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ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA KÁLISÓVAL MÉRGEZETT ÉTELLEL FAJIRTÓKAT FEDEZ?? 
 
Igen, ha megengedi, hogy a nyírtassi és többi kálisóval kevert étkezési sót árusító cégek, pl. a Béres Rt. 
Egészségtár boltokban BonSalt-ot, Vivegát árulók, s a konyhasó kálisóval helyettesítését megengedő rendelet 
előkészítői, készítői, elfogadói és fenntartói büntetés nélkül megússzák a konyhasó helyett kálisót árusítást!!! 
 
A NÉBIH szerint csak a napi 7 grammnál több kálium szájon át bejutása mérgező. Orvosi tankönyv szerint 
az egy nap alatt VÉRBE bejuttatott 11 gramm kálium kb. ugyanannyira életveszélyes méreg, mint az 1 órán 
belül bejuttatott 1/10-e. A NÉBIH vezetése erre kihasználva a 30% kálisó feliratú, de valójában 100% kálisót 
tartalmazó nyírtassi sókeverékkel kapcsolatos országos botrányt, jelenleg azt igyekszik elhitetni, hogy állati 
takarmány a kálisó. Egy USA állatorvosi tankönyv szerint a szarvasmarha hyperkalaemiás tetániás mérgezést 
kap, ha a tavasszal gyorsan növekedő fűnek megnő a káliumtartalma a magnéziumhoz és a kálciumhoz 
képest. A lovak is mérgeződnek, fáradtak, anorexiásak lesznek. A bizonyítékokat lásd: www.tejfalussy.com. 
 
Az állampolgári jogok biztosa akkor is tudatosan fedezi a fajirtókat, ha eltűri, hogy az év eleje óta (!) 
kálisóval mérgezett embereket most csak a mérgező só vásárlási ára erejéig kártalaníttassa a NÉBIH, ill. a 
Kormány, és ezt is akkor, ha hiánytalanul visszaadják a mérgező nyírtassi cégnek az ellene szóló bűnügyi 
bizonyítékot, a mérgezett sókat, amikben 100%-nyi kálisót találtak. Egy károsult felhívott, és elmondta, hogy 
sehol sem hajlandók bevizsgálni az év elején vásárolt nyírtassi sót. Ezzel a trükkel tudatosan megfosztják a 
mérgezett állampolgárokat attól a bűnügyi bizonyítéktól, amire alapozva sok milliós kártérítést követelésre 
lenne lehetőségük. Így akadályozták meg a kártérítést korábban is, amikor a több millió magyar által 
fogyasztott fűszerpaprikát ólomfestékkel mérgezték és a bizonyíték beszolgáltatására kötelezték a mérgezett 
embereket. Gondoskodnak róla, hogy a lakosság ne juthasson a mérgezői elleni hiteles tárgyi bizonyítékhoz. 
 
Ha az állampolgári alapjogok biztosa nem a sót mérgezéssel fajirtókat szolgálná, akkor a következőket tenné: 

1. Akkreditált laboratóriumban ingyen bevizsgáltatná a káliumos sók mintáit, a mintázott só maradékát 
bűnügyi bizonyítékként az áldozatoknál hagyva és kiadatva nekik a hiteles mérési eredményeket. 

2. Visszavonatná a kálisóval kevert szabványsértő étkezési sók forgalmazását engedő, arra felbiztató 
rendeletet és azon alapuló forgalomba hozatali engedélyeket. 

3. Büntetőfeljelentést tenne a kálisóval kevert sókat engedélyező minisztériumi vezetők ellen.  
4. Büntető feljelentést tenne a csak a napi veszélyességi határt hangoztató, de az egy óra alatt kb. 

tízszer kevesebb kálisó veszélyes mérgezőségét elhallgató NÉBIH vezetők ellen. 
5. Büntetőfeljelentést tenne a kálisót állati takarmányként elhitetők és forgalmazni engedő miniszterek 

és államtitkárok, mind azok ellen, akik a tömeggyilkosokat az USA-ból és Európa Tanácstól fedezik. 
6. Kártérítési eljárást kezdeményezne a kálisóval mérgezett szabványsértő étkezési sótól megrontott 

immunrendszerű, s emiatt lerövidült életű állampolgárok állami kártalanítására. 
7. Feljelentené az Európa Tanács képviselőket, akik megengedték, hogy az Európa Tanácsra hivatkozva 

„Stop Só”, „Nemzeti Sócsökkentési Programként” árusítsák a kálisóval mérgezett étkezési sót és 
azzal készített élelmiszereket, azt állíva, hogy legfeljebb 2 gramm nátriumot, és legalább 4,7 gramm 
káliumot kell naponta bejuttatni az élelmiszerekkel. Ténylegesen a Ringer fiziológiás infúziós oldat 
szerinti víz és konyhasó 110-es dózisarány, és a nátrium és kálium 30-as dózisarány a legjobb a 
szívnek, 3 liter desztillált vízben feloldva 27 gramm konyhasót, de csak 0,43 gramm káliumot 
juttatnak be a vérbe. Ezeknek a vérszérum-alkotó anyagoknak étkezés esetén is ehhez hasonlóak az 
élettanilag optimális dózisarányai. Az ezektől nagyságrendileg eltérés életrövidítő és ivartalanító is! 

8. Betiltaná a káliumműtrágyákkal többszörösre növelt vízoldott káliumtartalmú talajokkal folytatott 
növénymérgezést, azt, hogy a természetesnek a többszörösére növeljék az állatok és emberek által 
fogyasztott növények káliumtartalmát. 

9. Kezdeményezné, hogy Orbán Viktor kérjen bocsánatot a „Stop só” csalással mérgezett magyaroktól. 
 
Verőce, 2014. 09. 29.  
 
Nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) okl. villamosmérnök, méréstudományi 
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u. 115.,  www.tejfalussy.com,  +3612506064, +36202181408; tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com 
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