  Növényvédelmi-  és 
Agrokémiai Központja-nál, ahol módszerfejlesztőként dolgoztam 1979-80-ban, lepleztem le, hogy káros a 
kálisó.  Utána  pedig  az  általam  szervezett  tudományos  magánvállalkozások  (Agroanalízis  Tudományos 
Társaság Környezetvédelmi és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk, Antirandom Mérési Szolgálat gmk,  
Gradiens Innovációs Labor gmk) több tízezer szántóföldi parcellás mérései is  bizonyították,  hogy hamis  
eredményeket szolgáltattak a talajvizsgálatok és a „randomizált parcellás” műtrágyázási állami kísérletek,  
mivel ez utóbbiak a „térbelileg randomizált” (=zavarosított) kezelési elrendezéseikkel és a hiányos kezelési  
kombinációikkal elvileg is képtelenek a kettő vagy háromnál több környezeti tényező, pl. a hőmérséklet, a  
vízellátás,  valamint  a  nitrogén,  foszfor  és  kálium  stb.  műtrágya  dózisok  hatásait  ellenőrizni.  A  mi  
Antirandom  kezelési  elrendezéses  sokváltozós  stressz  hatás  vizsgáló  méréseink  azt  is  közvetlenül 
megmutatták (1983, 1992), hogy a fóliaházakban létrehozott mesterséges aszály során csak ott maradnak 
életben a növények és csak ott tudtak alkalmazkodni a többféle nitrát és foszfor műtrágyadózisokhoz, ahol  
nem mérgezte őket kálium műtrágya. Nagyságrendileg többszörözi az aszálykárt az izraeli kálium-nitráttal és  
a kálium-kloriddal talajműtrágyázás, az alkalmazása nélkülihez képest. Tehát a termőföldek kálium tartalmú 
műtrágyákkal növelt, vízben oldható káliumtartalma hazánkban mindenhol kárt okoz. (Kálium-nitráttal az 
izraeli  talajmentes  vízkultúrákban  kell  műtrágyázni!)   A  káliműtrágyák  a  növényeknek  nem  csak  a 
túlmelegedéshez  és  vízhiányhoz  alkalmazkodását  akadályozták  meg,  de  a  nitrát  és  foszfor  műtrágya 
dózisokhoz  alkalmazkodásukat  is  lehetetlenítették!  Az  izraeliek  kálisóval  országszerzése  ellen  1991-ben 
Göncz Árpád köztársasági  elnökhöz benyújtott  közérdekű bejelentésemre „válaszként”,  a mezőgazdasági  
miniszterek megkíséreltek elmebeteggé nyilváníttatni. Ez máig sem sikerült nekik, de az ún. „gondnokság 
alá helyezési” tárgyalásuk hajnalán (1997. 09. 10.) a rendőrök összevertek, s az emiatt Dr. Lenkei János Pál 
jogász által Göncz Árpádhoz intézett közérdekű bejelentésre azt hazudta az elnök hivatala (X-398/98.), hogy 
„a gondnokság alá helyezettségem” megszüntetése érdekében veretett össze a tárgyalás előtt a váci bíró (akit  
ezután a bírósági elnökévé neveztek ki). Később a találmányszerzőségem eltulajdonításáért Roska Tamásnak 
Áder János állami kitüntetést adott át, nem válaszolva a Miniszterelnök Hivatalától hozzá áttett kifogásaimra.

Ön, Áder János köztársasági elnök azért nem jelenti fel hazánk mérgeztetőit, mert a saját rokonait senki sem 
köteles feljelenteni? Ha továbbra sem akar foglalkozni az üggyel, szíveskedjenek áttenni a Hágai Bíróságra!
Ehhez is mellékelem a kálisóval folytatott magyarországi Izrael bővítés ellen, az annak taktikáját ábrázoló, 
Göncz Árpádhoz intézett 1991-es közérdekű bejelentésemet. Azóta minden megállapításom beigazolódott!
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ORSZÁGGYŰLÉSI MEGBÍZOTTI KÁRELHÁRÍTÓ ÜGYVITELT FOLYTATÁS MEGBÍZÁS NÉLKÜL! 

*A www.aquanet.fw.hu korábbi tudományos honlap csak a külföldi szerveren lévő www.tejfalussy.com új 
honlapomon működik, ugyanis a szabadalmaim szerzőségét is eltulajdonító akadémiai bűnözők és a pontos 
méréseinkkel lebuktatott műtrágyázási- és orvosi csalások érdekeltjei „letilthatták” a hazai „freeweb.hu”-ról.

Verőce, 2010. 10. 17.  A sértett, Tejfalussy András (1-420415-0215) okl. vill. mérnök, gmk végelszámoló 
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A Magyarországon Áder János által is fedezett, kálisóval és konyhasóval talajelsózással folytatott aszálykár- 
megsokszorozásról nyilvánvalóan egyetlen szó sem eshetett az ENSZ klima-csúcsértekezleti előadásokban!

3/3. oldal, 2014-10-17,  Kód: nyiltleveladerjanoshoz-141017

www.tejfalussy.com


