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KIEGÉSZÍTÉS: 

MAGYARORSZÁGON ELSŐSORBAN AZÉRT RÖVIDÜL AZ ÉLETHOSSZ ÉS AZÉRT EGYRE KEVESEBB 
A MAGYAR GYEREK, MERT A HAZAI KORMÁNYOK, 1960 ÓTA, KÁLISÓVAL KEVERT KONYHASÓVAL 
TÖMEGESEN MÉRGEZTETIK ÉS IVARTALANÍTJÁK, IRTJÁK A NEM KÓSER ÉTKEZÉSŰ MAGYAROKAT:

Ideje lenne, hogy mindenki más is nyilvánosan tiltakozzék a magyarokat a "stopsós menzaprogrammal" is  
sorozatgyilkoló,  a  magyar  lakosságot  évtizedek  óta  naponta  százával,  ezrével  tudatosan  fogyatkoztató 
hazai- és nemzetközi tudományos titkosszolgálati maffia, valamint az azt szabadon működni engedő bűnöző 
főhivatalnokok  és  ezek  korrumpálói  ellen!  Pl.  titkolt  műtrágya  felhasználási  statisztikai  tény,  hogy  a 
mohamedán  országokban  és  Kínában  sem  használnak  annyi  kálium  vegyületet  talajtrágyázásra,  mint 
másutt. Ugyanis a kálisóval műtrágyázás nem csak az aszálykárt fokozza sokszorosára. A kálisó ivartalanítja 
a vele műtrágyázott növényekből készült élelmiszereket fogyasztókat. A kálisóval "sózás" is, amit a hazai  
kormány jelenleg „MENZAPROGRAM” és „Nemzeti Stop Só Program" elnevezések alatt rákényszerít (főleg 
a nem kóser étkezésű) magyarországi lakosokra: tudatos népirtás. Ennek, és a hiányos konyhasó pótlásnak 
az életrövidítő és ivartalanító hatását patkányokon és embereken mérésekkel kimutató kutatók 1950-ben 
Nobel díjat kaptak. Mindezeket tudatosan folytatják, ez a fő oka, hogy a tulajdonnal rendelkező magyarok 
egyre kevésbé tudnak szaporodni, hiába szeretnének. Már 1910-ben is kinyilvánította az Izraelita Szövetség, 
hogy teljesen el akarják foglalni Magyarországot (és Galíciát). A hazai kormány megengedte az izraeliek 
cégei (pereputtyostól) ide települését, több millió izraeli és ukrajnai zsidó idetelepítését. Tervezik, szervezik.  
A bizonyítékokat lásd a honlapomon (www.tejfalussy.com), ill. a mellékletben!

A melléklet tárgya: Felkérem a t. Állampolgári Jogok Biztosát, aki itt az ENSZ-t képviseli, hogy lépjen fel az 
ENSZ-nél  is  a  magyarok  tervszerű  irtására  használt,  a  WHO által  ajánlott  kálisóval  „konyhasó  pótlás”  
leállítására.  Orbán  Viktor  miniszterelnököz  és  ORFK-nak  is  megküldjük,  de  a  Magyar  Szabványügyi 
Testületnek  is,  utóbbinak  bizonyítékként  arra,  hogy  jogos  védelemként  tettük  közzé  honlapokon  a 
megtévesztett lakosság által nem ismert, az „élelmiszer rendelettel” tudatosan megsértett hazai étkezési só 
szabványt. (A melléklet Iratjele: nepirtowhocsalasleleplezo151201)
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