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1. Alapbeadvány 
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2. A Gazdasági Versenyhivatal levele: 

 
feladó:  András Tejfalussy <tejfalussy.com@gmail.com> 

címzett:  András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com> 
dátum:  2013. október 4. 11:32 

tárgy:  Fwd: panaszBejelentés a Panangin-os kálium reklám ellen Gazdasági 
Versenyhivatalhoz. 

küldő:  gmail.com 
hitelesít

ő:  gmail.com 

---------- Továbbított levél ---------- 
 

Feladó: Bauer Magdolna <BAUER.Magdolna@gvh.hu> 
Dátum: 2013. október 3. 15:38 
Tárgy: RE: panaszBejelentés a Panangin-os kálium reklám ellen Gazdasági 
Versenyhivatalhoz. 
Címzett: András Tejfalussy <tejfalussy.com@gmail.com> 
 

Tisztelt Tejfalussy András Úr! 

 Kérdéseinket a mellékelt dokumentumban olvashatja. 
  
Üdvözlettel: 
  
Bauer Magdolna 
vizsgáló főtanácsos 
Ügyfélszolgálati Iroda 
Gazdasági Versenyhivatal 
  
 
From: András Tejfalussy [mailto:tejfalussy.com@gmail.com]  
Sent: Friday, September 27, 2013 1:41 PM 
To: ugyfelszolgalat 
Cc: András Tejfalussy 
Subject: panaszBejelentés a Panangin-os kálium reklám ellen Gazdasági 
Versenyhivatalhoz. 
 
Tejfalussy András úr részére  
  
tejfalussy.com@gmail.com  
Ügyszám: P/1319/2013.  
Iktatószám: P/1319-001/2013.  
Ügyintéző: Bauer Magdolna  
Telefon: (06-1) 472-8851  
E-mail: BAUER.Magdolna@gvh.hu  

www.tejfalussy.com
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Tisztelt Tejfalussy András Úr!  
  
A Pananginos kálium reklám miatt tett panaszának elintézéséhez az alábbi 
dokumentumok és kérdésekre adott írásbeli válaszok ismerete is szükséges:  
 
1. Kérem, hogy nevezze meg, hogy mely vállalkozás(ok) magatartása ellen 
tette panaszát!  
2. Kérem, nyilatkozzon arra nézve, hogy a panaszolt(ak) hol (pl. újsághirdetés 
– a sajtótermék megnevezése, megjelenés dátuma, TV – televíziós csatorna  
megnevezése, sugárzás dátuma, ideje stb.) hirdette(k) a fokozott kálium  
tartalmú Panangin termékét! A reklámokat, amennyiben azok rendelkezésére 
állnak, kérem, hogy csatolja válaszához!  
3. Kérem, hogy nyilatkozzon arról, hogy az Ön által kifogásolt Panangin  
gyógyszer vényköteles-e!  
4. Kérem, hogy fejtse ki bővebben, hogy véleménye szerint miért káros az  
emberi szervezetre a kifogásolt termékben található kálium mennyiség!  
Kérem, nyilatkozzon arra nézve, hogy véleményét milyen tudományos  
kutatási eredményekre alapozza!  
A Gazdasági Versenyhivatal felhívja, hogy az említett dokumentumokat és 
kérdésekre adott írásbeli válaszokat e levél kézhezvételétől számított öt (5) 
napon belül küldje meg a Gazdasági Versenyhivatal számára.  
 
A vizsgáló a panaszost és azt, akivel szemben panasszal éltek, 
meghallgathatja, tőle további felvilágosítást és információt kérhet. A panaszos 
kérheti, hogy ne fedjék fel személyét, illetve azt a tényt, hogy panasszal élt a 
Gazdasági Versenyhivatalhoz.  
A panasszal összefüggő eljárásban jogszerűen megszerzett iratot, adatot, 
dokumentumot, más információt vagy egyéb bizonyítási eszközt a Gazdasági 
Versenyhivatal egy esetleges versenyfelügyeleti eljárásban is felhasználhatja 
[Tpvt.65. § (9) bek.].  
A kért közreműködés megtagadása esetén, így ha a felhívásra az előírt 
határidőn belül nem vagy nem kielégítő tartalommal érkezik válasz, a 
Gazdasági Versenyhivatal a rendelkezésére álló adatok alapján dönt arról, hogy 
indokolt-e a panasz alapján versenyfelügyeleti eljárás megindítása vagy más 
intézkedés megtétele.  
Kérjük, hogy válaszát postai úton, papír formában nyújtsa be a következő 
címre:  
Gazdasági Versenyhivatal, 1245 Budapest, Pf. 1036.  
Az ügyintézés meggyorsítása érdekében 
kérjük, előzetesen küldje meg válaszát a fenti e-mail címre is.  
Együttműködését köszönjük.  
  
