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EGYES HUMORISTÁK IS ÖNGYILKOSSÁGRA PROGRAMOZZÁK A MAGYAROKAT
Egyesek „viccet csináltak” a lelepleződött „sócserével” népirtásból (tudatos fajirtásból?). Az
alább mellékelt vicceket író ismeretlen szerző(k) is azon humorizálnak, hogy Orbánék a kelleténél
kb. 20%-kal kevesebb konyhasóval készít(tet)ik az ételt. Közvetve bebeszélik, hogy napi 6 gramm
konyhasópótlás optimális. Akarva vagy akaratlanul elfedik vele, hogy nem 20%-kal csökkentették
Orbánék a szükséges NaCl sópótlást, hanem sokkal nagyobb mértékben! Az élettanilag optimális
mennyiség harmadára, ötödére! Akarva vagy akaratlanul elterelik a közfigyelmet arról, hogy a hazai
kormány által előírtnál több száz százalékkal több NaCl konyhasót szükséges pótolni ahhoz, hogy a
magyar lakosságnak ne rövidüljön le az élete és hogy szaporodó képes maradjon!
Az NaCl (konyhasó) hiányos étkezés betegségeket okoz. Életrövidítő és ivartalanító hatású is,
tehát mindenki öngyilkosságot követ el, aki hiányosan pótolja a konyhasót, vagy helyette
kálisóval „sóz”!
Az élettanilag optimális, étkezésnél is egészséges víz-, NaCl- és kálium pótlási dózisarány ezen
anyagok testnedvekben optimális arányának felel meg, és a csecsemőknél és felnőtteknél is régóta
sikeresen alkalmazott Ringer fiziológiás infúziós oldat szerinti víz/NaCl=110, Na/K=30
dózisarányok szerinti. A Ringer infúziós oldat 1 liter desztillált vízzel 9 gramm NaCl konyhasót
és 0,3 gramm KCl kálisót juttat be a vérbe, vagyis 4 grammnyi nátriumot és 0,13 gramm
káliumot. A Ringer oldattal esetenként 3 liter desztillált vízzel 27 gramm NaCl konyhasót és 0,9
gramm kálisót is bejuttatnak naponta. Tehát ha valaki pl. egy nap alatt megiszik 3 liter vizet,
amellett 27 gramm NaCl konyhasót is veszélytelenül megehet, megihat naponta, de ennyi víz mellé
csak max. 0,4 gramm káliumra van szüksége, Ennyi káliumra sem egyszerre, mert ennyi is már
megárthat, ha túl gyorsan jut be a vérébe! Egy fizikai munkás (vagy sportoló) napi 18 gramm NaCl
konyhasót is kiizzadhat. Nekik napi átlagban 15-25 gramm NaCl konyhasót szükséges pótolniuk.
Az izzadással káliumvesztése viszont csekély. A káliumpótlásról tudni kell, hogy orvosi tankönyvek
szerint veszedelmes méreg a vérbe bárhonnan egy órán belül bejutó 0,8-1,6 grammnál több kálium,
ill. 24 órára elosztva bejuttatva a 11 grammnál több kálium veszedelmesen mérgező. Sőt már az is
torzítja az EKG-t, tehát rontja a szívműködést, ha 24 óra alatt összesen 5-8 grammnál több KCl
kálisó (és abban 2,2-3,6 grammnál több kálium) jut be szájon át az étellel, itallal!
Kijelentem, hogy tudatos népirtás, hogy a hazai kormány ezek ismeretében „Nemzeti sócsökkentési
Stop Só programként” arra ösztönzi, kényszeríti a magyarokat, hogy akármennyi vizet isznak is,
napi átlagban legfeljebb 5 gramm NaCl konyhasót és legalább 4,7 gramm káliumot pótoljanak.
Gazemberség, hogy Chips adóval bírságolják az élettanilag szükséges helyes mértékben NaCl
konyhasót használókat! Állítólag már a pékeknek is előírták, hogy csökkentsék a pékárúk NaCl
tartalmát, és a vérméreg KCl kálisóval „ízesítsék” a kenyeret, péksüteményt NaCl konyhasó helyett!
A mérési és egyéb dokumentumokat lásd a www.tejfalussy.om honlapon, pl. az Email-könyvekben!
