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ÍTÉLET-2

Orbán Viktorék az életünk kb. 2 évvel meghosszabbítását ígérik. Közben a Stop Só programjuk kb. 30 évvel  
csökkenti az átlagos lehetséges élethosszunkat a konyhasó helyett kálisóval sózásra felbiztatással? Lásd a 
konyhasó elhagyásra és konyhasó helyett kálisóval sózásra felbiztató Stop Só program internetről letöltött 
reklámjait  (melléklet-1).  A sózási  csalást  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  szervezte  meg,  a  Béres  Rt.  
közreműködésével (melléklet-2). Kiderült, hogy a sózás csökkentési csalás a konyhasó és kálium hatásait  
ellenőrző mérési eredmények hazai és külföldi kutatók általi, tudatos meghamisításain alapul (melléklet-3).

A  Stop  Só  programjukkal  felbiztatják  a  magyarokat,  hogy  legalább  4,7  gramm  káliumot  tartalmazó 
élelmiszert  fogyasszanak  el  naponta.  A Stop  Só  program  kieszelői  is  tudják,  hogy  a  vérnek  naponta 
legfeljebb 0,4 gramm káliumra van szüksége (melléklet-4). Tudják, hogy egészséges felnőtt ember EKG-je  
attól is eltorzul, romlik a szívműködése, ha 24 óra alatt szájon át, az étellel, itallal összesen 3,6 grammnál  
több kálium jut be a szervezetébe (melléklet-5). Tudják, hogy veszedelmesen rontja a szívműködést, ha egy 
órán belül  20 mval  (0,8 gramm),  24 óra  alatt  összesen 11 gramm vagy több kálium jut  be  a  vérünkbe  
(melléklet-6). Egyértelműen bizonyítják a kálisóval káliumpótlás 1 vagy 2 grammos dózisai mérgezőségét a  
hazai egyetemi klinikákon elvégzett kálium hatás ellenőrző mérések is. Lásd a valódi eredményeiket rögzítő, 
a Magyar Tudományos Akadémián szakértőként általam is aláírt emlékeztetőt (melléklet-7), és lásd az abban 
foglaltakat megerősítő Igazságügyi Orvosszakértői Intézeti emlékeztetőt (melléklet-8). 1950-ben Nobel díjjal 
jutalmazott  kutatók  Magyarországon  is  publikált,  patkányokon  és  embereken  végzett  konyhasó-pótlás 
csökkentési és káliumdózis növelési kísérleteinek a mérési eredményei szerint, mindkét változtatás betegítő, 
életrövidítő és  szaporodóképesség rontó,  vagyis  fajirtó  hatású (lásd melléklet-9 és  függelék-1).  Ebből is  
nyilvánvaló, hogy a konyhasó pótlást a normális 20%-a alá, a káliumbevitelt a normálisnál 500%-nál többre 
módosító  Stop  Só  program  tudatos  fajirtás.  Mellékelem  a  megbízást  is,  amiben  Dr.  Kovács  Pál,  az 
Országgyűlés Szociális- és Egészségügyi Bizottság titkára felkért a kálisóval népmérgez(tetés)ési (bűn)ügy 
szakértőként kivizsgálására (melléklet-10). 1993 óta ezt a munkát megbízás nélküli kárelhárító ügyvitelként 
kell folytatom (Ptk), mert Kovács Pál, miután mint minisztert is ellehetetlenítették, öngyilkos lett (állítólag).

Magánítélet: A Stop Só Program kieszelői és alkalmaztatói életrövidítő tömeggyilkosok, akiket ezért, és az 
őket fedező rendőröket, ügyészeket, bírákat, minisztereket is, Kínában halálra ítélnének és ki is végeznének. 

Budapest, 2015. 04. 23.

Tejfalussy András eu állampolgár, magyar jogvédő (személyi szám: 1-420415-215, an: Bartha Edit)
2621 Verőce, Lugosi u. 71. Honlap: www.tejfalussy.com , T/F:+36 250 6064, Tel.: +36 20 2181408

Melléklet-1.  

