
   ÁNTSZ elleni védekezési stratégia                  Iratjel: antszellenivedekezesistrategia-160116

   1./Fajirtás az ÁNTSZ Menzareformja, 2./Jogos védelem a Menzareformot szabotálás

 1. Tudományos csalás az ÁNTSZ, OÉTI és Gyógyszerész-felügyelet részéről, hogy a testelektrolit 
természetes víz, nátrium, kálium, klorid arányai szerinti víz, konyhasó és kálium adagolási arány helyett 
bebeszélik a Nobel-díjasok szerint fajirtó hatású arányokat élettanilag optimálisként: akármennyi víz 
pótlás mellé „legfeljebb 5 gramm konyhasó- és legalább 4,7 gramm kálium pótlást” írtak elő, amit 
a „katonai szervezetként” működő ÁNTSZ a gyerekekre is rákényszerít „Nemzeti Sócsökkentési Stop 
só program”, „Chipsadó”, „Menzareform” címén. (Állatkísérletben a 4. nemzedék hímbirka szaporodás 
képtelen volt a kálisóval műtrágyázás miatt megnőtt káliumtartalmú növényektől!  Lásd MELLÉKLET-1.)
 2. A kálisó kellemetlen ízét nemsokára fűszerekkel fedik el: a kellemetlen ízét fűszerekkel elfedve, 
mérgező kálisóval ízesítik a gyerekek ételeit, ha sós íz hiánya miatt nem hajlandók enni a menzakosztot! 
 3. Oktatási csalás, hogy elkezdték az ellenkezőjét tanítani annak, amit a csökkentett konyhasó- és a 
növelt kálium bevitel hatásairól az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók konkrét hatás mérésekkel, 
patkányoknál és embereknél is bebizonyítottak. A Nobel-díjasok mérései azt bizonyították be, hogy a 
„menzareform” vérbesűrűsödést, magas vérnyomást és számos más betegséget is okoz, eltorzítja a 
nemi jelleget, életrövidítő és ivartalanító, azaz fajirtó hatású is, tehát vegyi fegyver. (MELLÉKLET-2.)
 4.  Mérési  eredmény  patkányról  emberre hamisan  átszámításán  alapuló  csalás:  Lewish Dahl  kutató 
kísérleteiben magas vérnyomást idézett elő a patkányoknál a túl sok konyhasó, ami helyesen átszámítva 
emberre: a napi fél kilogrammnál több konyhasó. Lásd a „A komisz só” című cikkben (MELLÉKLET-2.).
 5. Epidemiológiai statisztikai csalás: A megfigyelt emberek 5/6-nak csökkent vagy nem változott a 
vérnyomása, ha növelte a konyhasóbevitelt. 1/6-uknál növekedett, de más oka is lehet. Ezért kellett 
bevezettetni az ötöd, tizedannyi konyhasópótlást?? Lásd „A komisz só” című cikkben (MELLÉKLET-2.).
 6. A fajirtással ingatlanszerző és nyugdíjalap meglopó terroristák a FAO/WHO segítségével szervezik 
az életrövidítő, ivartalanító kálisóval mérgezést, lásd 1982-es FAO/WHO kiadvány (MELLÉKLET-3.).
 7. A hivatkozott bizonyítékok, közzé vannak téve a www.tejfalussy.com honlapon, lásd Videó, Email-
könyv, MEHNAM, „régi honlapok” rovatok, pl. lásd MEHNAM 470 és MEHNAM 538.
 8. Büntetőfeljelentést kell tenni, büntetőpert kell lefolytatni a károkozásért felelősök személye és 
ezek felelősségi arányai tisztázására, hogy a büntetőperben ítélt személyi- és intézményi károkozási 
felelősségek alapján kártérítési követelést is érvényesíthessenek a „sócserével” mérgezés áldozatai.
 9. Valamennyi orvos és gyógyszerész, de természetgyógyász is tanulta, hogy a testelektrolitban és a 
vérbe közvetlenül beadagolható fiziológiás infúziós Ringer oldatban 110 a víz:konyhasó arány, és 30 a 
nátrium:kálium arány. A Ringer oldat minden 1 liter desztillált víz mellé 9 gramm NaCl konyhasót 
és 0,12 gramm káliumot juttat be a vérbe. A Ringert több száz éve sikerrel használják gyógyításra! 
A Ringer (és a csak desztillált vízből és tiszta konyhasóból álló SALSOL és SALSOLA infúziós oldatok 
is)  napi 27 gramm konyhasót is bejuttatnak 3 liter desztillált vízzel. Ennyi vízzel, ennyi konyhasó is 
gyógyhatású, étkezésnél is ilyen arányok optimálisak, s ivóvízként is legegészségesebb a desztillált víz.
 10.  Véleményem szerint minden itt és külföldön élő „menzaprogram áldozathoz” el kell juttatni ezeket 
a bizonyítékokat, hogy védekezni tudjanak, mert a mérgezés elhallgatása is fajirtásban bűnsegédkezés!

