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Tisztelt Központi Kerületi Bíróság! 
 
Megbízás nélküli ügyvitel folytatása keretében a fenti ügyben a következő új bejelentést teszem, s 
kérem a csalással leállított rendőrségi nyomozás folytatását és a felelősök bíróság elé állítását. 
 
Terrorista az ÁNTSZ vezető, aki a Kossuth Rádiót is arra használja, hogy az élettanilag optimális, 
fiziológiás 15-25 gramm/nap helyett a 6 gramm/nap NaCl pótlást hazudják optimálisnak, s a sós íz 
pótlása ürügyén étkezési sóként bebeszélik a szívműködést rontó kálisót is bejutató, szabványsértő 
szennyezett tengeri sókat! Lásd Kossuth Rádió, 2009. XI. 05., 18:15., az OÉTI főigazgató dr. 
Martos Éva (és népirtási társai) élettani mérési adat ellenes, hamis nyilatkozatait. Hamisságát lásd a 
Ringer fiziológiás infúziós oldat összetétele alapján, amely az 1 liter 99% desztillált vízzel 9 gramm 
konyhasót juttat be, vagyis a napi 2-3 liter ilyen oldat 18-27 gramm NaCl-ot (de csak 30-ad ennyi 
kálisót!) pótol, mivel ennyi az élettanilag, s így a szív számára is valóban optimális! 
 
Miután a Kálium Retard tabletta és a Redi só 1-4 grammnyi mennyisége, vagyis a jelenlegi hamis 
káliumpótlási ajánlás (RDA) mérgezőségét bizonyító mérési dokumentációkat részint beszereztük 
az OÉTI-től, részint beszereztettük rendőrségi nyomozás útján, csalással leállították a nyomozást. A 
nyomozás leállítása céljából a feljelentettektől hamis szakvéleményeket szerzett be a nyomozó 
rendőrség vezetője dr. Petőfi Attila, s ezekre alapozott tudatos csalással állították le a nyomozást. 
Azóta a kálisóval is szennyezett szabványsértő sókészítményekkel és a hamis RDA-k 
alkalmazásával az ÁNTSZ tovább ivartalanítja a nem kóser étkezésűeket, zsidókat is, s ezáltal 
lerövidíti az életüket is. Miért? Nyilván azért, hogy ezáltal a nyugdíjbefizetéseiket és az 
ingatlanaikat elveszítsék, azt mások megszerezhessék. Engedélyezett anyagok (víz, NaCl, és 
kálium) fiziológiástól sokszor és nagymértékben eltérő, egészségrontó dózisai vegyi fegyverként 
használatával a szervezői és a szakértőik által tudatosan folytatott nemzsidó kiirtási célú nemzetközi 
orvosi/médiai zsidó maffiai bűncselekményről van szó! (E zsidó népirtási mód lényegére 
vonatkozóan lásd a Mózes II. 23. 25-26, és V.7., 22. és a Talmud, Taanith 10. a lap és Baba Kamma 
93 b. lap. szerinti zsidó törvények előírásait.) 
 
A részletes bűnügyi dokumentációt lásd a www.aquanet.fw.hu internetes honlapon. Ezt korábban 
megküldtem Önöknek CD-n, az Önök által mindmáig érdemi válasz és kárelhárítási intézkedés 
nélkül hagyott előző feljelentés mellékleteként, de Önök visszapostázták, ki tudja milyen célból? 
(Talán, hogy ne maradjanak bizonyítékok a feljelentéshez, a korábbi rendőrségi nyomozás csalás 
útján történt leállítását tűrő bíróságnál, ahová a zsidó maffia beépítette a bizonyíték eltüntetőit?!) 
 
Verőce, 2009. XI. 06. 
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