Ügykód: stopsocsalasdokumentumai
Ráczkevy Tímea, Kovács Viktória Anna, Lugasi Andrea, Martos Éva: STOP SÓ Nemzeti Sócsökkentő 
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Program:

STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTŐ PROGRAM

Ráczkevy Tímea, Kovács Viktória Anna, Lugasi Andrea, Martos Éva Ország Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet

Az ajánlott napi 5 grammnál magasabb sóbevitel magas vérnyomást, szív- és érrendszeri betegségeket okoz. 
A túlzott sófogyasztás problémája egész Európát érinti, ezért az Európai Unió 2008-ban sócsökkentő 
keretprogramot indított, melyhez Magyarország is csatlakozott. A STOP SÓ Nemzeti Sócsökkentő Program 
fő célja a lakosság sóbevitelének csökkentése. A programnak 5 része van. Első a lakosság jelenlegi 
sófogyasztásának megismerése, melyhez segítséget jelentettek az Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet országos felmérései (OTÁP2009, OTEF2009, Országos Iskolai Menza 
Körkép 2008), valamint új elemként egy 200 fős mintán nátrium ürítés vizsgálata 24 órás vizeletből. 
Második lépés meghatározni és monitorozni azon élelmiszercsoportok nátrium tartalmát, melyek jelentősen 
hozzájárulnak a lakosság sóbeviteléhez. A program harmadik eleme a több szintű lakossági felvilágosító 
STOP SÓ Kampány, mely ráirányítja a figyelmet a sóbevitel és a magas vérnyomás összefüggésére, az 
ajánlott 5g/nap sófogyasztás mennyiségének megismertetésére, és a tudatos vásárlásra. Emellett fontos, hogy 
a lakosság ismerje meg és alkalmazza a nátrium és só közötti 2,5-szeres átszámítást, valamint keresse és 
válassza az alacsonyabb sótartalmú feldolgozott élelmiszereket, amihez elengedhetetlen a sótartalom
feltüntetése a csomagoláson. Emellett el kell érni, hogy a lakosság az otthoni főzés során az eddigieknél 
kevesebb sót használjon. Negyedik eleme a sótartalomra vonatkozó jelölés bevezetése az élelmiszerek 
csomagolásán. Fontos, hogy az embléma széles körben elérhető legyen. Ez csak úgy érhető el, ha az ipari 
szereplők – gyártók, forgalmazók, kereskedők, vendéglátásban, közétkeztetésben érdekelt cégek – részére 
információ-átadás, és meggyőző kampány történik az általuk előállított/forgalmazott élelmiszerek, ételek 
sótartalmának csökkentése érdekében. Magyarország vállalásai között szerepel a lakosság által 
leggyakrabban fogyasztott élelmiszerek sótartalmának 16%-os csökkentése 4 év alatt. STOP SÓ Nemzeti 
Sócsökkentő Program ötödik, azaz utolsó eleme a program folyamatos monitorozása. Nem kétséges, hogy a 
sófogyasztás lecsökkentése a jelenlegi 14-18 g-os értékről az ajánlott napi 5 g-ra nem egyik napról a másikra 
fog megtörténni. Reméljük, hogy ezen intézkedések hozzájárulnak a magyar lakosság európai uniós 
összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen egészségi állapotának javításához 
 . . . . 

Kovács Viktória, Varga Anita, Balogh Lilla, Martos Éva: Inni vagy nem inni? Vízfogyasztást 
népszerűsítő program általános iskolások számára

 INNI VAGY NEM INNI? VÍZFOGYASZTÁST NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAM ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁSOK SZÁMÁRA

Kovács Viktória, Varga Anita, Balogh Lilla, Martos Éva Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi 
Intézet

