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Országgyűlési képviselőinkhez közérdekű bejelentésként, Kövér László házelnök címére megküldve!

Ezúton  ismételten  kérem  Orbán  Viktor  miniszterelnöktől,  valamint  a  vidékfejlesztési,  egészségügyi, 
nemzetbiztonsági,  honvédelmi,  igazságügyi  stb.  miniszterektől:  AZONNAL ÉS VÉGLEG hagyják abba a 
magyarok szennycsatornákkal szennyezett ivóvízzel,  konyhasóhiányos, és káliumtúladagoló étkezésre 
felbiztatással, rákényszerítéssel (Reformkonyha, Menzareform, Stop só nemzeti sócsökkentési program, 
Chips-adó) életrövidítését, ivartalanítását, intézkedve ehhez a következőre: 

1./Minősítsék  hamisnak  és  vonják  vissza  a  dr.  Kádár  Imre  által  írt   „A  KÁLIUMELLÁTÁS  HELYZETE 
MAGYARORSZÁGON”  című,  a  hazai  Egységes  Országos  Trágyázási  Kísérletek  sok  éves  mérési 
eredményeivel is ellenkező állításokat hangoztató KTM-MTA-TAKI kiadványt. 

2./Kötelezően írassák rá a kálisót tartalmazó műtrágyákra, hogy a termőtalajok kálisóval műtrágyázása 
elrontja a tápanyag felvételi egyensúlyt, aszálykárt fokozó, embert és állatot is betegítő, sejtmérgező, 
rákkeltő és ivartalanító hatású.

3./Írassák rá a 40%-os kálisó elnevezésű műtrágyákra azt is, hogy 26% NaCl konyhasó is van bennük, s  
hogy a konyhasóval műtrágyázás szintén fokozza az aszály kárt.

4./Haladéktalanul állítsák le a Stop Só, Nemzeti sócsökkentési programot. 

5./ Kötelezően jelöltessék meg a nem kóser boltok vásárlói felé a kálisót valamennyi étkezési sóban tiltó 
MSZ-01-10007-82 érvényes szabványnak megfelelő étkezési sókat.

6./Tiltsák be a hazai vezetékes ivóvizek jól ellenőrzöttnek és biztonságosan tisztának hazudni engedését. 

7./Ítéljék életfogytiglani szabadságvesztésre a nátrium-klorid és a kálium-klorid, ezen két természetes 
anyag megváltoztatott arányával talajrontókat, embereket és állatokat betegítőket, és büntessék meg a  
mérgezésről  hivatalból  tudó,  de  a  mérgezőket  nem  feljelentő,  a  mérgezés  leállítását  késleltető, 
akadályozó  országgyűlési,  minisztériumi,  tudományos  akadémiai,  kutatóintézeti,  egyetemi  stb. 
bűnözőket.

GYALÁZAT,  egyik  hazai  kormány  sem  volt  hajlandó  a  fenti  intézkedésekre.  A  rákbetegség-gyakoriság 
hazai nagyságrendi növekedésének is ez a legfőbb, de általuk eltitkoltatott oka. Lásd a „Kiderítettem a 
rákbetegségek ellen is nagy százalékban hatásos, de a nemzsidók elől a világfőrabbi által (?) eltitkoltatott 
zsidó gyógymódot” melléklet-1 bizonyítékait!” (rakbetegsegelleni-titkoszsidogyogymod-leirasa120902b.)

Lehet, hogy az Orbán kormány a népirtási módszer általunk kiderítése és az alkalmazói ellen általam tett  
feljelentésekre válaszként rendelte meg a népirtást évtizedek óta bűnpártoló, minden aljasságra kapható 
ügyészeinél a melléklet-2 szerinti „bolonddá nyilvánítást” az ügyben korábban hivatalból országgyűlési  
és önkormányzati szakértőként is nyomozó, megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás végző személyem 
ellen?  Lásd  melléklet-2:  KÜKEDI ZSOLT LEGUTÓBBI HOZZÁM INTÉZETT HAMISAN VÁDASKODÓ 
TÉNYHAMISÍTÓ LEVELE  (kukedizsoltrol170511ajb)

Verőce, 2015. május 12.

Jogos védelemként és megbízás nélküli kárelhárításként közzé is teszi: (nemes Sydo) Tejfalussy András 
Béla Ferenc oknyomozó mérnök, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom feltalálója (Személyi 
szám: 1-420415-0215, an: Bartha Edit),  tejfalussy.andras42@gmail.com, www.tejfalussy.com, +36 20 218- 
1408
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Melléklet-1:   „Kiderítettem a rákbetegségek ellen is nagy százalékban hatásos, de a nemzsidók 
elől  a  világfőrabbi  által  (?)  eltitkoltatott  zsidó  gyógymódot”  melléklet-1  bizonyítékait!” 
(rakbetegsegelleni-titkoszsidogyogymod-leirasa120902b.)

Melléklet-2: KÜKEDI ZSOLT LEGUTÓBBI HOZZÁM INTÉZETT HAMISAN VÁDASKODÓ
 TÉNYHAMISÍTÓ LEVELE (kukedizsoltrol170511ajb) 

Melléklet-3: Mi a ppa? (ppa140420-170512)