Budapest, 2013. október 3.  
P.h.  
  
 Bauer Magdolna  
 vizsgáló főtanácsos  

www.tejfalussy.com
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3. Kiegészítés és Válaszok Bauer Magdolna vizsgáló főtanácsos kérdései alapján: 
Web Results                                                  Kód: panangin richter gedeon reklam-google-131003
Panangin - Richter Gedeon Rt
http://www.richter.hu/HU/Pages/panangin20.aspx
Panangin filmtabletta. A Panangin 158 mg/140 mg filmtabletta kálium-aszpartát- anhidrát és magnézium-aszpartát-
anhidrát tartalmú vény nélkül kapható ...
Tom Dissevelt and Kid Baltan : Song to the ... - Reklámadatbázis
http://www.reklamadatbazis.hu/e107_plugins/lyrics_menu/lyrics_song.php%3Fl_id%3D3944
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M || N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z | keresés.Richter 
Gedeon Rt. - Panangin ...
Richter Gedeon Rt. - Reklámadatbázis - reklámzenék, műsorajánlók ...
http://www.reklamadatbazis.hu/e107_plugins/lyrics_menu/lyrics_artist.php%3Fc_id%3D3944
... R || S || T || U || V || W || X || Y || Z | keresés. Richter Gedeon Rt. Panangin. Tom Dissevelt and Kid Baltan : Song to 
the second Moon (2012). Reklámadatbázis ...
PANANGIN 158 mg/140 mg filmtabletta - HáziPatika.com
http://www.hazipatika.com/gyogyszerkereso/termek/panangin_158_mg_140_mg_filmtabletta/1248
A Panangin filmtabletta hatóanyagai fontos szerepet játszana. ... gyártó: Richter Gedeon* a "NEM TÁMOGATOTT" 
gyógyszerek körében az árak csak tájékoztató  ...
Panangin - YouTube
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDdcgwPL7psw
26 Apr 2011 ... Panangin ... Sony Ericsson MusicMonster T-Mobile reklámby Gajo G 16,072 ... Quamatel film új 
dobozby richtergedeonfilm 414 views · 0:32
Panangin 25sec uj hanggal k - YouTube
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgxuhC4SGDnE
11 Feb 2012 ... Gedeon Richterby gedeonrichterpl 2,158 views · 0:05 ... 2011-2012 model nissan juke detaylar 
vereklam filmiby carshowturkey 556 views · 0: ...
Richter Gedeon - Rólunk Gondoskodik - YouTube
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmLPc0J_UQvc
8 May 2013 ... Történelmi üzletembereink: Richter Gedeon portréfilmby Balazs Demeter 305 views · 15:36. Watch 
Later ... [ReZe365] Nescafé 3in1 Reklám 2013 (A kávé, ahogy én szeretem)by ... pananginby János Geréb 247 views · 
3:34
0:32 Quamatel filmby richtergedeonfilm 1543 views - YouTube
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7nky4ya9hbY
14 Feb 2012 ... Panangin 25sec uj hanggal kby Renáta Gyarmati 640 views · 12:15 ... [ReZe365] Richter 
GedeonGyógyszer Reklám 2013 (Rólunk ...
Exoderil reklám 2013 – YouTube 
http://www.marketingpirula.hu/cikkek/megnovelt-reklampiaci-jelenlet/
2011. nov. 2. ... S bár a Duna TV-n és az m2-n sokkal kevesebb reklám fut, mint a fent említett 
adókon, ... A köztéri növekedés részben a Richter Gedeon megváltozott ... Nagyjából ugyanennyit 
költött a Richter is Panangin nevû ...
Ads related to panangin richter gedeon reklam
Google AdWords hirdetés - google.huwww.google.hu/AdWordsKattintás alapú szöveges 
hirdetés, egyszerűen, szakszerűen, magyarul.
Így működikSikertörténetek 
KöltségekKezdés