Verőce, 2014. 03. 07. Tejfalussy András
MELLÉKLET
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A SÓ, A HÍR, és ami lesz belőle – kis mai történet ….
Jósé Manuel Barroso Fideszes képviselőkkel
munkaebédet tartott egy brüsszeli magyar étteremben.
Az eseményről annyi szivárgott ki, hogy pörköltet rendelt, a kihozott ételt megkóstolta, majd
megsózta.
Ezután elfogyasztotta, és azt mondta, finom volt.
--------------------Fidesz sajtóközlemény:
Jósé Manuel Barrosonak ízlett a képviselőinkkel folytatott tartalmas eszmecsere közben
elfogyasztott pörkölt, amit az Új Széchényi Tervből kapott támogatással épült
étteremben szolgáltak fel neki. Az Európai Bizottság elnöke kedvezően nyilatkozott az erdélyi
sóbányákból származó sóról is, amelyet rögtön ki is próbált.
--------------------EU sajtóközlemény:
A magyar pörkölt többi tulajdonságát még elemzik, de a só kevés volt benne. A bizottság
felszólítja a magyar kormányt, hogy a só mennyiségét növelje meg a pörköltekben legalább 20%kal a következő évben.
--------------------Cohn-Bendit felszólalása:
(habzó szájjal, üvöltve…) Orbán úr, maga átkozottul rossz szakács! Ne mondja nekem, hogy
nincs köze a pörkölthöz, mert Tabajdi Csaba látta magát a konyhában, fakanállal a kezében, amivel
a szakácsot ütlegelte!
Nem csoda, hogy szerencsétlen aztán kifelejtette a sót!
--------------------Orbán Viktor válasza:
(nagyon ön-mérsékelve…) Cohn-Bendit úr, maga az egész magyar nemzetet megsérti nemzeti
ételünklekicsinylésével.
Én már akkor pörköltet főztem, amikor maga még a szindiko-anarchista korszakát élte, és 6 éves
kislányokkal pettingelt!
Büszkék vagyunk arra, hogy egész Európában senki nem tud olyan jó pörköltet főzni, mint mi,
magyarok.
Önök vajon mit szólnának hozzá, ha mi kritizálnánk a francia bouillabesse-t, a bécsi virslit vagy az
angol beefsteaket?
A pörkölt nem volt sótlan, de engedünk a nyomásnak, és a jövőben majd jobban megsózzuk.
--------------------Liberális EU képviselő felszólalása:
2/4. oldal, 2014-03-07, Kód: a-so-a-hir-es-ami-lesz-belole-1140306

www.tejfalussy.com

Én ugyan még életemben nem ettem pörköltet, de felháborító, hogy a jobboldali magyar
kormány meg meri azt csinálni, hogy cukor nélkül készíti a pörköltet! Illetve só nélkül!
--------------------Baloldali EU képviselő felszólalása:
A konzervatív magyar kormány jobbikos munkafelügyelők irányításával közmunkásokat
dolgoztat rabszolgaként az éttermeiben, akiket még a főzés alapelemeire sem tanít meg.
Nem csoda, hogy szegények még a sót sem tudják használni!
--------------------MSZP sajtóközlemény:
A Fidesz ismét gyalázatos módon lejáratta az egész országot azzal, hogy hagyta, hogy nemzeti
ételünketteljesen ehetetlen módon, só nélkül készítve tálalják fel az Európai Bizottság elnökének!
Barroso egy falatot sem tudott lenyelni belőle, így hazánk az ebédeltetés terén is az uniós
szégyenpadra került!
--------------------LMP sajtóközlemény:
Nem elég, hogy a Barrosonak egészséges, bio vega zöldsaláta helyett zsíros pörköltet adtak, de a
fideszesek még rendesen megsózni sem voltak képesek!
--------------------Jobbik sajtóközlemény:
Újabb bizonyíték arra, hogy az Uniós bürokraták nehezen tudják megemészteni azt, amit
mi, magyarok eléjük rakunk. A Fidesz pedig túlságosan is visszafogott a sózás terén.
Mindannyian tudjuk, hogy kik lopták el a sót az étteremből.
Ha a Jobbik lesz majd hatalmon, nem hagyjuk, hogy bárhol sótlanul készítsenek pörköltet!
