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Tárgy: Törvény hatályon kívül helyezési közérdekű javaslat

UKRÁN ÁSVÁNYVÍZZEL TUDATMÓDOSÍTÁS
Csak a "nátrium + kálium" súlyösszeget írják rá, mintha mindegy lenne az
élelmiszerek nátrium : kálium aránya:

A módszer az alábbi rasszista izraelita diszkriminációs törvényeknek felel meg,
amelyeket az illetékeseknek már rég hatályon kívül kellett volna helyez(tet)nie,
hogy ne legyen holokauszt, amivel a világról az összes zsidót ki akarják irtani:
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Egy ismerősöm témához kapcsolódó megjegyzése, s arra adott nyilvános válaszom,
egy egészségrontás elhárítási, közérdekű javaslat és büntető feljelentés kíséretében:
feladó:F. . . .
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
dátum:2015. július 7. 14:32
RE: HOZZÁSZÓLÁST KÜLDÉS AZ IVÓVÍZ ÉS SÓZÁS ÜGYÉBEN A "MAI IGE"
tárgy:
HONLAPNAK
küldő:t-online.hu
:Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt fontos.
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„ Megjegyzésem.
Magyarországon egyes vidékeken sajnálatos népbetegség a golyva (pajzsmirigy
túltengés) ami egyértelműen a szervezet jód-hiányára vezethető vissza!
Itt viszont egyesek nagyon félremagyaráznak dolgokat! – pl.
„A 3 liter Ringerben is 3 liter víz és 27 gramm konyhasó van, és emellett csak0,4 gramm kálium. (felnőttnek
sem kell naponta több káliumot bejuttatni a vérébe.).
Egyébként az élő egészséges ember testnedvei is ilyen ezek arányban tartalmazzák ezeket a „vérelektrolít”
anyagokat. Ez a természetes.arányuk.

Ez lehetne mind valóban igaz, ám ehhez tudni illik (és kell) még - a jódnak emberi
szervezetbe való bevitele önmagában elemi jód-ként egyáltalán NEM LEHETSÉGES. Mert
eléggé mérgező!
Tehát valamely közismertebb és nem túl drága „emberbarát” sóvegyületének formájában
kellett megoldani.
Hogy aztán a választás valamikor pontosan a káliumjodidra mint sóra esett - az bizony egy
dolog.
Sajnos nagyon sokan ilyenkor „túlokos” hozzászólásaikban egyáltalán nem a jódbevitelt
említik meg, hanem CSAK a káliumnak a bevitelét!
Itt valójában az egész kálium összmennyiség annyira elenyésző és csekély, hogy bátran
mondhatjuk és jelenthetjük ki – szinte nyomelemnyi mennyiség.
Mint például a korpásodás elleni shamponoknál a nyomelemnyi szelén, a fogszuvasodás
elleni fogkrémeknél a szuvasodást gátló fluor, a lábgombásodás ellen az ezüst, , stb. stb.
F ... László
From: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy [mailto:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com]
Sent: Tuesday, July 07, 2015 11:06 AM
To: peter.harrach@parlament.hu
Subject: HOZZÁSZÓLÁST KÜLDÉS AZ IVÓVÍZ ÉS SÓZÁS ÜGYÉBEN A „MAI IGE” HONLAPNAK

MEHNAM-info / Antiszemétizmus
Iratjel: hozzaszolasom-a Mai-Ige-hez-150707”
------------------------------------Válaszom a fenti megjegyzésre

Verőce, 2015. július 10.