Reklámfilm, pr film, spot - impactfilm.huwww.impactfilm.hu/Legyen Önnek is hatásos webvideója TV-spot, image 
film, animáció 
http://igazmagyarok.uw.hu/HU/10-ipar/magyar-markak/Magyar-markak-tortenete.htm
1923-ban a vállalkozás Richter Gedeon Vegyészeti Gyár néven ... Lisopress, Panangin), valamint 
a fekélyellenes (Quamatel) készítmények, továbbá az .... hazai üzemként tartottak számon, mely az 
elsők között ismerte fel areklám szerepét.
Panangin 158mg/140mg filmtabletta 50x - Arany Kígyó Patika ... 

www.tejfalussy.com

http://www.search.ask.com/web?apn_dtid=%5EBND406%5EYY%5EHU&d=406-0&atb=sysid%3D406%3Auid%3D9052de182aae4f64%3Asrc%3Dhmp%3Ao%3DAPN10645A&shad=s_0048%2Cs_0019&p2=%5EAG6%5EBND406%5EYY%5EHU&apn_ptnrs=AG6&o=APN10645A&lang=en&gct=hp&tpr=7&q=panangin+richter+gedeon+reklam
http://www.richter.hu/HU/Pages/panangin20.aspx
http://www.reklamadatbazis.hu/e107_plugins/lyrics_menu/lyrics_song.php?l_id=3944
http://www.reklamadatbazis.hu/e107_plugins/lyrics_menu/lyrics_artist.php?c_id=3944
http://www.hazipatika.com/gyogyszerkereso/termek/panangin_158_mg_140_mg_filmtabletta/1248
http://www.youtube.com/watch?v=DdcgwPL7psw
http://www.youtube.com/watch?v=gxuhC4SGDnE
http://www.youtube.com/watch?v=mLPc0J_UQvc
http://www.youtube.com/watch?v=7nky4ya9hbY
http://www.youtube.com/watch?v=Awypq7leT2o
http://tbr.ask.com/tbr/redirect.jhtml?origin=APN10645A&searchfor=panangin+richter+gedeon+reklam&st=hp&ASK=1&catp=TMQpqw..&p2=%5EAG6%5EBND406%5EYY%5EHU&noCacheIE=1380912393845&apn_dtid=%5EBND406%5EYY%5EHU&pg=AJmain&apn_ptnrs=AG6&action=pick&hlc=YWotYXNrLWZvdC1pbWUtYW18d2Vi&pr=AJ&ct=GG&redirect=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Faclk%3Fsa%3Dl%26ai%3DCgMIdCQ1PUqCpNMWX0wXuooGYA7-QhswDt_Hw01eKhryrXggAEAEgvvGuHigCULftteX7_____wFg3ZLdg4wNoAGFgNb8A8gBAaoEI0_QXA2tJzvkAkYEivEmvAakUnbH3JMKFIEX8FFibvp-qtiugAfj_6kD%26sig%3DAOD64_0P7aOK5YdWqYP5iHOhfEYsxlxYhw%26adurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Fads%2Fadwords%2F%253Fsourceid%253Dawo%2526subid%253Dhu-hu-ha-aw-skha0~23451935575%26ba%3D1
http://tbr.ask.com/tbr/redirect.jhtml?origin=APN10645A&searchfor=panangin+richter+gedeon+reklam&st=hp&ASK=1&catp=TMQpqw..&p2=%5EAG6%5EBND406%5EYY%5EHU&noCacheIE=1380912393845&apn_dtid=%5EBND406%5EYY%5EHU&pg=AJmain&apn_ptnrs=AG6&action=pick&hlc=YWotYXNrLWZvdC1pbWUtYW18d2Vi&pr=AJ&ct=GG&redirect=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Faclk%3Fsa%3Dl%26ai%3DC8Z6PCQ1PUqCpNMWX0wXuooGYA7-QhswDt_Hw01eKhryrXggAEAEgvvGuHigCUPb55bkCYN2S3YOMDaABhYDW_APIAQGqBCNP0FwNrSc75AJGBIrxJrwGpFJ2x9yTChSBF_BRYm76fqrYrtIGCxC_tRsY_4fQASgBgAfj_6kD%26sig%3DAOD64_3XsK87i2NelQoh33c-x377KcBsAA%26adurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Fads%2Fadwords%2Fhow-it-works.html%253Fsourceid%253Dawo%2526subid%253Dhu-hu-ha-aw-sksla1~23451935575%26ctype%3D4%26ba%3D1
http://tbr.ask.com/tbr/redirect.jhtml?origin=APN10645A&searchfor=panangin+richter+gedeon+reklam&st=hp&ASK=1&catp=TMQpqw..&p2=%5EAG6%5EBND406%5EYY%5EHU&noCacheIE=1380912393845&apn_dtid=%5EBND406%5EYY%5EHU&pg=AJmain&apn_ptnrs=AG6&action=pick&hlc=YWotYXNrLWZvdC1pbWUtYW18d2Vi&pr=AJ&ct=GG&redirect=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Faclk%3Fsa%3Dl%26ai%3DChlh_CQ1PUqCpNMWX0wXuooGYA7-QhswDt_Hw01eKhryrXggAEAEgvvGuHigCUPvP_K0EYN2S3YOMDaABhYDW_APIAQGqBCNP0FwNrSc75AJGBIrxJrwGpFJ2x9yTChSBF_BRYm76fqrYrtIGCxC_tRsY74nQASgBgAfj_6kD%26sig%3DAOD64_2oFmQ3auuIXr3yXdB8djNUO7sWzQ%26adurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Fads%2Fadwords%2Fsuccess-stories.html%253Fsourceid%253Dawo%2526subid%253Dhu-hu-ha-aw-sksla3~23451935575%26ctype%3D4%26ba%3D1
