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Kilógólóláb  as   sorozattüntetések  

Kiderült, hogy miért nem beszél a sorozattüntetések egyik szónoka sem arról, hogy „öl, butít 
és nyomorba dönt” a magyarokra rákényszerített „Stop só Nemzeti Sócsökentési Program”, 
„100%-os szennycsatornáztatási program” és kálisóval és konyhasóval műtrágyáztatás, ami 
megsokszorozza az aszálykárt.  

Miért  hallgatnak  arról,  hogy: 1./Mérgező  kálisóval  műtrágyáztatással  megsokszorozzák az 
aszálykárokat. 2./Kálisóval  műtrágyáztatással és élelízesíttetéssel mérgezővé teszik az állatok és 
emberek  élelmét. 3./Mérgezőnek  hazudják a  konyhasó  korábbi  nagyobb,  egészséges dózisait. 
4./Mérgező mezőgazdasági  vegyszereket  juttatnak az ivóvíz biztosító folyókba.  5./A csak részben 
tisztított ipari és a fertőző vírusos háztartási szennyvizeket is bevezettetik a folyókba, amelyekből a 
vezetékes ivóvíz készül. 6./Teljesen veszélytelen ivóvízként árusíttatják a szennyezett folyók vizét 
csak  részben tisztító  homok és  kavics szűrőkön átszűrt,  klórozott,  vírus  szennyezett  vizeket  is. 
7.Életveszélyes méregnek hazudják az átpárlással tisztított méreg- és vírusmentes tiszta desztillált 
ivóvizet. 

A tüntetésszervezők és szónokaik azért hallgatnak ezekről, mert tisztelik a nemzsidók emberi jogait 
semmibe vevőket, akik keresztényirtást  is folytatnak a ma is még hatályos,  Mózes II.23/20-33. és 
V.7/2,  22.,  Talmud,  Taanith  10  a.  lap  és Baba  kamma  93  b.  lap.  szerinti  zsidó  törvényeknek 
megfelelni  akarva?  A  www.tejfalussy.com honlapon  megtekinthető  hatás-vizsgálati  mérések, 
köztük Nobel-díjasok mérései is, egyértelműen  bebizonyítják, hogy  az USA, Magyarország, s az 
Európai Unió más országai vezetői a fent ismertetett biológiai fegyverekkel gyilkoltatják a népeket.

Orbán  Viktor  kormányfő  a  Kapu közéleti  folyóirat  e  havi  számában  is  közzétett,  a  fenti 
károkozásaik ügyében  hozzá intézett nyilvános közérdekű bejelentésemre (lásd melléklet-1)  nem 
indított vizsgálatot törvényes határidőben. Válaszra se méltatja a közérdekű kárelhárító javaslatokat. 

Melléklet-1: „Csak  a  víz,  csak  a  konyhasó,  csak  a  kálium pótlás  elrontott  dózis  arányaival  is 
kiirthatók a magyarok” című „KIEGÉSZÍTŐ FELJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS” 
Orbán Viktor  miniszterelnökhöz. Ügykód:  holttengerimodszerrelfajirtas141020.  (MEHNAM-info 
312.) Melléklet-2: „Tudatos fajirtás az Orbán-kormány Stop Só és Chips-adó projektje?!” Ügykód: 
tudatosfajirtasazorbankormanystopsoeschipsadoprojektje141204. (a MEHNAM-info 354.-nek is melléklete.)
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