2007. tavaszán az OÉTI (Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet) az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) támogatásával kidolgozott egy vízfogyasztást népszerűsítő programot. A
program célja az általános iskolások cukros üdítő bevitelének csökkentése, illetve a vízfogyasztás növelése 
volt.  A HAPPY  (Hungarian  Aqua  Promoting  Program  in  the  Young)  részben  oktatásra,  valamint  az 
egészséges  választék  biztosítására  épült.  A HAPPY-iskolák  tanulói  és  szüleik  oktatásban  részesültek  a  
megfelelő  folyadékpótlásról,  másrészt  az  osztálytermekben  2  hónapon  keresztül  ballonos  vízautomaták 
kerültek kihelyezésre, melyből a gyermekek igény szerint ingyenesen ihattak. A program már 2 hónap alatt  
kedvező változásokat ért el, mely eredmények hosszútávon is fennmaradtak. Tekintettel a kedvező hatásokra 
az OÉTI 2010-ben ismét életre hívta a HAPPY programot. A HAPPY hét az Egészségügyi Minisztérium 
támogatásával 2010. április 18. és 23. között zajlott országszerte 17 megyében és a fővárosban mintegy 24  
300 tanuló részvételével.  A HAPPY hét  során a diákok,  szülők és  tanárok elmélyíthették ismereteiket  a 
helyes folyadékfogyasztásról, valamint tanácsokat kaphattak arról, hogy a tanultakat hogyan építhetik be a
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mindennapjaikba.  A  csatlakozó  iskolák  maguk  dönthették  el,  hogy  a  program  elemei  közül  melyek 
segítségével  hívják  fel  tanulóik  figyelmét  a  vízfogyasztás  fontosságára,  valamint  a  cukros  üdítők  káros 
hatásaira. A HAPPY hét során így számos iskolában nem árusítottak a büfék cukros üdítőt, rajzversenyek 
zajlottak,  illetve  a  tanulók  interaktív  előadásokat  hallhattak  a  vízfogyasztás  fontosságáról.  Ezen  felül 
azokban az iskolákban, akik jelezték, hogy nincs ingyenes vízvételi lehetőség az illemhelyeken kívül, az  
OÉTI a HAPPY hét idejére vizes ballonok kihelyezésével vagy palackozott víz biztosításával oldotta meg az 
ingyenes, igény szerinti folyadékpótlást a tanulók számára. A programmal kapcsolatos észrevételeiket illetve  
a HAPPY hét fenntarthatóságát a hét végén kérdőív segítségével értékelték a résztvevők. A válaszok alapján 
az  iskolák  99%  hasznosnak  ítélte  a  vízfogyasztást  népszerűsítő  kezdeményezést.  A  tanulók  számára 
leghasznosabbnak az oktatást (65%), az ingyenes ivóvíz biztosítását (46%) és a büfé kínálatának változását  
(20%) ítélték az iskolák. A vállalt program elemeket az intézmények jelentős része (84%) teljes egészében 
teljesíteni tudta. Különösen fontos eredmény, hogy a résztvevők kétharmada (69%) minden probléma nélkül 
önállóan folytatni tudja a HAPPY program egyes elemeit. Az iskolák 88%-a szerint az oktatás, 64%-a szerint 
a rajzverseny azok az elemek, amelyek hosszú távon leginkább fenntarthatóak. Összefoglalva elmondható, 
hogy  sikereses  és  fenntartható  programot  dolgoztunk  ki,  melyet  az  OÉTI  ezentúl  minden  évben 
megrendez. . . . . 
. . . .
http://www.stopso.eu/

A STOP SÓ Nemzeti Sócsökkentő Program célja, hogy csökkentse a lakosság magas sóbevitelét. 
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Túl sós kenyerekkel etetnek minket!
A kereskedelmi forgalomban lévő kenyerek több mint egyharmada nem felel meg a Magyar Élelmiszerkönyv 
előírásának, a sótartalmuk határérték feletti - hívja fel a figyelmet a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi 
Szövetség.
Bővebben >> 

Egészség Világnap: Magas vérnyomás? Rendszeres ellenőrzés és kevesebb só!
Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala, a WHO Magyarországi Iroda, az Országos Egészségfejlesztési 
Intézet, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, és a Magyar Hypertonia Társaság közös 
sajtótájékoztatót tartott az Egészség Világnapja alkalmából Budapesten, a Semmelweis Egyetem Nagyvárad 
téri Elméleti Tömbjének parkolójában.
Bővebben >> 

