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A népirtáshoz hozzájáruló félrevezető feliratú mérgező kálium tartalmú Coca-Cola gyártóit,
engedélyezőit és forgalmazóit feljelentés, s a lakosság mérgező termék betiltását követelés.

Címzett:

Máté Julianna
élelmiszerbiztonsági felügyelő                                                                             
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  
Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság          
Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Tel.: 1/336-9000; 06-70/390-2117
E-mail: matej@nebih.gov.hu
Web: www.nebih.gov.hu
Web2: www.fac

T. Címzett!

 Az általam tegnap bűnügyi bizonyítékként megvásárolt 1,25 literes kóla feliratán az összetételéről
az olvasható, hogy

 „csak természetes aromákkal, hozzáadott tartósítószer nélkül, 1886 óta” és az, hogy: „Cola ízű
szénsavas  üdítőital.  Összetevők:  víz,  fruktóz-glükózszörp,  széndioxid,  színezék:  szulfitos-
ammoniás  karamell,  étkezési  sav:  foszforsav,  természetes  aromák  koffeinnel,  s  az,  hogy  0,1
literenként a tápértéktartalom: Energia 190 kJ / 45 kcal, Zsír 0 g, amelyből telített zsírsavak 0 g,
Szénhidrát 11,2 g, amelyből cukrok 11,2 g, Fejérje 0 g, Só 0 g”. 

Emellett a következők vannak ráírva: „referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400
kJ / 2000 kcal). 

1,25 L = 5 x 250 ml  ”,

Gyártja: Coca-Cola HBC Magyarország Kft., 2330 Dunakeszi, Némedi út 104.

06-24-500-500, www.coca-cola.hu. Coke (R). 

 Mint a káliummal népmérgezés országgyűlési kivizsgálója kötelességemnek tartom feljelenteni a
kálium tartalmat a Coca-Cola-ra ráírni elmulasztókat és az ezt megengedő hivatalos személyeket.

 Indokolás, bizonyítékok: 1950-ben Nobel díjat kapott 3 tudományos kutató, akik patkányokkal és
emberekkel kísérletezve, konkrét mérésekkel bizonyították a következőt: a káliumtúladagolás és a
hiányos konyhasópótlás is, szívmérgező, keringésrontó, idegműködés rontó, izomgyengítő, nemi
jelleg torzító, szaporodó képesség csökkentő, vagyis életrövidítő és fajirtó hatású, lásd melléklet
1. Tehát világháborús vegyi fegyverként alkalmazható. A magyar irtásra alkalmazáshoz a hazai és
külföldi orvos bűnözők nagyságrendileg meghamisították a víz, nátrium és kálium dózis határokat
(Akármennyi víz mellék legfeljebb 2 gramm nátriumot és legalább 4,7 gramm káliumot hazudnak
optimálisnak.  Valójában  a  helyes  víz  :  nátrium :  kálium dózisarány étkezésnél  is  a  SALSOL,
SALSOLA és RINGER infúziós oldatok szerinti. Napi liter víz mellé 12 gramm nátrium (27 gramm
nátrium-klorid konyhasó) és 0,4 gramm kálium az optimális, lásd melléklet 2.

Hivatalos tápanyagtáblázat, lásd  melléklet-3 szerint literenként 1,5 gramm káliumot tartalmaz a
Coca–Cola.  Tönkre  mérgezi  a  magyar  gyerekeket,  ugyanis  a  káliumitatási  (REDI-sóval
kapcsolatos)  klinikai  kísérletnél  fél  liter  desztillált  vízben  feloldott  0,88  gramm  kálium  is
vesemérgezést okozott 10-ből 10 előtte egészséges ember mindegyikének. A kétszerese pedig
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EKG-vel kimutathatóan rontotta a szívműködésüket, mivel 5 mmol/liternél magasabbra növelte a
vérszérum kálium tartalmat, lásd: melléklet 4.

A káliumnál az RDA (napi ajánlott dózis) helyett az 1 órán belüli vérbe jutó mérgező káliumdózist
kell figyelembe venni, ami 20-40 mmval, vagyis 0,8-1,6 grammnál több kálium, lásd melléklet 5.

Intézkedjék a NÉBIH, hogy a káliumnál az 1 órán belül még nem mérgező dózist vegyék
alapul az egy napos dózis helyett, mivel az 1 nap alatt 280 mmol (11 gramm) káliumot vérbe
juttatás éppolyan életveszélyes, mint az 1 óra alatt 20-40 mmol (0,88-1,76 gramm) káliumot
vérbejuttatás.  Közveszély  okozási  bűncselekményt  követtek  el  a  miniszterek,  dr.  Surján
László és az utódai, akik az ÁNTSZ–szel együtt azt hangoztatták, hangoztatják, hazudják,
hogy egy nap alatt 133 grammnál kevesebb kálisó szájon át bármilyen ütemben bejuttatva
bejuttatása veszélytelen, ugyanis a vesét már a 2 gramm kálisót tartalmazó oldat is tönkre
mérgezte az OÉTI által meghamisított eredményű klinikai kísérletek során, lásd melléklet-4.
A jelen feljelentés vizsgálat idejére is függesszék fel a termék árusítását és mindaddig ne
engedjék forgalmazni, amíg több benne a kálium és kevesebb a nátrium, mint a (zsidóknak
gyártott?) Pepsi-Cola-ban, lásd melléklet 3. Vizsgálják ki, hogy azért nyolcadannyi a kálium
és  sokkal  több  a  nátrium  a  Pepsi  Colában,  mint  a  Coca-Colában,  mert  egyébként  a
magyarok gyanút fognának látván, hogy az összes kóser étkezésű zsidó mellőzi a kólázást. 

