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KÁLISÓVAL MÉRGEZHETŐ NEM SZABVÁNYOS SÓKRA BESZÉLNEK RÁ A HÍR TV-SEK!

 Lásd: http://hirtv.hu/ahirtvhirei/panasz-1327519 

A  HÍR  TV  2016.  február  8-án  (is)  közzétett  „Panaszkönyv”  című  műsorában  többszörösen 
megtévesztették a magyar lakosságot. Egyrészt azzal, hogy a hazai boltokban nincsenek mérgező 
kálisót  tartalmazó étkezési  sók.  Másrészt  azzal,  hogy a nem tiszta  só jobb ízű a  teljesen tiszta  
konyhasónál.  Harmadrészt  azzal,  hogy  csalásnak  tüntették  fel  a  gyógyszertárakban  árusított 
tisztaságú  só  magasabb  árát.  Negyedrészt  azzal,  hogy  elhallgatták  a  10-98%  kálisótartalmú, 
kálisóval mérgezett sók BONSALT, Bonosal, VIVEGA stb. sokkal magasabb árát. Ötödrészt azzal, 
hogy azt a hamis  látszatot  keltették,  hogy Dr.  Papp Lajos ny.  egyetemi tanár akadémiai doktor 
szívsebész nevével és videójával visszaélés történt a www.tiszaso.hu honlapon ajánlott „ÁGI Tiszta 
Só”  feliratain,  ill.  ezen  a  honlapon,  miközben  egy  másik  honlapot  is  mutogattak  és  az  azon 
reklámozott másik sót mutogatták, s a másik sót árusító, általam nem ismert személlyel társalogtak.

A HÍR TV-sek az „ÁGI Tiszta só”-t interneten árusító www.tisztasso.hu honlapot felvillantva, egy 
másik cég, állítólag kevésbé tiszta patikai sóját hamisan magas áron árusítottnak tüntették fel, azzal 
gyanúsítva a honlap tulajdonost, hogy Prof. Papp Lajos nevével visszaélve, a piaci árnál sokkal 
magasabb áron, nem megfelelő tisztaságú sót árusít. (Tudják, hogy a gyógyszertári nátrium-klorid 
konyhasó ára azért  magasabb,  mert akkreditált,  a gyártótól független gyógyszer laboratórium is 
ellenőrizte a tisztaságát. A gyógyszertárakban is kb. ennyiért árusítják.) A HÍR TV-s műsor azt is 
igyekszik elhitetni, hogy a fejenként csak napi kb. 10,-Ft költségű tiszta nátrium-klorid nem jó ízű, s 
hogy sokkal érdemesebb a hiányos ellenőrzésű, a műsorban felmutatott egyéb sókat vásárolni. A 
más sók jobb ízével hitegetés a mérgező kálisóval kevert, fűszerekkel ízesített Vivegát árusító cégek 
hasznát növeli. A Vivegában kb. annyi a kálisó, mint a konyhasó! A Családorvosi havilapban (99' 
március) dr. Rigó János dietetikus, a Magyar Tudományos Akadémiai vezetőségi állásfoglalására is 
hivatkozva, ajánlja a Vivega Béres Rt-től vásárlását, a konyhasó helyett Vivegával ételízesítést. A 
Vivegát a bioboltban negyed kilogrammonként 1900,-Ft-ért is árusították!