Kevesebb sós snack, cukrozott üdítő és energiaital került a kosárba
A népegészségügyi termékadó bevezetésével a bizonyítottan egészségkárosító összetevőket tartalmazó 
termékek fogyasztása, kínálata és forgalma is csökkent. A fogyasztás visszaesésében nem csak az 
áremelkedésnek volt szerepe, hanem annak is, hogy a vásárlók a bizonyítottan egészségkárosító 
élelmiszerektől egyre tudatosabban elfordulnak.
Bővebben >> 

Tiszta chipset a tálba
Bár sósnak érezzük a burgonyachipseket, ez nem jelenti azt, hogy a sótartalmuk valóban magas. A Corvinus 
Egyetem Élelmiszertudományi Karának munkatársai ugyanis kutatásaik során rávilágítottak, hogy sokkal 
intenzívebben érzékeljük a sót, ha az az ételek felületén található, mint ha egyenletesen oszlik el bennük.
Bővebben >> 

A WHO elkészítette az európai régió sófogyasztási szokásainak 2013-as összefoglalóját
Az angol nyelvű anyag megtalálható a WHO honlapján:
Bővebben >> 

Évente kétmillióan halnak meg a sok só miatt:
2010-ben a túlzott sófogyasztás a szív- és érrendszeri betegségekre visszavezethető halálesetek 15 
százalékáért volt felelős - ez globális szinten közel két és fél millió emberéletet jelent. Javulás e téren 
egyhamar nem várható: a világ lakosságának háromnegyede a javasolt nátriummennyiség kétszeresét viszi 
be naponta.
Bővebben >> 

Nem csak a vérnyomást növeli a sós étrend
A magas sótartalmú élelmiszerek fogyasztása nemcsak a vérnyomásunkat növelik, hanem a legújabb 
kutatások szerint az autoimmun betegségek kialakulását is elősegítheti.
Bővebben >> 

A WHO alacsonyabbra szabta a napi sófogyasztásra vonatkozó ajánlását
A szívbetegségek és vérellátási zavarok fő okozójának tartott magas vérnyomás visszaszorítása érdekében 
alacsonyabb szinten rögzítette az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a napi sófogyasztásra vonatkozó 
ajánlását: mostantól két grammnál kevesebb nátrium bevitelét javasolja felnőtteknek. 
Bővebben >> 

WHO issues new guidance on dietary salt and potassium
Bővebben >> 
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http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2013/salt_potassium_20130131/en/index.html
http://informed.hu/eletmod/dieta/egeszseges_taplalkozas/?article_hid=179106
http://mno.hu/betegszoba/nemcsak-a-vernyomast-noveli-a-sos-etrend-1145480
http://www.origo.hu/egeszseg/20130322-evi-ketmillio-halaleset-tulzott-sofogyasztas-miatt.html
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/publications/2013/mapping-salt-reduction-initiatives-in-the-who-european-region
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=633421#null
https://www.antsz.hu/hir1/neta.html
https://www.antsz.hu/portal/hir1/vilagnap.html
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/tul_sos_kenyerekkel_etetnek_minket_a_norbi_update_se_ment_at_a_teszten.558303.html


Dr. Barna István beszél a sóról – VIDEO

2012. február 29-én a Főzés 6alma főzőiskola első főzését a STOP SÓ programhoz kapcsolódóan rendezte 
meg - só nélkül, természetes ízesítő anyagok felhasználásával készítettek a résztvevők érdeklődők ízletes, 
egészséges ételeket.
Bővebben >>

Jöjjön a sóadó?
Három százalékkal csökkenthetné a szívbetegségek arányát a só megadóztatása. Az élelmiszeripari gyárak 
sófelhasználásának önkéntes visszafogása és a só megadóztatása 19 fejlődő országban - ahol a Föld 
népességének a fele él - csökkenthetné a szív-és érrendszeri betegségekkel összefüggő halálesetek számát - 
állítják kutatók.
Bővebben >> 

