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VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1055 Budapest, Kossuth tér 11.

Kedves Dr. Fazekas Sándor miniszter Úr!

Az Ön kezéhez,  aktualizáló kiegészítéssel  újra benyújtom az eltitkolt  csőd főokot 
(NaCl és KCl műtrágyákkal tudatosan talajtermékenységet rontást) bizonyító, 2010. 
04.  02-én Önök által  átvett  közérdekű kárelhárítási  Petíciónkat.  Kérem Önt,  hogy 
haladéktalanul írassa rá valamennyi műtrágyára a valódi kálisó és konyhasó tartalmat. 
Ezenkívül  tiltsa  le  a  vérszérum  és  a  magzatvíz,  ill.  a  Ringer  oldat  élettanilag 
nyilvánvalóan  optimális   30:1 nátrium-kálium arányához,  amiről  lásd  Prof.  Papp 
Lajos  akadémiai  nagydoktor  szívsebész  mellékelt  szakvéleményét,  nagymértékben 
eltérő nátrium:kálium arányú szabványsértő sókeverékek vérszérum nátrium:kálium 
egyensúly  biztosítóként  hamisan  reklámozását.  Dr.  Szócska  Miklós  egészségügyi 
államtitkár  és  társai  szolgaian  majmolva  az  MTA,  ÁNTSZ,  OÉTI,  WHO,  USA 
bizonyítottan hibás étkezési sózási, „STOP SÓ reformját”, a nátrium és kálium 1:1 
arányú étkezési pótlását optimálisnak (fiziológiásnak) tüntetik fel, s ezáltal országos 
közveszélyt, népfogyatkozást okoznak. Lásd a „bio-koser-Bonsalt”, a „VIVEGA” stb. 
összetételét és hamis termékfeliratait, termékreklámjait! Önnek is tudnia kell, hogy az 
emberi szervezetben a kálium 98%-a sejteken belül van, a konyhasó 98%-a viszont a 
sejteken kívül.  De nem csak ebből következik,  hogy a nátriumot és  a káliumot  a 
fiziológiástól  nagymértékben  eltérített  arányban  és  mértékben  pótoltatók,  titkos 
egészségügyi terrorizmusként, tudatos népirtást folytatnak. Az e tárgykörben 1950-
ben Nobel díjat elnyert kutatók élettani mérései is bizonyítják, hogy veseműködés- és 
keringés rontó egészségkárosító,  életrövidítő,  ivartalanító hatású a nem fiziológiás 
1:1,  vagy a még rosszabb, pl.  a  HUMÁNA babatápszerrel  3:1 arányban folytatott 
nátrium és kálium pótoltatás! A www.aquanet.fw.hu honlapunkat eltüntetők ezeket a 
nemzetbiztonság védelmező létfontosságú bizonyítékokat tüntették el az internetről!

Budapest, 2013. 01. 24.                               Üdvözlettel: Tejfalussy András          
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Nyíltlevél
a magyar politikai élet meghatározó pártjaihoz, annak elnökeihez és a szakminisztériumok 

vezetőihez

Magyarország gazdasági, politikai, egészségügyi, szociális, morális válsága közismert, de a valós 
és intézményesített  legfőbb okok már kevésbé. Magyarország eltitkolt csődhelyzetének fő okait 
tizenegy pontban foglaltuk össze, ennek első pontja: „Konyhasóval (NaCl-dal) való műtrágyázással 
mérgezik  a magyar  termőföldeket.”  Arra kérjük a pártokat,  hogy az alábbi  tények ismeretében 
nyilatkozzanak, hogy mit kívánnak tenni e folyamat megállítása érdekében. 
Követeljük az illetékes minisztérium vezetőjétől, hogy azonnal tiltsa be a konyhasóval (NaCl-dal) 
történő műtrágyázást Magyarország egész területén.

Indokolás

A konyhasóval történő műtrágyázás hivatalos bizonyítékai: 

- Mezőgazdasági  Kemizálási  Kézikönyv, Műszaki  Könyvkiadó (1971)  Főszerkesztő:  Dr. 
Szántó András.

53 oldal - 3.3.2.3. / „Káliumműtrágyák 40%-os kálisó. Összetétel: 60,1-66,5% KCl (kálium-
klorid), … kb 26% NaCl (nátriumklorid)” – konyhasó.
55. oldal „Kamex. Összetétel:  60,1-66,5% KCl (kálium-klorid), … 19% NaCl (nátriumklorid)” 
– konyhasó.

- Növény Táplálás Zsebkönyve,Mezőgazdasági Kiadó (1983) Szerkesztette: Búzás István
215. oldal „Az egyszerű műtrágyák kémiai összetétele és egyéb adatai (folytatás) táblázat” 
Káli  műtrágyák.  031-035  sorszám  alatt  ugyancsak  megtalálhatók  a  fenti  összetételű 
Kálium-klorid (KCl) műtrágyák, amelyekben konyhasó is van. 