Budapest, 2016. 01. 15. 

Felelősséggel  közzéteszi:  (nemes Sydo)  Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an:  Bartha 
Edit) okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő feltaláló (kárelhárító).  2621 Verőce, Lugosi u. 71.

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/


MELLÉKLET-1.

Iratjel: taraczkozivel-160105kiv

Az „emberiség létszáma tervezett csökkentéséről” és a „megreformált gyógyításról” 
szóló YouTube videóknál és Facebook publikációknál is, hozzászólásként közzétett 
észrevétel,  Dr.  Taraczközi István, Magyar Természetgyógyászok Szövetsége elnök 
(és mások) új gyógyítási szélhámoskodásokról közzétett előadásaihoz csatlakozva:

Taraczközi Istvánnak sok mindenben igaza van, de: REFORMKONYHA=MENZAREFORM 
= GENOCIDIUM,  a  magyar  létszám csökkentésére:  A hazai  bölcsődék,  óvodák és  az 
iskolák  menzái  tönkreteszik  a  gyerekeket  az  életrövidítő  és  ivartalanító  hatású 
konyhasóhiányos és káliumtúladagoló étkezésre kényszerítéssel. Tudni kell, hogy 1950-
ben Nobel-díjat  kaptak a konyhasóhiányos és káliumtúladagoló étkezés fajirtó  hatásait 
patkány- és ember kísérleteik során, hatás mérésekkel bebizonyító kutatók. Hazánkban 
természetgyógyászok  kezdték  el  a  sózásról  lebeszélést  és  a  káliumbevitel  fokozásra 
rábeszélést (a Reformkonyha című könyvvel, meg azzal, hogy a „Kálium az élet sója” stb.)  
reklámokat  folytatnak.  Jelenleg  kormányszinten,  MENZAREFORM  címen  folytatják  az 
ezekkel  életrövidítést  és  ivartalanítást..  Valamennyi  orvos,  gyógyszerész  és 
természetgyógyász  kell  tudja,  hogy  az  optimális  víz-  konyhasó-  és  kálium  pótlás 
étkezésnél  is  a  RINGER  infúziós  oldat  adagolási  arányai  szerinti,  mert  ez  felel  meg 
testelektrolit   vérszérum  természetes  arányainak.  Az  egészséges  élő  ember 
testelektrolitjában 110 a víz és a konyhasó komponens arány, és 30 a nátrium és kálium 
komponens  arány.  Újabban  azt  tanítják  orvos,  gyógyszerész  és  természetgyógyász 
tankönyvek, hogy a Ringer oldat 30-as nátrium:kálium adagolási aránya helyett az ettől  
több ezer százalékkal eltérő, vagyis fajirtó hatású 0,43-as nátrium:kálium adagolási arányt 
nevezzék optimálisnak. A nemzetköziesedett gyakorlatban az étkezési káliumtúladagolást 
és  konyhasócsökkentést  a  konyhasó  helyett  kálisóval  ételízesítéssel  és  a  növények 
káliumtartalmát káliműtrágyákkal mérgezőre fokozással végzik. Hatás méréseink szerint, a 
kálium műtrágyák, a róluk hivatalosan terjesztettekkel ellentétben, nem termésnövelőek, 
hanem  növénymérgezőek.  Ezáltal  sokszorosára  fokozva  az  aszálykárt,  eladósítják  a 
magyar  gazdákat.  Szlovák  akadémiai  kutatók  azt  is  publikálták  (1988),  hogy  a 
káliműtrágyákkal  növelt  káliumtartalmú növények  veszélyeztetik  a  fogyasztó  állatok  és 
emberek szaporodó képességet, miközben fokozzák a rákbetegség kialakulási veszélyét, 
ugyanis akadályozzák az egyéb ásványi anyagok, pl.  a kalcium, a magnézium, a cink, 
vas, a nyomelemek elemek beépülését is a sejtekbe. Ezekről közzétettem a konkrét hatás 
mérési  bizonyítékokat  is  a  www.tejfalussy.com  honlapon  (a  Videó,  Email  könyvek, 
MEHNAM-intézkedések  "régi  honlapok"  rovatokban).  Nemsokára  fel  fogjuk  kérni 
Taraczközi Istvánt elnök urat is arra, hogy ezt az információt juttassa el a Szövetségük 
valamennyi  tagjához.  (Mi  is eljuttattuk volna, de a többségük csak a rendelő címét és 
telefonját  publikálja,  az  e-mail  címét  nem.  Pl.  az  ECHO TV-ben  rendszeres  műsorral 
jelentkező természetgyógyász Dr. Béky László sem tudta megadni a többiek email címét!) 

