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A magyar mezőgazdasági termelés főleg a Magyar Tudományos Akadémia 
kálium-határértékezési csalása következtében veszteséges

Kód: FMB-MTA-KtalajHatErt080930

FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG
Dr. Kozma Tamás bíró

3.P.20689/2007.

Tisztelt Megyei Bíróság!

A Dr.  Simonyi  Katalin  ügyvéd  által  előterjesztett  korábbi  beadványaim  kiegészítéseként,  a 
Magyar Tudományos Akadémia Elnökével, mint az MTA intézményeit vezetővel szemben, miután  
az alábbi kálium-határértékezési csalást elkövető beosztottjait nem engedték személy szerint is  
azonosítanom (1055  Budapest  V.,  Roosevelt  tér  9.),  ezúton  a  következőkkel  is  pontosítom a  
kereseti kérelmemet. A Be. 55. §. szerinti módon a csalási büntetőper előzetes lefolytatását kérem.

Verőce, 2008. 09. 30.
Tejfalussy András

/vezető felperes/
Akadémia elleni keresetpontosító beadványként is, nyílt levél:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1051 Budapest, V. Roosevelt tér 9.

Dr. Pannonhalmi Kálmán úr
elnökségi titkárság vezető

Tisztelt Titkárságvezető Úr!

Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215) 2621 Verőce. Lugosi u. 
71.) bejelentem, hogy ezúton kezdeményezem a Fejér Megyei Bíróságnál a BÜNTETŐELJÁRÁST 
a liziméterrel helyesen bemért helyes eredeti (a talajban vízzel oldható állapotban lévő) kálium túl 
kicsi,  megfelelő és túl  nagy, ún. ellátottsági határértékekeit,  az ezeket többszörösére felhamisító 
talajtani  tanszéki  és  kutatóintézeti  csalások  és  az  azokon  alapuló  országos  károkozások 
megállapítására, s a helyes eredeti határértékek jogerős ítélet útján helyreállítására, miután erre az 
MTA Tudományetikai Bizottsága nem volt hajlandó, s a szabadalmaimban leírt ok-okozat kalibráló 
„ANTIRANDOM   software”  szerinti  sokváltozós  hatásvizsgálati  méréseinkkel  is  beigazolt 
határérték  kalibrálási  csalás  ellen  fellépésem  megtorlására,  nagy  nyilvánosság  előtt  is  durván 
megrágalmazott.  Mellékletként  csatolom a következő mérési  bizonyítékokat és azokra alapozott 
konkrét bizonyítási indítványomat:

1.  Mellékelem  a  liziméterrel  helyesen  bemért  eredeti  kálium-elátottsági  határértékeket,  a 
felhamisításukban  később  élenjáró  gödöllői  agrártudományi  egyetemi  talajtanos  professzor 
Stefanovits Pál által írt tankönyvből. (Talajtan, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1991., 131. oldal).
2.  Köztársasági elnökök által megtoroltatott közérdekű bejelentésem a kálisóval országrablás ellen.
3. Mellékelem a három agráregyetemi professzor által a Biokultúra Egyesület hivatalos lapjában 
megjelentetett cikket (Biokultúra, 2007/6.), annak bizonyítására, hogy a korábbi, helyesen bemért 
talaj  kálium  ellátottsági  optimumhoz  tartozó  határértékek  többszörösére  felcsalt  határértékekre 
alapozva  igyekeznek  a  talajmérések  adatait  hamisan  értékeltetni  és  ezúton  az  ökotermesztett 
növények káliumtartalmát is a természetesnek a többszörösére, vagyis mérgező mértékűre növelni. 