- Mezőgazdaság Kemizálása,  előadás, poszterek című anyagban, Nehézvegyipari Kutató 
Intézet, Veszprém. Keszthely 1987.
- 95 oldal: A szulfát és az - összes só felhalmozódása a talajprofilban tartós műtrágyázás 
hatására című eladásanyag ( Dr. Németh Tamás tudományos munkatárs és Dr. Kádár Imre 
tudományos főmunkatárs) ugyancsak hivatkozik a 40%-os kálisó 10% Na és 45% Cl (= 26% 
NaCl), vagyis konyha só tartalmáról.
- PANNON TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. dokumentációja szerint: … 
„ Hazánkban a kálium-klorid  kálisók felhasználása a legnagyobb volumenű. A 40, 50 valamint 
60%-os kálisó összetételében ugyancsak nem a koncentráció az egyetlen különbség. A 40%-
os kálisó ugyanis mintegy 21%-ban tartalmaz még NaCl-ot is, …” (vagyis konyhasó). Írta Dr. 
Tóth  Zoltán  Veszprémi  Egyetem  Georgikon  Mezőgazdaságtudományi  Kar  Keszthely, 
Fölműveléstani Tanszék.
- Növényvédő  Szerek  Termésnövelő Anyagok  Készült  a  Fölművelésügyi  Minisztérium 
Agrárkörnyezetgazdálkodási  és Növényvédelmi Főosztályának összeállítása alapján.

562- oldal  - Elhallgatja a kálium-klorid műtrágya konyhasó tartalmát.

Közismert, hogy a konyhasó a termőföldre vegyi fegyverként hat.  „Kénkő és a só égeti ki egész 
földjét, be sem vethető, semmit nem terem és semmi fű sem nevelkedik rajta.” (Mózes V. k. 29/23)

A talajon nemcsak állsz, hanem élsz is – Hatvan éves a Magyar Tudományos Akadémia  
Talajtani  és Agrokémiai  Kutatóintézete ,Kiadó:  A MTA-TAKI  2009 Szerkesztette:  Chikán Ágnes  
Stefanovits  Pál  akadémikus,  a  Gödöllői  Agrártudományi  Egyetem  Talajtani  Tanszékének  volt 
professzora szerint is:  „Úgy magyarázom a tanítványaimnak: A nátrium az ördög, attól szikes a  
talaj” … lásd 16. oldal.
A magyar termőföld konyhasóval történő mérgezéséért felelősök elleni feljelentést 2010. február 
17-  én  benyújtottuk  a  Legfőbb  Ügyész  kezéhez.  A  teljes  dokumentáció  elérhető: 
www.aquanet.fw.hu 
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II.

A miniszter ugyan nem válaszolt, de a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
honlap letiltási fenyegetéssel és hamis vádaskodással is reagált a Petíciónkra:
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III.

A hazai Kormányok korábbi (akadémiai) és múlt év végi (médiahatósági) 
válasz reakciói a műtrágyahatás-kalibrálási hiba elhárítási petíciónkra:
Az  Orbán  Kormány  „Médiahatósága”  nemrég  azzal  válaszolt  az  izraeliek 
„randomizált” (zavarosított) mezőgazdasági mérésekre alapozott tudományos mérései 
hatás-kalibrálási hibáit leleplező Antirandom software szerinti méréstani kalibrálás-
javítási  javaslataimra,  hogy  idegengyűlöletnek,  rasszizmusnak  és  közösség  elleni 
izgatásnak hazudták az izraeliek által idetelepített károkozó mérés-kalibrálási hibák 
leleplezését, és engem ily módon megrágalmazva eltüntették a www.aquanet.fw.hu 
tudományos honlapunkat az internetről. Nyilvánvalóan azért, hogy a magyar gazdák 
ne lássák a kálisóval és azzal kevert konyhasóval műtrágyáztatás aszályos évben őket 
végzetesen eladósító, csődbe kergető talajmérgező hatását, amelyet az általam 1969-
ben  feltalált  (GTS-Antirandom)  software-n  alapuló  nemzetközi  méréstani 
szabadalmaim alapján az Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és 
Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk által konkrétan megvalósított sok tízezer 
parcellás  (!)  mezőgazdasági  környezetvédelmi  optimalizáló  hatás-kalibráló  mérés 
sorozat  eredményei  közreadásával  is  bizonyít  a  12  évvel  ezelőtt  alapított 
www.aquanet.fw.hu honlapunk. 