http://tbr.ask.com/tbr/redirect.jhtml?origin=APN10645A&searchfor=panangin+richter+gedeon+reklam&st=hp&ASK=1&catp=TMQpqw..&p2=%5EAG6%5EBND406%5EYY%5EHU&noCacheIE=1380912393845&apn_dtid=%5EBND406%5EYY%5EHU&pg=AJmain&apn_ptnrs=AG6&action=pick&hlc=YWotYXNrLWZvdC1pbWUtYW18d2Vi&pr=AJ&ct=GG&redirect=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Faclk%3Fsa%3Dl%26ai%3DCrkbOCQ1PUqCpNMWX0wXuooGYA7-QhswDt_Hw01eKhryrXggAEAEgvvGuHigCUMTfyoL9_____wFg3ZLdg4wNoAGFgNb8A8gBAaoEI0_QXA2tJzvkAkYEivEmvAakUnbH3JMKFIEX8FFibvp-qtiu0gYLEL-1Gxj3iNABKAGAB-P_qQM%26sig%3DAOD64_2sgOChvWgv5Tspo6oAWdCnNvRvPw%26adurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Fads%2Fadwords%2Fcosts.html%253Fsourceid%253Dawo%2526subid%253Dhu-hu-ha-aw-sksla2~23451935575%26ctype%3D4%26ba%3D1
http://tbr.ask.com/tbr/redirect.jhtml?origin=APN10645A&searchfor=panangin+richter+gedeon+reklam&st=hp&ASK=1&catp=TMQpqw..&p2=%5EAG6%5EBND406%5EYY%5EHU&noCacheIE=1380912393845&apn_dtid=%5EBND406%5EYY%5EHU&pg=AJmain&apn_ptnrs=AG6&action=pick&hlc=YWotYXNrLWZvdC1pbWUtYW18d2Vi&pr=AJ&ct=GG&redirect=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Faclk%3Fsa%3Dl%26ai%3DC2IKWCQ1PUqCpNMWX0wXuooGYA7-QhswDt_Hw01eKhryrXggAEAEgvvGuHigCUKHmy9QHYN2S3YOMDaABhYDW_APIAQGqBCNP0FwNrSc75AJGBIrxJrwGpFJ2x9yTChSBF_BRYm76fqrYrtIGCxC_tRsY54rQASgBgAfj_6kD%26sig%3DAOD64_3DuzdKKknDIGVZIjIxdnaV4cAYWw%26adurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Fads%2Fadwords%2Fget-started.html%253Fsourceid%253Dawo%2526subid%253Dhu-hu-ha-aw-sksla4~23451935575%26ctype%3D4%26ba%3D1
http://tbr.ask.com/tbr/redirect.jhtml?origin=APN10645A&searchfor=panangin+richter+gedeon+reklam&st=hp&ASK=1&catp=TMQpqw..&p2=%5EAG6%5EBND406%5EYY%5EHU&noCacheIE=1380912393845&apn_dtid=%5EBND406%5EYY%5EHU&pg=AJmain&apn_ptnrs=AG6&action=pick&hlc=YWotYXNrLWZvdC1pbWUtYW18d2Vi&pr=AJ&ct=GG&redirect=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Faclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCAEJFCQ1PUqCpNMWX0wXuooGYA7eNuuYC79CWol_SyrQJCAAQAiC-8a4eKAJQ6qbLnfz_____AWDdkt2DjA3IAQGpAtPXZeTHqDM-qgQlT9AsI3QoItYyfj0LOyX62zSuwS5xljbK7sIq5YCN9D1x8XgVy4AHx46LIw%26sig%3DAOD64_2RO-F_2FD9EkFvWQrfUhgEI1_N2A%26adurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.impactfilm.hu%26ba%3D1
http://www.kertvarosipatika.hu/kvpt01011558_panangin_158mg_140mg_filmtabletta_50x.html
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http://www.kertvarosipatika.hu/kvpt01011558_panangin_158mg_140mg_filmtabletta_50x.html
A Panangin filmtabletta hatóanyagai fontos szerepet játszanak a különböző 
anyagcserefolyamatokban, az idegek, az izomzat, valamint ... Richter Gedeon Nyrt.
Richter Gedeon - Arany Kígyó Patika - Kertvarosipatika.hu - Online ...
http://www.kertvarosipatika.hu/kvpt01014584_richter_gedeon.html 
A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. magyar ... A Richter Gedeon ötvözi az évszázados 
magyar gyógyszergyártási tradíciót a modern technológiai csúcsminőséggel. Célja ... Panangin 158mg/140mg 
filmtabletta 50x. 
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4. 
Miután napi 4,7 gramm átlagos étkezési káliumfogyasztást írtak elő a CIONSZELEKTÍV 
minisztériumok, az emiatti káliummérgezettségről tereli el a figyelmet a szív számára további 
káliumot általánosan szükségesen valószínűsítő panangin reklám. Amerikai állatorvosi könyvben az 
is benne van, hogy  görcsöket okozhat, ha a  fiziológiás szükségletnél több lesz a kálium a 
magnéziumhoz képest. Ebből is következik, hogy a legtöbb esetben a káliumot túladagoló étkezés 
okozza szívproblémákat. Hamis látszat keltése a magnéziumhoz is káliumot adagolás, és hogy a 
sóhiányra hivatkozva csak kálisóhiányt említenek, konyhasót nem. A többiről a Papangin gyártóit 
kell megkérdezni! Egy felnőttnek 0,2-0,4 gramm káliumot kell pótolnia naponta, egy másik USA 
orvosi könyv szerint, lásd www.tejfalussy.com és 1. melléklet (parlagfu-ugyi-szakvelemeny-
131001). 
 