4. Mellékelem Jan Královich, egy szlovák akadémiai kutató mérnöknek a Pozsonyi Új Szó lapnak 
adott interjúját (1988. IX. 16.), amelyben részletesen elmagyarázza azokat az óriási gazdasági és 
egészségi károkat, amelyek a növények számára legmegfelelőbb 90 mg/kg-os (optimális) oldható 
káliumnak a jelenlegi 250-300 mg/kg-ra feltornászása okoz, ezért javaslom őt tanúként megidézni. 
5. Mellékelem továbbá az izraeli káliumnitrát és a káliumklorid műtrágyák káros hatásait kimutató 
egyik ANTIRANDOM mérés jegyzőkönyvét, amelyet az a környezetvédelmi minisztériumi három 
neves szakértő is aláírt, akik a mérés értékelésben személyesen részt vettek. 
6.  Valamint  mellékelem  Phd.  Dr.  Biczók  Gyula  úr,  Környezetvédelmi  és  Területfejlesztési 
főosztályvezető szakvéleményét, amely a fenti mérések mellett a káliumvegyületek alkalmazásával 
megnövelt káliumtartalmú élelmiszerek katonák harckészségét lerontó hatásásait is hangsúlyozza.
7. Izraelnek van irányító, vezető szerepe a (korábban konyhasó kitermelési mérgező hulladékként 
ismert) kálisó műtrágyaként más országokba  exportálásában, a kálisó termelési statisztikák szerint.
8. Talmudista jogászok okirat-hamisításainak dokumentumai. A Göncz Árpád köztársasági elnökhöz 
(és utódjaihoz)  és az országgyűléshez Parlamenthez szakértőként benyújtott mérési stb. népirtási 
bűnügyi stb. bizonyítékokat engem elmebetegnek feltüntetés útján akarják lennulláztatni.

JELEN MUNKA IS KÖZÉRDEKŰ KÁRELHÁRÍTÁSI CÉLBÓL TÖRTÉNIK, A PTK. 484-487.  
§. ALAPJÁN, A MAGYAR ÁLLAM HELYETT, A KORRUPT ELLENŐRZŐ SZERVEI MIATT.

Mellékletek
 a határértékhamisítási bűncselekmény és következményei mérési- és statisztikai bizonyítékai

1. melléklet



2. melléklet



3. melléklet





A  BIOKULTŰRA  LAP  SZERKESZTŐSÉGTŐL  MEGKAPOTT  KÉZIRAT  A  MÉRÉSTANI 
SZAKVÉLEMÉNNYEL: 









4. melléklet

TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A MÛTRÁGYÁZÁSBAN
 ÚJ SZÓ 1988. SZEPTEMBER 16. POZSONY
A  termõterületek  mûtrágyázásával,  illetve  a  terméseredmények  szempontjából  a  kemizálás 
optimális  mértékével  és  ennek  környezeti  hatásaival  nem egy  szakcikk,  értékezés,  vagy  laikus 
eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A mûtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a 
zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhetõ nitrogénszármazékokat nevezték meg, s 
ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú mûtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért legújabb 
eredmények  azonban  egy  másik  bûnösre  mutatnak  rá,  amely  részt  vállal  a  modern 
mezõgazdaságban mutatkozó negatív jelenségek szinte mindegyikébõl. Ez a figyelemre és fõleg 
ellenõrzésre méltó elem -Ján Královicnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint - a 
kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak. 

GOND A TEJJEL 

A  probléma  bevezetõjében  el  kell  mondani,  hogy  a  csehszlovák mezõgazdaság  a  mûtrágya-
felhasználása, a gyom- és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a 
termelés mennyisége és minõsége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt 
nézet - mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva. A 
nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális,  de a legújabb eredmények arra engednek 
következtetni,  hogy  ebben  is  a  túladagolt  kálium  illetve  néhány  helyen  a  foszfor  hatását  kell 
látnunk. Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink 
vannak az állattenyésztésben ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgõ 
a  számunkra.  Ez  leginkább  a  tömegtakarmányok  minõségével  kapcsolatban  ütközik  ki.  A 
tejtermeléshez például sokkal több erõtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-
tenyésztéssel  rendelkezõ  országok  ,  mivel  tömegtakarmánnyal  nem  tudjuk  elérni  a  kívánt 
tejhozamot.  A  szárított  tömegtakarmány  ugyanis  nálunk  25-30  gramm  káliumot  is  tartalmaz 
kilogramonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma a 
burgonya keményítõtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sõt még a gabona korai érése is, 
amely utóbbi legalább féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. Mindez Královic mérnök szerint 
a káliumtartalomra vezethetõ vissza.
HIÁNYZÓ MIKROELEMEK 

