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NÉHAI DR. KOVÁCS PÁL ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ EMLÉKEZETE

Miután az új miniszterek, ügyészek, bírák, országgyűlési képviselők úgy tesznek, mintha nem
hinnék el a káliumsók műtrágyaként és étkezési sóként alkalmazása egészségi és gazdasági
kárait,  mellékelem az Országgyűlés Szociális- és Egészségügyi Bizottsága titkára, néhai Dr.
Kovács  Pál  orvos  -  aki  később  későbbi  egészségügyi  miniszter  is  lett  -  nevemre  kiállított
hivatalos megbízólevelét és néhány egyéb dokumentumot, amiből kiderül, hogy miről van szó:

A fenti megbízás keretében, s a Dr. Illés Zoltán KTM h.államtitkárral előtte kötött mellékelt
szerződésünk keretében, Dr. Biczók Gyula KTM főosztályvezető segítségével megállapítottuk
a nemzetközi szabadalmaim szerinti  GTS-ANTIRANDOM) mezőgazdasági hatás kalibráló
méréseinkből,  s  a Varjas  András fizikus munkatársam által  az OÉTI-től  beszerzett  orvosi
egyetemi klinika mérésekből, s egy nála megtalált könyvből, az 1950-ben Nobel-díjat is kapott
három  mellékvesekéreg-kutató  élettani  hatás  kalibráló  mérései  eredményeiből,  hogy  a
kálium-hatás kalibráló mérések eredményeit a Magyar Tudományos Akadémiánál ellenkezőre
hamisították. A hibás kálium- és a nátrium dózisok növény-, állat- és humán élettani káros
hatásait kimutató műtrágyázási és ételsózási kísérletek eredményeit „hamisra kalibráltak át”.
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A mellékelt 13.B.24.211/1993/2. bírói végzés is ismerteti, hogy ezek milyen bűncselekmények:
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Dr. Kovács Pál miniszter is bűncselekmények kategóriájába sorolta a hatás kalibrálási csalást:
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Az 1983-as aszálystressz és kálisó műtrágya dózis összefüggés kalibráló mellékelt eredményű
mérésünk is, majd a fenti szerződés keretében kálisóval és izraeli káliumnitrát műtrágyával is
elvégzett  1992-es  –  ugyancsak  mellékelt  eredményű  mérésünk  is  láthatóvá  tette,  hogy  a
növények elvesztik  a stressz elleni  védekezőképességüket,  ha  kálisó vagy egyéb vízoldható
káliumvegyület jut be a talajvízbe:
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A kálisó aszálykárt megsokszorozó hatásának a fokozására pl. a „40%-os kálisó” elnevezésű
műtrágyába 26% konyhasót is tesznek a 60% kálisó mellé, s az ez ellen benyújtott Petíciónk
miatt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke személyesen rágalmazott meg engem. Közben
sunyin tiltják, büntetik a konyhasó használatot a járdák jégmentesítésnél a növényt károsító
hatásaira hivatkozva: 
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Jégmentesítés csak só nélkül?
környezetvédelem útépítés időjárás
      Hallgassa meg!

A  hétfői  Hajnal  –  Táj  műsorából  megtudhatják,  ki  és  mivel  sózhat  vagy  nem  sózhat  a  jövőben.

Jöhet ónos eső, lehet fagyott hó, vagy akár tükörjég, a jövőben tilos lesz a sózás a járdákon a növények
védelme érdekében. A korlátozás az utakra nem vonatkozik, csupán a parkokra, játszóterekre, járdákra. A
csúszásmentesítést eztán csak környezetbarát anyagokkal lehet elvégezni.  Ám, hogy ki fogja ellenőrizni,
hogy  mit  használnak  például  a  tulajdonosok,  és  hogy  mekkora  büntetés  jár  annak,  aki  ragaszkodik  a
konyhasóhoz, egyelőre nem tudni.

Ötvenezer forintos bírság is kiszabható lesz a sózásért

 - 2009.01.15. 10:37
Egy tél alatt mintegy 100 ezer tonnányi só kerül az utakra, ami aztán felbecsülhetetlen károkat okoz a 
környezetben. Egy kormányrendelet szerint 2010-től pénzbírsággal sújtják azokat, akik az ingatlanok előtti 
járdát közönséges konyhasóval szórják.