Tudni  kell,  hogy  1950-ben  Nobel  díjat  kaptak,  akik  patkány-  és  ember  kísérletekben  konkrét 
hatásmérésekkel  bebizonyították  a  konyhasópótlás-csökkentés  és  kálium  túladagolás  magas 
vérnyomás és számos más betegség okozó, életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatását! Azóta, ahol 
butítani,  bárgyúsítani,  gyengíteni,  IRTANI  akarják  az  őshonos  népet,  ott  kálisóval 
(káliumműtrágyákkal  és  étkezési  sóként  árusított  kálisóval)  mérgezik.  Ilyen  a  STOP  SÓ,  a 
MENZAREFORM is,  amit  napi  legfeljebb  5  gramm konyhasó  és  legalább  4,7  gramm kálium 
pótlásra  kényszerítéssel  valósít(anak)  meg  a  hazai  kormány(ok),  az  élettanilag  optimális  30-as 
dózisarány helyett  0,43-as  nátrium:kálium dózisarányt  kényszerítve rá a  magyarokra.  Eddig kb. 
félmilliárd  forintot  költöttek  a  konyhasómegvonással  és  káliumtúladagolással  fajirtó 
MENZAREFORM-ot egészségjavításnak hazudó médiára.  Ezek a tömeggyilkos terroristák 1960 
óta, amióta hazánkban kálisóval műtrágyáztatnak, sok millió magyar ember életét rövidítették le, 
sok  millió  magyar  ember  természetes  szaporodó  képességét  tették  tönkre.  A  HÍR  Tv-sek 
„nyomeltüntetést”  is  folytatnak,  miután  egy nyírtassi  cég  az  általam kezdeményezett  ellenőrzés 
során  lebukott  vele,  hogy 100%-os  kálisót  árusított  takarmánysóként  és  emberi  étkezési  célra. 
Utóbbinál  30%-nak  tüntethette  fel  a  kálisótartalmat.  A HÍR  TV  műsora  ezt  (is)  elhallgatva, 
tudatosan azt a hamis látszatot keltette, hogy mindegyik étkezési só kálisómentes, hazánkban sehol 
sem árusítanak kálisóval kevert sót, miközben jelenleg is árusítanak! Valójában az élelmiszerboltok 
többsége olyan sókat is árusít, amelyekben akármennyi lehet a kálisó, mivel ezekre nem vonatkozik 
a szabvány. Nemrég egy élelmiszerboltban a Tom Cat-ként elhíresült Polgár Tamás botrányriporter 
számos kálisóval mérgezett „sót” fényképezett le, ma is megnézhető az interneten (YouTube).

www.tejfalussy.com

http://hirtv.hu/ahirtvhirei/panasz-1327519


Felelősséggel kijelentem, hogy tudtommal hazánkban ma már csak vegyszerboltokban és néhány 
gyógyszertárban  és  a  www.tisztaso.hu  honlapon  (utóbbin  „ÁGI  Tiszta  só”  elnevezéssel)  lehet 
gyógyszerlaboratóriumi  pontossággal  megbízhatóan  ellenőrzött  kálisómentes  sót  vásárolni. 
Felelősséggel  kijelentem,  hogy  az  ÁGI  Tiszta  só  feliratán  az  egész  magyar  lakosság  jogos 
védelmében, az én javaslatomra reklámozzák az élettanilag optimális víz : konyhasó : kálium =99 :
09: 0,12 dózisarányt, az ezt leíró, s videó felvételen elmagyarázó Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, 
akadémiai doktor szívsebész szakvéleményének megfelelő szakértői állásfoglalásokat.  Nem Prof. 
Papp Lajos reklámozza a sót, hanem a sófelirat reklámozza az ő életmentő szakvéleményét!

A  MENZAPROGRAM  népirtó  hatásai  mérési  stb.  bizonyítékai  is  közzé  vannak  téve, 
megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapomon lásd MEHNAM (470 és 550), Tanulás, VIDEÓ, 
Email-könyvek. 

Budapest, 2016. február 10.

 (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) 
méréstudományi  szakértő,  1036 Budapest,  Lajos u.  115.,  www.tejfalussy.com, +36 20 2181408, 
magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com  .   

Népirtás bűnpártoló médiásokat feljelentésként kapja: ORFK, továbbá a MÉDIAFELÜGYELET, 
ahol ezúton a magyarokat kiirtásban tudatosan bűnsegédkező HÍR TV betiltását is kezdeményezem.

Jogos védelemként közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon, a YouTube-on és Facebook-on is.
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