A  kálium  az  az  alapvetõ  elem,  amely  a  növényekben  az  ionok  felvételérõl  dönt.  Bizonyos 
koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium 
és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi táplálékának alapelemei. Hiányuk 
csontlágyulást, csontritkulást, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre 
való hajlam már fiatal  korban is  sok  esetben megfigyelhetõ.  A kálciumot  és  a  magnéziumot  a 
növényi táplálékok, például a növények juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekbõl hiányzik, 
akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj 
magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légzés szempontjából 
fontos  vas,  vagy  a  már  említett  nitrátok  lebontásához  szükséges  molibdén,  mangán  és  cink 
felvételét.  Ha  ezek  a  mikroelemek  ott  vannak  a  szervezetben,  akkor  a  nitrátokat  ammóniákra 
bontják és az távozik a szervezetbõl. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak 
nitridek  vagy  egyéb  nitrogénszármazékok,  például  nitrózaminok  keletkeznek,  s  mivel  ezek 
karcinogén  anyagok,  betegségeket  idéznek  elõ.  A (kálium  a)  talajban  lévõ  kálcium  a  cink 
felvételének blokkolásával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti.



DEFORMÁLJA A SEJTET 
Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendõ kalciumhoz jusson, ezzel tönkreteszi a 
sejtfalat  és  emiatt  növekszik  a  növények  érzékenysége.  A  sejteket  könnyen  megtámadják  a 
mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laza sejtszerkezet elõsegíti a szabad aminósavak 
felfelvételét - amelyek a mikroorganizmusokat táplálják - így azok elszaporodnak, a növényeken 
betegségek jelennek meg.

Kedvezõ  körülmények  alakulnak  ki  a  káliumot  kedvelõ  gyomok  számára  is  s  ezek  már  nagy 
mértékben el  is  szaporodtak.  Ha körülnézünk a  földeken, ahol  egyébként  egyre több gyomírtót 
használunk, bizonyos fajta gyomok eltüntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltünt ugyan a 
konkoly,  amelynek  nem  kedvez  a  kálium,  de  van  helyette  libatop  és  parlagi  tüske  minden 
mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megintcsak 
elõsegíti  a  kálium felvételét.  Ez újra  lazábbá teszi  a  sejtek kötését  s  csökkenti  a  kórokozókkal 
szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a probléma 
láncolatát  és  a  kör  bezárult.  S  mindezekben a  folyamatokban amelyek bonyolultabbá  teszik és 
drágítják a termelést, rontják a termékek minõségét, alapvetõ okként ott találjuk a káliumot. De 
nemcsak  a  növények  ellenállóképességét,  illetve  a  mezõgazdasági  termékek  ásványianyag-
összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással  van a gazdasági haszonra is.  A burgonyában 
valamikor  a  hatvanas  évekig  még  20-21%-os  volt  a  keményítõ  tartalom.  amely  mára  13-14 
százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos 
cukortartalmat mérhettünk., s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az ötvenes 
években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 miligrammnyi szinten volt, s 
mára már 250 körüli értéket is mérhetünk. 