Csak tegnap több ezer tonna sót szórtak az utakra. Magyarországon még mindig a nátriumklorid a 
leggyakrabban használt síkosságmentesítő anyag. A fásszárú növények védelméről szóló kormányrendelet 
szerint 2010-től pénzbírsággal fogják sújtani azokat, akik az ingatlanok előtti járdát közönséges konyhasóval 
fogják szórni. A só környezetkárosító hatása régi beszédtéma, mégis nagyon sokan vannak, akik nem 
vesznek tudomást erről, vagy az alternatív megoldásokról. Pedig a só is pénzbe kerül, ha a boltban kell 
megvásárolni. Ezzel szemben például a fáskályhából kiszedett hamu ingyen van és hatásos. A só viszont a 
vízzel együtt bejut a talajba és gyakorlatilag megfojtja a növényeket - magyarázza Hasznos Gábor, a 
Környezetvédelmi Minisztérium talajvédelmi szakértője. A só, amikor kikerül a járdára, utakra, a talajba 
mosódik elolvadva a vízzel. A talaj szerkezetét rontja el, szikesíti, a talaj élővilágát károsítja, és a növényeket
is – mondta el.

De a só nemcsak a növényeket kezdi ki, tulajdonképpen mindent - mondja Lenkei Péter, a Levegő 
Munkacsoport környezeti tanácsadó irodájának vezetője. Mindent megtámad a só, ami képes korrodálódni. A
közműveket, vízvezetékcsöveket a föld alatt, a járműveket, a hidakat, a vasbeton épületszerkezeteket, 
vasbeton hidakat és ez jelentős költségeket jelent.

Éppen ezen költségek elkerülése végett volna érdemes odafigyelni, hogy mivel végezzük a 
síkosságmentesítést. Egy rendkívül kézen fekvő példa, amit közvetlenül a pénztárcánkon érzünk, az autó. 
Egy tél alatt is akár több ezer forintos kár keletkezhet a járművünkön az utakra kiszórt só miatt - mondja 
Kovács Róbert, az egyik karosszériaműhely vezetője. Ha az autón voltak apró sérülések, akkor egy tél alatt 
is igen erősen károsodik a karosszéria, mert a só apró sérüléseket, kavicslemaródásokat nagyon károsítja. 
Ez elég költséges. Ha sónedves utakon közlekedünk, érdemes havonta legalább kétszer lemosatni az autót, 
mert hosszú távon a fényezés is bánja. Ha a festéken nincs különösebb sérülés, bármilyen karcolás vagy 
balesetből okozott sérülés, akkor az kevesebb kárt nem okoz. Ha valaki egész télen nem mossa az autóját, 
akkor a só azért tud olyan károsodást okozni, mert elmattul rajta a lakk.
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A só ugyanakkor a kutyák, macskák talpát is felmarja. Számtalan olyan egyszerű megoldás létezik, amivel 
helyettesíteni lehet a sószórást - javasolja Hasznos Gábor. Egy kiskertben nagyon jól működnek az olyan 
megoldások, mint nádfonat terítés, faforgács, fűrészpor. A ház előtt a kőzúzalék, homok, homokkal kevert só.
Ha már só, akkor ne nátriumklorid, hanem magnéziumklorid, kálciumklorid tartalmú sózó anyagokat lehet 
használni, vagy magas nitrogéntartalmú oldatokat permetezzünk ki a járdára, ami megolvasztja a jeget, és 
igazán nem károsítja a talajt és az ott lévő növényzetet.

Ugyancsak alternatív síkosságmentesítő anyagokat javasol Lenkei Péter. Például az eolitos macskaalom 
kiválóan alkalmas a síkosság mentesítésére, bárhol hozzáférhető. Vannak olyan alternatív 
síkosságmentesítő anyagok, amelyek nem a nátriumkloridot vagy azt csak kis mennyiségben tartalmazzák, 
hanem más, kálciumklorid, káliumklorid ezek az anyagok kevésbé károsítják a növényeket, de a közműveket
sem bántják annyira, illetve a fémtárgyakat.

