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Nyilvános helyreigazítás követelés a Hír Televfuiő műsoraiért felelős
tulajdonostól és a műsorvezetéstől

1. A Hír Televízió Panaszkönyv mtisor vezetője (2016, 02. 07 . 22 őra) félretájékoztatta a nézőket,
amikor a www.tisztaso.hu honlapom felvillantása után, egy tőlem független cég áIta| árusított
patikai só, feliratainak nem megfelelő, t,űIzott káliumtartalmát úgy ttintették fel, mintha én csalnók!
Félretájékoztatték anézőket úgy tüntetve fel, hogy az áIta|am interneten is árusított kálisómentes
étkezési só (A.GI. Tiszta Só) feliratan és a honlapomon általam a magyar lakosság jogos
védelmében reklámozott szakvélemények, amelyek az optimá|is víz, konyhasó és kálium dózisokról
és az ettől eltérés veszélyeiről világosítják fel a lakosságot, a termékem bemért tu|zott
kálisótartalmával lejáratják a szakvélemények szerzőit, köáük Dr: Papp Lajos ny. egyetemi tanár
akadémiai doktor szívsebészt is, s eá igyekeztek elhitetni vele. Félretájékoztat{ák anézőket, hogy a
hazai izletekben olcsóbban arusított étkezési sókban kevesebb mérgező kálisó van, mint az áItalam
árusítottban. Azon problémánnak, hogy melyik tiszta sóban van pár milligrammal több kálium,
ahelyett hogy azzal foglalkoznának, hogy 10 és 100% közötti kálisó tartalmú sókkal mérgezík a
magyar lakosságot! lásd: https://www.voutube.com/watch?v:uFSljPSvUsYA a magas
káliumtartalmú bolti sókat! Hamisan valószínűsítették, hogy nincs forgalomban olyan étkezési só,
amelyikben néhány tized grammnál több a kálisó, s ezze| nagy nyilviínosság előtt közveszéllyel
alaptalanul rio gatással is rágalmaztak,

2.Ya|őjában az áItalam árusított,'Á.G'I. Tiszta Só'' olyan étkezési só, ami a SALINEN osárák
cégtől 25 kg-os csomagokban ,,PHARMASAL'' sóként érkezefr., bazal' firygetlen laboratórium
gyógyszerkonyvi tisztaságúnak minősített, és ez,után hivatalosan ellenőrzött élelmiszer csomagoló
üzemben csomagoltatok át 1 kg-osra. A NEBIH is ellenőrizte. Kálisómentesnek ta|álta, a
mintavételi hibahatríron belül megfelelt a fe|irata szerinti min. 99,5%o-os nátrium-klorid
tartalomnak. Az á|ta|am átcsomagoltatott étkezési só minőség el|enőrző laboratóriumi bizonylatai is
megtalálhatók a www.tisztaso.hu honlapomon'

3. Kivéve, amikor épp az ellenkezőjét akafjak bizonyítgatni, tele van a piac a kálisóval mérgezett
sókkal és azokkal készített élelmiszerekkel. Ezekkel a Papp Lajos professzor ilr á|tal optimálisnak
nyilvánított étkezési nátrium:kálium:30-as dőzisarátyt l-re, sőt újabban (a ,,menzareformmal'')
0,43.ra igyekeznek átalakítani. Tudatos népirtás, miután tudják, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak
kutatók, akik patkányokon és embereken végzett kísérleteik konkrét hatásméréseivel
bebizonyítotték az ilyen ,,reform'' magas vémyomás és egyéb betegségeket, életrövidülést és
ivartalanodást is előidéző, fajirtő hatását. Nemrég is, a NEBIH nagy tömegű sót vásiároltatott vissza
egy Nyírtassi céggel' miután Tejfalussy András szakértőnek _ aki az igyet korábban parlamenti
szakénőként is vizsgélta_ a közérdekű bejelentésére indult vizsgálatukkal kiderítette, hogy aráírt
30%-os kálisó tartalom helyett, esetenként 1'00"Á volt benne a mérgező kálisó. A nem megtisáított
sókban akármennyi lehet a kálisó, mivel a bényászásnál külön rétegként kristályosodnak ki a
konyhasó és a kálisó és az egyéb sók, vagyis akar I))%-ban is kálisó is lehet a konyhasónakkinéző
só. Tehát forga|mazzák akijzveszélyes kálisótartalmú étkezési sókat. A BERES Rt-nél is árusított
vIvEGA is kb. felerészben kálisóból áll. Negyed kg-ját 1900 Ft-ért árusította egy
székesfehérvári biobolt! AHorváth Rozi, Sara Lee és Compack Douwe Egberts, Bad Ischler és

más cégek is árusítanak,,csökkentett nátriumtartalmu', sókat étkezési célra, amelyekben20.lOOoÁ a
kálisó. Például a kb. felerészben kálisóból á1ló Bonosal-ban és a közel 100"Á kálisótartalmú
BoNSALT-ban, amit az intemeten kóser tanúsítviínnyal is (!) rekliímoáak, de a korábban a
gyógyszertrírakban konyhasópótló gyógytápszerkétt árusított REDI Só-ban is, amiből napi 6.10
grammot ajánlottak, miután az OF.TI á|tal végeztetett hatás e||enőrző mérések során már a 2
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grammjától is mindenkinél a normális felére csökkent a vese vizeletkiválasztás és a kétszeresétől