 Ezek a fajirtó  bűnözők eredményként  könyvelhetik  el,  hogy 153 spermadonornak jelentkezett
magyar férfi közül már csak 3-nak felelt meg a spermája a megtermékenyítéshez. Így csinálnak
helyet a kipusztulás következtében kiürülő magyar ingatlanokra pályázó legális (zsidó) és illegális
(nemzsidó) migránsoknak. Mint zsidó fajirtási módszer, a leírása megtalálható a Szent Bibliában is:
Mózes II.23/20-33, Mózes V.7/2, 22., s a másik zsidó törvénykönyvben, a Talmudban, lásd: Talmud
Baba kamma 93 b. lap, és Talmud Taanith 10 a. lap alatt. Az ÁNTSZ és a NÉBIH ez utóbbi alapján
minősíti egészségesnek, s a termék reklámok a „legegészségesebb táplálékunknak” az ürülékkel
vírusfertőzött csapvizet, ezért hazudják mérgezőnek a tiszta esővizet, a tiszta desztillált vizet?????

Verőce, 2015. 08. 14. 

Tejfalussy András okl. vill.  mérnök, hatás-mérés tudományi szakértő feltaláló,  aki országgyűlési
szakértői megbízása folytatásaként is, 1990 óta ok-nyomozást folytat. H-2621 Verőce, Lugosi u. 71.
Személyi  szám:  1-420415-0215  (  A.n.:  Bartha  Edit),  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
www.tejfalusssy.com/www.aquanet.fw.hu  , +36/20/2181408 

Melléklet-1
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Ügykód: nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606a 

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás
  (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK,
HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET
HAMISAN  IGAZOLÓ  „EPIDEMIOLÓGIAI  STATISZTIKÁKRA”  HIVATKOZIK,  TUDATOSAN
MESOKSZOROZZA A RÁK- ÉS AZ EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában,
„A  biológia  aktuális  problémái”  főcím  alatt  található  „A  mellékvesekéreg  biológiája”  c.
fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket
ismerteti,  amelyek  alapján  Kendall,  Reichstein  és  Hench  1950-ben  Nobel-díjban
részesültek „a  mellékvesekéreg-hormonok  és  szerkezetük  és  biológiai  hatásuk”
felfedezéséért.  Az  összefoglalás  jellegű  leírás  emellett  további  61  tudományos  publikáció
mérési eredményeire is hivatkozik ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások
a könyv mely oldalain találhatók ).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK
AZT,  HOGY  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  ÉS  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  EMBEREK  ÉS
PATKÁNYOK  MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL  KAPCSOLATBAN  A
TUDOMÁNYOS  KUTATÓK  VISZONYLAG  ÁTFOGÓ  ÚJ  VIZSGÁLATI  EREDMÉNYEKKEL
RENDELKEZNEK (134),  AMELYEK SZERINT  A  NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS
DIÉTÁN  TARTOTT  ÁLLATOKBAN  (PATKÁNYOKBAN)  ÉS  EMBEREKBEN  IS
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE,  MIKÖZBEN  A  SZERVEZET
ELETROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például
konkrétan a következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./  A  szervezetben  elégtelen  a  szőlőcukor-képződés,  mely  miatt  elégtelen  zsír-  és
cukorfelhasználás alakul ki. (167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168).  Ha ez hosszabb ideig
tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./  A nátriumhiány  a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet,  többlet-víz  vándorol  a  sejtekbe.
(168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./  A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési  (méregtelenítési)  teljesítménye.
(168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
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11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti  veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő
vesedaganatok jönnek létre. (169) 

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg
eltorzulását („pszeudohermafroditizmust”) is okozza, s emiatt lett, lesz egyre több homoszexuális:

21./  Leánymagzatok nemi  szerveinek a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak összenövését,
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,
a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./  Fiatal  fiúknál  korábbi  pénisz-megnagyobbodást,  korábbi  erőteljes  izomzat  kifejlődést,  a
testnövekedés  gyorsulását,  a  hónalj-  és  a  szeméremszőrzet  idő  előtti  megjelenését,  korai
szakáll- növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást
okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODA FELÉ TETT ÚJ FELJELENTÉS INDOKOLÁSA:
AZ  ÜGGYEL FOGLALKOZÓ  ÜGYÉSZEK  ÉS  (HAMIS)  SZAKÉRTŐIK  KÖZEL 20  ÉVE  FOLYAMATOSAN
„NEM BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK EZT, A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A
SÓKITERMELŐ CÉGEK ÉS AZ ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, S AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI
HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK”
ÉS  AZOKKAL  KÉSZÍTETT  ÉLELMISZEREK  KONYHASÓ-  ÉS  KÁLIUMTARTALMÁT.  EKÖZBEN  AZ
INTERNETEN  IS  ÉS  EGYÉB  PUBLIKÁÉCIÓKAL  IS  BÜNTETLENÜL  RÁGALMAZZÁK  AZ  FENTI
BŰNCSELEKMÉNYEK  KIDERÍTŐIT,  BIZONYÍTÓIT.  SOKSZOR  AZT  IS  TAGADJÁK,  HOGY  KÁLIUM-
TARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! ILYENEK PL. A BONSALT ÉS A (BIOKÓSER!)
BONOSAL,  MINDKETTŐ  SZINTE  TELJESEN  KÁLISÓ.  „KONYHASÓPÓTLÓ  GYÓGYTÁPSZERKÉNT”  A
GYÓGYSZERTÁRAK  KORÁBBAN  KB  99%-OS  KÁLISÓTARTALOMMAL  REDI-SÓ-t  ÁRUSÍTOTTAK.  A
LEGÚJABB NÉPIRTÓ TALÁLMÁNY A VIVEGA, EZ 40% KÁLISÓT TARTALMAZ. AZ BENNE A TALÁLMÁNY,
HOGY A MÉRGEZŐ KÁLISÓ ROSSZ ÍZÉT FŰSZEREKKEL FEDIK EL. DE 20-50% KÁLISÓ VAN SZÁMOS
EGYÉB  HAZAI  SZABVÁNYSÉRTŐ  ÉTKEZÉSI  SÓBAN  IS.  TÖBB  OLYAN  „SÓT”  IS  TALÁLTUNK,
AMELYNÉL
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 RÁTÖLTÖTTÉK A MÉRGEZŐ KÁLISÓT A KONYHASÓRA, ÉS A KÉTFÉLE „SÓT” ÖSSZE SEM KEVERTÉK!

A fenti  módszerrel  előidézett  betegségeket  mindenféle  más okokra vezetik  vissza,  miközben ezt  a  két  fő  okot,  a
nátriumhiány okozást és káliummérgezést okozást elhallgatják, vagy ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Miniszteri,
államtitkári  szintről  „elavultnak”  hazudják  az  élettani  optimum  szerinti  (fiziológiás  mértékű)  sópótlást,  a  vér-
elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás helyességét a tengervíz, a
magzatvíz  és  a  vérszérum és  a  fiziológiás  infúziós  Ringer-  oldat  ezekével  azonos,  optimális  nátrium és  kálium
dózisarányai is igazolják.  ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS IS MUTATJA, HOGY
EGÉSZSÉGES  FELNŐTTNEK  IS  RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT  NAPI  3-4  GRAMMNÁL TÖBB  KÁLIUM
SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA, SŐT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM
KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MÉRGEZHET!

Verőce, 2014. június 06.                                  Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)
 AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 

2621 Verőce, Lugosi u. 71., T/F:+36-27-380-665 (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T.:366202181408

Melléklet-2

 A SALSOL és SALSOLA infúzió MINDEN LITERÉVEL, tiszta desztillált vízben
feloldva,  9  gramm konyhasót  is  bejuttatnak  a  vérbe.  Csak  ez  a  két  anyag  van
benne. Ezek a gyógyító infúziók napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót is
bejuttatnak a vérbe. Mégis bebeszélik a népnek, hogy szájon át bejutva, a desztillált
ivóvíz és a napi 5 grammnál több konyhasó is életveszélyes mérgek! Mi kell még az
ÁNTSZ csalásai bizonyítására? Kínában kivégezik az ilyen élelmiszer mérgezőket!
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Melléklet-3 
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Melléklet-4
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Melléklet-5
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Kiegészítő bizonyítékok

Népszabadság cikk az USA Science folyóirata által is leleplezett sópótlás határértékezési csalásról:
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ÁNTSZ RÁ ÍRATJA A DESZTILLÁLT VÍZRE, HOGY IVÁSHOZ EL KELL SZENNYEZNI

Lásd:

Emberiség elleni bűntett, hogy naponta több száz fővel fogy és ivartalanodik a magyar lakosság!
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:matej@nebih.gov.hu

másolatot
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Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
elnokititkarsag@nebih.gov.hu;
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>

titkos
másolat:

Posta Imre <posta.imre@invitel.hu>

dátum:2015. augusztus 15. 17:45

tárgy:

A népirtáshoz hozzájáruló félrevezető feliratú mérgező kálium tartalmú Coca-Cola 
gyártóit, engedélyezőit és forgalmazóit feljelentés, s a lakosság mérgező termék 
betiltását követelés. Emberiség elleni bűntett, hogy naponta több száz fővel fogy és 
ivartalanodik a magyar lakosság!

küldő:gmail.com

Melléklet 

coca-cola-reklamozo-orbannak-120720email1.doc

16/16. oldal, 2015-08-14, Ügykód: cocacola-feljelentes-matej-150814

www.tejfalussy.com