Budapesten a Fővárosi Közterületfenntartó végzi a síkosságmentesítést. A rendelettől függetlenül a járdákon
már jó ideje nem használnak sót - mondta Horthy Zsófia szóvivő. A járdákon már két éve alternatív 
síkosságmentesítő anyagokat használnak, úgy, mint kálciumklorid, útkáli, illetve zeolit. Tudni kell, hogy a 
Fővárosi Közterületfenntartó kezelésében mindössze a járdák körülbelül tíz százaléka tartozik, ami 
közlépcsők, közjárdák, illetve hidak, felüljárók járdái. A többi minden esetben a háztulajdonosok, 
ingatlantulajdonosok kezelésében van. A közutakon pedig só és homok keverékét, illetve bizonyos 
esetekben ott is alternatív anyagokat használnak – közölte.

Több településen a só használatát mellőzve környezetbarát vagy kevésbé káros anyagokat használnak. Erre
vannak jó kezdeményezések. Például Győrben egy vinat nevű szeszgyári mellékterméket használnak a 
síkosságmentesítésre hosszú évek óta. Budapesten a hidakat most már nem sóval síkosságmentesítik, 
hiszen hatalmas összegbe kerül az önkormányzat számára a hidaknak a gyakori felújítása, ami jórészt a 
sózásnak volt köszönhető, hanem egyéb, a fémszerkezetet nem károsító anyagot használnak.

A járdák síkosságmentesítése mindig az ingatlan tulajdonosának a feladata, ha pedig sót szór, 50 ezer forint 
pénzbírsággal lesz sújtható.

Mátyus Kati

Hallgassa meg!Utolsó frissítés: 2009-01-15 14:00:41

Az OÉTI hatáskalibráló mérései szerint, miután éhgyomorra megitattak velük vízben feloldva
4 gramm kálisót (1,88 gramm kálium) mindenki vérszérumában az 5 mmol/liter mérgezési
küszöb fölé nőtt a a káliumkoncentráció,  miközben a vesemüködésük  a felére csökkent a
kálium  mérgezés  nélküli  állapothoz  képest,  amint  az  OÉTI-s  mérések  ellenőrzésekor  a
Budapesti Műszaki Egyetem jelenlegi rektorával, Prof. Péceli Gábor Műszer- és Méréstani
Tanszék vezetővel, majd a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki titkárságán és az Országos
Igazságügyi Orvosszakértői Intézetben készült mellékelt emlékeztetőink is tanúsítják:
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Az OÉTI mérési eredményeit és az azokat szembehazudással folytatott népirtás  
bizonyítékait lásd a mellékelt cikkekben:
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TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A MÛTRÁGYÁZÁSBAN ÚJ SZÓ 1988. 
SZEPTEMBER 16. POZSONY

A termőterületek műtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a kemizálás 
optimális mértékével és ennek környezeti hatásaival nem egy szakcikk, értékezés, vagy laikus 
eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a 
zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhető nitrogénszármazékokat nevezték meg, s 
ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

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

GOND A TEJJEL 

A probléma bevezetőjében el kell mondani, hogy a csehszlovák mezőgazdaság a műtrágya-
felhasználása, a gyom- és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a
termelés mennyisége és minősége 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 hízelgő a számunkra. Ez leginkább a tömegtakarmányok minőségével kapcsolatban 
ütközik ki. A tejtermeléshez például sokkal több erőtakarmányt használunk fel, mint más fejlett 
szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkező országok, mivel tömegtakarmánnyal nem tudjuk elérni a 
kívánt tejhozamot. A szárított tömegtakarmány ugyanis nálunk 25-30 gramm káliumot is 
tartalmaz kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De 
ugyanígy probléma a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a 
gabona korai érése is, amely utóbbi legalább féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. Mindez 
Královic mérnök szerint a káliumtartalomra vezethető vissza.