Az  alábbiakban  bemutatom  az  egyik  Petíciónkat  (I.)  az  internetről  eltűntetett 
www.aquanet.fw.hu honlapunkról,  és  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  elnöke 
honlap letiltással fenyegető, a petició miatt engem rágalmazó levelét (II.). Bemutatom 
a  MASAS (stressz-hatás-kalibrálási)  Antirandom élőanalizátorról  készült fotókat, 
melyeken egyértelműen látszik a kálisóval műtrágyázás stressz-tolerancia csökkentő 
káros hatása. Emellett bemutatok egy mérés kiértékelési hivatalos jegyzőkönyvet is, 
az izraeli kálium műtrágyák, a káliumklorid és a káliumnitrát aszálykárt fokozással 
látványos növénypusztulást előidéző, egyértelműen biológiai fegyver hatásairól (III.). 

A magyarországi rendőrök, ügyészek,  bírák, ha akarják, akkor se tudják elítélni  a 
hatás-kalibrálási  csalás  felelőseit  az  érvényes  jogszabályok  alapján,  ha  e 
jogszabályokhoz  képest  pontosan  nem  értelmezhető,  zavaros,  új  tevékenység 
elnevezésekre alapozva csalnak?! (V). 

Budapest, 2013. 01. 24.     Tejfalussy András 

Utóirat-1. Mindmáig miért nem válaszolt a KVM érdemben a Prof. Ángyán József 
államtitkár úrhoz íntézett, a Petícónkra érdemi választ válasz sürgető alábbi levélre?

Címzett: jozsef.angyan@vm.gov.hu, Másolatot kap: Orbán Viktor 
<orbanviktor@orbanviktor.hu>, zoltan.illes@vm.gov.hu, "toth.ferenc" 
<toth.ferenc@mkk.szie.hu>, hemtczok  <hemtczok@mail.datanet.hu>
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Kód: Peticio1-EM-BIO-Angyan-110510

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE!
Tudományos méréskalibrációs fejlesztési eredményt értékesítés a Ptk. 484-
487. §. alapján:

Tisztelt Ph. D. Ángyán József államtitkár úr!

Még nem kaptunk érdemi választ az NaCl-dal műtrágyázások betiltására 
benyújtott  Petícióinkra. Aszályfokozási nemzetellenes bűncselekmény is, 
hogy a "40%-os kálisó" nevû műtrágyában 26% NaCl (konyhasó), a Káli-
Kamex-ben 19% NaCl van, s ez sok további csalásra is alkalmat adhat! 
Például a konyhasóval kevert, aszálykárt fokozó ezen kálium sókkal 1960 
óta országosan folytatott műtrágyázási csalást abbahagyás is okozhatja a 
fenti szernek tulajdonított kedvező "okozatokat"! A mérgezést abbahagyás 
hatása nem "csodaszerhatás"! Pontos Sokváltozós Hatáskalibráló Stressz-
Tolerancia Mérés hiányában a semmiről is el elhitetni, hogy minden attól 
javul!  Sokváltozós  kalibráló  ANTIRANDOM  összehasonlító  méréseink 
leplezték  le  a  „humusztermelési”  csalást  is!  (Melléklet:  az  EM-BIO 
kiadvány, fenti észrevételeimmel ellátva).

Budapest, 2011. 05. 10.    

Tisztelettel:   (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő s.k.

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Bp. Lajos u. 115.
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IV.

MASAS

MULTIFAKTORIÁLIS ANTIRANDOM STRESSZTOLERANCIA 
ANALÍZÁLÓ  SOFTWARE 

Pontosan  hatáskalibrálni,  vagyis  az  anyagokat  befolyásoló  környezeti 
hatások  következményeit  pontosan  ellenőrizni,  előrejelezni  csak  az  én 
nemzetközi szabadalmaim alapját képező Antirandom software szerinti, a 
környezeti  hatásokra  létrejött  anyagváltozásokat  csoportba  rendező,  s 
ezáltal  a  kezelések  és  az  azok  hatásaként  létrejött  anyagváltozások 
valamennyi  tolerancia  összefüggését  megjelenítő  új  tudományos 
hullámkombinációs gradienskezelésekkel lehet, máshogy nem. 

A  Multifaktoriális  Antirandom  Stressztolerancia  Analizáló  Software-t 
(MASAS) az alábbi konkrét műtrágyahatás kalibrálás során pl. leleplezte a 
kálisó  aszálykár  fokozó  mérgező  hatását.A többi  mérés  és  megjelenítés 
1000 év alatt  sem mutatta  ki,  hogy  a  talajvízben könnyen oldódó  KCl 
kálisóval és NaCl konyhasóval műtrágyázás szinte mindenhol tönkreteszi a 
növények  a  védekezőképességét  az  aszállyal  (túl  magas  környezeti 
hőfokkal és vízpótlás-hiánnyal), de más környezeti terhelésekkel, például a 
nitrogénműtrágya,  foszforműtrágya túladagolással  szemben is!  Részletes 
dokumentáció a www.aquanet.fw.hu és  www.aquanet1.net76.net honlapon 
található. (Előbbit a károkozók kérésére nemrég eltüntették az internetről.)

