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TERRORIZMUS ELHÁRÍTÓ INTERPELLÁCIÓ ajánlás, válaszként Kövér László országgyűlési házelnök válaszára 

Kedves dr. Kövér László Országgyűlési Elnök Úr!  

      Amikor annak idején személyesen meglátogattál a Bakáts téri irodámban, megmutattam neked is a káliummal műtrágyázás
aszálykár fokozó mérgező hatását közvetlenül megjelenítő hatás kalibráló méréseinket!   Sajnos a NÉBIH  és  az Európai Uniós
Élelmiszer Biztonsági Hatóság azóta sem hajlandó fellépni a kálisóval mérgezés ellen!    Azt reklámoztatják, hogy az ételekben
és italokban ,„ártalmas a több konyhasó és kevés kálium, viszont egészséges az igen kevés konyhasó és sok kálium”! A hazai
Országgyűlést is ezzel csapta be a kálium mérgezően túladagolásai elleni interpellációt  1992. dec. 8-án szembehazudó három 
miniszter! (Kálisóval népirtással üríttetik ki az ingatlanokat a betelepülőknek?)  Ezekkel szemben csak egy jó, új országgyűlési
interpelláció lehet képes rendet csinálni! Ehhez ide mellékelem az általános iskolai végzettséggel is jól érthető biológiai hatás-
mérési egyértelmű bizonyítékokat!    Miniszterelnök úrhoz címezve, miután a rendőrök és ügyészek, s a NÉBIH-es államitkárok
is alkalmatlanok a mérgezések leállításra. Utóbbiak „Egészségvédő  innovációként” pénzelik a mérgeztetést, miközben a saját
felelősségüket az MTA hamis tudományos szakértőire hárítják át. Kérjük, hogy segítsetek leállíttatni a „Stop só” nevű csalást!
Hatásmérés-tudományi szakértői „népmentői javaslatomat” elfogadó válaszotokban reménykedve üdvözöl, Tejfalussy András 

Utóirat:  A  túladagolt káliummal talaj-, állat és ember mérgezéseket és a hamis „Stop
só innovációt” is leleplező  Kombinatorikus GTS-Antirandom hatásméréseken és az ok-
okozati  összefüggéseket  felderítő  APLA-software-en  alapuló  országos  veszélyfelderítő
hálózatnak  a  működtetéséhez  is  megfelelő  pénzügyi  innovációs  alap  létrehozásában  a
segítségüket kérve, tisztelettel megküldöm Dr. Palkovics László innovációs miniszter úr, dr.
Varga Mihály pénzügminiszter úr és dr. Matolcsy György MNB elnök úr részére is a jelen
dokumentumot!
 Budapest, 2019 november 14.  All Right Reserved!  Tejfalussy András (megoldás felajánló) 
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Kövér László országgyűlési házelnök OE-41/1115-2/2019 ikt. sz. válaszán alapuló közérdekű, nyilvános javaslat:

BioterrorIzmust elhárító interpelláció nyilvános ajánlása Orbán Viktor miniszterelnöknek a „Nemzeti Stop Só
Programmal”  és  „Chips-adóval”  a  magyarokra  rákényszerített,  fajirtó  hatású  „legalább  napi  4,7  gramm
káliumpótlás és legfeljebb napi 5 gramm konyhasó pótlás” „törvényi”  megszüntetéséhez