Együttműködési megállapodás, mely létrejött a Magyar Pékszövetség és az Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet, mint a STOP SÓ Nemzeti Sócsökkentő Program hazai koordináló intézménye 
között. Az együttműködés célja a kenyerek sótartalmának csökkentése a lakosság egészségének 
megőrzésének érdekében.
Bővebben >> 

A lélegzetünk is eláll a sótól
Alvás közben sok embernek ki-kimarad a lélegzetvétele. Ez néhány másodpercig, de akár percekig is tarthat, 
és több betegség tünete, kockázati tényezője lehet. Egy kanadai vizsgálat szerint a kihagyó légzés a konyhasó 
bevitelének csökkentésével javítható.”
Bővebben >> 

Egyre több sót eszünk - de miért?
Az amerikaiak nagy része sajnos nem képes csökkenteni a sófogyasztását, de szakértők szerint ez 
legtöbbször nem az egyes emberek hibája, hiszen az élelmiszergyártók és a különböző éttermek tehetők 
felelőssé az étrendünkben lévő só 77 százalékáért. 
Ezért nemrég az amerikai Országos Egészségügyi Intézet levélben kérte az Élelmiszer és 
Gyógyszerellenőrzési Hivatalt (FDA), hogy módosítsa az élelmiszerek sótartalmára vonatkozó szabályait. 
Egyes felmérések szerint az amerikaiak közel kétszer annyi sót fogyasztanak, mint a napi egészséges 
mennyiség.
Bővebben >> 

Ártanak a szívnek a feldolgozott húsok
Jelentősen növeli a szívbetegségek kockázatát, ha valaki rendszeresen eszik sonkát, virslit, szalámit és más 
feldolgozott húsokat - állapították meg amerikai kutatók.
A Circulation című szakfolyóiratban hétfőn közzétett tanulmány szerint a feldolgozott húsok fogyasztása 42 
százalékkal növelheti a szívbetegségek és 19 százalékkal a 2-es típusú, felnőttkori diabétesz kialakulásának 
kockázatát. Ugyanakkor a kutatók nem tapasztaltak ezekre a betegségekre emelkedett kockázatot azoknál, 
akik feldolgozás nélkül fogyasztottak vörös húsokat, például marha-, sertés- vagy birkahúst.
Bővebben >> 

Hadat üzentek a sónak az Egyesült Államokban
Az egészséges életmód egy újabb ellenségének, a sónak üzentek hadat New Yorkban, ahol Michael 
Bloomberg polgármester hivatali ideje alatt már betiltották a dohányzást és a mesterséges transzzsírokat az 
éttermekben.
Az amerikai metropolisz közegészségügyi hatóságai hétfőn bejelentették, összehangolják a szövetségi szintű 
erőfeszítéseket arra, hogy 25 százalékkal csökkentsék a só használatát az éttermekben és az előre csomagolt  
élelmiszerekben a következő öt év alatt.

Bővebben >> 
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http://www.stopso.eu/hirek/100525hadatuzentek.htm
http://www.stopso.eu/hirek/100525artanakaszivnek.htm
http://www.stopso.eu/hirek/100525egyretobbsot.htm
http://www.50plusz.hu/services/news/A_lelegzetunk_is_elall_a_sotol?nid=38609
http://www.stopso.eu/download/pekszovetseg.pdf
http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/kronikus_panaszok/cikkek/jojjon_a_soado/20120428130250
http://www.stopso.eu/download/stopsoelsofozes.pdf


"A Sótlan főző-show receptverseny győztes receptjei" A linkre kattintva 3 ízletes, sómentes receptet talál. 
Reméljük Önnek is elnyerik tetszését! Jó étvágyat hozzájuk!"
Tovább >> 

