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TOVÁBBI BÜNTETŐ FELJELENTÉS A NÉBIH KORÁBBI LEVELE ALAPJÁN

NÉBIH levele:

„ From: Sárváriné Lakatos Éva 
Sent: Saturday, April 21, 2012 2:35 PM
To: 'tejfalussy.andras@freemail.hu'
Cc: 'kovacsk@oai.hu'; 'kovacserika@oai.hu'; 'plevag@oai.hu'
Subject: tájékoztatás

Tisztelt Tejfalussy Úr!

Mellékelten megküldöm a tárgyban jelzett levelet.

 

Kovács Krisztina osztályvezető nevében és megbízásából:

Üdvözlettel:

          Sárváriné Lakatos Éva

      élelmiszerbiztonsági felügyelő

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Éllelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály

1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. 2.em.213.szoba

Mobil:(+36) 30/438-5389 „

TOVÁBBI BÜNTETŐ FELJELENTÉS A NÉBIH FENTI LEVELE ALAPJÁN 

Önök a gyógyszerkönyvi tisztaságú nátrium-kloridénál is sokkal magasabb áron engedik hirdetni, árusítani a kálisó. Ez
azt  HAMIS látszatot  kelti,  mintha  nem méreg,  hanem gyógytápszer  és  lenne.  Pedig vesemérgező  az  1 órán  belül
éhgyomorra vízben oldva szájon át bejuttatott 1 gramm kálium is, s a 2 gramm vagy több kálium vérmérgező is. Az
OÉTI ellenkezőjére hamisította a kálisó hatását ellenőrző kísérletek eredményeit. A REDI-Só-néven forgalmazott kálisó
2  és  4 grammja,  vagyis  a  0,88 és  1,76 gramm kálium szájon át  bejuttatása  10-ből  10 addig egészséges  felnőttet
mérgezett meg a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Az enyhe veseléziósokat pedig halálosan megmérgezte a budapesti
Péterffy utcai  klinikán.  A pécsi  klinikán, miután összesen 4 gramm káliumot ettek,  olyan kálisó tablettát  (Kálium-
Retard), amiből 8 óra alatt szívódott fel a kálium, 6-ból 5 személynek fájt miatta a gyomra. Egyiküké be is vérzett,
lokális kálium túladagolás miatti  gyomorfal  felmaródás miatt. Valójában egy felnőtt ember véréből napi 0,2-től 0,4
gramm közötti a napi káliumvesztés, szükségtelen többet pótolni. A kálium túladagolás idegrendszeri tünetei olyanok,
mint  amiket  a  mellékelt  STARLIFE  POTASSIUM  STAR  TABLETTA reklámmal  a  kálium  hiányos  pótlásának
tulajdonítanak. 

Önök  fajirtásban  működnek  közre.  A gyógyszerkönyvi  tisztaságú  nátrium-kloridot  megtámadták,  az  étkezési  sóvá
átcsomagolása után ráírt, a lakosságot a fentiekről felvilágosító reklámszöveg miatt, a kálisót viszont megengedik a
káliumhiánnyal  rettegtető  hamis  reklámszövegekkel  árusítani.  Kálium  túladagolásra  felbiztatva,  életrövidítéssel,
bárgyúsítással és ivartalanítással pusztítják a magyarokat, ezzel is helyet csinálva a legális (izraeli) és a nem legális
(nem izraeli) migránsoknak, ahogy azt a Szent Biblia és a Talmud a zsidóknak kötelezően előírja (Mózes II.23/20-33,
V.7=2,22,  Talmud Babakamma 93 b.  lap,  Taanith 10 a.  lap stb.).  Az idézett  bizonyítékok is  közzé vannak téve a
www.tejfalussy.com honlap MEHNAM 470-ben.

Melléklet: STARLIFE POTASSIUM STAR TABLETTA reklám az internetről.
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A NÉBIH zsidó fajirtás folytató gyártókat  és kereskedőket bűnpártolói elleni feljelentés címzettje ORFK Panasziroda.
Másolat: Orbán Viktor miniszterelnök

Verőce, 2015. 08. 17.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, hatás-vizsgálat tudományi szakértő feltaláló
H-2621 Verőce, Lugosi u. 71., magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com,
www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

másolatot kap:
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
"viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>

titkos másolat:
András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>;
….

dátum:2015. augusztus 17. 10:05
tárgy:TOVÁBBI BÜNTETŐ FELJELENTÉS A NÉBIH KORÁBBI LEVELE ALAPJÁN
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