HIÁNYZÓ MIKROELEMEK 

A kálium az az alapvető elem, amely a növényekben az ionok felvételéről 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 megfigyelhető. A kálciumot és a 
magnéziumot a növényi táplálékok, például a növények juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha 
ezekből hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez 
csak két elem. 
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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 szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak 
nitridek vagy egyéb nitrogénszármazékok, például nitrozaminok keletkeznek, s mivel ezek 
karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elő. A (kálium a) talajban lévő kálcium a cink 
felvételének blokkolásával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti.

DEFORMÁLJA A SEJTET 

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő 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 elősegíti a szabad aminósavak 
felvételét - amelyek a mikroorganizmusokat táplálják - így azok elszaporodnak, a növényeken 
betegségek jelennek meg.

Kedvező körülmények alakulnak ki a káliumot kedvelő gyomok számára is s ezek már nagy 
mértékben el is szaporodtak. Ha körülnézünk a földeken, ahol egyébként egyre több gyomirtót 
használunk, bizonyos fajta gyomok eltűntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltűnt 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 elősegíti 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 minőségét, alapvető okként ott 
találjuk a káliumot. De nemcsak a növények ellenállóképességét, illetve a mezőgazdasági 
termékek ásványianyag-összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással van a gazdasági 
haszonra is. A burgonyában valamikor a hatvanas évekig még 20-21%-os volt a keményítő 
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 milligrammnyi 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 
minőségét és csökkentheti az egyéb műtrágyák , a növényvédő és rovarirtó 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 mennyiségű káliumot tartalmaz és, hogy a terméseredmények 200 
milligrammnál, különböző években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi 
átlagos szint.
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A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. 
Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű 
termés elérése érdekében magas káliumtartalom mellett háromszor, 
négyszer nagyobb mennyiségű nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen 
kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor probléma 
megoldásában is segítene és egyszerűbbé tenné - természetesen olcsóbbá is -
a mezőgazdasági termelést. Ehhez a tudományos dolgozók véleménye 
szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj 
összetételét és kidolgozzák a műtrágyák szükséges adagolásának arányát. 
Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrokémiai vállalatok minden 
nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsősorban a mezőgazdaság 
dolgozóin múlik, hogyan közelednek a felvetett problémához.

(Szénási) 
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TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, Tejfalussy András okl. mérnök, Ptk. 484-487.
§. szerinti közérdekű bejelentésekkel és -javaslatokkal kárelhárító méréstani szakértő,
AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  gmk,  cégbíróság  által  kijelölt
végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)

MEHNAM-INFO     Kód: pekeket-is-fajirtasra-kenyszerit-a-stop-so-program-130718

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS (a Ptk. 484-487. § szerinti kárelhárításként)

Életveszélyes a bolti kenyér és péksütemény a konyhasó kálisóra cserélése  miatt.