A magas vérnyomás életmóddal is kezelhető
Kapszulák vagy tabletták rendszeres szedése helyett sokan választanak természetes gyógymódokat és 
elméletileg igyekeznek úgy élni, hogy ne legyenek betegek, de ezt kevesen hajlandók megtenni. Neves 
amerikai kardiológusok összefoglalták azokat az életmódszempontokat, amelyek figyelembe vételével a 
leggyakoribb szív-és érrendszeri betegség, a magas vérnyomás jórészt megelőzhető és kezelhető.
Bővebben >> 

Ásványvízfogyasztás Magyarországon - A sófogyasztás csökkentése az ásványvíz tudatos 
megválasztásával
A természetes ásványvíz "természetes állapotában emberi fogyasztásra szánt, egy meghatározás szerint 
hivatalosan elismert víz, amely ásványianyag- és nyomelemtartalma következtében egészségügyi 
szempontból előnyös tulajdonságokkal rendelkezik. A felszín alatti ásványvizeink kezelés nélkül kerülnek 
palackozásra, mintegy félezer kútból és forrásból. Ma elsősorban a biológiai vízigény kielégítésére 
fogyasztunk ásványvizet.

KISS István, GÖRGÉNYI Frigyes, KERKOVITS Lóránd

Összefoglaló I Teljes cikk (PDF) 

A kenyerek 50%-kal csökkentett sótartalma nem befolyásolta a fogyasztást
2011 novemberében a holland Wageningen UR Food & Biobased Research honlapján olvasható egy kutatás, 
mely bizonyítja, hogy a kenyerek sótartalmát 50%-kal lehet csökkenteni anélkül, hogy a fogyasztók ezt 
észrevennék.
Az angol nyelvű cikk leírja a kutatás folyamatát, valamint a kapott eredményeket is.
Az angol cikket ITT olvashatja! 

Melléklet-2

A sózási csalást a Magyar Tudományos Akadémia szervezte meg, a Béres Rt. közreműködésével, ill. ezt  
népszerűsítik a Családorvosi Lapban is: 
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http://www.fbr.wur.nl/UK/newsagenda/news/Bread_with_less_salt_is_just_as_appetising.htm
http://elitmed.hu/upload/pdf/asvanyvizfogyasztas_magyarorszagon-5417.pdf
http://elitmed.hu/kiadvanyaink/lam_extra_haziorvosoknak/asvanyvizfogyasztas_magyarorszagon_5417/
http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/a_magas_vernyomas_eletmoddal_is_kezelheto
http://www.stopso.eu/receptek.htm
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Melléklet-3

A sózás csökkentési csalás a konyhasó és kálium hatásait ellenőrző mérési eredmények hazai és külföldi  
kutatók általi, tudatos meghamisításain alapul:

9/20. oldal, 2015-04-24,  Ügykód: halalraitelt-stop-so-program-felelosok-150425

www.tejfalussy.com



Melléklet-4

Egy felnőtt személy vérének naponta legfeljebb csak 0,4 gramm kálium pótlásra van ténylegesen szüksége:
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Melléklet-5

Egészséges felnőtt ember EKG-je attól is eltorzul, romlik a szívműködés: 

Melléklet-6

Veszedelmesen rontja a szívműködést,  ha egy órán belül 20 mval (0,8 gramm), 24 óra alatt összesen 11 
gramm vagy több kálium jut be a vérünkbe:
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Melléklet-7

A kálisóval káliumpótlás 1 és 2 grammos dózisai mérgezőségét a hazai egyetemi klinikákon elvégzett kálium 
hatás ellenőrző mérések valódi eredményei alapján Magyar Tudományos Akadémián rögzítő, szakértőként  
általam is aláírt emlékeztető:
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Melléklet-8

Melléklet-9.