CSÖKKENTENI KELL
Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és 
Rovartani  intézetének  eredményei  szerint  -  a  legfontosabb  feladat  a  talaj  káliumtartalmának 
csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja a annak 
minõségét és csökkentheti az egyéb mûtrágyák , a növényvédõ és rovarírtó szerek felhasználását is. 
Évek óta végzik a  kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását  vizsgáló 
kísérleteket..  Bebizonyosodott,  hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el,  ha a talaj 
kilogrammja  90  mg  mennyiségû  káliumot  tartalmaz  és,  hogy  a  terméseredmények  200 
milligrammnál, különbözõ években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi 
átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a 
kísérletek  során,  hogy  a  nagyobb  mennyiségû  termés  elérése  érdekében  magas  káliumtartalom 
mellett háromszor, négyszer nagyobb mennyiségû nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül 
a  talaj  káliumtartalmának  csökkentése  még  egy  sor  probléma  megoldásában  is  segítene  és 
egyszerûbbé tenné - természetesen olcsóbbá is - a mezõgazdasági termelést. Ehhez a tudományos 
dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét 
és kidolgozzák a mûtrágyák szükséges adagolásának arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére 
az  agrokémiai  vállalatok  minden  nagyobb  befektetés  nélkül  képesek,  tehát  elsõsorban  a 
mezõgazdaság dolgozóin múlik, hogyan közelednek a felvetett problémához.

(Szénási) 





1. melléklet







6. melléklet



ELFOGULTSÁGI KIFOGÁS:

Tűrhetetlen, hogy a kálium határérték hamisítást folytató, abban közreműködő személyek, pl. Dr.  
Láng István volt akadémiai főtitkár és az érdekeltségi köréhez tartozó személyek is részt vehettek 
a fent ismertetett csalásaik elleni etikai- és büntetőjogi vonatkozású bejelentéseim megítélésében! 

Verőce, 2008. 09. 30.

Tejfalussy András  



7. melléklet



















1. Melléklet/ek/





















  Code: Obama-USA-KClsterili3

To Mr. Barack Obama, the new president of USA, about the real 
/ecological/ found of present economical catastrophe":

  AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG ELNÖK
  1036 Bp., Lajos u.115. III. em. 18., Tel/fax:1/2506064, WWW.AQUANET.FW.HU
  ==================================================================       
  N y í l t   l e v é l ! 
  Budapest, 2002. március 07.
  Iratjelünk:  KClsteri.li3
  Hivatkozás: kárelhárítás az   Állam helyett  (a Ptk. 484- 487. paragrafusai alapján).

    A hivatkozott ügyszámú perben is benyújtva, mint bizonyítás!
    

    Mrs. Nancy Goodman Brinken, USA nagykövet kezéhez!

    T. CIM/ek/! *

    Mitől lett annyival több rákbeteg, vesebeteg, szívbeteg és magas vérnyo-
    más-beteg ember az utóbbi 40 évben Magyarországon? A tudatos népirtástól,
    a "nem-kosher étrendű" zsidó és nem-zsidó magyarok elleni apartheidtől !
    A mérési eredmények, de a nemzetközi mľtrágyázási statiszitkák adatai is
    egyértelműen azt bizonyítják, hogy egy nemzetközi bűnszervezet a tettes!

       
    A hazai közigazgatás évtizedek óta bűnpártolja a nátriumhiányt és kálium-
    túladagolást, s ezúton sterilizálást és életrövidítést eredményező kálium-
    műtrágyázásokat. A méréseken kívül az adott (tudományos) csalás az alábbi
    nemzetközi műtrágya-statisztikai-adateltérésekbôl is teljesen nyilvánvaló:
    
    I/.     Az országok nitrogén/kálium műtrágya-hatóanyagként használatának aránya

(1986-87-ben, az International Fertilizer Industry Association Limited
Secretariat: 28, rue Marbeuf, 75008 Paris "Fertilizer Product Consump-
tion  Forecasts  Series  1973/74  to  1986/87  Part-Estimates  1982/88
Forecast to 1992/93 (1990/91 by product),   Date of forecast May 1988,
A/88/117 16th September 1988. (Helene GINET)"  nemzetközi kiadványának
a diagramjaiból az 1986/87. évre kiolvasható mennyiségi adatok alapján:

   
/1. A világátlag N/K aránynak az alapján meghatározott diszkriminációs
    intervallumok az eltérések ok-okozati viszonya valószínűsítéséhez:

                       
    Világátlag:   3,9
    világátlag ötszöröse 19,5
    világátlag kétszerese: 7,8
    Világátlag fele    1,45
    Világátlag ötöde    0,78

    



/2. Világátlag ötszörösénél (19,5-nél) nagyobb N/K aránnyal műtrágyázó országok:

Ország N/K műtrágyahatóanyag-arány    Uralkodó vallás

Afganisztán       > 100        iszlám (99%)
Albánia  23        iszlám (?)
China  21        buddhista (?)
Egypt  26        iszlám (93%)
El Salvador  20        (?)
Ethiopia  85                    kopt(50%), iszlám (45%)
Indonésia  59        iszlám (94%)
Iran  66        iszlám (93%)
Iraq  49        iszlám (100%)
Libya  28        iszlám (100%)
Nepal  28        hindu (89.5%)
Nicaragua  67        r.kat (69% indián!)
Pakisan  41        iszlám (96%)
Sudan  90        természeti (90%)
Syria  25        iszlám (85%)
Tunisia  31        iszlám (96%)
Turkey  28        iszlám (98%)

   
 /3.  A világátlag kétszerese (7,8) és ötszöröse (19,5) közötti N/K aránnyal műtrágyázó országok:

Ország  N/K műtrágyahatóanyag-arány
------  
Bangladesh  15
Burma  11,4
Chile   8,2
Cyprus   9,6
Greece   9,8
India   9,9
Jordan  15
Korea D.R.  14,6
Mexico  18,2
Peru  12  r.kat (75%)
Tanzania   8,9
Zambia   9,8

/4. Világátlag kétszerese (7,8) és fele (1,45) közötti N/K aránnyal műtrágyázó országok:

Ország  N/K műtrágyahatóanyag-arány
------  
Algeria  2,8
Argentina  7,7
Australia  3,6
Austria  1,6
Belgium/Luxembourg  1,8



Bulgaria  4,9
Cameroun  1,8
Canada  3,6
Colombia  2,3
Costa Rica  3,4
Cuba  1,5
Denmark  2,7
Dominican.Rep.  4,2
Ecuador  3,3
Finland  1,8
France  1,7
Germany D.R.  1,7
Germany.F.R.  1,7
Hungary  1,6
Iceland  3,1
Ireland  2,3
Israel  2,4
Italy  2,8
Kenya  6,6
Korea.Rep.  2,2
Morocco  3,3
Neetherlans  6,2
Nigeria  3,2
Norway  1,8
Philippines  6,1
Portugal  4,8
Rumania  4,4
Saudi Arábia  7,3
South Africa  4,3
Senegal  1,5
Spain  4,2
Sri Lanka  2,1
Sweden  3,5
Taiwan, China  4,3
Thailand  3,9
Thrinidad Tobago  4,2
United Kingdom  3,7
Uruguay  4,4
USA  2,5
USSR  2,2
Venezuela  2,3

            Vietnam  6,7
Yugoslavia  2,9
Zimbabwe  3,5



5. / Világátlag fele (1,45) alatti N/K aránnyal műtrágyázó országok:

Ország  N/K műtrágyahatóanyag-arány

Brazil  0,8
Chechoslovákia  1,3
Ivory Coast  0,65
Japan  1,4
Lebanon  1,2
Malasya  0,8
Mauritius  1,1
New Zeeland  0,45
Poland  1,4
Switzerland  1,4

          II/. A nagymértékben eltérő N/K arányú műtrágyahasználat nyilvánvaló
    csalást sejtet, mert a talajok és növények igénye nem térhet el
    ilyen nagy mértékben.

