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VÁDIRAT a sózás csökkentésre agitáló Femina cikkért felelősök ellen 
 
 
 

feladó: 

  
 
 
tiszta.nacl <tiszta.nacl@gmail.com> 

címzett:  Tejfalussy András <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com> 
dátum:  2014. április 25. 13:13 
tárgy:  sóról 
küldő:  gmail.com 

hitelesítő:  gmail.com 
 
Ismét egy hamis cikk a sófogyasztásról. 
 
http://www.femina.hu/egeszseg/sofogyasztas_veszelyei  
 
 

feladó:  András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com> 
címzett:  "tiszta.nacl" <tiszta.nacl@gmail.com> 

másolatot kap: 

 Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>; 
 Elnok@kuria.birosag.hu; 
 Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>; 
 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>; 
 Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu> 

titkos másolat: 

 Irina Lévai <levai.irina@gmail.com>; 
 zezso <zezso@t-online.hu>; 
 Szeszák Gyula <szeszak.gyula@upcmail.hu>; 
 "Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>; 
 "dr.monostory.attila@gmail.com" <dr.monostory.attila@gmail.com> 

dátum:  2014. április 26. 19:51 
tárgy:  Re: sóról 
küldő:  gmail.com 

 
 

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli 
ügyvitel keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító méréstani szakértő 
feltaláló (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 202181408, www.tejfalussy.com) 

MEHNAM / Jogjavítás                                                      Iratjel: fajirto-femina-cikkirot-feljelentes-160426 

 

Tisztelt Vona Gábor, a Jobbik Magyarország elnöke! 

 

A fiziológiás víz/konyhasó dózisarány 110, a nátrium/kálium dózisarány pedig 30, lásd az infúziós Ringer 
 fiziológiás sóoldat - testnedvekével egyező és ezért étkezésnél is optimális dózisarányait. Az ettől több ezer 
%-kal eltérő nátrium/kálium dózis 

arányt egészségjavítónak bebeszélők ("Stop só program") tömeggyilkosok.  A FEMINA cíkkét kieszelő, író 
személy(ek) is. Hibás hatásvizsgálatok eredményei hamis statisztikákra alapozva tudatosan közveszélyt 
okoznak. Magyar emberek életét rövidíti le. Itt is mellékelem a Femina-cikk író(i) és az ő(ket)t felbujtó és 
bűnpártoló aljas bűnözők, köztük ügyészek ellen is az előbb megküldött komplex feljelentést. 

 

www.tejfalussy.com
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Ezúton felkérem a Jobbik parlamenti frakció belső- és kültag jogászait, hogy fogalmazzák meg a 
pótmagánvádat. Ugyanis nyilvánvaló az eddigiekből, hogy a csaló akadémikusok szakvéleményeire alapozó 
miniszterek, rendőrök, ügyészek, bírák semmibe fogják venni a zsidó fajirtást bizonyító elemi természeti 
tényt, a testnedvek víz/NaCl=110 és Na/K=30 arányait is  

 

Verőce, 2014. 04. 26. Tejfalussy András, feljelentő méréstani szakértő 

 

 

2014. április 25. 13:13 tiszta.nacl írta, <tiszta.nacl@gmail.com>:

4 melléklet

 
feljelentes-a-diszkriminalo-zsido-orvosok-ellen-140426 
 
ppa-Kasler-Miklos-M1-Nagyvizit-140425 
 
Világfőrabbi tömeggyilkos (EmailKonyv19-Ujorvoslas-Forabbival-090209a) 
 
zsidofajirtasellenivedekezesifelhivasI140425ppa 
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www.tejfalussy.com


