
Hozzászólások megtekintése 

2119 pécel árpád u 

(lehoczki agi, 2011.03.01 13:48)  

Szeretném tudni mit reagált a jelenlegi FIDESZ kormány a sóval kapcsolatos beadványára. 
Tisztelettel gondolok Önre és munkatársaira. Ági  

Maci 

(Pici, 2011.03.22 08:30)  

Miert fizetjuk a Fogyasztasvedelmi Felugyeletet ?  

 

1025 Bp, MTA KK AKI 

(Sándor Z, 2011.03.21 13:11)  

Kedves Őszkatona! 
Nem akarom idézni annak az e-mailben terjedő hoaxnak egyetlen mondatát sem, amelynek 
hatására a két kolleganőm aggódni kezdett. Helyette néhány tényt említenék - kiegészítendő 
az eddigi kommentjeimet. A Kálium-klorid LD50 értéke (orálisan) 75 kg-os emberre számítva 
kb. 190 g, tehát közel 0,2 kg-ot kellene abból egy dózisban lenyelni az 50 %-os esélyű 
elhalálozáshoz, a Nátrium-kloridé pedig kb. 225 g-tól felfele terjed. Ez azt jelenti, hogy 
semmiféle káros hatása nem lenne, ha az üzletekben kapható étkezési sóban pl. fele-fele 
arányban lenne NaCl és KCl. Ha valóban árusítanak vagy árusítanának ilyen sót, semmi 
értelme nem lenne eltitkolni annak összetételét. Valamint a kálium-klorid még kb. 60 %-al 
drágább is, mint az azonos tisztaságú Nátrium-klorid. Én valójában még nem találkoztam 
ilyen kevert sóval az üzletekben sem, bár nem is igen kerestem. 
Nem igaz, hogy az emberi szervezetnek 30-szor több Nátriumra lenne szüksége, mint 
Káliumra. A helyes arányhoz lásd az anyatej összetételét. Intravénásan adva használják vagy 
haszálták kivégzéseknél egyik komponensként a kálium-kloridot, úgy valóban erősen 
mérgező (kb. 0,1 g/kg testtőmeg dózistól kezdődően, ami 75 kg-os elitéltre számítva 7,5 g 
Kálium-kloridot jelent). 
Lásd: http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_chloride 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_chloride 
Összefoglalva: Az a bizonyos hoax e-mail, egyértelműen a tudományosság látszatát keltve, 
hamis és megtévesztő információkat terjesztő levélszemét.  

 

Re: 1025 Bp, MTA KK AKI 

(Őszkatona, 2011.03.21 19:53)  

Kedves Sándor, 
 
Köszönöm válaszodat; értem amit írsz; továbbá sem vitatom élettani állításaidat - mert ahhoz 
nem értek.  
 
Az élelmiszer forgalmazók (pl.) 50-50 NaCl-KCl keveréke viszont két tényezőt világít meg: Az 
egyik a kérdéses KCl hatása - amire megadtad véleményedet - köszönöm. A másik az NaCl 
hiány - különösen az Na. Erre a hiányra általában azt a választ kapjuk hogy elég NaCl-t 



kapunk máshonnan. A baj csak az hogy az a bizonyos "máshonnan" forrásban sem lehet 
megbízni, mert ha a konyhasónak nevezett keverék valójában NaCl-KCl, akkor föltételezhető 
hogy az efféle csalás kiterjed az élelmiszer ipar minden ágazatára. Lehet hogy nem, de a 
bizalom odaveszett.  
 
Hadd fejeztem ki egy kicsit "érzékenyebben": Ha bemegyek a boltba és a "higiénia termékek" 
polcról leveszek egy "Toalettpapír" fölirattal ellátott dobozt, de amikor hazaérek, kiderül hogy 
smirglipapír van benne, akkor engem becsaptak, függetlenül attól hogy a smirglipapír sérti-e - 
többek között - jóhangulatomat vagy sem. Az NaCl-KCl keverékeket hasonlóképp 
konyhasóként árusítják, de a dobozban nem konyhasó van. Ez a fortély. Ha az állam 
képtelen, vagy nem hajlandó megszüntetni a csalást az élelmiszer forgalmazásban, akkor 
természetes hogy a lakosság máshol keres magának megbízható élelmiszer forrást.  
 
