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NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A JOBBIK PARLAMENTI FRAKCIÓJÁHOZ 

Tömeggyilkosok a patkányméreg kálisóval kevert étkezési sók engedélyezői és forgalmazói

Nemrég „MENZAREFORM javításként” megengedték, hogy a menzákon ezentúl ne napi max. 2
gramm, hanem max. 5 gramm kálisóval mérgezhessék a magyar gyerekek ételeit, tehát aljas
tömeggyilkosok uralják a hazai törvényhozást, a minisztériumokat is, de az ügyészséget és a
rendőrséget is,  a hazai  igazságszolgáltatás vezetése,  de a WHO és több más nemzetközi
egészségügyi szervezet is, a magyar lakosságot tudatosan mérgeztető tömeggyilkosokból áll.

Szinte az összes egészségfelelős szervezet vezetősége közreműködött abban, hogy miután a
kálium  dózis  hatás  mérési  klinikai  kísérletek  eredményét  az  ellenkezőjére  hamisították,
becsempészték az élelmiszertörvénybe a „nátriumszegény” és „nátriumhiányos” étkezési sók
megengedését.  Abban  is  valamennyien  bűnösök,  hogy  ehhez  a  hamis  élelmiszertörvényhez
hozzáhamisították a kálisót valamennyi étkezési sóban tiltó magyar szabványt. A módosított
szabvánnyal megengedték, hogy amelyik étkezési célra árusított són nincs rajta a szabványra
hivatkozás, abban akármennyi kálisó legyen. Azóta (a NÉBIH) csak azt ellenőrzik, hogy annyi-e
bennük  a  kálisó,  amennyit  ráírtak.  Akár  közel  100% is  lehet,  lásd  az  interneten  „kóser”
tanúsítvánnyal ajánlott BONSALT-ot, vagy a többi 10-99% kálisót tartalmazó étkezési sókat.
Pl. a  zsidó Sara Lee-ről elnevezett „nátriumszegény sót”, a  Norbi Update sót, ill.  Vivega-t.
Utóbbi szabadalmat kapott arra, hogy erős fűszerekkel elfedi a patkányméregként is bevált
kálisó mérgezőségére a fogyasztókat figyelmeztető kellemetlen kálisó ízt, ill. maró hatást.

A törvényhozás, a kormány törvényhozási- és ellenőrzési szakértői aljas tömeggyilkosok:
A hazai kormányok STOP SÓ MENZAREFORM-ja egy felnőttnél sem enged napi 5 grammnál
több konyhasót pótolni, de legalább  4,7 gramm káliumpótlást írt elő, miközben a tényleges
napi szükséglet 3 liter vízpótlás mellett 27 gramm konyhasó, de csak 0,36 gramm kálium, lásd
az infúziós SALSOL, SALSOLA, RINGER oldatok összetételét és napi dózisait!!! A kormány
kb. 1 millió magyar gyermek életét rövidíti le, a szaporodási képességüket is lerontva.

A konyhasómegvonás és káliumtúladagolás hatásmérésekkel egyértelműen bizonyított patkány
és emberirtó hatásairól lásd az  1950-ben ez ügyben Nobel-díjat kapott kutatók konkrét
hatásmérési eredményeit a „NÉPIRTÓ NÁTRIUMHIÁNY ÉS KÁLIUMTÚLADAGOLÁS” című
idemellékelt szakvéleményemben (iratjele: nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606aj).

(nemes Sydo)  Tejfalussy András Béla  Ferenc (1-420415-0215,  an.:  Bartha Edit)  okl.  vill.
mérnök  (2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.),  tudományos  kutatás  gyorsító  hatásmérési  eljárási
szabadalmak és az ezek alapját képező optimum behatárolási bázissoftware feltalálója, jogos
védelemként  és  jogos  önvédelemként  (Btk.),  közérdekű  kárelhárítási  megbízás  nélküli
ügyvivőként (Ptk.) a magyar állam és a magyar önkormányzatok hivatalnokai és az őket irányító
politikusok  és  tudományos  szakértőik  helyett  (website:  www.tejfalusy.com,  E-mail:
magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, Tel.: +36 20 218 1408).    

Verőce, 2016-11-18. 
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