
ÉBRESZTŐ! RIADÓ! Orbán Viktor nyilvános figyelmeztetése, hogy állítsák le a magyarokat irtást: 
Csinálhatsz bármit, ha csak testi-lelki nyomorék utódaid lehetnek, vagy nem is lehet utódod! 
Mindened a migránsoké lesz! (Kivéve, ha kóser étkezésű vagy.) 

   Ezzel  a  nyilvános  közérdekű  bejelentéssel  ismételten  felhívom  Orbán  Viktor  miniszterelnök 
figyelmét  arra, hogy haladéktalanul le kell állíttatnia a mérgező kálisóval műtrágyázást és „sózást”, a 
MENZAREFORM-ot is, miután ezek egészségre nem károsságára nincs hiteles mérési bizonyítékuk, a 
mérgező  hatására  viszont  nagyon  sok  van.  Kötelesek  lettek  volna  előbb  hiteles  hatásmérésekkel 
bebizonyítani, hogy az étkezési konyhasópótlás csökkentés és a kálium túladagolás és a szennyezett 
ivóvíz  sem  egészségkárosító.  Még  mielőtt  alkalmazni  engedték!  Nem  hallott  róla  a  jogi  egyetemi 
tanulmányai  során, hogy  szigorúan tilos élő embereken kísérletezni? Miért kísérleteznek rajtunk, a 
magyar lakosság tömegein, egészségjavításnak hazudva a bizonyított, nyilvánvaló egészségkárosítást??

    Tudod, hogy a folyóinkba vezetett szennyvízzel a tengerbe juttatják a tengert szennyező emberi 
ürüléket is? Ugye nem hiszed, hogy azért engedi folytatni a kormány a kálium-túladagolással és sózás- 
csökkentéssel (és a nyílt vizekbe bemosódó mérgező műtrágyákkal, növényvédőszerekkel, valamint  a 
szennycsatornákkal  bejuttatott gyógyszermaradványokkal,  ipari- és háztartási vegyszerekkel,  és  a 
vírusfertőzött ürülékkel szennyezett vezetékes vízzel) betegítést, életrövidítést, ivartalanítást, mert 
nincs pénze ezek leállítására, ahogy az Országgyűlés Elnöki Titkárság hozzám címzett, P-119/2/1998., 
1999. március 8-i levele, dr. Gasparics Emese állítja? Tudod mennyibe kerül Magyarországnak, nekünk 
és a többi adófizetőknek, mennyivel növeli meg az élelmiszer előállítás költségeit, a „rezsit”, hogy a 
kertekben, termőföldeken megtiltották, büntetik az emberi ürülék növényöntözésre és -trágyázásra 
használatát, s emiatt sok helyen a vezetékes vízzel öntöznek és műtrágyákat vásárolnak, használnak???
A vonatkozó részletes bizonyítást és konkrét mérési stb. bizonyítékokat, valamint a sikeres személyes 
egészségvédelemhez szükséges alapvető módszereket, eszközöket (tiszta nátrium-klorid konyhasóval 
rendesen sózás és desztillálással tisztított ivóvíz) lásd a  www.tejfalussy.com honlapon (Videó, Email- 
könyv, MEHNAM, „régi honlapok” rovatok), a www.tisztaso.hu és az egyéb honlapokon, valamint a tőlem 
származó újságcikkekben, rádió- és tv riportokban, s újabban  Facebookon és YouTube-on is közzétett 
számtalan észrevételben, hozzászólásban! 

     Miért olyan nehéz felfogni, hogy nincs előbbre való magyar önvédelmi jogos védelmi feladat, mint az, 
hogy   minden lehetséges módon és -eszközzel   azonnal leállítsuk a víz-, növény-, állat- és embermérgező   
káliumműtrágyázás elkezdése óta  - a magyarok természetes szaporodó képességét rontó és négy vagy 
öt nemzedékváltás után várhatóan nullára csökkentő, kálium túladagoló étkezésre kényszerítő kálium-
műtrágyázást és „Nemzeti sócsökkentési, STOP SÓ programot”, „Chipsadót” és „MENZAREFORMOT”?

   1990-92 során az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága, majd a Szociális- és Egészségügyi  
Bizottság titkára, a később egészségügyi miniszter dr. Kovács Pál felkérésére is, vizsgáltam az OÉTI 
által végeztetett kálium hatás ellenőrző klinikai méréseket. Kiderült, hogy már 1-2 gramm kálium szájon 
át bejuttatása is mindenkit megmérgezett. Emiatt a tudományos szakvéleményem alapján interpelláció 
is történt. Sajnos az orvos dr. Kovács Pál interpellációjába betársult a Fideszes (nemorvos) dr. Pap 
János, aki kiküszöbölte a mérési bizonyítékokat. A mérgezés bizonyító mérések eltüntetése után az 
akkori  három illetékes  miniszter,  Váncsa Jenő,  Surján László  és Gergátz Elemér semmibe vette  a 
mérési bizonyítékokat. A kálisóval mérgezést szervező és fedező akadémiai hamis szakértők, az OÉTI 
és  az  ÁNTSZ  ma  is  hangoztatott  hamis  állításaival  védekezve  meggátolták  az  ügy  parlamenti 
vizsgálóbizottsági vizsgálatát (lásd a hamis 8253. miniszteri választ, 1992. december 8.). A  későbbi 
miniszterek ugyanazokkal a „bizonyítékmentesített” hazugságokkal válaszolnak, már amikor válaszolnak.
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