5./1 Iratjel: kaliumRDarakP180522
Közzétett közérdekű bejelentésként feljelentés küldés Dr. Darák Péter úr legfelsőbb bírósági elnöknek
Bűnpártolási váddal feljelentem Polt Péter legfőbb ügyészt a magyar lakosságot káliummal mérgezés okán:
A Kálium-Retard tabletta régóta forgalomban van. Állandóan felírják a vízhajtókhoz, vagyis nagyon sok
tablettát szednek be belőle. Lényegében annyi ember gyomrát és beleit tették vele tönkre, amennyivel a
vízhajtó gyógyszereket szedetik. Be kell szerezni róla a hivatalos nyilvántartást! A tabletta ismertetőjében
nincs benne, hogy kb. 10% gyakoriságú az életveszélyes mellékhatása! Egy boncoló segédasszisztens azt
mondta, hogy a hullák gyomrában rendszeresen talált a gyomorfalra kitapadt káliumtablettákat, s amikor
leszedte, véres volt alatta a gyomorfal, de ezt a főnöke, a boncolóorvos sosem engedte a boncolási
jegyzőkönyvbe beírni! Kártérítést kell fizettetni az tablettát szedőknek, vagy ha meghaltak, a családjaiknak!
A mellékelt bizonyítékok szerint fajirtó terrorizmus bűnpártolnak azok nyomozó rendőrök és ügyészek, akik
évtizedek óta azt hazudják, hogy egyáltalán nem bűncselekmény, hogy a gyógyszergyárnak olyan
„kitapadós” káliumtabletta forgalmazását engedélyezte a hatóság, amely tablettákból az engedélyezéshez
végeztetett hazai klinikai kísérlet során kb. minden 10. több órán át kitapadt a gyomor- ill. bérfalon és marta
azt. Az egy helyre leadott fél gramm kálium felmarta a nyálkahártyát, amitől utóbb fekély és rákos daganat is
keletkezhet. Pl. a 4 gramm káliumot bejuttató 8 tablettától 6-ból 4 személynek fájt a gyomra és egyiküknél
be is vérzett. Az általam tett feljelentés alapján elrendelt nyomozást végző rendőrség vezetője (Petőfi Attila)
leállította a nyomozást, amikor látta, hogy mi van leírva a beosztottja (Mezei Imre) által beszerzett, ide
mellékelt klinikai összefoglaló jelentésben! A vezető ügyészek azóta is szabotálják az ügyben a vádemelést!!
Ehhez képest mit művelt a hazai rendőrség, ügyészség, bíróság az ellen az akadémikus kutatóorvos ellen, aki
a koleszterin csalást leleplezte és feltalálta a koleszterin probléma elleni gyógyszert. Börtönbüntetésre ítélték,
mert nem volt hajlandó a csaló engedélyeztetők kezére adni a találmányát! Nemrég belehalt a zaklatásba!
Mellékelt bizonyítékok: A forgalmazó által a Kálium-R tablettához mellékelt, a súlyos mellékhatásai
gyakoriságát eltitkoló cetli, és a Gyorskocsi utcai rendőrség által beszerzett, de a nyomozást vezető Petőfi
Attila által szemben hazudott tartalmú klinikai összefoglaló jelentés a Kálium-R közveszélyokozó hatásairól.
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Nem csak a Kálium-R tablettával irtják a magyar lakosságot:
A „MENEKÜLT IPAR” fajirtásra alapozó ingatlanspekuláció?
Lehet, hogy ehhez kell majd a Magyarországon felépíttetett sok
óriásstadion?
A „menekült ipar” gondosan eltitkolt, ill. elködösített lényege, hogy a
korrupt hazaáruló bérencek „nemzeti színű” kormányai egyre
nemzőképtelenebbé mérgezik az ingatlan tulajdonos lakosságot. Pl.
káliummal mérgezett műtrágyákkal, valamint tiszta konyhasó
helyett kálisóval sózással, a mérgező káliumtartalmukkal
életrövidítő és nemzőképesség rontó „Menzareform” „Stop Só”
élelmiszerekkel. A műtrágyával
túladagolt
káliumtól
az
állatkísérletekben a negyedik nemzedék hím állat (kos) teljesen
nemzőképtelen lett! Minket 1950 óta mérgeznek káliummal. Akkor
kaptak Nobel díjat, akik konkrét biológiai hatás mérésekkel
patkánynál és embernél bebizonyították, hogy az étkezéssel
túladagolt kálium és a hiányos konyhasópótlás életrövidítő is és
nemiség torzító is. 2050-re várható a negyedik nemzedék
mérgezett magyar teljes nemzőképtelensége. Ez a tényleges oka,
hogy egy izraeli tudós a „nyugati férfiak nemzőképtelenségét”
valószínűsíthette 2050-re, a spermiumromlási konkrét nemzetközi
statisztikákra hivatkozva (Haarec). Miután a népirtással kiürített,
„elárvult” ingatlanok a kormány tulajdonába kerülhetnek, az azokat
kiárusíthatja a kálisóval műtrágyázással és kálisóval sózással még
nem ivartalanított keleti országokból bevándorlóknak. Ez az étkezés
módosítással népirtás, az elfoglalni akart országok népeitől való
ingatlanrablás „hagyományos módszere”. Lásd: 2 Mózes 23/20-33.,
5 Mózes 7/1-26., valamint Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith
10 a. lap! Felmerül a kérdés: mi lesz, ha fellázadnak a (számukra)
haláltáborban megnyomorodó magyar férfiak? Bezárják majd őket a
sorozatban épülő, fogolytáborként is használható stadionokba? A
fenti fajirtásra alapozó ingatlanspekulációs terrorizmus hatásmérési
bizonyítékai is megtekinthetők a www.tejfalussy.com, s az ezen
belül működő korábbi honlapokon. Az étkezés módosítások hatásai
biológiai következményeit nem hinni kell, hanem rendesen bemérni!
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Tisztelt Kúriaelnök Úr!
Miután a feljelentés a legfőbb ügyész ellen szól, az ügyészséghez nem lehet benyújtani. Kérem Önt,
indítsanak eljárást a Kálium Retard tablettával népirtást bűnpártoló legfőbb ügyész megbüntetésére!
megfékezésére. A feljelentésemre indult nyomozás alapját képező Pesti Központi Kerületi Bírósági
végzés, melynek alapján az iratok visszakereshetők: 13.B.24.211/1993/2. Bíró: dr. Dénes Veronika.
Budapest, 2018. 05. 22.
Jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás keretében (Ptk.) előterjeszti:
Tejfalussy András, az ügyet minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati megbízottként vizsgáló
méréstudományi szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. Levelezési cím: 1036 Bp. Lajos u. 115. és
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com. Honlap: www.tejfalussy.com, Telefon: +36 20 218 1408

Cégbíróságon hitelesített aláírás
feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu
MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
Munkások Újsága <munkasokujsaga@gmail.com>;
Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
"Dr. Eva Maria Barki" <barki@lawvie.at>;
másolatot"Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>;
kap:"Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász főorvos" <drmarosip@gmail.com>;
Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>;
János Horkovics-Kováts <janoshorkovicskovats@gmail.com>;
drbarvirtz21@invitel.hu;
barta.ildiko@pest.gov.hu;
Miklósi István <miklosi.istvan33@gmail.com>;
"weixl.varhegyi.laszlo" <biolaci47@gmail.com>
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