    Az újabban már élelmiszerek ízesítésére is (a konyhasó helyett)
    használtatott káliumsó a mérések szerint kálium-túladagolást és
    nátriumhiányt okozva kasztrálja (sterilizálja) az állatokat (és
    embereket!), lásd a mellékelt szlovák akadémiai publikációban a
    mechanizmusát: "Túl sok a kálium”. Pozsonyi Új Szó, 1988. IX. 18.),
    ill. a Magyar Tudományos Akadémia pecsétjével is ellátott mel-
    lékelt (összefoglaló)  szakvéleményünkben (2001. dec. 5., jele:
    MTA-eml.sum).

    A nátriumhiányos és káliumdús ételek kiirtják azokat a népeket,
    amelyek vezetői eltűrik a talaj (víz) kálisóval mérgeztetését.

    Egy vallási alapon szervezett apartheidről van szó, amivel máris
    több milliárd embert sterilizáltak, megnyomorítottak, kiirtottak.

    Az iszlám országok és a kommunista Kína, de a hindu eszmeiségű
    India is alig használnak kálisót műtrágyaként, nyilván tiltják.

    A termelt kálisó egy lakosára jutó mennyiségével Izrael a világ-
    első lett (1971-re). A zsidók "kóser ételeit" hazánkban is olyan
    sóval sózzák, amit teljesen mentesítettek a mérgező kálisótól. Ez
    kétségtelenné teszi, hogy a kálisóval sózás mérgezőségét a többi-
    ekkel szemben elhallgató magyarországi zsidó vallási vezetőket is
    súlyos felelősség terheli a MAZSIHISZ-nél, ahová az Országgyűlés
    egyik szakbizottsága útján eljuttattuk a (mérési) bizonyítékokat
    e vallási alapú étkezési apartheid egészséget károsító hatásáról!
      

.



    Már Ezékiel próféta is említést tett a sóhasználat teljesítmény
    befolyásoló hatásáról (lásd: Ezékiel, (30:23,24): "A barmok és a
    szamarak,  amelyeka  földet  szántják,  SÓZOTT abrakkal élnek,
    amelyet megszórtak lapáttal és villával."

    Vagyis az élőlények egészségének só révén befolyásolása nem új!

    Mind a nem-kóser étrendű zsidókat, mind a nemzsidókat kiirtják a
    talajhoz műtrágyázás címén adagoltatott mérgező káliumos sókkal,
    valamint az élemiszer-ízesítôként árusíttatott mérgező kálisóval.
    A magyarok szív- és érrendszeri betegségekben és rákbetegségben
    elhalálozása többszörösre szaporodásának elsősorban ez a sócsere
    az igazi oka (másodsorban pedig a tiszta ivóvízhez hozzájutásunk
    akadályozása).

    Bizonyítékok vannak arra, hogy az apartheidet az USA Akadémiája,
    a WHO és a Világbank kiadványaira hivatkozással szervezik hazánk-
    ban. Lásd e publikációkat a "terror.USA" jelű melléklet alapján,
    s a mérgezésekről a mérési adatok is megtekinthetők az internetes
    honlapunkon: WWW.AQUANT.FW.HU .
    Reméljük az USA Elnöke fellép az Akadémiájukat és a WHO-t
    apartheid szervezésre felhasználó nemzetközi terroristák ellen, s
    minél előbb elítélteti és a legmélyebb börtönbe záratja őket!

   A jelen iratok további címzettjei :
   
 * Az USA-ból folytatott terrorháborús  propagandáról való tájékoztatásként G. Bush elnök úrnak 
továbbítását kérve  kapja:  Mrs. Nancy Goodman Brinken,  az Amerikai Egyesült Államok nálunk 
szolgáló nagykövete.  Fax: 302-04963 (475-4676)

 * Feljelentésként kapta: dr. Polt Péter legfőbb ügyész!  Fax: 265-2665

Tisztelettel:  Tejfalussy András kutatómérnök, parlamenti és akadémiai szakértő
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Igen tisztelt Barack Obama, USA Elnök Úr! 