 Verőce, 2013. 01. 24. 
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Utóirat:
Hazánkban  az  ország  gazdasági  és  egészségügyi  védekezését  irányító  
professzorok titkolják a lakosság előtt az aszálykár és néppusztulás legfőbb  
okait.  Nem  csak  az  aszálykárfokozó  és  egészségrontó  kálisóval  kevert  
konyhasó  tényleges  hatásait  titkolják.  Eltitkolják  az  ivóvíz  készítéshez  
használt folyókba bemosódó szántóföldi vegyszerek, és szennycsatornákkal  
bejuttatott  ipari  és háztartási  szennyvizek (utóbbiban klórrezisztens fertőző  
vírusok lehetnek!) veszélyességét is. Alig ellenőrzik a szennyezett folyókból  
csak kavicson és homokon átszűréssel és klór hozzáadással készített, vagyis  
hiányosan  tisztított  ún.  vezetékes  ivóvizet.  Településenként  8  naponként  
átlagosan csak 1 db, vagyis egyetlen vízmintát ellenőriznek laboratóriumban.  
s elterelik a lakosság figyelmet a szennyezés kiküszöbölés egyszerű, olcsó,  
biztonságos módjáról, az energia újrahasznosító otthoni ivóvíz desztillálásról!
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VIII.

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző 
Központja gmk v.a., Tejfalussy András, Cégbíróság által kijelölt végelszámoló. 1036 Bp. Lajos u. 

115.  E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, website:  http://aquanet-apla.atw.hu.
___________________________________________________________________________

ORBÁN  VIKTOR  MINISZTERELNÖK  SEGÍTÉSÉRE,  Ptk.484-487.  §  szerinti  nyilvános 
kárelhárítás.

PETÍCIÓ, az Európai Unió Bíróságaihoz és szakbizottságaihoz:

Tiltsa be Európai Uniót, a hamis alkotmányokat és hamis törvényeket, amelyek a kálisóval kevert 
NaCl  konyhasó  ételadalékként  és  műtrágyaként,  vegyi  fegyverként  használóinak  büntetlenséget 
biztosítanak.  Az  élettani  mérésekkel  bizonyított  vegyi  fegyver  hatásait  dokumentáló  hazai 
petícióinkra  vagy  nem is  válaszolnak,  vagy  csak  hazudoznak  a  hazai  minisztériumok  és  azok 
tudományos akadémiai szakértői.

1.  A  vérbe  juttatott,  élettani  szempontból  optimális  összetételű  (fiziológiás  Ringer  sóoldat) 
infúziókban kötelező, hogy literenként 9 gramm NaCl konyhasó legyen, de csak 0,3 gramm KCl 
kálisó.  Étkezéssel  viszont  újabban  egész  napra  maximum  5  gramm  konyhasót  engedélyeznek 
pótolnunk,  viszont  legalább 4,7 gramm káliumot kell  ennünk.  Nyilván azért,  mert  a  fiziológiás 
mérték  alá  csökkentett  nátriumpótlásról  és/vagy  a  káliumot  pótlás  fiziológiás  mérték  fölé 
növeléséről kimutatták az ezért 1950-ben Nobel-díjjal is jutalmazott kutatók, hogy életrövidítő és 
szaporodásképtelenséget is okozó, biológiai-vegyi fegyver. Használható az izraeliek által kiszemelt 
területeken  élő  nem zsidók  más  okokra  ráfogható  kipusztulásához.  Mivel  Mózes  könyvei  és  a 
Talmud is azt írják, hogy a földek elsózásával és a kenyerek sózásának az elrontásával és a tiszta 
ivóvízhez  jutni  nem hagyással  lehet  kipusztítani  a  nem zsidókat,  nyilván  erre,  az  utód  nélkül 
kipusztult  mérgezett  magyarok  ingatlanai  megszerzésére  és  nyugdíjbefizetései  elrablására 
alkalmazzák a  módszert,  vagyis  a  kormányok által  elsikkasztott,  ill.  részben a  minket  gyilkoló 
Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só programmal népirtásban bűnsegédkező orvosok megvesztegetésére 
felhasznált   World  Banki  IMF-és  egyéb  kormányhitelek  törlesztéséhez  ezúton  szerzik  meg  a 
nyugdíjbefizetéseinket.