Azt viszont még hozzáteszem hogy a keresett "máshol" forrás sem biztos hogy megbízható. 
De nagyobb a bizalom az ismeretlenben a már bebizonyult megbízhatatlannál. Szerintem ez 
egy egyszerű logikai következtetés: Ha az embert már valahol "biztos" hogy becsapták, akkor 
természetes hogy - bizonyosság hiányában - ott keresgél ahol csak "lehet" hogy becsapják. 
 
Nem a keverék eltitkolásával van gond, hanem avval hogy - bocsájts meg hogy ismétlem - só-
keverékeket, kimondva vagy sugalmazva, konyhasóként árusítanak. Ez csalás. Az pedig 
hogy azon keverékek drágábbak, igazán nem meglepő: A ma már a nálunk is "marketing"-nak 
nevezett becsapás-szakértők arra törekszenek hogy a haszon érdekében kiagyalt minőség 
csökkentést minőség emelésként etessék meg a fogyasztóval - természeten, több pénzért (pl. 
zsírmentes illetve alacsony kalória tartalmú termékek esetében is). Ez egy Manhattan utcáiról 
egyenest idehozott "ügyesség". 
 
(Különben én is olvastam - géppostában is - mindenféle, szerintem, üzleti célokat szolgáló, 
körleveleket, melyek szerzői kihasználják a magyarok bizalmatlanságát, tanácstalanságát. 
Lehet hogy többen ugyanazt a körlevelet olvastuk. Ezért is köszönöm - nagyon hasznos - 
hozzászólásaidat.)  

 

Re: Re: 1025 Bp, MTA KK AKI 

(Őszkatona, 2011.03.21 21:47)  

Bocsánat, beleszavakba a zavarodtam: (Ezért most a Bikavért hibáztatom). Helyesen..  
"De nagyobb a bizalom az ismeretlenben mint a már bebizonyult megbízhatatlanban." 

 

1025 Bp. MTA KK AKI 

(Sandor Z, 2011.03.20 16:48)  

2010 decemberében, a kálium-kloriddal kevert konyhasóval riogató hoax miatt, két aggódó 
kolleganőm kérésére 5-féle, magyar kisker. forgalomban kapható konyhasót analizáltam 
(vákuumos, jódozott, horváth rozi, görög, himalája). A fenti sorrendben a következő volt ezek 
Kálium-tartalma: 0,15 g/kg, 0,28 g/kg, 1,28 g/kg, 0,33 g/kg, 1,39 g/kg. Kálium-kloridra 
átszámítva egyik sem éri el a három ezreléket (a 3 g KCl / 1 kg konyhasóban értéket).  

 

Re: 1025 Bp. MTA KK AKI 



(Őszkatona, 2011.03.20 19:17)  

Kedves Sándor, 
 
Köszönöm az 5 só-minta megvizsgálását és a vizsga-eredmény beküldését. Nagyon 
hasznos. 
 
Az egészséges NaCl:KCl arányról, illetve a más, boltokban árult konyhasókba kevert 
vegyszerek jó vagy rossz hatásáról nem akarok vélekedni mert ahhoz nem értek.  
 