Nem én magyarázok félre: A konyhasóhoz kálium-jodid (KJ) keverés, a túladagolása esetén
mérgező kálium konyhasóban szerepeltetése, „szoktató tudatmódosítás” is lehet. Ilyenkor a
kálium mennyisége még minimális. Csak 15-től 25 mg kálium-jodidot engedélyez a magyar
szabvány. Ma már 100% kálisó (KCl) tartalmat is jelenthet a „K” szerepeltetése. Lásd Redi só,
vagy „BONSALT” A BONSALT-ot "kóser tanúsítványos biotermékként" is reklámozzák az
interneten. (Izraelben a tényleges kóser só a legtisztább NaCl konyhasó, kálium-jodid nélkül.)
Korábban nálunk is ilyen volt a kóser konyhasó (a „SEE SALT”).
A hazai egészségügy vezetői semmibe veszik az étkezési sókra korábban kötelező magyar
szabványt (MSZ-01-10007/82). A semmibevételt „élelmiszer rendelet módosítással” tették
lehetővé: különleges célra (fajirtás?) megengedték az étkezési konyhasó kálisóra cserélését.
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Azóta, hogy a szabványt „keresztbeverte” az élelmiszer rendelettel a minisztérium, fluor
tartalmú sót is árusíthatnak. Például a verőcei CBA üzletben is láttam a K és fluor tartalmával
reklámozott étkezési sót. Nincs ráírva, hogy mennyi a fluor tartalma ! Ezen CBA bolt pultjain
21-féle étkezési célra árusított sót számoltam össze. Csak egyre láttam ráírva, hogy megfelel
az összetétele az magyar szabványnak. Ebben a CBA-ban korábban volt gyógyszerkönyvi
tisztaságú konyhasó is. Miért tűnt el a pultról? Egyik CBA sót sem merném jó szívvel ajánlani
mivel, ha ki is derül róluk, hogy mérgező mennyiségű káliumot vagy fluort stb. tartalmaznak, a
Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (NÉBIH) illetékesei letagadhatják a veszélyességét.
Lásd a nyírtassiak csalását: a csökkentett nátriumtartalmú sóban 100% volt a mérgező kálisó.
A NÉBIH-esek szerint ebben csak az volt a probléma, hogy „állati takarmányként használatos
kálisót” árusítottak étkezési sóként, s a ráírt 30% helyett 100% kálisó volt a csomagokban.
Valójában tilos lenne állati takarmányként kálisót árusítani, mivel az állatokat is megmérgezi.
Miért ellentétes az egészségügyi megbízhatósággal a só árazás a CBA-nál? Azután is, hogy a
konkrét méréstani bizonyítékok megmutatásával, felvilágosítottuk Noszlopy Zoltán urat, aki
a CBA kereskedelmi vezérigazgató helyettese, hogy életveszélyes méreg a kálisóval kevert
só. Például a felirata szerint a konyhasóval 1 : 1 arányban kevert kálisó is, a CBA-s BONOSAL.
A feliratai szerint „kiegyensúlyozza a szervezet kálium : nátrium arányát”. Valójában elrontja
a testnedvek élettanilag optimális nátrium : kálium egyensúlyát. Az optimális arányé tkezésnél
is a Ringer infúziós oldat dózis arányai szerinti: víz : konyhasó = 110 , nátrium : kálium = 30.
Noszlopy úr jól tudja, hogy az 1 vagy 2 gramm káliumot tartalmazó oldat egyszerre megivása
is már elrontja a szívműködést. EKG torzulás bizonyítja! A bizonyítékok a www.tejfalussy.com
honlap EMAIL- KÖNYV, MEHNAM és Video rovataiban is megtekinthetők.
A fentiekre is tekintettel jó lenne, ha a CBA országos irányító központja gondoskodna róla,
hogy mindegyik CBA üzlet tegye ki a pultjaira a gyógyszerkönyv tisztaságú étkezési sót. Arról
is gondoskodniuk illene, hogy az áraik az egészségügyi megbízhatóságot tükrözzék, az ezzel
ellentétes érdekeltségek helyett. Mindegyik étkezési sóra írják rá, megfelel-e a valamennyi
étkezési sóra vonatkozó érvényes magyar szabványnak, vagy nem. Függetlenül attól, hogy van
e forgalomba hozatali engedélye a szabványsértő étkezési sóknak. A Ringer-oldat szerinti
víz : konyhasó : kálium dózis arányoktól eltérések egészségügyi veszélyeit is sorolják fel a
szabványt sértő étkezési sók feliratai. És a fluor %-ot és a veszélyességi határértékeket is.
(A jódot a jódozott konyhasó helyett pl. a "Jodaqua"-val is lehet pótolni. Ehhez találták fel.)

Közérdekből végzett megbízás nélküli nemzetbiztonsági kárelhárításunk keretében
közérdekű javaslatként kapja dr.Trócsányi László igazságügyi miniszter a Talmud
rasszista faji diszkriminációs törvényei, s az azokat megvalósító hazai törvények,
pl. a kálisóval „sózást” is engedő élelmiszer rendelet hatályon kívül helyezésre.
A diszkriminációs törvényeket és élelmiszer rendelet érvényben tartó fajirtó
bűnszervezet és a fedezői elleni feljelentésként kapja: ORFK Panasziroda.
Várva Noszlopy Zoltán úr vez.ig.h. úr remélhetőleg a várt intézkedését tartalmazó válaszát is,
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit), Magyarország, Verőce, Lugosi u. 71. ,www.tejfalussy.com,
magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 202181408
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu;
miniszter <miniszter@vm.gov.hu>;
peter.harrach@parlament.hu
dátum:2015. július 10. 13:27
Törvény hatályon kívül helyezési közérdekű javaslat ás feljelentés. UKRÁN
tárgy:ÁSVÁNYVÍZZEL TUDATMÓDOSÍTÁS Csak a "nátrium + kálium" súlyösszeget írják rá,
mintha mindegy lenne az élelmiszerek nátrium : kálium aránya . . .
küldő:gmail.com