1. Bioterrorizmus a Nemzeti Stop Só Program! Halált is okozhat az optimális 15 és 25 gramm közötti napi konyhasó
dózis helyett ennyi vagy több kálisóval „sózás”, sőt, ennek a fele is!  A Fekete Angyal néven elhíresült hazai ápolónő is
kálisóval sorozat gyilkolt! Szívműtétekhez szívleállításhoz, de az USA-ban  kivégző méregként is alkalmazzák a kálisót!
2.  A „Belgyógyászat  alapvonalai  2”  című,  ma is  érvényes  orvosi  tankönyv  szerint,  az étkezéssel  egy  nap alatt
bejuttatott 5 vagy 8 grammnál több kálisó, a 2,2 és 3,5 grammnál nagyobb napi kálium dózis, a felnőtt EKG-jét is torzítja,
vagyis rontja a szívműködését. (Szerzők: Magyar és Petrányi professzorok, kiadó: Medicina).
3. „Az intenzív betegápolás emélete és gyakorlata” című (Dr. Varga Péter és társai által, többek között az Országos
Igazságügyi Orvostani Intézet vezető Dr. Szabó Árpád által is írt, kiadó: Medicina) orvosi tankönyv szerint az egy órán
belül akárhogy, akárhonnan a vérbe jutó 20 mval/liternél vagy 40 mval/liternél, azaz 0,8 grammnál vagy 1,6 grammnál
több kálium (hogy melyik, az a vérben lévő egyéb anyagoktól függ), valamint az egy napon belül a vérbe jutó 280 mval-
nál, azaz 11 grammnál több kálium mindenkinek veszedelmesen rontja a szívműködését (veszélyesen hyperkalaemizál).
4. Ezzel szemben, a „Tápanyagtáblázat Táplálkozástan és tápanyag összetétel” című könyv (szerkesztette Dr. Bíró
György és Dr. Lirder Károly, kiadó: Medicina), napi 3,5 gramm kálium pótlást javasol egy felnőttnek. Közben napi 15 és
25 gramm közötti mennyiségű konyhasó pótlást ajánl optimálisként a fizikai munkát végzőknek és a sportolóknak, de
minden más felnőttnek csak napi max. 5 grammot. A Ringer infúziónál miért azonos mindenkinél a dózisarány? Miért??
5. Ez  ügyben  a  FIDESZ (dr.  Pap János)  és  az  MSZP (Dr.  Kovács  Pál),  általam előkészített  közös  interpellációja
parlamenti szakbizottsági vizsgálatát úgy gátolták meg a  KDNP-s  Surján László, Gergátz Elemér és Keresztes K.
Sándor miniszterek (1992. december 8-án, 8253. számon előadott teljesen hamis válaszukkal), hogy semmibe vették a
fenti biológiai hatás kalibráló mérési tényeket, s teljesen veszélytelennek tüntették fel az élelmiszerek káliumtartalmát a
korábbi többszörösére növelő kálium műtrágyázást és a konyhasó helyett kálisóval „ételsózást”. Emellett egy hozzám
intézett levelében miniszterként dr. Surján László az állította, hogy szájon át bejuttatva a kálisó napi 133 grammig, a
kálium tehát napi 70 grammig veszélytelen! Ezeket feltehetően  MTA-s szakbizottságok csalói beszélhették be neki ?! 
6. Beiktatták,  belecsalták  a  hazai élelmiszer  törvénybe,  hogy  „nátrium mentes”  és  „csökkentett  nátriumtartalmú
étkezési  só”  is  korlátlanul  forgalmazható  és használható étkezési  célra,  s  hozzá módosították  a hazai  étkezési  só
szabványt, ami ez előtt előírta, hogy valamennyi étkezési sóban legalább 97% legyen a konyhasó. Ma csak azoknál az
étkezési sóknál kötelező az ekkora  konyhasó tartalom, amelyekre az új szabvány számát ráírják! Azóta országosan is,
„egészségvédő és gyógyhatású, lehető legjobb étkezési sóként” árusítják a korábban patkányméregként bevált kálisót! 
7. A Béres Rt. is, akadémiai szakbizottsági ajánlással, gyógyító étkezési sóként árusítja a felerészt kálisót tartalmazó
„VIVEGA”-t, s a Családorvosi Havilapban is reklámozták! Izraeliek „Star-K kosher tanúsítványos BONSALT („jósó”)
étkezési sóként” reklámozzák a mérgező hatását nem ismerő magyaroknak, magyar zsidóknak is a kálisót, lásd internet!
8. Életveszélyes megtévesztés az étkezési só fogalmát a nem konyhasóra átértelmezés  !   Ehhez tudni kell, hogy
1950-ben Nobel díjat kapott az a három mellékvesekéreg kutató, akik az étkezéssel bejuttatott túl kevés konyhasó és
vagy túl sok kálium magas vérnyomást és számos egyéb betegséget, életrövidülést és ivartalanodást is okozó népirtó
hatását egyértelműen bebizonyították. Az erre vonatkozó biológiai hatásméréseiken alapuló megállapításaikat lásd a
VÁLASZOK A „NEMZETGYILKOSSÁGI KÍSÉRLETEKRE” címmel mellékelt dokumentáció 100./82 és 100./83 oldalán!
9.  Köszönöm  Orbán Viktor  miniszterelnök úrnak, hogy  Kozma Imre lelkész úr javaslatára a napi étkezési konyhasó
dózist felemelte a kisgyermekeknél  2 grammról  5 grammra, de ez a felnőtt gyerekek és a felnőtt emberek részére túl
kevés. Mindenkinél, étkezéssel is, a Ringer infúziós oldattal vérbe juttatott víz, konyhasó és kálium dózis lehet optimális!
10. A gyógyító Ringer infúziós oldattal egy nap alatt 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm
káliumot  pótolnak.  Étkezéssel  is  csak  ennyi  szükséges,  a  sokkal  több  kálium mérgező!  A kálisóval  sózás  hatását
ellenőrző (a kezelő orvosok és a gyógyszerészek elől gondosan eltitkolt) OÉTI-s hazai klinikai kísérletek során 10 addig
egészséges felnőtt közül mindegyikük vizelet kiválasztása órákra felére csökkent, miután éhgyomorra 2 gramm kálisót
(0,88  gramm káliumot) tartalmazó  fél liter vizet megittak. Azután, hogy 4  gramm kálisót ittak, kb.  1 órán keresztül 5
mmol/liter fölé, azaz a vérszérumuk kálium tartalma minden sejtet mérgezőre nőtt, s ez a szívműködésüket is ronthatta!
A hamis Nemzeti Stop Só Program és Chips adó törvényeivel a Kormány legalább   100   magyar életét veszi le naponta!!!  

1. melléklet:     VÁLASZOK A „NEMZETGYILKOSSÁGI KÍSÉRETEKRE”. "Ébredj Hazám, mert ha most nem ébredsz,  
Soha többé nem lesz ébredésed..." Petőfi Sándor  (www.tejfalussy.com honlap, „Intézkedéseink” rovat, 1154./1.)

Magyarország, 2019. november 14.  

Tisztelettel: 

Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök,  megbízás  nélküli  kárelhárítást  folytató  méréstudományi
szakértő  (1-420415-0215,  an.:  Bartha  Edit),  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.  Levelezési  cím:  1036
Budapest, Lajos u. 115. III. 18., e-mail:  ujvizforras@gmail.com, Tel.:  +36 20 218 1408,  Nyilvános letölthető

honlap:  www.tejfalussy.com   ( „HIHETŐMAGAZIN” ) 
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