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 A tiszta só árának húszszorosáért is árusítják a kálisóval mérgezett VIVEGA stb. sókat étkezési célra! 

 Jogos védelem (BTK) és  megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (PTK) keretében, NYILVÁNOSAN 
feljelentem a horribilis áron árusított VIVEGA elnevezésű „élelmiszer termék” feltalálóját, a szabadalomra 
engedélyezéséért felelős hivatal vezetőjét, a termék ajánlóit és forgalmazóit, és a forgalmazását magas árral 
engedő Nemzeti Élelmiszer-ellenőrzési Hivatal vezetőjét, valamennyiüket tudatos népirtással is megvádolva.
  Indoklás: 
   Az alább bizonyított  tudatos megtévesztésen, csalásokon alapul a Vivega 10.000 Ft-nál is magasabb 
kilogramm áron, a gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasó áránál több ezer százalékkal magasabb áron 
árusítása. A termék mérgező kálisóból áll kb. 40%-ban, valamint a fogyasztó által ellenőrizhetetlen 
tisztaságú konyhasóból,  és  olcsó,  közönséges  zöldségekből  és  fűszerekből  (petrezselyem,  sárgarépa, 
pasztinák, hagyma) stb., és egészség javító adalékként ajánlják a levesek, főzelékek, sültek, öntetek 
sózására, ízesítésére, akármennyi víz mellé, akármilyen mennyiségben, akármilyen gyors bejuttatással. 
   A termék felirata azon a megbukott hamis teórián alapul, ami szerint egészségjavító, ha 17 gramm nátrium 
mellett 20 gramm káliumot is bejuttat az étkezéshez használt só. Azt, hogy hamis teória a 17/20= 0,85-ös 
nátrium/kálium beviteli arány, egyértelműen bizonyítja, hogy a gyógyításra több száz éve sikeresen 
alkalmazott  Ringer infúziós  oldat  minden liter desztillált  vízzel  9  gramm konyhasót,  de csak 0,12 
gramm káliumot juttat be a vérbe, tehát az élettanilag optimális víz/konyhasó pótlási dózisarány 110, az 
élettanilag optimális nátrium/kálium pótlási dózisarány pedig 30. Azért ennyi, mert az élő egészséges ember  
testnedveiben, vérszérumában is ugyanez az víz, konyhasó, kálium arány. (1 órán belül a vérbe juttatva, az 1 
grammnál több kálium egy előtte egészséges ember szívműködését is ronthatja, amit EKG torzulás bizonyít!)
  Hasonlóan  magas  áron,  a  gyógyhatásukat  reklámozva,  100%-ban  kálisóból  álló  „étkezési  sókat”  is 
reklámoznak és árusítanak. Pl. az interneten is, BONSALT (jósó) elnevezéssel, kóser tanúsítvánnyal is.
  Nyilvánvaló, hogy közveszély okozó terrorizmus a kormány „MENZAREFORM” programja. Akármennyi 
víz mellé, akármilyen gyors bejuttatással legalább 4,7 gramm kálium pótlást írtak elő naponta, s legfeljebb 5 
gramm konyhasó pótlást. Az élettanilag optimális 30-as dózisarány helyett. Az ezt engedő hamis élelmiszer- 
törvény alapján, a hatásmérésekkel bizonyított, gyilkoló hatású 0,43-as nátrium/kálium dózisarányt írták elő! 
   Hangsúlyozom, hogy tudatos csalásról van szó, mert minden orvos tanulta a Ringer infúzió dózisarányait, s 
arról is kell tudjon, hogy Nobel díjat kapott 1950-ben három kutató, akik az étkezési konyhasópótlás dózisai  
csökkentésének és a káliumpótlás dózisai növelésének a hatásait kísérleti állatoknál és embereknél mérték és  
egyértelműen bizonyították, hogy életrövidülést és ivartalanodást okoz, azaz tudatos fajirtás az alkalmazása. 
  A MENZAREFORM azonnali  leállítása  szükséges!!! Tűrhetetlen,  hogy a  napi  több tízezer  magyar 
gyermeket betegítő, ivartalanodás előidéző terror programot akár csak egy napig is folytatni engedjék. Az ez  
ügyben hozzájuk  címzett  közérdekű bejelentéseimet  válaszra  se  méltató  Novák Katalin  államtitkár és 
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter személyesen felelős azért, hogy az iskolai menzákat az OÉTI-
s és  ÁNTSZ-es stb.  terroristák fajirtásra használhatják. A feljelentés a  Hír TV Panaszkönyv műsorában 
nemrég a tiszta sót szidalmazó, és a kálisóval kevert sókat dicsérő hivatalnokokra is vonatkozik! Mellékelem 
a  rendőrségen iktatott  előző  feljelentőiratot,  amelynél  a  hivatkozott  hatásmérési  bizonyítékok csatolásra 
kerültek. További bizonyítékok is találhatók a  www.tejfalussy.com internetes honlap Videó, Email-könyv, 
MEHNAM és Jogjavítás rovataiban. (A rendőrségen iktatott melléklet azonosítója: nebihestartozas-160208.)
  Ezt  a  nyilvános  feljelentő  iratot  is  megküldöm  Novák  Katalin  EMMI államtitkár  és  Fazekas  Sándor 
földművelésügyi miniszter címére, feltételezve, hogy a hozzájuk címzett előző közérdekű bejelentéseimet a  
beosztottjaik nem adták át nekik, s emiatt folytatódhatott a kálisóval kevert sók árusítása, ill. a Menzareform!

Budapest, 2016. április 21. 
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