2.  A hazai  Országgyűlések  és  az  Európai  Unió  is  olyan  hamis  alkotmányokat  és  törvényeket 
fogadtak el és tartanak érvényben, amelyek lehetővé teszik kormányszintű bűnözőknek, hogy NaCl 
(nátriumklorid) konyhasóval  kevert KCl kálisóval műtrágyáztassák a termőföldeket.  Tudják, hogy 
a nátriumkloridnak a talajba, talajvízbe jutása vészesen károsítja a növényeket, de csak a járdasózást 
korlátozzák. Amikor a kálisóval kevert konyhasó aszályos időjárás esetén kipusztítja a növényzetet, 
és  a  gazdák nem tudják  visszafizetni  a  hiteleiket,  a  földjeik  bankok kezére  jutását  ráfogják  az 
időjárásra,  és  a  betelepülő  zsidók  részére  olcsó  áron  eladják.  Például  a  Magyar  Távirati  Iroda 
közreműködésével született alább mellékelt cikk is csak a járda sózás növénykárosító hatását említi! 

A mérési dokumentumokat lásd a  www.aquanet.fw.hu és http://aquanet1.net76.net honlapokon. E-
mail  útján  megküldöm a  hazai  minisztériumi  vezetők  és  az  akadémikusok  által  semmibe  vett 
petícióinkat is!

Faxon  is  megküldött,  mellékelt  bizonyíték  a  sóhasználati  kérdésben  „kettős  mércét” 
alkalmazásukra: Kód: MagyarNemzetUtSozasrol100107.

Verőce, 2012. április 15. 
Tejfalussy András

Copy: Fővárosi Törvényszék, T. Cégbírósága, Hiv.: Cgt.01-10/022069/15.
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VIII.

KÖZVÁD                                                                Iratjel: magyarirtomazsihiszellenikozvad-121208

Kik a nem zsidóknál a tiszta ivóvizet ivást, s a káliumot és a konyhasót fiziológiásan pótlást gátló, és a  
káliumtúladagolással  önmérgezésre  kényszerítésünket  megtervező,  szervező,  végrehajtó,  és  a 
káliummérgezést kimutató mérési adatok jelentését hamisító bűnözők? BONSALT=FAJIRTÓ MAZSIHISZ? 
Ügyészségi és rendőrségi szakértők is bebeszélik a magyaroknak, hogy 5 mmol/liter káliumszint optimális 
középérték az éhgyomri vérvételkor levett vérszérumban, pedig az, a Ringer infúziós oldatra ráírtak szerinti  
4 mmol/liter!  Akik  csalnak,  nagyon  is  jól  tudják,  hogy  5  mmol/liter  felett  már  bárkinek  veszélyes 
káliummérgezése,  hyperkalaemiája  lehet.  Miért hamisít(tat)ják  meg  a  vérvizsgálati  adatok  jelentését 
kalibrálást? Azért, hogy a laboratóriumi vérvizsgálat eredménye ne legyen bizonyíték a mérgeztetett emberek 
kezében arra, hogy káliummal mérgezték őket! Higgyék, számítsák ki,  ha a vérszérum 2,5-3,5 mmol-nál  
kisebb káliumszintje jelent káliumhiányt, s ha 5 mmol/liter a káliumszint optimális középértéke, akkor csak 7 
mmol/liter feletti káliumszint felett lehet káliummérgezésük! 7 mmol/liter környékén már szívleállás lehet!  
Az így megöltek azonban nem reklamálnak! MAZSIHISZ terroristái vegyi fegyver használata, el nem évülő 
bűncselekménye az olyan étkezési diszkriminációkkal népirtás, amit a Mózes II.23/20-33, és V.7/2,22, és  
Talmud, Baba kamma 93b. és Taanith 10 a. lap, a zsidó törvénykönyvek ezen hatályban tartott jogszabályai 
előírnak nekik. Az a lényege, hogy az elfoglalni akart területeken a zsidók a saját szaporodásuk értékében,  
tudatos tervszerűséggel ki kell irtsák a „bálványimádó” nemzsidókat. A Talmud bálványimádók közé sorolja  
a keresztényeket is. A hithű zsidó tiszta desztillált ivóvizet ihat és kóser (a zsidó étkezési szabályok szerint  
egészséges) élelmiszert fogyaszthat. A nemzsidók ételeit és ivóvizét viszont betegítő, meddősítő, életrövidítő 
hatásúra  módosíthatják.  Ennek  tudható  be,  hogy  nálunk  az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi 
Szolgálat,  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  vezetősége,  az  EU,  közszereplő  orvosok  és 
természetgyógyászok  igyekeznek  bebeszélni  nekünk,  elhitetni  velünk  nem zsidókkal  azt,  hogy a  tiszta 
desztillált  ivóvíz  életveszélyesen mérgez,  s  hogy a  szervezetünk vízterei  víz  :  Na:  K :  Cl  komponensei 
elektrolit egyensúlyának a helyreállítására és fenntartására évszázadok óta bevált, a vérünk vérszérumának 
megfelelő nátrium : kálium = 30 : 1 = 30 arányú, a csecsemők és felnőttek vérébe (utóbbiaknak napi 1-4 liter  
mennyiségben is) közvetlenül bejuttatható fiziológiás infúziós Ringer oldat  optimális víz : nátrium : kálium :  
klór -pótlási aránya helyett, sokkal jobb lesz nekünk, ha étkezéskor teljesen más arányokkal és egészen más  
mennyiségekkel pótoljuk a vizet, nátriumot, káliumot, klórt. A ”Stop Só, Nemzeti Sócsökkentési Program” 
fedőnevű  (népirtó)  kormányprogram keretében  előírták,  hogy  felnőtteknél  1  :  1  =  1,  csecsemőknél,  s  
gyermekeknél pedig 1 : 3 = 0,3 legyen a nátrium : kálium pótlási arány. Az NaCl konyhasót KCl kálisóval  
helyettesítő étkezési sókat, pl. nátriumszegény sók, REDI-SÓ, VIVEGA, (ál)kóser Bonsalt stb., s azokkal 
készített kenyereket, tésztákat, babatápszereket stb. árusítanak nekünk. Az olyan céget, amelyik nem ilyet  
árusít  nekünk,  ún.  „Chips  adóval”  sújtják.  Ezzel  a  csalással  a  konyhasóhiányos,  káliumtúladagoló 
élelmiszerekre,  ételekre,  italokra  rábeszélő,  vagyis  népirtási  bűnsegéd  orvosok  és  természetgyógyászok,  
életmódtanácsadók, főzési tanácsadók, reformétkeztetők, gyógykúráztatók folyamatosan pusztítanak minket. 
De miért hagyják, segítik ezt a keresztény orvosok is? Például azért, mert ellentmondó hamis tankönyvek  
vannak forgalomban. És azért is, mert Szócska Miklós államtitkár a Chips-adó bevételéből, vagyis a népirtás  
hasznából ígérhet nekik fizetésemelést. Internetes dokumentáció közzétételeink, a Ptk. 484-487. § szerinti 
nyomozással  leleplezett  főbűnözők  neveivel  és  a  mérgezési  mérési  bizonyítékok  jelentésével:  
www.aquanet.fw.hu, www.aquanet1.net76.net, www.aquanet-apla.atw.hu, HUN Tv (előadások). 