--------------------Gyurcsány Ferenc beszéde az ebből az alkalomból összehívott nagygyűlésen, 12 ember előtt:
Lárifári! A FIDESZ ÉS SZEMÉLYESEN ORBÁN VIKTOR A FELELŐS – teljes mértékig –
(miközben a nyugdíjasoknak nem is telik pörköltre [legfeljebb csirkefarhátból {de arra is egyre
ritkábban}]) az elsózott és ehetetlen pörköltért. Végezetül pedig - bár távol álljon tőlem, hogy
gyűlöletet keltsek, de -Orbán Viktor DÖGÖLJÖN MEG, lehetőleg máma még.
A pörköltért, a köztársaságért!
--------------------Szijjártó Péter sajtótájékoztatója:
Az elmúlt nyolc évben a szocialisták a só nagy részét elsikkasztották.
A Fidesz kormány erejét megfeszítve küzd azért, hogy megfelelő mennyiségű só kerüljön minden
étterembe.
--------------------HVG:
A sót természetesen az Orbán-sóbányákból szállították - volna, de az előleg felvétele után a
megrendelés soha nem került teljesítésre. Már 2 napja nem tudjuk, hogy hova lett a só.
--------------------az Index címsora:
Barroso még sótlanabb lett
--------------------MTV Híradó:
Jósé Manuel Barrosot pörkölttel vendégelte meg a Fidesz képviselő csoportja.
Barroso ugyan (SÍPOLÁS) a pörköltet, de elismerően nyilatkozott róla.
---------------------
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Matolcsy György sajtóközleménye:
Hibás az a beállítás, hogy a pörkölt sótlan volt.
A só mennyisége teljesen megfelelt az uniós előírásoknak, csak a gazdaságpolitika sikereként a
pörköltben levő hús, paprika és szaft mennyisége 50%-kal magasabb volt, mint amit az MSZP el
tudott érni.
A következő évben az NGM a só mennyiségét is megemeli, így az uniós kritikusok vitorláiból
kifogjuk a szelet.
--------------------Mandiner blog:
Az egy teljesen korrekt, finom pörkölt volt, csak Barroso sósszájú.
Erről nem a Fidesz tehet.
Az ír gulyás például sokkal sótlanabb, csak az unió velünk akar példát statuálni.
--------------------Varanusz blog:
A pörkölt kétharmada víz volt. (Alatta vicces kép, amin Barroso búvárfelszereléssel halászik a
pörköltjében a húsdarabokra).
--------------------Gréczy blog:
Orbán továbbra is azt hiszi, bármit megtehet következmények nélkül. Ha akarja, só nélküli
pörköltet tálalhat fel Barrosonak.
Erről jut eszembe, Gyurcsány Ferenc MINDIG kiváló pörköltet főz.
--------------------Kurucinfo:
A cigók már a sót is elcsórjak a konyhából.
Nem ízlett a görbe orrúnak a disznóhús? Legközelebb adjanak neki cigánypecsenyét!
--------------------Piroslap blog:
Szándékosan rontották el, mert vörös volt.
--------------------Véleményvezér blog:
Blogunkba Michelin-csillagos szakácsok írnak. Az unortodox gazdaságpolitikának
köszönhetően mi magyarok már egy pörköltet sem tudunk rendesen megcsinálni. Ön szerint:
a) A Fidesz 100%-osan felelős a sótlan pörköltért?
b) A Fidesz 99,9%-osan felelős a sótlan pörköltért?
c) A Fidesz 99,8%-osan felelős a sótlan pörköltért?
d) Nem eszik pörköltet
--------------------Kertész Imre sajtóközleménye:
Ez nem egyedi, elszigetelt esemény, hanem az utóbbi időben minden magyar étteremre jellemző.
Az ilyen nemkívánatos jelenségek miatt döntöttem úgy, hogy kivándorlok, és pörkölt helyett
inkább bratwurstot meg sauerkrautot fogyasztok.
--------------------Konteo blog:
Így próbálták elérni, hogy Barrosonak felboruljon a sóháztartása?
--------------------Fórumozók hozzászólásai:
ORBÁN VIKTOR, GONOSZ TÖRPE TANÚJJ MEG FŐZNI!!!
Én nem ettem abból a pörköltből, de szerintem sótlan volt.
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