1950-ben Nobel díjjal jutalmazott kutatók Magyarországon is publikált, patkányokon és embereken végzett 
konyhasó-pótlás  csökkentési  és  káliumdózis  növelési  kísérleteinek a mérési  eredményei  szerint,  mindkét 
változtatás betegítő, életrövidítő és szaporodóképesség rontó, vagyis fajirtó hatású:
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Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

NOBEL-DÍJAS  KUTATÓK  MÉRÉSEI  IS  BIZONYÍTJÁK,  HOGY  SZÁMOS  BETEGSÉG 
NAGYSÁGRENDI  MEGSZAPORODÁSÁNAK  A  HAGYOMÁNYOS  („FIZIOLÓGIÁS”) 
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

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.  (Az alábbiakban 
zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt 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 ÁLLATOKON 
(PATKÁNYOKON)  ÉS EMBEREKEN IS  MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE,  
MIKÖZBEN  A SZERVEZET  ELETROLIT-  HÁZTARTÁSÁNAK  EGYRE  SÚLYOSABB  ZAVARAI  
TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek 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 strasszhatások 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 ha 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)

11./ A bőr és a  nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
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14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
 

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

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

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

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is 
okozza („pszeudohermafroditizmus”):

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)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben 
ezt  a két  legfőbb okot  részint  elhallgatják,  részint  ellenkező hatásúnak tüntetik  fel.  Az élettani 
optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a  vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának 
megfelelő étkezést  „elavultnak” hazudják,  pedig a fiziológiás sópótlás helyességét  nem csak a 
tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium 
aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! 
(A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is 
le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellekvesekerges” 
szót kell beírni, ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)

Verőce, 2008. június 30.                                     

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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Függelék-1: Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a konyhasó és a 
kálium élettanilag optimális (fiziológiás) dózissal pótlása (A fenti lényeg ismertetéshez a könyvből 
hivatkozott, „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet valamennyi oldalának a fénymásolata).
A függelék közzé van téve a www.tejfalussy.com honlapom  is (lásd: MEHNAM-info 318.)  

Melléklet-10

A megbízás is, amiben Dr. Kovács Pál,  az Országgyűlés Szociális- és Egészségügyi Bizottság 
titkára felkért a kálisóval népmérgez(tetés)ési (bűn)ügy szakértőként kivizsgálására:

Utóirat: 

Az Állami Népegészségügyi Szolgálat (ÁNTSZ) vezetői tudatos hazudozását az is bizonyítja, hogy 
nem csak a napi 5 grammnál több konyhasót nyilvánítják életrövidítő, mérgező hatásúnak, hanem 
a tiszta desztillált ivóvizet is. Bőven elegendő bizonyíték a tudatos csalásukra, hogy az általános 
gyógyító hatásáról ismert  SALSOL infúzióban csak tiszta desztillált  víz és literenként 9 gramm 
tiszta NaCl konyhasó van. Vagyis a szokásos napi 3 liter SALSOL infúzió napi 3 liter desztillált 
vizet  és  27  gramm  konyhasót  juttat  be  közvetlenül  a  véráramba.  A  szennycsatornákkal 
vírusfertőztetett  és  mérgeztetett  vezetékes  vizet  az  ÁNTSZ  az  „egyik  legegészségesebb 
táplálékunknak”  hazudja.  Valójában  kb.  minden  második  vízminta  szennyezőtartalma  sérti  a 
szabványt. Lásd a KÖJÁL, Közegészségügyi és Járványügyi Állomás, az ÁNTSZ elődje csatolt 
vízszennyezettségi táblázatát. Az is megállapítható belőle, – mivel kb. 3200 településünk van – 
hogy csak kb. 8 naponta vesznek egy db vízmintát településenként (átlag). Vagyis tetszőlegesen 
túlszennyezhető az ivóvíz a mintavételek közötti időben. Az előző évre vonatkozóan, 1988-ban a 
KÖJÁL által nemzetközileg publikált, a magyarok által nem ismert, hazai ivóvíz vízszennyezettség:
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Ítélet-1.