Hungary, 2012. december 8.                                                     

   Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc
 (sz. szám: 1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit) 
okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló

 AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va.
 Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Hungary 1036. Bp., Lajos u. 115. 

Tel./fax: 2506064, Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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X.
 Iratjel: kosercsalas-zsidobunozes-130123

F  eljelentem  a  Legfőbb  Ügyésznél   a  „kóser”  és  egyéb  kulcsszavak  átértelmezésre  alapozó  zsidó 
fajirtókat és médiafelügyeletvezetőt bűnpártoló hódmezővásárhelyi főügyészt (B.67/2013/1-I.), Orbán 
Viktor miniszterelnök segítésére (gmk-végelszámolóként a Ptk. 484-487. §-ra hivatkozva):

Ítélje el elfogulatlan bíróság a szó átértelmezésekre alapozó népirtás bírósági felelőseit is, akik azzal a hamis  
ürüggyel mentesítik a büntetés alól a zsidó fajirtókat és bűnsegédeiket, hogy a kóser előírás nem vonatkozik  
az anyagmennyiségekre és -arányokra. Ítéljék el bűnpártolás miatt  azokat,  akik tudják a zsidó törvények  
alapján, de titkolják előttünk, hogy csak a tiszta desztillált víz megbízható ivóvíz, s hogy csak a tiszta NaCl 
konyhasó megbízható méregmentes étkezési só, s hogy ezen anyagoknak az élelmiszerekben egymáshoz, s a  
káliumhoz  és  más  anyagokhoz  képest,  mikor,  kinél,  mennyi  az  egészséges,  s  mennyi  az 
egészségveszélyeztető mennyisége, -aránya. Miután törvények és országgyűlési rendeletek teszik lehetővé 
hazánkban  a  szóátértelmezésekre  alapozva  büntetlenül  fajirtást,  de  nem  perképes  az  Országgyűlés,  az  
Országgyűlés  mindenkori  vezetőjével  szemben  a  Nemzetközi  Bíróságra  is  kérem  megküldeni  jelen 
feljelentést. Rágalmazás miatt is ítéljék el a médiafelügyelet vezetőjét és tegye vissza az internetre az eltűnt 
www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkat az itt feljelentett vezetők tudatos zsidó bűnözését bizonyító 
alábbi dokumentumokkal:

