
Közzétett  hozzászólás a HVG-Hu-n,  a földművelésügyi miniszter  Fazekas Sándorról közzétett  hírhez
1.

Tejfalussy András • 2 nap múlva

Jelenleg,  az egyébként  rendesnek látszó Fazekas Sándor miniszter  a  főbűnös abban,  hogy

kálisóval  mérgezik  a  magyar  termőterületeket  és  élelmiszereket.  Válaszra  sem  méltatják  a

jószándékű,  nemzetmentő  kezdeményezéseinket,  pl.  az  országmérgezési  ügyben  évekkel

ezelőtt benyújtott Petíciónkat, vagy az alábbit: Orbán Viktor segítéseOrszágfoglaló vegyi fegyver

a kálisó . . . (Azonosító: orszagfoglalovegyifegyverakaliso160520)

www.tejfalussy.com

http://hvg.hu/itthon/20160519_fazekas_mihaly_foldmuvelesugyi_miniszter_kave_meszaros_lorinc_bitay_marton#comment-2690338282
https://disqus.com/by/tejfalussyandrs/


Orbán Viktor segítése                                         Azonosító: orszagfoglalovegyifegyverakaliso160520

Országfoglaló vegyi fegyver a kálisó

A kálisóval mérgezett és eladósított népek helyét a kálisóval nem mérgezett zsidók, muszlimok és 
kínaiak foglalhatják el.

A kálium műtrágya növeli a költséget, csökkenti a termést, aszálykor végzetesen eladósítja a népet.

Egyértelműen bizonyítják a nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós GTS-Antirandom hatás-
mérések, hogy a kálisó, a „kálium műtrágyák” végzetesen lecsökkentik a növények aszálytűrését. 

Kínában és a muszlim országokban elhanyagolható mértékű a kálisóval műtrágyázás.

Izrael egyik legjövedelmezőbb exportcikke a Holt-tengerből kitermelt kálisó. 

1950-ben Nobel díjat kapott tudósok patkányokon és embereken végzett hatás-mérései bizonyítják, 
hogy a csökkentett konyhasótartalmú vagy növelt káliumtartalmú étel és ital betegít, életrövidít és 
nemzőképtelenné tesz.

A kálium műtrágyázás mérgezőre növeli az élelmiszer növények kálium tartalmát.

Étkezési só helyett árusított kálisóval (Vivega, Bonsalt, Bonosal stb.) is mérgezik az élelmiszereket.

Lásd a mellékletet: Jogsértően alkotmányoztak a„Menzareformnak”nevezett népirtást törvényesítő 
bűnöző országgyűlési képviselők (azonosító: alkotmanyozobunszervezetetfeljelentes160513)”, és a  
www.tejfalussy.com honlapon közzétett további bizonyítékokat (Email-könyvek, korábbi honlapok, 
videók, MEHNAM stb.).

ISMÉTELTEN  KÖVETELVE  A  TERMŐFÖLDEKET  KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL
MÉRGEZŐEN  MŰTRÁGYÁZÁS  ÉS  A  KÁLISÓVAL  ÉTELÍZESÍTŐ  „MENZAREFORM”
BETILTÁSÁT,  e  népirtást  eredményező  TUDOMÁNYOS csalás  ügyében  is  személyes  válaszát
kérve, ezt a közzétett feljelentést nyilvános közérdekű bejelentésként Orbán Viktor miniszterelnökhöz
benyújtja:

 (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, az ügyet korábban országgyűlési és
önkormányzati  megbízás  alapján,  jelenleg  pedig  jogos  védelem  (BTK)  és  megbízás  nélküli
kárelhárító ügyvitel (PTK) keretében vizsgáló, hatás mérés tudományi szakértő (1-420415-0215,
an. Bartha Edit). Hungary 2621, Verőce, Lugosi u. 71.

Nyilvános,  közzétett  kárelhárító  közérdekű bejelentésként kapja:  Orbán Viktor miniszterelnök,  a
vegyi fegyverrel népirtó bűnöző csoport tagjai azonosításához segítségként kapja:  Guzsván Éva
Nikolett c. r. fhdgy, ORFK (Ügyszám: 01130/895-13/2016.bü.)

Verőce, 2016. május 20.
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