A "hoax" (megtévesztés) kifejezéssel egyetértek, de nem abban az értelemben amelyben azt 
Te itt "riogató" szándéknak tekinted. Szerintem a megtévesztés ott van elrejtve ahol az 
élelmiszer forgalmazók 50:50 NaCl:KCl keveréket, kimondva vagy sugalmazva, és 
függetlenül attól hogy azt minek hívják, konyhasóként árusítanak. Egy ésszerű ember 
élelmiszerboltban minden "só"-nak nevezett termék alatt konyhasót ért. Tehát, ha egy 
élelmiszer forgalmazó élelmiszerboltban "só"-nak nevezett terméket árusít ami a konyhasó 
minimum 97%-a helyett 50% NaCl, és maximum 0%-a helyett 50% KCL, akkor azt csak 
szándékos megtévesztésnek lehet tekinteni. Ez a "hoax"; itt van a megvezetés elrejtve.  

 

1025 Bp, MTA KK AKI 

(Sándor Z, 2011.03.20 19:08)  

Konklúzióként megállapítható, hogy világméretű gazemberséget művelnek az egészségügyi 
hatóságok. Ezt egyértelműen alátámasztja pl. az itt: 
 
http://www.crnusa.org/about_recs4.html 
 
található táblázat: Mnerals Historical Comparison of RDIs, RDAs and DRIs, 1968 to Present. 
Vajon miért hagyták ki a táblázatból a nátriumot és a káliumot? 
Úgy gondolják - jobb, ha senki sem tudja, hogy milyen nagy mértékben változtatták meg az 
ezekre vonatkozó ajánlásaikat? Kínos helyzetbe kerülnének, ha az emberek joggal felmerülő 
kérdéseire kellene válaszolniuk? 
Itt egy hazai példa is a bűnös titkolózásra: 
 
http://www.hazipatika.com/topics/vitaminabc/articles/javasolt_napi_bevitel__RDA?aid=20061
009124858 
 
ahol szintén 1 összehasonlító táblázatot találunk: 
Az USA szövetségi nyilvántartás irányelve által előírt referencia napi bevitel /RDI/, az Európai 
Unió által kiadott RDA, a 2000-ben módosított magyar RDA és az 1996-ban közzétett magyar 
RDA értékek 
Ebben magadják a Káliumot, de miért hagyták ki a Nátriumot??? 
Az ekvivalencia-törvénnyel való összehasonlításhoz (annak megfelel, vagy sem) legalább e 
négy fémre vonatkozó adat szükséges Ca, Mg, Na, K. Elég kihagyni közűlük csak egyet (itt 
Na) és már el is rejtették az ellenőrzés lehetőségét. 
Kinek az érdeke mindez? Nagy gyógyszergyárak, és a hozzájuk tartozó háttéripar 
profithajhászó tulajdonosai, vagy a profit-orientált egészségügyi ellátó - szolgáltató 
rendszerek? Ha rosszul táplálnak - elsóznak, tehát egy lassan, de biztosan ölő méreggel túl-
etetnek mindenkit, akkor több a beteg ember, több gyógyszert fogyasztunk ... és igy tiovább, 
de ezek ellenére is nyilvánvalóan hamarabb halunk meg, és ez jó a nyugdíjbiztosítóknak ill. a 
kormányoknak is mert kevesebb ideig kell a nyugdíjakat kifizetni.  

 



1025 Bp, MTA KK AKI 

(Sandor Z, 2011.03.20 17:59)  

