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Nyilvános  közérdekű  bejelentés:  SZÉKELYFÖLD  HITELÉT  RONTJÁK  A 
MÉRGEZŐ HATÁSÚ „TENGERI SÓKKAL” (PL. KÁLIUMSÓK, BRÓMSÓK 
STB.)  KEVEREDETT”  „PARAJDI  BÁNYASÓT”  ÉTKEZÉSI  CÉLRA 
ÁRUSÍTÓ „PARAJDI SÓPINCÉSEK”?!

Indoklás: Az idegméreg káliumsók és brómsók is mind "bányasók " és "tengeri sók"! 
Miattuk lett élettelen az izraeli Holt-tenger is! 

Kérdéses, hogy a hazánkban étkezési célra is ajánlott "parajdi bányasó"  termékeknél 
konkrétan mennyi az Európai Unió, s a Magyar Állam által kötelezően garantált "+- 
súlyszázalék"  a  nátrium,  kálium,  klór,  s  a  parajdi  termékekben  lehetséges  más 
anyagok  vonatkozásában,  a  hazánkban  étkezési  célra  árusított  mindegyik  sóra 
vonatkozó magyar szabványhoz képest?! A parajdi sópincében árusított valamennyi 
só egészségessége és ára közötti összefüggést is kérem meghatározni!

Melléklet: Parajdi Sópincét reklámozó szórólapok

Verőce, 2013. 11. 30-án.

Tejfalussy András okl. mérnök
2621 Verőce, Lugosi u. 71. 
(www.tejfalussy.com)
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Podmaniczky Miklós: „A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE, EREDETE, NYELVE, HELYE A 
KULTÚRÁK VILÁGÁBAN, szöveggyűjtemény 2013-ig” című könyvéből (232. oldal) idézve:

„AZ ARANYBULLA
Legyen úgy mint régen volt. Újjászületést, Megújulást

A levegőben van:  korszakváltás  előtt  áll  a magyarság,  mert  ez így nem mehet  tovább.  Le kell  
zárulnia  végre  a  rettenetes  múltnak!  A magyarságnak  pedig  újjá  kell  születnie!  Történelmünk 
igazolja,  voltak ilyenek: elsősorban a letelepülés és berendezkedés az új hazában, majd a tatár- 
török pusztítás  utáni  újjáépítés.  Szabadságharcaink az  osztrák  elnyomás  ellen  mind új  kezdetet 
akartak. 

1222. évi XXIV. törvénycikk 
hogy izmaeliták és izraeliták tisztséget ne viseljenek 
Pénzváltó kamara-ispánok, só-kamarások és vámosok, országunkbeli nemesek 
legyenek. 
1. § Izmaeliták és izraeliták ne lehessenek. 

1222. évi XXVI. törvénycikk 
hogy az országon kívül valóknak birtokot adni nem kell 
Továbbá, birtokot az országon kívül való embernek ne adjanak. 
1. § Ha valamelyest adtak vagy eladtak, azt a haza fiai válthassák meg. 
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1222. évi XXVIII. törvénycikk 
hogy a kit a törvény elmarasztott, annak oltalma ne legyen 
Ha valaki törvény renden elmarasztatott, senki a hatalmasok közül meg ne oltalmazhassa 

1222. évi I. törvénycikk 
Szent István király ünnepéről 
Rendeljük, hogy a szent király ünnepét minden esztendőnként, ha csak valami nagy nehéz 
ügyek gondja vagy betegségünk meg nem tilt minket, Fehérvárat tartozzunk megülni. 

1222. évi XI. törvénycikk 
vendégek avagy idegenek mi módon jussanak méltóságra? 
Ha vendégek, tudni mint jámborok, jönnének az országba, ország tanácsa nélkül 
méltóságra ne jussanak. 

1563. évi LXXIII. törvénycikk 
az aranyat és ezüstöt ki ne vigyék és az esztergomi érsek pénzverési felügyelőt tartson 
Az idegenek és főként a kereskedők a nyers és még pénzzé nem vert aranyat meg ezüstöt 
az országból ki ne vigyék. 

1. § És az esztergomi érsek tiszténél fogva pénzverési felügyelőjével ellenőriztesse, hogy 
ki ne vigyék. 
2. § A kit a kivitelen rajta érnek, azt a decretumban megszabott büntetéssel sújtsák. 

1741. évi VI. törvénycikk 
az ország szent koronája őreinek megválasztásáról   ”
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