Fazakas László válaszai a fentiekre:
feladó:Fazakas László <fazakasl@t-online.hu>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
dátum:2015. július 10. 17:10
RE: HOZZÁSZÓLÁST KÜLDÉS AZ IVÓVÍZ ÉS SÓZÁS ÜGYÉBEN A "MAI IGE"
tárgy:
HONLAPNAK
küldő:t-online.hu
:Ez az üzenet főként azért fontos, mert közvetlenül Önnek küldték.
Én ehhez már nem is igazán tudok hozzászólni!
A vásárlóknak ugyanis teljes mértékben a szuverén joguk, hogy éppen milyen étkezési
sót vásárolnak, jódozottat avagy jódozatlant, hiszen nem csak egyféle minőség van az
üzletekben.
Van bányasó /vagy magyarul – kősó/ - (lengyel, román vagy ukrán eredetű), és vannak
persze a mindenféle párolt tengeri sók (görög, spanyol, olasz, stb.).
A szabvány valójában (és valóban) 15-20 mg káliumjodidot enged meg.
Most hogy ki engedélyezi például a Horváth Rozi féle konyhasóban a 40-50 mg-ot, az
megint más kérdés! NEM KÖTELEZŐ MEGVENNI - ráadásul még drága is!
Egyébként a kiszerelt konyhasóknál maradva - a kilós tételekben azok az elenyésző
miligrammok – magyarán mondva – valójában inkább lepkefing kategória! És a lényege
NEM a kálium mint ion bevitele, hanem a jód mint nyomelem bejuttatása az emberi
szervezetbe (a jódhiányos helyeken!)
Tisztán kálium-sót valójában nem árulhatnak igazán, mert az tényleg mérgező!
Amint az indiai sherpák – akik mindenféle arzén-vegyületeket esznek, hogy a Himalája
„felmenőit” (a mindenféle hegymászó expediciók) kiszolgálva jól viseljél a ritka, magaslati
oxigénhiányos levegőt – az
megint egy másik tészta. Még egyikük sem halt bele.
Ha pedig az ember nap nap után nézi a TV reklámokat, benne nyomatják ám ezerrel a
képünkbe a patikákban recept nélkül kapható, un. „richteres dobozos” szívgyógyszert - a
Panangint.
Arra bezzeg tolong a sok bolond, holott annnak fele-fele aránya a kálium- és magnézium
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aszparaginát! Olyankor nem lenne káros a magas káliumbevitel? - kérdezem én.
Szerintem teljesen feleslegesen túl van lihegve ez a „sókérdés” ….
Az megint más, hogy a chips-eket és egyéb sült marhaságokat a fiataloknak totál nátriumglutamáttal nyomatják (ízfokozó) hogy minnél többet egyenek meg belőle. Aztán persze
híznak, no meg ott van az a fránya só ….
„Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő feltaláló”
Ez itt a nagy baj – kérem, amikor beindul a hozzá nem értők folyamatos népriogatása!
Én 43 évet húztam le a nehézvegyiparban, mindenféle iskolákat jártam a mindenféle
kémiai tudományok terén, de azt nem tudom elhinni, hogy egy okleveles villamosmérnök
kémiai kérdésekben jól megmondja a frankót ….
Szerintem csak próbálkozik – háttér-ismeretek nélkül ….
Miért nem kérdeznek meg inkább ebben a só-témában egy igazi vegyészt vagy egy
gyógyszerészt? Esetleg valami embergyógyító orvost?
Jó ez valakiknek, hogy állandóan megy itt a teljesen alaptalan káliumos riogatás?
A sok hülyeember, aki simán beveszi a maszlagot, az a 20-30 forintos bolti konyhasó
helyett megveszi 3-500 forintokért azt a koszos, szinte ipari minősítésű parajdi sót.
Mert az aztán a frankó! Nahááát!
FL.

