
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  tudományos  szakértő 
(www.tejfalussy.com, +36-202181408,  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  ).  
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TÖMEGGYILKOSSÁGBAN BŰNSEGÉDKEZÉSI VÁDDAL FELJELENTEM A KOSSUTH RÁDIÓ VEZETŐJÉT 

Bizonyítékok: 1./ http://www.elelmiszer.hu/friss_hirek/cikk/haromszor_annyi_sot_esznek_a_magyarok__mint_kellene

2./  Élettani  szempontól,  a víz,  a konyhasó és  a kálium pótlása étkezésnél is  a  test  folyadékok szerinti  természetes  
(víz/NaCl=110, Na/K=30 arányban optimális). A Ringer fiziológiás infúziós oldattal is ilyen dózisarányokkal pótolják.  
Ezt annak idején a Kondor Katalin által velem készített interjúban is elmondtam, és Prof. Dr. Papp Lajos akadémiai 
nagydoktor szívsebész mellékelt szakvéleménye is igazolja, hogy étkezésnél is a Ringer oldat szerinti dózisarányokkal  
optimális víz, nátrium, kálium, klór és víz pótlás. Ezzel szemben a Kossuth Rádió a Stop Só kormányprogramban előírt  
napi 2 gramm nátrium és 4,7 gramm kálium pótlást népszerűsíti a fenti hirdetésében  vagyis az Na/K=0,43 dózisarányt. 
Miután  1950-ben  Nobel  díjat  is  kaptak,  akik  patkányokon  és  embereken  konkrétan  elvégzett  élettani  mérésekkel 
kimutatták a nátriumpótlást csökkentés és káliumbejuttatást növelés életrövidítő és ivartalanító hatását. Nyilvánvaló,  
hogy az optimális Na/K=30 dózisaránytól több ezer százalékkal eltérő dózisos nátrium és kálium pótlást népszerűsítő  
Kossuth  Rádió  vezetője  és  társai  népirtó,  fajirtó  tömeggyilkosok.  Bibliai  fajirtási  módszer  a  betelepülő  zsidóknak 
kenyér- és vízmérgezéssel „helycsinálás”, lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/2, 22, Talmud,Baba kamma 93 b. lap és 
Talmud Taanith 10. a. lap.  A népirtás áldozatai a kenyerét (a pékek) konyhasó helyett kálisóval „sózással” mérgezik, a  
vizet meg a szennycsatornákkal az ivóvíz készítéshez használt folyókba vezetett vírusokkal és mérgező vegyszerekkel.

Követelem, hogy ezeket a fajirtó bűnözőket vagy zavarják ki Hazánkból, vagy ítéljék halálra/életfogytiglanos-börtönre!

Verőce, 2014. 04. 09. Tejfalussy András
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