
FELJELENTÉS 

E-mail könyv 26.

Verőce, 2009. 07. 17.
Tejfalussy András 



Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárításként:

BIBLIAI ZSIDÓ NÉPIRTÁSI SOFTWARE (I.) 
ÉS ELLENE VÉDEKEZÉSI SOFTWARE (II.) 

I.

A BŰNÖZÉS TUDATOSSÁGÁNAK BIZONYÍTÁSA

A HAZAI ZSIDÓ, KOMMUNISTA, MAJD ZSIDÓKERESZTÉNY TÖBBSÉGŰ KORMÁNYOK 
VÉLETLENSZERŰ MÓDON, DE TERVEZETT MÉRTÉKBEN (A ZSIDÓ ÉLETTÉR BŐVÍTÉSI 
TERVEK SZERINT?) FOKOZATOSAN KIIRTJÁK A  HAZAI NEM KÓSER ÉTKEZÉSŰEKET 
(ZSIDÓKAT IS?) AZON BIBLIAI-TALMUDI MÓDSZERREL, HOGY KÁLISÓVAL KEVERT 
KONYHASÓVAL (!) MÉRGEZTETIK A  NEM ZSIDÓK TERMŐFÖLDJEIT ÉS ÉTELEIT, S 

EKÖZBEN MEGAKADÁLYOZZÁK A NEM ZSIDÓK RÉSZÉRE A TISZTA IVÓVIZET 
FOGYASZTÁST, AZ ALÁBBI BIZONYÍTÉKOKBÓL VILÁGOSAN LÁTHATÓAN:  

1.





2.



3

Nem zsidók részére hazánkban árusított kálisóval kevert konyhasók







4.

Kóser bolti sókban nincs kálisó



5.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 
IS LETAGADTÁK, HOGY A NEM KÓSER BOLTOK A KONYHASÓT 

KÁLISÓVAL ÖSSZEKEVERTEN ÁRUSÍTJÁK 





6.

A MAGYAR SZABVÁNY VALAMENNYI NEM KÓSER ÉTKEZÉSI 
KONYHASÓBAN IS TILTJA A KÁLISÓ LEGKISEBB MENNYISÉGÉT IS. 

7.

A WHO-, EU-, S HAZAI  ÉLELMISZER RENDELETI (ÉLETRÖVIDÍTŐ HAMIS) 
ELŐÍRÁSOK,  MEGSÉRTVE A MAGYAR SZABVÁNYT, „MEGENGEDIK”, 

HOGY A NEM KÓSER ÉTKEZÉSI SÓK, A KONYHASÓ HELYETT, 
(AKÁRMENNYI) KÁLISÓT TARTALMAZZANAK:



WHO kódexes csalás



Magyarországi egészségügyi hatósági csalás:







A szabványt sértő, életrövidítési célú tudatos országgyűlési/hatósági csalás, hogy rendeletileg 
megengedték a „csökkentett nátriumtartalmú” és „nátriumszegény” étkezési sók forgalomba 
hozatalát, semmibevéve a magyar  szabványt, amelyik valamennyi étkezési sóra vonatkozóan 
kötelező jelleggel előírja a legalább 97%-os konyhasó tartalmat. A csalást úgy valósítják meg, 
hogy a kálisót nem említő élelmiszer rendelet alapján kicserélik a konyhasót kálisóra a nem 
kóser étkezési sókban (a mózesi-talmud népirtási software -nek megfelelő gyakorisággal):



8.

A konyhasó pótlás akadályozással és a kálium pótlás felgyorsításával a  nem kóser 
étkezésűeket (zsidókat is) kiirtó életrövidítés az USA Akadémiájáról szervezett 

tudományos jellegű csalás:





9.

Az élettanilag optimális nátrium/kálium (konyhasó/kálisó) pótlási fiziológiás mennyiség és 
-arány a Ringer infúziós oldat dózisainak felel meg: A Ringer oldatban 99% desztillált víz és a 

30/1 a konyhasó/kálisó arány:



9.

 A HATÓSÁGOK ÉS A MÉDIA AZT IS BEBESZÉLIK A NEM ZSIDÓKNAK, 
HOGY A TÚLSZENNYEZETT IVÓVÍZ KEVÉSBÉ ÁRTALMAS, MINT A 

TELJESEN TISZTA DESZTILLÁLT VÍZ



A NÉPSZABADSÁG LAPBAN MEGJELENT HAMIS TANÁCS

 

A „VÍZMÉRGEZÉSI VESZÉLY” EGY FELNŐTTNÉL LEGFELJEBB CSAK 15 
LITER/NAP FELETTI DÓZISÚ DESZTILLÁLTVÍZ IVÁS ESETÉN FORDUL 

ELŐ, DE AKKOR IS CSAK ABBAN AZ ESETBEN, HA EZ IDŐ ALATT 
NAGYMÉRTÉKBEN  HIÁNYOS A KONYHASÓ-PÓTLÁS: 





II.



Iratjel: GyogyszertariSoVasarlas090312

Tisztelt Levélíró!

Miután a honlapunkon ajánlott egyik gyógyszertártól nem sikerült tiszta konyhasót kapnia, levelét 
megküldtem feljelentésként dr. Petőfi Attilának, a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjének, már csak 
azért is, mivel ő vette semmibe a kálisó mérgező hatásait bizonyító klinikai jelentéseket az előző 
munkakörében, vagyis személyesen is felelős azért, hogy itt tart az ország, tömegesen pusztul a 
magyar  lakosság a  konyhasóba kevert  kálisó miatt.  (Hamis szakvéleményekkel,  ő  állíttatta  le  a 
13.B.24.211/1993/2. PKKB végzésre indult nyomozást).