Fazakas László nekem (?) küldözgetett „vélemény nyilvánításairól”, most már nyilvánosan
A www.tejfalussy.com honlapon megtalálható a szakmai önéletrajzom. A tudományos
soktényezős fizikai és biológiai hatásmérésekre vonatkozó nemzetközi szabadalmaimmal
együtt. Ezek alapján pl. több tízezer parcellán végeztünk mezőgazdasági vegyszer hatás
vizsgálatokat. A kálium növényélettani hatásaival kapcsolatban. Megállapításaimat konkrét
hatás mérésekre alapoztam. A z élettani hatás mérésekbe a volt munkahelyem vezetőit, a
MÉM-NAK agrokémiai főosztályvezetőjét, valamint a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi
Minisztérium Agrokémiai Főosztály vezetőjét, Dr. Nagy Bálint professzort is bevontam.
Bevontam akadémiai orvosdoktort Prof. Dr. Papp Lajos is. Gyermekgyógyász főorvost is,
Igazságügyi Orvosszakértői intézet vezetőt is, A Kútvölgyi Kórház vezetőjét is, rendőrségi
biokémikust is, rendőralezredes természetgyógyászt, ENSZ szakértő állatorvost, BME
méréstani tanszékvezetőt is, akadémikus fizikust is, Országos Mérésügyi Hivatali elnök
helyettest, MTA elnöki titkárság vezető élettan tanárt, agráregyetemi talajtani professzort
is. Sőt neves jogászokat és lelkészeket is. Fémfizikai, mezőgazdasági, kémiai kutatási
területeken is nagyságrendekkel gyorsítottam a tudományos hatás vizsgálaton alapuló
kutatásokat a nemzetközi szabadalmaimban szereplő tudományos kutatás gyorsító GTSAntirandom sofware-rel. Jelenleg is ez gyorsítja az MTA Központi Kémiai Kutatóintézet
katalizátor kutatásait. Minisztériumi és országgyűlési szakértői megbízásokat teljesítettem.
Mindezekről közzétettem a vonatkozó dokumentumokat a www.tejfalussy.com honlapon.
Vagyis feltehető a kérés, hogy a honlapomat tanulmányozó „internetes ismerős” Fazakas
László miért becsmérli ennyire a tudományos munkásságomat? Azért rágalmaz a zavaros
észrevételeivel és a becsmérlő megjegyzéseivel mert hiányos a hozzáértése? Vagy azért,
mert túlteng a beképzeltsége? Vagy azért, mert zavarkeltésből, mások becsmérlésből élő
ügynök? Netán erre kötelezi a Talmud? Rágalmait jelzem a rendőrség és bíróság felé is!
Verőce, 2015.07. 10. Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Fazakas László <fazakasl@t-online.hu>
másolatot kap:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
dátum:2015. július 10. 22:11
Re: HOZZÁSZÓLÁST KÜLDÉS AZ IVÓVÍZ ÉS SÓZÁS ÜGYÉBEN A "MAI IGE"
tárgy:
HONLAPNAK
küldő:gmail.com

Feljelentés Fazakas László rágalmazó "vélemény nyilvánításai" ügyében:
Dr. Darák Péter elnök
Kúria Legfelsőbb Bíróság
1055 Budapest, Markó u. 16.
Tisztelt Elnök Úr!
Tekintettel az adott tárgykörben lévő bírósági elfogultságokra, "Fazakas László"
melléklet szerinti "vélemény nyilvánításai" ügyében Önt kérem arra, hogy adja át
az ügyet egy olyan nem elfogult bíróságnak, amelyik alkalmas rá, hogy eltiltsa
„Fazakas Lászlót” attól, hogy engem tovább becsmérelhessen. A lakcímét és
egyéb adatait az ügyben egyébként is kért nyomozás útján kérem megállapítani.
Egyúttal arra is kérem, hogy a megbízás nélküli kárelhárítási díjam kifizetésére
is intézkedjen. Ugyanis a Fővárosi Bíróságnál 1993-ban benyújtott keresetet a
mai napig sem tárgyalták le. A gilisztázási hitelezési csalást fedező teljesen
hamis legfelsőbb bírósági elvi határozat miatt. Meg amiatt, mert az ügyészek
nem hajlandók vád alá helyezni a hitelezési csalás szervezőit és lebonyolítóit. A
kereset akkori ügyszáma: 2.P.20.129/1993. volt.
Verőce, 2015. 07. 10.
Tisztelettel:
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő
feltaláló (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), Magyarország, 2521 Verőce, Lugosi u.
71. ,www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 202181408
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András Béla Ferenc Sydo
Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
másolatot kap:
László Weixl-Várhegyi <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>
titkos másolat:. . . .
feladó:

dátum:2015. július 10. 23:41
tárgy:Feljelentés Fazakas László rágalmazó "vélemény nyilvánításai" ügyében
küldő:gmail.com
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