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Megbízás nélküli kárelhárítóként kéri a feljelentő közérdekű bejelentő szakértő Tejfalussy András

„NEMZETI KORMÁNYUNK” KONYHASÓ HIÁNYOS ÉTKEZÉSI SÓKKAL, A „SÓS ÍZT PÓTLÓ”
KÁLISÓVAL ÉTELÍZESÍTÉST JÓVÁHAGYÓ ÉLELMISZERTÖRVÉNNYEL,  ÉS „NEMZETI STOP
SÓ PROGRAM, MENZAREFORM, CHIPS ADÓ”-VAL, AZAZ A KONYHASÓ PATKÁNYMÉREG
HATÁSÚ KÁLISÓVAL HELYETTESÍTTETÉSÉVEL ÉLETRÖVIDÍT ÉS IVARTALANÍT MINKET!
EZEK ÉVENTE KB. 40.000 MAGYAR HELYÉT ÜRÍTIK KI A HAZÁNKAT FELVÁSÁRLÓKNAK!

„A SÓ MÍTOSZ” CÍMŰ MELLÉKLET (Kód: A-Só-mitosz-ModusVivendiMagazin-Szennai-László-
1407)  ÉS AZ ITT MELLÉKELT DOKUMENTUMOK KONKRÉT BIOLÓGIAI HATÁS MÉRÉSEK
ALAPJÁN RÉSZLETESEN DOKUMENTÁLJÁK A KONYHASÓ HELYETT KÁLISÓVAL SÓZÁS
NÉPIRTÓ HATÁSÁT. 

Megjegyzés: Ezúton is feljelentem a korábbi belügyminiszter dr. Kamara Jánost, aki írt egy hamis
titkosított levelet (1-a-151/1987. 00:/20.518) és az érvényben tartóit, bűntársait, akik miatt 1997.
szeptember  10-én  agyrázkódásosra  rugdostak  vertek  a  rendőrök  és  utána  bilincsbe  verve
elhurcoltak  egy  váci  bíró  elé,  aki  (sikertelenül)  megpróbált  bolonddá  nyilváníttatni,  mert
hatásméréstudományi országgyűlési szakértőként felléptem a káliummal mérgezően műtrágyázott
élelmiszernövényekkel  és  a  patkányméreg  kálisóval  sózással  mérgezővé  tett  élelmiszerekkel  a
magyarokat  életrövidítő  és ivartalanító hamis tudományos akadémiai  és  egyetemi kutatóintézeti
szakértők ellen. Továbbá feljelentem Áder Jánost is, aki egy Göncz Árpád által íratott hamis levelet
(X-398/98.) tart hatályban, amiben a rendszerváltás előtt már gondnokság alá helyezett bolondnak
hazudnak. Kamara János és bűntársai egy érvénytelen, 1980. január 2-án, a 40 C fokos lázam
idején hamisított olyan elmeorvosi szakvéleményre hivatkoznak, amit a bíróság sosem erősített meg,
vagyis érvénytelen. Ezzel fedezik azt a három minisztert, akik az Országgyűlésben letagadták az
orvosi tankönyvben írtakat és az alább mellékelt biológiai hatásméréseket is, az 1992. december 8-
án előadott 8253. számú, ellenem antiszemitázó interpellációs hamis válaszukban. Az interpelláció
benyújtása és szembehazudása között a feleségemnek súlyos balesetet okoztak, amiről az okozóinak
a felelősségét bizonyító rendőrségi helyszínelésről készült jegyzőkönyvet eltüntették, s Ő emiatt a
mai napig sem kaphatott kártérítést. Az interpellációt dr. Kovács Pál megbízásából készítettem elő,
és később a bíróság is megállapította, hogy a kálium mérgező alkalmazása súlyos bűncselekmény
(13.B.24.211/1993/2.).  Azonban  a  rendőrségi  nyomozás  során  előkerült  klinikai  hatás  mérési
bizonyítékokat egy rendőrségi vezető, dr. Petőfi Attila szembehazudta és leállította a nyomozást. Pl.
szembehazudta, hogy minden tizedik Kálium-R tabletta órákra kitapad a gyomorban és a bélben és
ezek falát  kisebesítette,  felmarta!  (Egy tisztességes ügyésztől  később megkaptam a nyomozással
beszerzett, dr. Petőfi Attila által szemérmetlenül szembehazudott klinikai mérési dokumentumokat.)

Ilyen hamis izraeli reklámok hülyítik a magyarokat: "BONSALT az Egészség sója 

Manapság sokan úgy érzik, hogy csökkenteniük kell sófogyasztásukat, ezért a sót helyettesítő 
termékek egyre népszerűbbek. A Bonsalt egy olyan sópótló ...  www.bonsalt.hu: 

“ Manapság sokan úgy érzik, hogy csökkenteniük kell sófogyasztásukat, ezért a sót helyettesítő 
termékek egyre népszerűbbek. A Bonsalt egy olyan sópótló, amelynek íze nagyon 
hasonlít az asztali sóéra és segíti az egészség megőrzését.
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. . . .

http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http%3A%2F%2Fwww.bonsalt.hu%2F&ld=20120123&ap=2&app=1&c=facemoods.v2.17.bwr&s=facemoodsv2&coi=374914&cop=main-title&ep=1&euip=188.156.246.206&npp=2&p=0&pp=0&pvaid=a7cb9e3a17a347e8b1753561716797ea&hash=F36AABC0E940BB24BC9EF7A4A48EB5C7
http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http%3A%2F%2Fwww.bonsalt.hu%2F&ld=20120123&ap=2&app=1&c=facemoods.v2.17.bwr&s=facemoodsv2&coi=374914&cop=main-title&ep=1&euip=188.156.246.206&npp=2&p=0&pp=0&pvaid=a7cb9e3a17a347e8b1753561716797ea&hash=F36AABC0E940BB24BC9EF7A4A48EB5C7


12./2 (bonsalt-betiltatasa-180922)

Már 2 ill. 4 gramm kálisónak egy óra alatt vérbejutása is vese-, ill. szívmérgező, lásd mellékletek:
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Budapest, 2018. szeptember 22.

E nyilvános emberi jogvédő irat címzettjei:

1./  Közérdekű  bejelentésként:  Verőcei
polgármester (Grauszmann György) 

2./ Feljelentésként: belügyminiszter (Pintér
Sándor) 

                                                                       / Tejfalussy András,  www.tejfalussy.com /
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