Megtévedt természetgyógyászok és élelmiszeripari mérnökök is segíthetnek becsapni
minket.  Az Orbán kormány a  „Nemzeti  Sócsökkentési  Stop Só program”,  „Chips
adó”,  „Hamburger  adó”  csalásaival,  büntetőadókkal  kényszeríti,  veszi  rá  a
kenyérgyártókat,  pékeket  a  csökkentett  sótartalmú  élelmiszerek  készítésére,  s
megengedi, hogy a konyhasót kálisóval helyettesítsék a sós íz pótlására. Ehhez azzal
vásárolja meg az orvosokat, akit tud, hogy a „büntetőadókból” ígér nekik béremelést. 
A vérszérum víz/NaCl/K aránya mellett, pl. az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók
mérései is hitelt érdemlően bizonyítják, hogy csupán az étkezési konyhasó (nátrium)
-pótlás csökkentésével és vagy a kálium bejuttatás növelésével magas vérnyomás is
okozható, állatok és emberek is elpusztíthatók, lásd  a www.tejfalussy.com honlapon,
A hazai kormányok egyrészt azzal végzik a fajirtást, hogy hamis vízmű reklámok és
hamis egészségügyi állásfoglalások útján bebeszélik a földekről a folyókba bemosódó
műtrágyákkal, mezőgazdasági mérgekkel, s a szennycsatornák vegyszertartalmával és
az  emberi  ürülék  klórozásnak  ellenálló  fertőző  vírusaival  szennyezett,  hiányosan
ellenőrzött  vezetékes  ivóvizeket  a  tiszta  desztillált  víznél  kevésbé  ártalmasnak
(településenként átlagosan kb. 8 naponként csak 1 db vízmintát vesznek, s a legtöbb
szennyezőfélét  nem  ellenőrzik  méréssel).  Másrészt  azzal  fajirtanak,  hogy  a
vérszérumban élettanilag optimális és ezért a Ringer fiziológiás infúziós oldatnál is
alkalmazott, étkezésnél is optimális természetes 30/1 nátrium/kálium arány helyett az
egészségromboló 2/4,7 dózis arányt írják elő az étkezési nátrium/kálium pótlásnál.
Ehhez a nemzeti élelmiszerhálózat (CBA) boltjai ellenőrizhetetlen konyhasó/kálisó
dózisarányú vagy szabványsértő étkezési sókat is forgalmazhatnak (lásd melléklet).
Ezek  a kormányok   a  nem  kóser  étkezésűek  (magyarok,  cigányok,  zsidók  stb.)
ivartalanítására és élete rövidítésére célzott fajirtást folytatnak a Mózes II.23./20-33,
Mózes V.7./2, 22 és Talmud Baba kamma 93 b. és Talmud Taanith 10 a. lap szerinti
étkezési  (ivóvíz  tisztasági  és  kenyérösszetételi)  diszkriminálással.  Miért?  Például
azért,  hogy  a  nyugdíjkorhatár  környékén  kipusztítva  minket,  felhasználhassák  a
nyugdíjalapokba befizetett pénzüket a minisztériumok kezelésében elsikkasztott IMF
stb. hiteleik törlesztésére, s hogy a kipusztított lakosság hagyatékához, ingatlanaihoz
az Európai Unió által ránk kényszerítve liberalizálva betelepülő izraeli cégek és ezek
tulajdonosai itt szült gyerekei ingyen vagy hagyatéki árverésen olcsón hozzájussanak.
Melléklet: miért sokkal magasabb a kevésbé tiszta étkezési sók ára.

Verőce, 2013. 07. 17.                                           Tejfalussy András (+36 20 2181408)
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Tejfalussy András okl. mérnök, Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű bejelentésekkel és -javaslatokkal
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MEHNAM-info                           Tárgy: miért sokkal magasabb a kevésbé tiszta étkezési sók ára

Tisztelt Hölgyek, Urak és Gyerekek!

Javaslom: ismerjék meg a világfőrabbi által a nem zsidók elől eltitkoltatott,  a zsidó rákbetegek
98%-át meggyógyító módszert, egy desztilláltvíz-kúrát, ami közben a fiziológiás víz, konyhasó és
kálium arányokat helyreállítják. Lásd az internetes HUN-TV-n előbb velem, majd általam készített
interjúkat,  a  www.tejfalussy.com honlapot,  s  az  azon  belül  működő www.aquanet.fw.hu
honlapunkat. Javaslom továbbá: 1./Hordjanak magukkal tiszta NaCl étkezési sót, mert a hazai
kormányok „Nemzeti  Sócsökkentési  Stop Só Programja” ráveszi,  rákényszeríti  az  éttermeket és
élelmiszergyártókat,  hogy  mérgező  kálisóval  helyettesítsék  a  tiszta  étkezési  NaCl  konyhasót!
Minőség hamisítási csalás, hogy a REDI-só, Parajdi só, Himalája só, Vivega, Bonsalt, Bonasal stb.
elnevezésű kevésbé tiszta étkezési sókat magasabb áron árulják, mint  az étkezési sókra vonatkozó,
érvényes  MSZ-01-10007-82 magyar szabvány követelményeit túlteljesítő nagytisztaságú NaCl-ot.
A  verőcei  CBA-ban  a  „Himalája  só”  nevű  kevésbé  tiszta  só  ára:  2756  Ft/kg.  Ez  kb.
négyszerese a gyógyszerkönyvi tisztaságú só árának! Miért? Hogy a buta magyarok elhiggyék,
hogy a bizonytalan összetételű, akár 40-99% kálisót is tartalmazó „sók” jobbak a gyógyszerkönyvi
tisztaságú NaCl-nél, s emiatt az NaCl hiánnyal és mérgező hatású kálisóval sózással véletlenszerűen
gyilkolják, ivartalanítsák magukat, egymást? 2./Tiszta desztillált ivóvizet is vigyenek magukkal.
A többi "ivóvíz" és ital nincs rendesen ellenőrizve. Kálisó és sok növényvédőszer is lehet bennük. A
COCA-COLA-ban pl. 1,5 gramm kálium van literenként! Nobel-díjasok és a hazai kutatók mérései
is bizonyítják, hogy már 1-2 gramm kálium is felére rontja a vese vizeletkiválasztását és elrontja a
szívműködést. Ha jobb volna a Himalája só a gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl-nél, vagy a csapvíz
a tiszta desztillált víznél, a Ringer fiziológiás infúzióban nem a desztillált víz és a tiszta NaCl lenne!
A Ringer-oldat H2O, NaCl, kálium dózisai étkezésnél is optimálisak. Pl. 2 liter tiszta desztillált
ivóvízhez 18 gramm tiszta NaCl + 0,4 gramm kálium (étkezési) pótlása legjobb. Kormányunk
24 órára 3-4 liter ivóvíz +5 gramm konyhasó +4,7 gramm kálium-ot pótoltatva gyilkol minket!

