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Orbán Viktor miniszterelnök  segítésére,  NYILVÁNOS 
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT, a Ptk. 484-487. § 
szerinti Magyarok Honvédelme kárelhárítás keretében:

KIMONDOM:  ÖSSZEESKÜVÉS, HA A HATÓSÁGOK 
AZÉRT NEM HAJLANDÓK MEGBÜNTETNI AZOKAT, 
AKIK SZERVEZIK, HOGY A MAGYAR LAKOSSÁGOT 
ÓLOMFESTÉKES  FŰSZERPAPRIKÁVAL,  MÉRGEZŐ 
KÁLISÓ TARTALMÚ (1) „ÉTKEZÉSI SÓKKAL” (2, 3) 
KALICIVÍRUSOS STB. SZENNYVÍZZEL FERTŐZÖTT 
IVÓVÍZZEL  (4)  IRTSÁK,  MERT  EL  VANNAK 
KÖTELEZVE A MAGYAROK TERVSZERŰ IRTÁSÁRA, 
HOGY  A  KORMÁNYOK  AZ  ÉLETRÖVIDÍTÉSSEL 
MEGKAPARINTOTT  NYUGDÍJBEFIZETÉSEKBŐL 
TUDJÁK ELTARTANI A NÁLUNK HOSSZABB IDEIG 
ÉLŐ ZSIDÓKAT (5),  ÉS/VAGY TÖRLESZTHESSÉK A 
MAGYAROK NEVÉBEN FELVETT, ELSIKKASZTOTT 
KÜLFÖLDI  HITELEIKET,  ÉS/VAGY  MINÉL  TÖBB 
OLCSÓ  ÜRES  INGATLANT  SZEREZZENEK  AZ 
IZRAELIEKNEK,  AKIK  1910  ÓTA  NYÍLTAN 
HIRDETIK,  HOGY  100%-OSAN  MEG  AKARJÁK 
SZEREZNI  MAGUKNAK,  EL  AKARJÁK  FOGLALNI 
MAGYARORSZÁGOT (ÉS GALÍCIÁT IS) (6).

LÁSD A MELLÉKELT 1-6. BŰNÜGYI BIZONYÍTÉKOT 
ÉS A TÖBBIT MÉRÉSTANI STB.  DOKUMENTUMOT 
IS, A WWW.AQUANET.FW.HU HONLAPON.

Verőce, 2012. 08. 07.     Tejfalussy András (1-420415-0215) 
okl.vill.mérnök, méréstani szakértő
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http://WWW.AQUANET.FW.HU/


1. melléklet

A hazai  egészségügyi  hatóságok  az  USA-ra  és  az  Európai  Unióra  hivatkozással 
„előírták, hogy átlagosan mindenki legalább 4,7 grammnyi káliumot egyen naponta”. 
Pedig  tudják  a  tankönyvekből  is,  hogy  a  napi  2,2-3,6  grammnál  több  kálium 
fokozatosan,  lassanként  megevése  (5-8  gramm  kálisóban  van  ennyi)  már  az 
egészséges  felnőttek  szívműködését  is  rontja,  amit  mutat  az  EKG  is.  Ha  pedig 
bármilyen úton egy órán belül 0,8-1,7 grammnál több kálium jut be a vérbe, ez már 
akár szívleállást is okozhat:
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2. melléklet

3. melléklet

How to Substitute Sea Salt for Kosher Salt - Ask.com
www.ask.com/.../How-to-Substitute-Se... - Im     Cache   - Diese Seite übersetzen
You can substitute Kosher salt for sea salt in any baking recipe. Kosher salt is a pure coarse-grain ... 
Sponsored Results Salt Substitute Bonsalt Low Sodium Salt ...

Bonsalt   0% sodio  
www.tartaric.com/bonsalt1.php - Im     Cache   - Diese Seite übersetzen
Las elevadas cifras de consumidores con restricciones de sal común han dado origen a una línea de 
consumo sustitutivo. Con Bonsalt, la sal vuelve a ser sana, …
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BONSALT, NÉPIRTÓ KÓSER SÓ

1./

A BONSALT elnevezés „jó só”-t jelent. Kóser sóként hirdetik a tiszta KCl kálisót az 
interneten. Egy engem felkereső, és az otthoni ivóvíz desztillálási lehetőségekről érdeklődő, 
Mazsihisz-iskolás, kántortanuló fiatalember felvilágosított. Ő szerinte mi, a nem zsidók 
valószínűleg azért nem kapunk a kóser boltokban tiszta NaCl nátriumklorid kóser étkezési 
konyhasót, mert azt újabban külön bolt árusítja, hogy a kálisó tartalmú étkezési sót a zsidók 
ne egyék. Elővett egy ceruza formájú lámpát. Az egyik végén piros fényű lézer-LED, a 
másikon lila fénnyel világító LED volt. A lilával ellenőrzi a kósersó kálisómentességét 
felhasználás előtt. Felvilágosították, hogy az USA-ban néhány gramm kálisó beadásával 
végzik ki az elítélteket, és szívműtéthez is kálisóval szokták leállítani a szívet. 

