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Nyilvános feljelentés a Bonsalt nevű mérgező élelmiszert hamis feliratokkal 
árusítani engedő NÉBIH-esek ellen, Orbán Viktor miniszterelnök segítésére 
is, a Ptk. 484-487. §. szerinti nyilvános kárelhárításként.

BONSALT, NÉPIRTÓ KÓSER SÓ
1.

A BONSALT elnevezés „jó só”-t jelent. Kóser sóként hirdetik a tiszta KCl 
kálisót az interneten. Egy engem felkeresõ, és az otthoni ivóvíz desztillálási 
lehetoségekrõl érdeklõdõ, Mazsihisz-iskolás, kántortanuló fiatalember 
felvilágosított. Õ szerinte mi, a nem zsidók valószínûleg 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. Elõvett egy ceruza formájú lámpát. Az egyik végén piros fényű lézer-
LED, a másikon lila fénnyel világító LED volt. A lilával ellenõrzi 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.

Részletek a nyilvános internetes élelmiszer hirdetés tájékoztató szövegéből

" 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 megõrzését.  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  elo  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.
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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 "

Verőce, 2015. 08. 09.

A FENTI  KÖZÉRDEKŰ  BEJELENTÉS  ÉS  FELJELENTÉS  LÉTREHOZÁSI
DÁTUMA:  Magyarország,  2014.  szeptember  16.,  FELELŐS  BENYÚJTÓJA:
nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi száma: 1-
420415-0215,  édesanyja  neve:  Bartha  Edit)  feltaláló,  aki  a  kutatásautomatizáló
méréstudományi  találmányai  alapját  képező  GTS-Antirandom  hullámkoordinátás
méréseket  tervező,  vezérlő  és  input-output  tolerancia-kapcsolataikat  megjelenítő
software-bázisára  és  mérő  létesítmény  terveire  és  ezeket  alkalmazó  nagyszámú,
nemzetközileg  sikeresen  szabadalmaztatott  sokváltozós  hatás-ellenőrző-mérési  és
hatás-optimalizáló   eljárásaira  és  a  zavarszűrési  módszereire  és  ezek  széleskörű
alkalmazási  eredményeire  alapozva,  az  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenőrző  Központja elnöke
(Hungary  1036 Budapest,  Lajos  u.  115.),  a  Területfejlesztési  és  Környezetvédelmi
Minisztérium  és  Magyar  Országgyűlés  korábbi  megbízottjaként,  valamint
TUDOMÁNYOS  RENDŐRSÉG  PJT és  „Segíts,  hogy  Téged  is  Segítsenek
Mozgalom” alapítóként,  s  mint  magánszemély is,  PTK szerinti  „megbízás nélküli
kárelhárítási  ügyvitelt”  folytat  a  magyarok  jogos  védelmeként.  Honlapja(i):
www.tejfalussy.com,  levélcíme:  Hungary  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.,  E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax:  +36 1 250 6064, +36 27 380 665,
Mobil: +36 20 2181408.
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:matej@nebih.gov.hu
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"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
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BONSALT, NÉPIRTÓ KÓSER SÓ. Nyilvános feljelentés a Bonsalt nevű 
mérgező élelmiszert hamis feliratokkal árusítani engedő NÉBIH-esek ellen, 
Orbán Viktor miniszterelnök segítésére is, a Ptk. 484-487. §. szerinti nyilvános 
kárelhárításként.

küldő:gmail.com

:Fontos a varázsgömbünk szerint.
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