5.  
ad. 1. A Richter Gedeon cég ellen. A kálisó élettanilag szükséges és már 
mérgezni kezdő dózisait és a nátrium/kálium élettanilag optimális dózisarányait 
elhallgató és/vagy meghamisító és/vagy káliumhiány veszéllyel 
megalapozatlanul riasztgató többi céget és az őket bűnpártoló szakértőket és 
egyéb csaló hivatalnokokat rendőrségi nyomozással szükséges kideríteni, mivel 
el nem évülő bűncselekmény a kálium túladagolás és nátriumhiány okozás 
vegyi fegyverként használata is. 
 
ad. 2. A Richter-Gedeon céget kell megkérdezni, hogy mikor hol publikálta a 
panaszolt, a vásárlókat megtévesztő orvosi tanácsokat és reklám szövegeket, 
nem pedig engem. Kérem összekapcsolni az allergizáló kálium túladagolást a 
veszélyei elhallgatásával is népszerűsítők elleni jelen panaszbejelentést és a 
parlagfű forgalmazást kifogásolást, mivel Nobel-díjasok hatáskalibráló mérései 
bizonyítják, hogy mindenfélére, tehát pl. a parlagfűre is "allergizál" a szervezet 
stressz elleni védekezőképességét lecsökkentő kálium túladagolás, de a 
hiányos konyhasót pótlás is.  
 