Kárelhárító nyilvános közérdekű bejelentés Dr. Fazekas Sándor miniszter úr részére: nem
megoldás,  hogy érdemben nem válaszolnak a  kárelhárítási  közérdekű bejelentéseinkre.  Az sem,
hogy nem hajlandók megbüntetni a magasabb eladási árral a kevésbé tiszta étkezési sót a tiszta
NaCl konyhasónál,  és a  kevésbé tiszta  ivóvizet  a  tisztább desztillált  víznél  „egészségesebbnek”
feltüntetőket.  Háborús  bűntett,  fajirtás,  amit  a  magyarok kárára,  kálisóval  mérgezett  étkezési
sókkal és szennyezett ivóvízzel tudatosan, de véletlenszerűsítve folytatnak. Zsidó fajirtási módszer,
ami a magyarok helyére pályázó izraeliek érdekeit szolgálja. A zsidókat mindenhol, mindenki mást
szennyezett  ivóvízzel  fertőzésre  és  mérgezett  ételekkel  ivartalanítására,  legyilkolására  kötelező
mózesi-talmudi törvényeket lásd: Mózes II.23./20-33, Mózes V.7./2, 22, Talmud Baba kamma 93
b. lap, Talmud Taanith 10 a. lap. Tűrhetetlen, hogy Önök érvényben hagyják a zsidókat fajirtásra
kötelező törvényeket, s nem büntetik a betanítóit és alkalmazóit, pl.  MAZSIHISZ-t. Tudományos
akadémiai,  egészségügyi,  környezetvédelmi,  kereskedelmi  minisztériumi,  vízügyi  és  élelmiszer
ellenőrzési stb. korrupció, amit az  Európai Unió hamis állásfoglalásai is  támogatnak, s a hazai
akadémiai stb. hamis szakértők, s őket nem büntető államigazgatási alkalmazottak, rendőrök, bírák,
ügyészek bűnbandája bűnpártol! Ha Önök nem tudják vagy nem akarják hatályon kívül helyezni a
fajirtó izraeli törvényeket, s ha nem büntetik a betanítóit és alkalmazóit, takarodnia kell innen az
izraeli vezetéssel lepaktált, az izraeli cégeket ide liberalizáltan betelepülni engedő Európai Uniónak,
pártoknak, kormánynak is! Jelen dokumentumot is közzéteszem a magyar lakosság védelmére! 

Verőce, 2013. 07. 13.                               Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
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Emiatt csökkent le kb. 100.000 fővel a magyarok éves népszaporulata 1960-hoz 
képest, lásd a KSH adatai alapján készített mellékelt népfogyási diagramot:
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