Véleményem  szerint  mindenki  vigye  a  saját  sóbeszerzés  sérelme  ügyét  a  Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, vagy a bírósághoz, mivel a bolti sókban annyi is lehet a kálisó, hogy 
a  konyhasónál  szokásos  (lásd  Ringer,  vagy  Salsola  infúziós  oldatok)  fiziológiás  dózis  szerinti 
mennyiségben fogyasztva, sokkal több káliumot juttathatnak be a szervezetbe, mint amennyinél már 
elő van írva a laboratóriumi vérszérum káliumszint-,  ill.  EKG ellenőrzés, lásd a Kálium Retard 
tablettához tartozó figyelmeztetést a gyógyszertári számítógépben.

Magánszemély  megrendelheti  a  nem  vényköteles  anyagokat  a  gyógyszertáraktól.  Ha  olcsóbb 
felíratni  az orvossal,  fel  is  irathatja azokat.  A benzinkutaknál is lehet rendelni nem vényköteles 
gyógyszereket.  Egy  gyógyszertár  nem  árusíthat  tiszta  konyhasót?  Nem  hiszem  el,  hogy  erre 
vetemednének. A tisztább konyhasó ugyanis nem fokozottan veszélyesebb mint a kevésbé tiszta, 
hanem kevésbé veszélyes. Ezért is a konyhasó nincs veszélyes anyagként nyilvántartva.

Diszkriminációról lehet szó? Amikor pl. kóser sót akartunk venni egy kóser üzletben,. akadt egy 
olyan eladó, aki kijelentette, hogy ő nem szolgál ki nem zsidókat, de - állítólag - azóta már kitették 
a szűrét. 

Korábban kivizsgáltattam ilyen ügyet egy szomszédos gyógyszertár esetében, s azt állapították meg, 
hogy  az  OÉTI  ad  engedélyt  a  cégeknek,  hogy  közvetlenül  vásárolhassanak  konyhasót  a 
gyógyszertárból. Magánszemélyek esetén, akik nem eladásra, hanem saját használatra szerzik be, 
nem közöltek ilyen megkötést. Előzetes megrendelés alapján én is többször vettem a Tímár utcai 
gyógyszertárban több kg konyhasót, mindig nagyon kedvesek, udvariasak voltak, egy napon belül 
beszerezték az általam kért mennyiséget. Miután nekem még adtak a Tímár utcai gyógyszertárban 
konyhasót, egyelőre nem veszem le a honlapról a tájékoztatást, ill. meg kell várom, hogy van-e 
hiteles hivatalos irat is, amivel akadályozzák őket a lakosok által igényelt gyógyhatású tiszta só 
beszerzésében.

Valójában a nemzsidók elleni életrövidítő és ivartalanító kemoterápiáról van szó, amelyet étkezési 
úton is lehet ilyen módon folytatni, lásd a Talmud Totem című email könyv, főrabbi által hitelesített 
népirtást beismerő dokumentumait. 

Közérdekű kárelhárító közmunka a Ptk. 484-487.§. szerint a rendőrség helyett!

Verőce, 2009. 03. 12.

Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.



Kód: PatikaiEsKosersoBeszerzesi090622

Patikai só
Beérkező levelekX

Tisztelt Uram! Írásaiban ajánlja a patikai só használatát mert az Kálium ment...
jún. 16. (6 napja) 

András Tejfalussy Kód: NaCl-tisztasag-090618 Tisztelt Érdeklődők! Nem a kálium mérgező, hanem 
a túl gyorsan vérbe juttatott, túl nagy mennyisége...
jún. 18. (4 napja) 

 Válasz

Tisztelt Tejfalussy úr!
 
Bent voltam a VII. Dob utcai Kóser boltban és az eladó azt közölte velem hogy idáig Ausztriából 
hozták a sót de felbontották a szerződést és már nem is lesz.
Ha önnel azt közölték hogy mégis lehet kapni akkor kérem írja meg hogy hol?
Üdvözlettel ...

2009/6/18 András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>
- Idézett szöveg megjelenítése -

Kód: NaCl-tisztasag-090618
  
Tisztelt Érdeklődők!
 
Nem a kálium mérgező, hanem csak a túladagolása, Az 500 ppm Kálium csak 0,5 gramm, 1 kg 
konyhasóban, vagyis veszélytelen. Nekem azt írta a MAZSIHISZ, hogy lehet kapni kóser sót, nem 
zsidóknak is adnak, nem zsidók is sokan veszik. Valakik hazudtak? 
Verőce, 2009. 06. 18. Tisztelettel: Tejfalussy András 

2009/6/16  

Tisztelt Uram!
Írásaiban ajánlja a patikai só használatát mert az Kálium mentes.
A kóser boltban már nem árusítanak ilyen sót.
Legutóbb mikor patikai sót vettem a Szondi u és a Körút sarkán levő patikában mellékeltek egy 
bizonyítványt.
Ebben is van valamennyi KÁLIUM.
Tisztelettel: ...

Válasz: Korábban járt nálam egy zsidó anya a fiával, aki kántornak tanul, és ők elmondták, hogy 
külön  boltba  járnak  a  kóser  sóért,  szóltak  nekik,  hogy  ezt  kell  tenni.  Kérdezze  meg  a 
MAZSIHISZT-től, hogy juthat Ön is hozzá kóser sóhoz. 
Verőce, 2009. 06. 22. Tisztelettel: Tejfalussy András 




