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Nyilvános feljelentés az ORFK-hoz, a www.tejfalussy.com honlapon is közzétéve.

Bűnpártolás váddal feljelentem a fajirtó terrorista Balog Zoltán minisztert és szakértőit  és a fenti, 
bizonyított  fajirtási  bűncselekményüket  mindig  „nem  bűncselekménynek”  feltüntető,  a  konkrét 
bizonyítékokat semmibevevő, nyomozás elutasító, ill. -leállító hamis határozatokat készítő csaló ügyészekért 
büntetőjogilag személyesen felelős dr. Polt Péter legfőbb ügyészt is, mint az ügyet néhai  dr. Kovács Pál 
megbízott  felelős  országgyűlési  szakértőjeként (jelenleg  megbízás  nélküli  közérdekű  kárelhárító 
ügyvivőként) kivizsgáló jogos védelmet megvalósító tudományos szakértő. 

Bizonyítás: 1 liter Coca-Cola literenként 1,5 gramm káliumot tartalmaz. Egy órán belül 1 vagy 2 grammnál 
több kálium vese- és szívmérgező (veszedelmes  hyperkalaemiát okoz). Tudatos egészségkárosítás a napi 
legalább  4,7 gramm  kálium  és  legfeljebb 5 gramm  konyhasó  pótlására  kényszerítő  Nemzeti  Stop  Só 
Menzaprogram, amit az időskori magas vérnyomás elkerülése címén vezettek be, miután 1950-ben Nobel-
díjat is kaptak, akik patkányokon és embereken, hatás-mérésekkel kísérletileg bizonyították az életrövidítő és  
ivartalanító, fajirtó hatását. (Ha csökkentik az idős emberek számát, kevesebb lesz a magas vérnyomásos  
idős  beteg  is!)  Az  optimális  víz-,  konyhasó-  és  kálium pótlás  a  Ringer  infúzió  dózisai  szerinti:  1 liter 
desztillált víz + 9 gramm NaCl konyhasó + 0,133 gramm kálium. Az arányuk ugyanilyen a testnedvekben, 
pl. a vérszérumban. Étkezésnél is ezek a dózisarányok az optimálisak. Balog Zoltán és szakértő bűntársai  
népirtó terrorizmusa mérési, orvosi tankönyvi stb. bizonyítékait lásd: www.tejfalussy.com (MEHNAM 470, 
Videók, Email-könyvek).

BALOG ZOLTÁN MINISZTER ÉS SZAKÉRTŐI MAGYAROKAT IRTÓ TERRORISTÁK,  akik 
évente több tízezer, napi több száz magyart gyilkolnak le, hogy utódunk se maradjon. Az általánosan 
kárhoztatott Iszlám Államnak ennél sokkal kevesebb keresztény áldozata van! 
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