Ettől függetlenül erősen kifogásolható mind az USA, mid a WHO és a hazai egészségügyi 
hatóságok ajánlása a kálium és különösen a nátrium vonatkozásában. Ugyanis 
szervezetünknek a többértékű fémekkel (Ca + Mg + Zn + Mn + Fe + ...) ekvivalens 
mennyiségű alkálifémre (Na + K) van szüksége. Ez az optimális arány! Ezt az arányt a 
természet alkotta meg az evolúció során, és ez egyértelműen látható az anyatej 
fémtartalmában, és azon belül a fémek e két csoportjának mennyiségi arányában. Az 1989-
es RDA nagyon közel járt ezen optimális arányhoz. A mostani DRI megdöbbentően nagy 
mértékben eltér ettől az aránytól, az alkálifémek (Na, K) mennyiségének túlzott 
megemelésével, pedig ez az ekvivalencia-törvény "már 13 éves". (Sándor Z.: Equivalency law 
in the metal requirement of the living organisms. Acta Alimentaria 27 (4): 389-395, 1998 és 
Sándor Z.: Ekvivalencia-törvény az emberi szervezet és az élőlények fémháztartásában 
Lombik és Reaktor Kémiai Hírlevél 2003/1. 2-14.) lásd itt: http://www.sandorzoltan.fw.hu/ 
Az RDA 1989-es, 10. kiadása (az utoló, mert azóta sincs 11. kiadás, hanem kb. 1997-2000-
től áttértek a DRI-re) az USA akadémiai kiadó honlapján szabadon és teljes terjedelemben 
elérhető itt: http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309046335 
(érdemes megnézni a 253. és 284-285. oldal összefoglaló táblázatait) 
És itt egy szabadon elérhető tudományos cikk, az anyatej vizsgálatáról, amelyben egyértelmű 
bizonyítékát találjuk ennek az ekvivalencia-törvénynek. 
http://www.ajcn.org/content/68/2/345.full.pdf 
Ebben a cikkben pl. az 5. táblázat első sorában a 3 hónap adatait emelném ki példaként (az 
adatok mmol/liter-ben vannak megadva): Ca: 7,5 Mg: 1,7 ezek összege 9,2 mmol/liter - mivel 
kétvegyértékű fémek - kettővel kell szorozni, hogy milliegyenértékre átszámítsuk - így 
összegük 18,4 mekv/liter. 
És Na: 6 mmol/liter, K: 12,4 mmol/liter. Összegük 18,4 mekv/liter mértékegységben megadva 
is, mivel 1 vegyértéküek. A többi fontos két- ill. több vegyértékű fém koncentrációja (Fe, Mn, 
Zn ...) nem szerepel a cikkben, de ez nagy hibát nem okoz, mert összegük a Ca+Mg 
összegnek az 1 százalékát sem éri el. Tehát megállapíthatjuk, hogy az anyatejben 
ugyanannyi a többértékű fémek összege, mint az alkálifémek összege. És az anyatej 
tökéletes táplálék az újszülöttek számára, és összetétele, valamint egyes komponenseinek 
egymáshoz viszonyított aránya nagyon fontos útmutató a felnőtt szervezet szükségleteinek 
meghatározásához. 
És ettől kezdtek eltérni az egyészségügyi hatóságok (USA, WHO, OÉTI, OGYI, ÁNTSZ) 
valamikor a 90-es évek végétől kezdődően. De miért? 
Kinek jó ez? Kinek, vagy kiknek az érdeke ez?  

 

turul10@citromail.hu 

(Szabó Éva, 2011.01.22 21:39)  

Gondoljátok,hogy nem hurcolnák meg Tejfalussy Andrást ha ez mind nem lenne igaz.De 
igen!De nem teszik mert teljes mértékben igaza van.Ismeretlenűl is nagy tisztelője vagyok és 
leszek, mindenben igaza van.Ami az étkezést illeti, azt én be is bizonyítottam.Kigyógyúltam 
10 féle betegségemből és bónuszként 125 kilóról lefogytam 70 kg-ra.Ezt mind 6 hónap 
alatt.Csak magam termelt ételeket fogyasztottam,ami teljesértékűek 
voltak,gazdag,szervestrágyázott talajból származott,teljesen vegyszer mentes.Fáradhatatlan 
és egészséges lettem.Nagy baj van az emberek gondolkodásával és a szorgalmával.Illetve a 
szorgalom akiben van az is rossz irányban haladt. 
A sok rohanásban, ami olyan népcsopórt vette a hasznát aki most éppen felezi vagy tünteti el 
a Magyar lakosságot.Több Tejfalussy Úr kellene.  