A kálium túladagolása csak azokat pusztítja ki, akik nem fiziológiás Na-, K-, Cl- és víz- arány 
szerint pótolják ezeket az anyagokat. A kipusztítottak nyugdíjalapokba befizetett pénzei és az 
ingatlanai mind a gyilkosaiké lesznek. Ez a Mózes II. 23. 20-33. szerinti program, amit a 
keresztények realizálnak. A gazdasági világválságot is ez idézte elő!

Hungary, 2008. 11. 10. 

Tisztelettel:   Tejfalussy András dipl. mérnök
méréstani szakértő feltaláló

Ps.: Fejér Megyei Bíróság részére, az "összeesküvési elmélet" realitásának bizonyítására, a 
3.P.20.689/2007/30. végzés ellen igényelt perújításhoz.



Dátum: 2008. november 10., hétfő, 11:38:41
Feladó: András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>
Címzett: birosag@fejer.hu

Másolat: 

info@magyarsors.hu
daniel@kutasi.eu
magyarvilag333@freemail.hu
biolaci@freemail.hu
admin@nemzetihirhalo.hu
ujvizforras@freemail.hu

Tárgy: 
Amerika lakosságának a 2/3-át is ki akarják irtani. Valószínűleg a Mózes II. 23. 20-
33. szerinti rablógyilkosság keretében, és valószínűleg saját maguk az ún. 
"keresztények".

Melléklet: Dok1.doc

Fejér Megyei Bíróság
Dr. Kozma Tamás bíró
3.P.20.68962007/30.
 
Tárgy: perújítási bizonyíték megküldése
 
Tisztelt Megyei Bíróság!
 
Dr.  Kozma Tamás  bíró  úr  azzal  az  ürüggyel  hagyta  figyelmen  kívül  az  engem rendőrök  által 
összeverető és kifosztani próbáló okirat-hamisító, a magyarok és más népek kiirtását és eközben 
Magyarország  és  számos  további  ország  kifosztását bűnpártoló  többi hazai  bíróságokkal  és 
ügyészségekkel,  valamint  köztársasági  elnökökkel  szemben általam, ill.  Dr.  Simonyi  Katalin 
ügyvéd által benyújtott összes mérési és tankönyvi valamint statisztikai stb. bizonyítékot is, mert 
"összeesküvési elméletnek" tüntette fel hamisan az általam közérdekű bejelentésként és közérdekű 
javaslatként, az állami szervek felé előterjesztett méréstani szakértői beadványaimat is. Csatolom a 
mellékelt  bizonyítékot  az  ezek  miatt  kért  perújításban  elbírálásra,  miután  az  nemzetközileg 
dokumentált  statisztikákon  alapul,  melyek  az  összeesküvés  tényleges  létezését  konkrétan 
bizonyítják. Az összeesküvés keretében, egyes külföldi és hazai publikációk szerint, Amerikából a 
jelenlegi lakosság 2/3-nak az 50 év alatt kipusztítását is előirányozták, lásd www.aquanet.fw.hu.  E 
komplex, ökológiai-okonómiai-orvosi csalásokra alapozott összeeskűvés a csatolt dokumentumban 
részletezett  műtrágya  használati  arányok  összehasonlításából  is  nyilvánvaló.  Már  az  előző 
világháború  okaként  is  felhozták,  lásd Arthur  Koestler  1938-38-ben írt  "Darkness  at  Noon"   c. 
könyvében,  amelyet  a  Moszkvai  perek  dokumentumaira  alapozott,  miután a 
kálisóval műtrágyáztatás károsságát bizonyító 40 tudóst kivégeztek, holott ők mondták az igazat. A 
Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű kárelhárítási szakértői tevékenységeink keretében is küldöm a 
jelen bűnügyi dokumentumot kivizsgálásra!  
 
Budapest, 2008. 11. 10.
 
Tisztelettel:

 Tejfalussy András dipl. mérnök
 méréstani feltaláló felperes (perújító)

http://www.aquanet.fw.hu/
http://fm22.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=GmJAeqQuj1Juz5eACh36&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1226313573.81134.fmx08&save=1
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KÉRDÉSEK
A ZSIDÓK HOLOKAUSZTJA EZREDANNYI ÁLDOZATOT

 SEM KÖVETELT, MINT A KÁLISÓ?

