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ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR FELKÉRÉSE KÖZÉRDEKŰ PER INDÍTÁSÁRA
Nyilvános szakértői véleményem az ügyészekkel szemben, akik az érfal elmeszesedés megszüntetés
gyógyszerét feltaláló Dr. Horváth István orvosprofesszor feltaláló ellen koncepciós pert folytatnak.
Horváth István akadémiai doktor professzor érfal elmeszesedés megszüntető találmányának embernél való
alkalmazását tudtommal azért támadja az ügyészség a bíróságon, mert a hivatalos engedélyezési eljárás még
folyamatban van. Közben az ügyészség és bíróság megengedi, hogy nagyságrendileg kevesebb konyhasó és
nagyságrendileg több kálium fogyasztásra és a tiszta desztillált ivóvíz ivás kerülésére biztassák fel a magyar
lakosokat, azzal az ürüggyel, hogy ez gyógyhatású és élethosszabbító hatású is lehet. Annak ellenére, hogy
ismert, hogy az élő ember testnedveiben, pl. vérszérumában 30 a nátrium : kálium arány, s annak ellenére,
hogy infúzióval is ennek megfelelő dózisarányokkal juttatják be ezeket az anyagokat a vérbe, s a Salsol, a
Salsola és a Ringer oldat is tiszta desztillált vízzel juttatja be a tiszta konyhasót, ill. a Ringer oldat a kálisót
is. Pl. a Salsol napi 3 liter vízzel 27 gramm konyhasót juttat be a vérbe. A Ringer is ennyit, de 0,4 gramm
kálium kíséretében! A Horváth István elleni perben eljáró ügyészek és bírák szerint ezek ellenére sem jogi
probléma, hogy az ÁNTSZ a tiszta desztillált víz ivást veszélyesen mérgezőnek hirdeti, s a napi 5 grammnál
több konyhasó pótlást és a 4,7 grammnál kevesebb kálium pótlást betegítő, életrövidítő hatásúnak hirdeti.
Teszik ezt annak ellenére is, hogy 1950-ben Nobel-díjat kaptak a tudományos kutatók, akik patkányokon és
embereken végzett dózis variációs élettani kísérleti méréseik alapján bebizonyították a konyhasó dózis
csökkentés és/vagy kálium dózis növelés betegítő, életrövidítő, ivartalanító hatását! Követelem, hogy
induljon büntető per a Sózás csökkentést és kálium túladagolást élethosszabbításra alkalmazni engedő
ügyészek ellen, akik a kikísérletezetten fajirtó hatású „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program”
egészségjavításra alkalmazását nem bűncselekménynek hazudták, s a tiszta desztillált ivóvizet mérgezőnek
feltüntetést is nem bűncselekménynek hazudták, de azok ellen a miniszerek és bírák ellen is, akik ezek
tudatában is elmulasztják ellenük a feljelentést. Megjegyezem, hogy a tisztességes Dr. Dénes Veronika bíró
13.B.24.211/1993/2. PKKB végzése alapján indult rendőrségi nyomozást is a napi néhány gramm kálium
mérgezőségét bizonyító klinikai mérési bizonyítékok szembehazudásával állította le az ügyészség!
Közérdekű per indítására kérem Orbán Viktor miniszterelnököt, mert az ügyészek hazudozása
következtében valamennyi fenti bizonyítékot semmibe vették az általam kezdeményezett perekben.
Legutóbb a Nógrád Megyei Bíróságnál állította le a vonatkozó keresetek tárgyalását az ügyészség.
Amennyiben nem hajlandó a közérdekű büntetőper megindítására, kérem a jelen irat továbbadását a
Hágai Nemzetközi Bírósághoz, hogy az emeljen vádat a magyar lakosokat a Stop só Programmal önkiirtásra
felbiztató magyarországi államigazgatási bűnszervezet és azt fedező állami vezetők ellen.
Nem csatolom újra a bizonyítékokat, amelyek a Nógrád Megyei Bírósági aktában megvoltak, s ha azóta
kiIopták volna őket, a www.tejfalussy.com honlapomon, az interneten is közzé is vannak téve.
Verőce, 2015. június 23.
Nemzetbiztonsági közérdekű terrorelhárító ügyvitel, megbízás nélkül a Ptk. alapján!
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