MEHNAM-info/Jogjavítás/Antiszemétizmus        Ügykód: rasszista-ombudsmanokat-eliteles-150424

   Ítélet a zsidó rasszizmust megengedő hazai- és európai uniós ombudsmanok és bűntársaik ellen

 Miért  nem helyeztetik  hatályon  kívül  azokat  az  izraelita  (ószövetségi  és  talmudi  stb.)  rasszista  zsidó  
törvényeket,  amelyek  a  zsidókat  az általuk  megszállni  kezdett  területek  a  nem zsidók  elleni  (köztük  a  
kíméletlenül kiirtandó „bálványimádóknak” minősített Jézus után tévelygők elleni) rablásra, tiszta víztől és  
normális sózástól elzárással betegítésre és ivartalanításra, becsmérlésre, csalásra, hamis tanúzásra, hamis  
bíráskodásra,  vagyis  jogi  csalásokra  alapozva  törvényesített  rablógyilkosságra,  mindenféle  aljaskodásra  
kötelezik, biztatják fel? Azért nem helyezik hatályon kívül, hogy újabb holokauszt lehessen miatta és az ettől  
retteg/tet/éssel  egy  bűnszervezetbe  tömörítsék,  világszerte  egyben  tartsák  az  ügyben  vétlen  áldozat,  
ártatlan antirasszista nem zsidóktól is rettegő izraelitákat? 

 A rasszista zsidó törvények hatályon kívül helyezésének az elmulasztásában az Európai Unió, az Európa  
Parlament  igazságügyi  tisztségviselői,  pl.  az  európai  uniós  ombudsman  is  bűnösök.  Nem  csak  a  
magyarországi igazságügyi hivatalnokok, ombudsmanok. Nincs független európai uniós és hazai elbíráló  
szerv, mert a rasszista bűnözők mindenhová befurakodtak. Például azt hazudják a nem zsidóknak, hogy  
életveszélyes méreg a tiszta  desztillált  ivóvíz és a naponta 5 grammnál  több tiszta  NaCl  nátrium-klorid  
konyhasó.  A  szennyezett  csapvizet  „legegészségesebb  tápláléknak”  hazudják.  Például  a  nemzeti  
élelmiszerbolt,  a  CBA a kivégző  méregként  is  használt  kálisót  árusíthatja  étkezési  sóként.  A kálisót  az  
interneten kóser sóként is árusítják (Bonsalt). Ezalatt a hithű zsidókat kemoterápia nélkül 98%-os sikerrel  
kigyógyítják a rákból a SALSOL infúzióval.  A Salsolban csak tiszta desztillált víz és literenként 9 gramm  
nagytisztaságú NaCl konyhasó van!

 Magánítélet: Kínában halálra ítélnék és kivégeznék az egészség károsító élelmiszer árusít(tat)ókat.
 A ma is érvényben lévő rasszista ószövetségi talmudista törvényeket és azok ellenünk alkalmazásait lásd:  
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Talmud-zrt.htm és
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/86.emailkonyv:hatalyon-kivul-kell-helyezni-a-fajirto-
izraeli-torvenyeket.pdf .

 Ezt a magán ítéletet, az aljas rablógyilkos izraelitákat fedező hazai és európai uniós hivatalnokok ellen,  
megküldtem mindegyik hazai országgyűlési képviselőnek és az Európa Parlamenthez is, dr. Morvai Krisztina  
és  dr.  Gaudi  Nagy  Tamás  jogászoknak  is.  (dr.  Morvai  eddig  válaszra  sem  méltatta  a  fenti  ügyben  
segítségkéréseimet.  Egy  őt  népszerűsítő  segítőtársa  arról  tájékoztatott,  hogy  szerinte  „kontraproduktív”  
lenne, ha az Európai Parlamentnél vizsgálatot kérne az ügyben. Ha újra elhárítja a segítségnyújtást,  ez  
közvetlenül bizonyítja, hogy alkalmatlan a magyarság képviseletére.)

Budapest, 2015. 04. 23.

Tejfalussy András eu állampolgár, magyar jogvédő (személyi szám: 1-420415-215, an: Bartha Edit)
2621 Verőce, Lugosi u. 71. Honlap: www.tejfalussy.com , T/F:+36 250 6064, Tel.: +36 20 2181408

Közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon. 
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