Jákóbból állítólag úgy lett Izrael, hogy becsapta a saját apját, hogy ő öröklhessen? Ráadásul, ezután 
Istentől végül is örökül kapta az egész földet ...ÍRJA A BIBLIA? Nehéz lehet egy olyan népnek, 

amelyik önmagát egy csalótól származtatja? 

Ilyenek a farkastörvények? Olyanok, hogy a beteget az egészségesért, gyengét az erősért, szegényt a 
gazdaért fel kell áldozni? Ahogyan a zsidó tanács tagok Hitler idején csinálták?!

A legnagyobb baj az, amikor döntésre kerül sor? A nehéz helyzetekben? Amikor a gazdag azt, aki 
szegény, az erősebb azt, aki gyengébb, az egészségesebb azt, aki kevésbé egészséges, maga helyett 

elküldeti a gázkamrába? Azért bűnhődni, amit nem a szegény, nem a gyengébb, nem a kevésbé 
egészséges csinált?

Kérdés, hogy lehet-e ilyen erkölcsök ellen tenni, ha igen, érdemes-e, és főleg kinek? Ugyanis a 
farkastörvények egy életerős, győztes fajtát produkálnak, mintegy modern tajgetoszként?

Versenyre készteti az egyedeket, ha a többségük nem tudja, hogy ki maradhat életben, ki nem? A 
népek fajtaversenyében Hitler is hasonló eszközökkel akart győzni? Az eredmény ismert?

Más kérdés, hogy az ilyen elszánt, céltudatos, a szegényeket, a gyengéket, a betegeket nem kímélő 
társadalom, létforma a mai korban elfogadható-e, erkölcsös-e? Nyíltan kimondva nem, valójában 

azonban, mivel folytatják: igen?

Kérdés, hogy aki a saját családját, népét sem kíméli a remélt saját győzelme érdekében, mire 
számíthat attól egy másik nép? Nem valószínű, hogy kegyelemre? Aki a saját fajtáját is megöli, az a 
többieknek persze még nem feltétlenül hóhéra? Csak, ha az érdeke úgy kívánja? Viszont, ha mindig 

csak az a gazdagabb maradhat életben, egy alternatíva van? Hogy melyik kitalálható ….?

Megdöbbenve olvasom az IZRAELI TITKOSSZOLGÁLAT című könyvben, hogy nemzetközi 
tudományos titkosszolgálat, kizárólag a zsidó ügy céljaira gyűjti az információkat nem csak 

Európában és a Közel-Keleten, hanem az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában stb. is. (A 
könyv írója és kiadója: Donald McCormic, alias Richard Deacon, 1991. Kabala Kft. Budapest.)

Közben 2-8 gramm káliumot tetettek az ételekbe, italokba, azt állítva, hogy egy napon belül 18-70 
gramm kálium sem veszélyes. Tudják, hogy az óránként több mint 0,15-0,3 gramm káliumtól 

(EKG-mérések bizonyítják, hogy  láthatóan) romlik az egészséges felnőtt szívműködése is. Kire 
nem veszélyes, rájuk, akik beletetetik?

A nemzetközi zsidó titkosszolgálat azon az erkölcs(telenség)i alapon szervezi Izrael részére a 
kálisó-eladási, Magyarország-elbitorlási  stb. üzleteket, hogy a Földről úgyis ki kell pusztulnia több 
milliárd embernek? Mióta folytatják a nem kóser étkezésű nemzsidók (és zsidók) ellen ezt a (Mózes 

II. 23. 20-33-ban leírt étkezési diszkriminációs) zsidó élettér bővítési rablógyilkosságot? 

Budapest, 2008. 11. 12.

Tejfalussy András dipl. mérnök,
méréstani szakértő