Hatás kalibráló mérések alapján vettük észre, hogy a kóser és a nemkóser étkezési sók, meg a kóser és 
a nemkóser ivóvizek tisztaság- és dóziseltérésén alapuló MTA, ÁNTSZ és OÉTI-s  ajánlások óta a 
magyar lakosság évente kb. 50.0000 fővel fogy. Kiderült, hogy ez a népfogyás a „bálványimádókat” irtást 
elrendelő Mózes V. 7. rész, 2. és 22. és Mózes II. 23. rész, 20-33., és Talmud, Baba kamma 93 b. lap és  
Taanith  10  a.  lap szerinti  fajvédő/fajirtási  előírásnak  felel  meg,  ezek  kötelezik  az  izraelieket,  hogy a 
szaporodásuk ingatlanigénye arányában irtsanak minket: „Maimonides mondja: Vedd tudomásul, hogy a 
nazarénusok  népe,  akik  Jézus  után  tévelyegnek,  habár  tanaik  különbözőek,  mégis  valamennyien  
bálványimádók... és hogy velük úgy kell bánni, mint a bálványozókkal szokás... Így tanítja ezt a Talmud.  
(Misna-Tora, Aboda zara I. 3-hoz.)”. 

Korábban,  a Pesti  Központi  Kerületi  Bíróságnál  29.P.85.585/2002.  számon általam indított  perben  nem 
tudtam elérni, hogy a bíróság marasztalja el a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége alperest amiatt,  
hogy a Talmud (=érvényes izraeli törvénykönyv) szerint titkolja a nem zsidó vallású magyarok előtt, hogy 
úgy egészségvédő, egészségjavító hatású, csak úgy kóser a tiszta desztillált ivóvíz és a tiszta NaCl konyhasó  
és azzal sózott élelmiszer, ha megfelelő mennyiségben és arányban jut be a szervezetbe, s hogy marasztalja  
el  őket  amiatt,  mert  titkolják,  hogy  a  nem  tiszta  ivóvíz  és  az  NaCl-hiányos,  káliumdús  élelmiszer 
egészségrontó nem kóser. A hamis bírói ítélet miatt azóta a „bio kóser BONSALT” hamis minőségjelzéssel 
árusítják a népirtó kálisót az interneten. Nem tiltja jogszabály,  mert az értelmező szótárakban sincs „bio  
kóser”. A MAZSIHISZ vezetői és bűntársaik a kóser minősítés jogi jelenését átértelmezéssel gátolják, hogy 
a  mózesi-talmudi-cionista  rasszista,  idegengyűlölő,  fajirtási  bűncselekményeket  ellenünk  elkövetőket  a 
bíróság  elítélje.  Ezt  bűnpártolja  a  bizonyítékokat  dokumentáló  honlapunkat  az  internetről  eltüntető 
médiafelügyelet vezetője is.  A  29.P.85.585/2002.  PKKB számon általam indított  perben a MAZSIHISZ 
alperes  azt  fogadtatta  el,  hitette  el  a  bíróságokkal,  hogy a  „kóser”  előírás  csak  az  élelmiszer  anyagok 
természetes eredetére vonatkozik, de a mennyiségükre és azok arányaira nem. Pedig az egészségjavító vagy 
semleges vagy egészségrontó hatás minden ételanyagnál az emberi szervezetbe bejutó mennyiségeiktől és 
azok arányaitól függ: a kóser szó nem csak azt jelenti, hogy az anyag tiszta, hanem azt is, hogy ehető 
mennyiségű! ”Kóser: tiszta, a zsidó vallási előírás szerint ehető”. Lásd: Idegen szavak szótára marxista 
magyarázatokkal, szerkesztette Sándor Kálmán, második bővített kiadás, Szikra Kiadás, Budapest, 1949., 96. 
oldal. (Mellékelt irat: a bűnpártoló B.67/2013/1-I. sz. hamis határozat.)