2.

" A Bonsalt tiszta káliumklorid. A BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ, amely Star-K Kosher 
tanúsítvánnyal is rendelkezik:
„ … A Bonsalt egy olyan sópótló, amelynek íze nagyon hasonlít az asztali sóéra és segíti az 
egészség megőrzését.
Az emberi testben a nátrium fontos szerepet játszik a folyadékháztartás és a vérnyomás 
szabályozásában. Naponta kb. 500 mg. vagyis 1/10 teáskanálnyi nátriumra van szüksége a 
szervezetünknek, ami természetes módon fordul elő táplálékunkban. Hagyományos asztali só 
fogyasztásával átlagosan 2400-6900 mg nátrium kerül be a szervezetbe, amely raktározódik, 
megköti a vizet, ízületi és szívproblémákat, izomgyengeséget, magas vérnyomást okoz, 
hozzájárul a csontritkulás és a veseproblémák kialakulásához. ….
Ehhez nagy segítséget nyújt a BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ, amely természetes 
anyagokat tartalmazó ásványi só. …
Normális testi funkcióinkhoz, testünk folyadékegyensúlyának szabályozásához szükségünk 
van sókra.
A Bonsalt minden egyes összetevője természetes eredetű és fogyasztásra alkalmas. Kálium-
klorid, L-lizin mono-hidroklorid, tisztított borkő, Cream of Tartar, glutaminsav és szilikon-
dioxid. Ezek mindegyike természetes, jótékony hatást gyakorol a szívre, a só 
nátriumtartalmát 100 grammonként 44,8 gramm káliummal helyettesítve.
A Bonsalt korszerű technológia alkalmazásával, a legszigorúbb minőségellenőrzési előírások 
betartásával készül ...
A kálium-klorid a termék sópótló összetevője. ….
A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.
Speciálisan alacsony kalóriatartalmával bármely diétához használható !!
A családok asztalainál a legjobb ízeket nyújtja az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD FELÉ A 
BONSALT.
A termék rendelkezik a Star-K Kosher tanúsítvánnyal is.

BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ

A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.
A termék rendelkezik a Star-K Kosher tanúsítvánnyal is.
BONSALT natrium mentes só 0,85 gr 3 db 
1800 Ft "
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4. melléklet
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5. melléklet

Lásd www.aquanet.fw.hu: Életrövidítõ hatású a fertõzõ vírus, 
mérgezõ anyag tartalmú ivó-víz, a fiziológiásnál sokkal 
kevesebb konyhasót, sokkal több káliumot bejuttató étel és 
ital, ez utóbbiak ivartalanítók is, de élelmiszeripari mérnökök, 
-orvosok az ellenkezõjét beszélik be!

1.

1981-ben az MSZMP kiadó vállalata (KOSSUTH) kiadta Böcz Sándornak 
a "Mit kell tudni a palesztinokról" címû könyvét. A 71. oldaláról idézzük, 
a Magyar Fórum lapban (1998.III.26.,6.oldl) megjelent másolata alapján: 

" A cionista politikusok afféle rákos daganatot látnak az arab 
kisebbségben , amelynek az eltávolítását fölöttébb kívánatosnak 
tartják . Ez a szándék botrányt keltõ módon fogalmazódott meg a 
hírhedt König-memorandumban , amelyet a galileai megbízott terjesztett 
az izraeli miniszterelnök elé 1976. tavaszán.
A memorandum fõbb pontjai : szigorítani kell az arabok rendõri, katonai 
ellenõrzését; olyan nemzeti pártot kell rákényszeríteni az arabokra , 
amely az izraeli hírszerzés irányítása alatt áll; különleges hírszerzõ 
rendszert kell kiépíteni a kommunista párt vezetõi ellen folytatott 
kémkedésre, lejáratásuk végett; szigorú intézkedéseket kell hozni a 
diákvezetõk megrendszabályozására, be kell zárni az egyetemeket az 
arab diákok elõtt, meg kell akadályozni tanulmányaik folytatását, és 
egyidejûleg ösztönözni õket az ország elhagyására, majd meg kell tiltani 
a számukra a visszatérést; el kell érni, hogy az arabok a nap 
huszonnégy óráját megélhetésük biztosítására fordítsák, s ne maradjon 
idejük arra, hogy általános helyzetükkel, oktatási igényeikkel 
törõdjenek; súlyos adók és bírságok kivetésével kell megfosztani az 
arabokat azoktól a pénzügyi, gazdasági eszközöktõl, amelyek révén 
életszínvonalukat és társadalmi pozíciójukat javíthatnák; ki kell 
rekeszteni az arabokat a társadalombiztosítási juttatásokból, úgy, hogy 
azokból kizárólag a zsidók részesülhessenek; folytatni kell az arab 
földek elkobzását új zsidó települések létesítése céljából ; meg kell 
akadályozni az arab népesség természetes szaporodását , és 
intézkedéseket kell tenni az arabok számának csökkentésére.
A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos 
kormánypolitika kifejezôje."
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6. melléklet
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