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FELJELENTÉS ORBÁN VIKTORHOZ A KÖZVESZÉLYES „TÁPANYAGTÁBLÁZAT” FELELŐSEI ELLEN
A Medicina könyvkiadó által sokszor kiadott TÁPANYAGTÁBLÁZAT-ról van szó. (Konkrétan az 1988-as, 11.
átdolgozott, bővített kiadásáról és a korábbiakról. Szerkesztette dr. Bíró György és dr. Lindner Károly):
A 33. oldalon azt írják, hogy a 10 évnél idősebb gyerekek és a felnőttek napi nátrium szükséglete 2 gramm, a
kálium szükséglete pedig 3 gramm. A 34. oldalon a nátriumról azt írják, hogy „Erős verítékezés mellett 8
gramm is lehet a napi veszteség (nagy hőmérsékletű és nedvességtartalmú környezet, nehéz fizikai munka).”
A 92. oldalon ezt írják (38. táblázat): „egy sportoló (napi) nátrium szükséglete erő, gyorserő jellegű
sportágakban 6–8 gramm, 15–20 gramm konyhasó, a kálium szükséglete 3,5 gramm, állóképességi
sportágakban 8– 10 gramm nátrium, 20–25 gramm konyhasó és 3–5 gramm kálium”.
Újabban, az interneten magyar nyelven is, „Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal BONSALT (jósó)”
elnevezéssel, gyógyhatású étkezési sóként árusítják a kálisót. Korábban gyógytápszerként is árusították,
REDI SÓ elnevezéssel, gyermekeknek is a „napi” 6–10 gramm fogyasztását ajánlva. Ehhez az engedélyt a
dr. Bíró György által vezetett OÉTI adta ki. Azután, hogy a klinikai kísérletek során, 1/2 liter vízben oldott 2
gramm kálisó megivása 10-ből 10 előtte egészséges felnőttnél 50%-osra csökkentette a veséik vizelet
kiválasztását, a 4 gramm kálisó pedig a 10-ből 10-tíz előtte még egészséges felnőttnél kb. 1 órán át tartó
káliumos vérmérgezést, hyperkalaemiát okozott, 5 mmol/liter fölé növelve a vérszérumban káliumot, lásd „A
kémia tanítása, Módszertani folyóirat V. évfolyam 1977.: Szervezetünk káliumháztartása, avagy „ingatlan
kiürítő neurontronbomba” helyett „neuronbomba”. Lásd: melléklet-1.
Nyilván elegendő a vérbe naponta 0,36 gramm káliumot juttatni, ha valaki 3 liter vizet ivott, mivel a
testnedveknek megfelelő dózisarányú Ringer infúziós oldat is csak ennyit juttat be. És nyilván nem lehet
ártalmas a 3 liter víz ivás mellett 27 gramm konyhasót is vérbe juttatni, ha a Ringer-oldat is ennyit juttat be.
Azért írtak elő a magyaroknak „mindennapi” legalább 4,7 gramm, akármilyen gyorsaságú kálium bevitelt,
azért engedik az élelmiszerek kálium tartalmának kálium műtrágyázással és kálisóval sózással mérgezőre
növelését, s azért nem engedik a sportoló felnőtt gyermekek menzai étkeztetésénél, de a felnőtt fizikai
munkások étkeztetésénél sem, ill. a nem élsportoló gyermekek és felnőttek étkezésénél sem, a napi 5
grammnál több konyhasó pótlást, mert az akadémiai és egyetemi szakértőik tudják, az 1950-ben Nobel díjat
kapott mellékvesekéreg kutatók patkányokon és embereken végzett kísérleteiből is, hogy ezzel ronthatják le a
magyar emberek erőnlétét, életképességét, nemzőképességét?
Egy izraeli tudós szerint 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi, de elhallgatja a tényleges okát, ami a
káliumműtrágyázással és újabban a kálisó étkezési só helyett használatával többszörösre megnövelt
élelmiszer káliumbevitel, és az is, hogy az állami szervek mérgezőnek hitetik el a tiszta (desztillált) víz ivást,
a napi 5 grammnál sokkal több konyhasó pótlást, a több savanyúságot és több cukrot fogyasztást, vagyis
mindent, ami csökkenthetné a vérszérum mérgezőre nőtt káliumtartalmát. lásd email könyv 101.
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re.pdf
Jelen feljelentés hivatalból továbbintézésre nekik megküldésével ismét megkérdezem Orbán Viktor
miniszterelnök urat, s az egészséges nátrium- és kálium pótlás biztosításáért felelős törvényhozást, ami
válaszra sem szokta méltatni a fenti kérdéseket, hogy miért nincs pénzük a tiszta desztillált ivóvíz és az
egészséges konyhasó és kálium pótlásra (lásd melléklet-2.), amikor a rengeteg stadion építésére van?!?

Verőce, 2018-02-19.
Jogos védelem (Btk.), megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.), nyilvános közérdekű feljelentéssel:
Tejfalussy András oknyomozó mérnök tudományos feltaláló, korábbi minisztériumi, országgyűlési,
önkormányzati és tudományos akadémiai hatás-mérés tudományi szakértő (1-420415-0215, an.:
Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
Website: www.tejfalussy.com, Telefon: + 36 20 218 14 08
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Melléklet-2

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
címzett:"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>
szamvevoszek@asz.hu;
Elnok@kuria.birosag.hu;
másolatot kap:Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>;
ugyfelkapu@keh.hu;
"Dr. Fazekas Sándor" <miniszter@fm.gov.hu>
"volner.janos" <volner.janos@jobbik.hu>;
"Dr. Völgyesi Miklós" <miklos.volgyesi@volgyesi.hu>;
kovacs.eniko@jobbik.hu;
pal.gabor@jobbik.hu;
Brády Zoltán főszerkesztő <kapu@upcmail.hu>;
titkos másolat:
Nemzeti Hirhalo <hirhalo@nemzetihirhalo.hu>;
celpont <celpont@hirtv.net>;
atvugyvedje@mtv.hu;
Novák Előd <novak.elod@jobbik.hu>,
....
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