 

Éva 

(Szfvár, 2011.01.21 10:53)  

Ami pedig a növények-gyümölcsök K tartalmát illeti, nem lehet, hogy épp emiatt nincs 
szükség külön pótolt K bevitelére? Mert hogy a táplálékunkkal a veszteséget pótoljuk! És ha 
50%-al csökkentett sót viszünk be , az nem lehet, hogy épp a hiányzó Na nem kerül pótlásra? 
Számomra ez így logikus. Persze én sem vagyok szakember ebben, de én Tejfalussy Úrnak 
hiszek!  

 

Éva 

(Szfvár, 2011.01.21 10:47)  

Kedves guriga@...! 
Először is udvariatlanul teszel megjegyzéseket egy olyan emberre Tejfalussy úr 
személyében, aki pénzt, fáradságot nem kímélve dolgozik értünk. Lehet utána menni, és 
biztos mintával és laborral megnézetni az általa említett állítások valódiságát! És ha az derül 
ki, hogy az nem valós, akkor lehet a szakértelmét, indíttatását kétségbe vonni! 
A zsidózásról annyit: épp itt az ideje, hogy kimondjuk: a zsidó állam egy terrorista állam! Nem 
kell tovább menni, elég ha megnézed mit művel azzal a néppel, amelynek a hazájába 
jogtalanul betelepedve gyilkolja a lakosokat, elzárja a közlekedési útjait, a vízhez hozzáférést, 
stb. De elég, ha átgondolod, mit mondott az államvezetőjük Magyarország felvásárlásáról! És 
nézz körül kicsit itthon, kiknek a bankjai idézték elő a totális eladósodást! És kérdezd meg, 
hány zsidó ül a parlamentben(viszonyítsd a lakosságban betöltött arányukhoz) és ízlelgesd a 
gondolatot, hogy vajon ők kiknek az érdekében nyomkodják a gombokat. Nézz körül a nagy 
cégek tulajdonosi körében, a vezető rétegekben, mennyi zsidó van? Ez vajon miért van? 
Azért-e, hogy ők jobban megvédhessék a magyar nép érdekeit? Elfogadnám szívesen, ha azt 
látnám! Te azt látod? Végül gondolkozz kicsit el azon, hogy miért van az, hogy van: 
"antiszemitizmus" és miért nincs: antigermánizmus, antiangolszázizmus, 
antimagyarizmus.....stb.stb.? 
Ennek két oka van: egyik: nézz végig a történelmen, végig felléptek ellenük a különböző 
országokban! Vajon miért? Csak nem azért, mert mindíg mindenütt munka nélkül akartak 
hatalomra törni és parazitaként az értéket létrehozókat uralni és szolgává tenni? 
Másik ok:a kifejezést maguk találták ki maguknak, hogy sajnáltassák magukat, ezzel állandó 
fizetésre késztessék az államokat saját részükre, aztán meg azért, hogy eleve bofogják vele a 
szádat, ha a viselt dolgaikat nyilvánosságra akarod hozni, netán számonkérni.! Javaslom 
elolvasásra: David Duke: Zsidó Szupremácizmus c. könyvének elolvasását, hogy világosodj 
az igazság felé!  

 

guriga@dfgg.hu 

(zz: jljkhki, 2011.01.20 23:37)  

Nagyon szomorú, hogy néhány zsidózással, kormányellenes szólammal el tudja hitetni egy 
paranoid ember a butaságait értelmes ám élettanban járatlan emberekkel a butaságait. Az 
internet korában számos angol nyelvű élettankönyvhöz hozzájuthatunk a tegnap kiadottól a 
150 évesig, és ezek cáfolják a káliummérgezés meséjét. A kálium többlet az ami természetes: 
ha egy Észak-Amerikai erdő fáinak leveleit, gyümölcseit vizsgáltatjuk be akkor abban is 
kálium többlet lesz. Az ott élő állatok húsában is kálium többlet lesz, sokkal több egy szép 



adag húsban mint amit ez az ember javasol egy napra. Ha követjük nem ehetünk diót, almát, 
semmit sem! Javaslom mindenkinek személyesen járjon ennek utána, orvos, gyógyszerész 
vagy valódi szakember vegyész rokon-ismerős segítségével. Utána érdemes összefogni és 
ezt a molnárfárpád-imitátort elhajtani a jobboldalról egy diliházba.  