ad. 3.  A cég fenti google-reklámja szerint vény nélkül is árusítják a Panangint. 
 
ad. 4. Nem ez a panasz!  Nem azt írtam a papangin-hamis-reklam-130926-obh 
kódú panaszbejelentésemben, hogy annyi kálium önmagában is mérgező, mint 
amennyit a Panangin bejuttat. Ne velem bizonyíttassák a gyártó cég által a 
Pananginban lévő káliumról a termék reklámokban állított, a magnéziuméhoz 
hasonlónak feltüntetett szívgyógyító hatás ellenkezőjét! Kötelezzék a 
Panangint gyártó és orrba-szájba reklámozó Richter Gedeon céget, hogy 
konkrét hatáskalibráló mérésekkel is bizonyítsa a Panangin reklámjaiban 
szereplő ásványi káliumnak a magnézium mellett adagolása gyógyhatását. Ne 
a bárminek a bármilyen hatását valószínűsíteni képes statisztikai 
adatgyűjtésekkel, epidemiológiai  felmérésekkel. Bizonygassa.Tőlük kell hatás-
bizonyítást követelniük, nem pedig tőlem. "Alapjogi cionszelektívitás" lehet az 
oka, hogy a parlagfű tablettánál Önök nem a panasztevőtől, hanem az 
árusoktól követelik a termék gyógyhatásnak a tudományos bizonyítását, a 
gyártók adatai és a publikációk, reklámok, árusító helyek pontos adatai 
közlését, viszont a Panangin esetében fordítva járnak el? 
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6. 
Én is kérem, hogy az eddigi ügyiratokat és az ezután keletkezőket és a 
mellékleteiket is, ill. az Önök és szakértőik állásfoglalásait és az azok alapját 
képező bizonyítékokat, dokumentumok hiteles iktatott másolatát előbb email-
útján, majd postán is juttassák el hozzám, a gyorsabb és pontosabb 
ügyintézés érdekében, ugyanis a „mozesi-software-130916” iratjelű mellékelt  
dokumenum szerint mózesi-talmudi fajirtási módszer a konyhasót fiziológiásan 
pótlást akadályozás s az is, hogy a mérgező kálisót egészégesnek tüntetik fel, 
és a konyhasó sós ízét kálisóval „pótlással” irtják a nemzsidókat.  
 

7. 
A "náci és kommunista" stb. rémtettek mellett eltörpül, hogy kálium hiánytól 
rettegésre és a fiziológiás mértékű sópótlástól, valamint a vírusmentes, 
szennyezőmentes ivóvíztől rettegésre rábeszéléssel csökkenti a (nem 
talmudhű) magyarok számát az élelmiszeripari, gyógyszeripari tudományos 
maffia?  
 
Keveseket érdekel, hogy tilos lett szennyeződés mentes tiszta vizet innunk és 
egyre kevesebb konyhasót, és egyre több mérgező kálisót kell ennünk, s hogy 
ezek Bibliai mózesi-talmudi vegyi fegyverek (5 Mózes 7/2,22, 2 Mózes 23/20-
33, Talmud, Taanith 10 a. lap, Talmud, Baba kamma 93 b. lap.). A kálisó 
"elbirkásító", elbárgyúsító idegméreg, gátolja, hogy komolyan megharagudjunk 
a gyilkosainkra. Újabban "Nemzeti Pálinkafőzésünk" is lett, és tüdőelrákosító 
„Nemzeti Dohányboltjaink” is lettek. A jövő „epidemiológusai” pedig majd 
megállapítják a magyarok Magyarországról teljesen kipusztulása tudományos 
okaként, hogy korlátlanul pálinkáztak és öngyilkos dohányzást folytattak. Az 
amerikai indiánokkal is kb. ez történt. „Pálinkázni kezdtek, majd kipusztultak”. 
 

8. 
MELLÉKLETEK:  

 
1. http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/doksik/parlagfu-ugyi-szakvelemeny-131001.pdf 

 
2. http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/09/mozes-software-130916.pdf 
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