mindenkinél (tizbő| tíz, addig egészséges embernél!) szivmérgezóre nőtt a vérszérum

káliumtartalom! Orvosi tantétel ís, hogy az 1 &án beltil a vérbe bejutó 1 grammnál több kálium
veszedelmesen mérgező lehet, s hogy a szájon}  őra alatt fokozatosan bejuttatott 8 grammnál több

kálisó 3,6 grammnál több káliumtartalma minden addig egészséges felnőtt szívműködését elrontja,

amit az EKG eltorzulása je|ezl A riporter ezekkel nem foglalkozik, csak azzal, hogy túl soknak

ttintesse fel a binonságosan tisáa só fejenként napi kb. 10 forintos költségét. Mindezek
bizonyítékai is közzé vannak téve a nÍn tv etat ,,rémhírterjesztéssel'' hamisan vádolt
www.tisáaso.hu (és www.tej falus sy. com) honlap okon !

4. Mellékelem a Nobel.díjas kutatók által felsorolt, a konyhasó helyett kálisót tartalmaző
étkezési sókkal előidézhető egészség károsodásokat felsoroló, Tejfalussy András által
korábban benyújtott feljelentést. (Azonosító: kuriadarakp-stopso-menzaprogram-160128j)

5. Mellékelem a Prof. dr. Papp Lajos professzor úr által aláírt írásbeli szalrvéleményt is, amit
nemazáltalamárusítottsó,,reklámjakónt'',hanem'az
optimátis víz.,konyhasó. és kálium pótlás megismertetésére közérdekből általánosan
reklámozok az ,,Á,.GI. Tiszta Só'' feliratán. (A megielenítésére Tejfalussy András szakértő úr
kért fel, aki parlamenti szakértőként hivatalból leplezte le a kálisóval műtrágyázással és

ételízesítéssel folytatott talajtermékenység rontást és magyar lakosság ivartalanítást, hazánk
termőterületei, élővilága és őshonos lakosaÍ túladagolt káliumma| mérgeztetését.

IIIYJLATKÜZÁT

A Ringer oldnt a tesüredvekhea hasonló ianösszetéte}ii folyadék. A Ringer otrdat

{ 0,9 %Nact, o$3% Kcl, 0,025 7o CaClr, CI,Ü2 o/.n NatlCo.l, 99 % desztilláit víz
) szer'inti ru{triu:n" lnílium, k|ór és víz pótlrási arfuiy megf*lelő kóms vesrÍes*gek
e$*tÉn,. de ury.arr*e*k optimáIis a napi dtkeze*nksüGáü ig"

Budape*t 201S. januir 6.

Dr.
ny.eglr*temi
slcadémiEi dofubr

0. sgygIe!.', hogy mutassák be Papp Lajos professzor onök által hivatkozott videó
oyitutt.o"x,tt, httpsli/www.l,outube.com/wátch?v:Tvbyzgr0l4tr,t és az áita|am árusított ,,Á.GI.
Tiszta só'' feliratait is, hogy mindenki lássa, hogy nem az álta|am árusított sót mutogatták a

műsorukban hanem egy más sót!

7. Követelem, hogy haladéktalanul olvassák fel helyreigazításként az |. és 2. 5. és 6.
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szakaszban leírtakat, és mindenhol csatolják a kifogásolt műsorukhoz, ahol csak
megielenítették!

8. Követelem, hogy nem csak tőlem kérjenek bocsánatot, hanem az ellenem és az á.ltallam
árusított nagytisztaságú étkezési só ellen hangoztatott alaptalan rágalmaival a
műsorvezetőjíik által durván megtévesztett Papp Lajos professzor úrtól is!

9. Követelem. hogy kérjenek bocsánatot Tejfalussy András méréstudományi szakértő és

Weixl Várhegyi Lászlő természetgyógyász.doktor szakértő uraktól is, akiknek az optimális
vfu., konyhasó. és kálium dózisoktól eltérés okozta betegségekre a Íigyelmet iogos
védelemként felhívó szakvéleményeit hamis vádaskodások kíséretében tudatosan becsmérelte
a Hír Tv műsorvezető riporter, Pataky Enikő.

10. Követelem, hogy fizessék ki az engem és

véleményeit lej árató műsorukkal összefüggésben
egyéb káromat!

Baia.2016. februrár 8.

on is!

a cégemet és az általam idézett szakértők
keletkező valamennyi többletköltségemet és

oo*r,*-.1. 
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Horváth Gábor
+36702351899

Felielentésként kapia: ORFK (az étkezéshez árusítottmérgező kálisóval közveszély okozást
fedezó Hír TV-s műsorért felelős személyek és esetleges felbujtóik ós fedezőik ellen)'
Táiékoztatásul kapiák: az n'.c,l.TísúaSó feliratrín a SToP SÖ MENZAPRoGRAMMAL
veszéIyeztetett magyarok jogos védelmére reklámozott szakvélemények szerzői.

Közzétéve: a www.tisztaso'hu és www.tejfalussy.com honlapokon és a Facebook-on és YouTube-

Horváth Gábor
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