 

Tejfalussy úrnak 

(Eszter, 2010.10.13 14:47)  

Tegnap este "riadtam " csak rá,hogy nem elég az,hogy itthon jó sóval ízesítek és sütöm a 
kenyeret!A gyerekeimet ugyan mivel mérgezik az iskolakonyhán? 
Jó esetben legalább15 évig intézményben étkezik a gyermek.Nagy pont!!!Kíváncsi 
vagyok,milyen sót és vizet használnak!!! 
Pesze ha nem tetszik,nincs jogom otthon tartani a tankötelezettség miatt!Megint oda 
jukadunk ki,mint a "kötelező védőoltásoknál"!Elvehetik a gyereket,lecsukhatnak a végén és 
beadják!!! 
Megpróbáltam a szülőket tájékoztatni és összefogni az óvódában,de sajnos teljes az 
érdektelenség! 
Bár csak 40 év múlva kinevetnének és cinkelnének az öregotthonban,hogy nem volt 
igaz,hogy rémeket láttam!Egyelőre azonban sajnos él a "rém"!  

 

2621 Verőce, Lugosi u. 71. 

(Tejfalussy András, 2010.10.12 21:53)  

Iratjel: PerturbAnalizisOrban101012 
 
Kedves Barátaim! 
El kell érni, hogy ezentúl minden magyar vásárló feltétlenül követelje meg az általa látogatott 
élelmiszer stb. üzletektől, hogy felelősséggel írják ki, melyik étkezési só felel meg a magyar 
szabványnak (MSZ-01-10007), s melyik étkezési só, ételízesítő és egyéb élelmiszer, illetve 
élelmiszer alapanyag kóser minőségű! Egyébként hamarosan tömegesen ivartalanodni 
fognak és kipusztulnak a kivégzőméreg idegméreg kálisótól és a konyhasóhiánytól. 
 
A hozzá intézett "perturbáló" új bejelentéseimmel kapcsolatos reakcióikból ki kell derüljön, 
hogy Orbán Viktor és új kormánya is tudatosan bűnpártolja-e a magyarok elleni fajirtást, 
ahogy korábban is történt! Verőce,2010. 10. 12. TA  

 

Törpapának és mindenkinek! 

(Eszter, 2010.10.12 14:25)  

Úgy gondolom,hogy T.A.-nak az a "hivatott dolga",hogy pontosan,minden részletet kimerítően 
utánajárjon,bizonyítson és közreadjon fontos,lényegbevágó élet-halálkérdéseket! 
Nekünk meg - annak a bízom benne több,mint 5-nek - az,hogy "rostáljunk".Kinek-kinek 
értelme és hajlandósága szerint közvetítsünk!!! 
Tehát:(csak tisztelettel)Rostálj magad és add tovább felelőséggel!T.A. írásait,az Aqvanet-et 
pedig fogd fel bizonyítéktárnak! 
Én legalábbis nem tudom ölbe tett kézzel,csukott-néma szájjal előre gyászolni a szeretteimet 
és a meg nem született unokáimat!  



 

zolyom.vegles@gmail.com 

(Hanga, 2010.10.11 12:35)  

A sóban lévő cianid, mint csomómentesítő az is mérgező.  

Hja 

(Törpapa, 2009.10.25 12:53)  

Az a baj ezekkel a hosszú írásokkal, hogy az embereknek csak nagyon kis százaléka képes 
arra, hogy végigolvasson egy hosszú írást (megj: az aquaneten még vagy 10x ennyi van, jó 
ha öten elolvasták az országban). TA-nak sok nagyszerű gondolata (és igazsága) van, de a 
jel elveszik a zajban. Megérne egy rostálást.  