Verőce, 2013. 01. 23. 
  Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (sz.sz: 1-420415-0215, a.n. Bartha Edit) 

okl. vill. mérnök, volt megbízott országgyűlési és minisztériumi méréstani szakértő
Agroanalízis Tudományos Társaság GMK v.a., Cégbíróság által kijelölt végelszámoló

Hungary 1036. Budapest, Lajos u. 115. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com 
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MAGYAR HOLOKAUSZT   ELHÁRÍTÁS  
KEDVES  BARÁTAIM! Segítsenek  tájékoztatni  mindenkit  (orvosokat,  

gyógyszerészeket,  természetgyógyászokat  is),  hogy KIDERÜLT a  szabadalmazott  
OK-OKOZAT-KALIBRÁLÓ  új  sokváltozós  méréseink  alapján,  hogy  az  ivóvizek  
méregtartalma,  s  klórozást  túlélő  fertőző  vírusai  (1),  és/vagy  a  fiziológiás  
szükségletnél  sokkal  több  káliumot  (2)  és/vagy  sokkal  kevesebb  konyhasót  (3)  
tartalmazó ételek  és  italok is,  BIOLÓGIAI VEGYI FEGYVEREK: (1)  mérgezi,  
fertőzi  a  sejteket,  (2)  rontja a sejtmembránokat,  (3)  rontja a vérkeringést.  Ez a 
„vérelektrolit-rontás” sorban megbetegíti  az  immunrendszert,  mellékvesét,  vesét,  
szívet,  idegrendszert,  allergiát,  magas-vérnyomást,  rákot,  legyengülést,  elbutulást  
stb. idézve elő. Mivel meddőséget és életrövidülést is okoz, valójában ez a fő oka,  
hogy 1970-től máig 1 millióval több magyar halt meg, mint amennyi született.

Jogász-  és  táplálkozástudományi  stb.  csalók,  „az  Alkotmányra hivatkozva”,  
ennek  az  általuk  „tudományos  vitának”  álcázott,  „lassú  és  véletlenszerűsített”  
HOLOKAUSZT-nak a „bíróságokra nem tartozását” hangoztatva, a (nem zsidó és  
zsidó)  nem  kóser  étkezésűek  kárára  diszkriminálnak.  Úgy,  hogy  tiltják nekik  a 
biztonságosan  tiszta,  s  fiziológiás  mennyiségben  gyógyhatású,  desztillált  víz  
ivóvízként használatát, s  1960 óta kálium-vegyület műtrágyákkal mérgeztetik a nem 
kóser célra termesztett élelmiszernövények termőtalajait. Ez, s a  80-as évek óta  a 
konyhasónak  (a  nátriumnak!)  a  „konyhasó  hiányzó  sós  íze”  ürügyén  kálium-
vegyületekkel „pótoltatása” is  sejtmérgezőre  növeli a  nem kóser  ételek  és  italok  
káliumtartalmát,  s  vérkeringést  rontóra  csökkenti a  nátriumtartalmát,  s  ez  
életveszélyesen ANTIFIZIOLÓGIÁSRA torzítja a vér-elektrolit víz-só-arányait, ami 
a  Mózes  II.  23.  20-33-ban  és  a  Talmud-ban  leírt  „holokauszt  software”  újra  
alkalmazása,  vagyis  a  kenyér  (a tészta sózás)  és  az ivóvíz  különbözővé  tételével  
folytatott népirtás. Ezzel szemben csak a zsidóknak (ugyanott) előírt kóser étkezés  
képes  védeni,  s  újabban  az  általam  kikísérletezett  és  leírt  VÉR  ELEKTROLIT 
OPTIMUM PROGRAM (VEOP)  szerinti  biztonsági  táplálkozás  is. Mindkettőnél  
tiszta  desztillált  vizet  kell  inni  ivóvízként  fiziológiás  mértékben,  s  ételek  útján  
fiziológiás  mértékre  növelt konyhasó-pótlás  és  fiziológiás  mértékre  korlátozott 
káliumpótlás  kell.  A mózesi  holokauszt  bűnügyi  bizonyítékai,  és  a  VEOP,  és  az  
otthon,  az  ivóvizet  frakcionálva  desztilláló többszörös  energia-újrahasznosítású  
kislétesítmény terv-modellje, s a teljesen kálisómentes szabványos étkezési só (MSZ-
01-10007-82.)  adatai,  beszerzési-  és  otthoni  minőségellenőrzési  lehetőségei  is  
láthatók az internetes www.aquanet.fw.hu tudományos társasági honlapunkon. 

LEGHOSSZABB  LEGEGÉSZSÉGESEBB  ÉLETET  KÍVÁN ÖNÖKNEK (is),  a 
fentieket  kinyomozó Agroanalízis  Tudományos Társaság és  Verőcei  Létvédő  Kör  
nevében is, Tejfalussy András létvédő  (dipl.  mérnök méréstani szakértő, feltaláló)  
ujvizforras@freemail.hu, Tel.: 36-1/250-6064, 36-27/380-665, 36-20/2181408
Nyilvános terrorelhárítás az Orbán-kormány helyett a   Ptk. 484-487. § alapján!  
Verőce, 2013. 01 24.                       Iratjel: magyar-holokauszt-elharitasa-130124
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