Budapest, 2016. január 5.  Tejfalussy András

www.tejfalussy.com



MELLÉKLET-2. 

Iratjel: karacsonyipeticio151222

Tisztelt Ismerőseim, Kedves Barátaim!

    Mellékelten küldöm a „KÖZÉRDEKŰ NYILVÁNOS PETÍCIÓ A STOP 
SÓ  MENZAREFORM  EGÉSZSÉGI  KÁRAI  ELHÁRÍTÁSÁRA”  című 
„menzapetíció” tervezetet. A hazai egészségügyért felelős miniszterhez, 
az ENSZ-t hazánkban képviselő "Állampolgári Jogok Biztosához", és az 
Európai  Unió  megfelelő  bizottságaihoz,  s  ahová  még majd  célszerűnek 
látjuk, nyilvánosan is be szeretnénk nyújtani, hogy minél többen tudjanak 
róla.  Nemsokára a  www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatából, s a 
www.tisztaso.hu  honlapról  is  letölthető  lesz.  Karácsonyi  ajándékként  is 
hasznos, ugyanis elősegíti a betegítő „Stop Sós Menzareform”-ot túlélést! 

Mindnyájatoknak Békés és Boldog Karácsonyt és Sikeres Új Évet Kívánok!

Melléklet: menzapeticio-151222

Budapest, 2015. december 22.

Magyar tisztelettel, minden tisztességes embernek testvéri szeretettel: 

Tejfalussy András
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Iratjel: menzapeticio-151222

KÖZÉRDEKŰ NYILVÁNOS PETÍCIÓ A STOP SÓ MENZAREFORM EGÉSZSÉGI KÁRAI ELHÁRÍTÁSÁRA 

Étkezéshez is optimális a Ringer infúziónál alkalmazott nagytisztaságú desztilláltvíz és a gyógyszerkönyvi 
tisztaságú nátrium-klorid (NaCl) konyhasó. A gyógyító hatású Ringer infúziós oldat az egészséges élő ember 
testnedvei szerinti természetes víz : konyhasó = 110, és nátrium : kálium = 30  arányban tartalmazza ezeket  
a létfontosságú (vérelektrolit-alkotó) anyagokat. Nehéz megérteni, hogy a MENZAPROGRAM-ként elhíresült 
étkezési  sócsökkentési  reform,  ahol  konyhasó helyett  kálisóval  biztosítják a sós ízt,  milyen jogon ír  elő  
(akármennyi  víz  mellé)  „legfeljebb  5 gramm nátrium-klorid,  2  gramm nátrium-”  és  „legalább  4,7  gramm 
kálium  pótlást”!  Megalapozatlanul   hivatkoznak  arra,  hogy  ezzel  lehet  megelőzni  az  időskori  magas 
vérnyomást.  Ugyanis  a  kísérletekben  a  konyhasó  pótlás  korlátozása  után  csak  a  népesség 16,6%-nak 
csökkent a vérnyomása, az is lehet, hogy más okból! Viszont a több konyhasót fogyasztók egy részének  
nem  változott,  a  nagyobb  részének  pedig  csökkent  a  vérnyomása,  ha  a  korábbinál  több  konyhasót  
fogyasztottak. Lelepleződött,  hogy a magas vérnyomás előidéző „túl sok konyhasó” valójában napi ½ kg 
nátrium-klorid.  Akkor,  ha  nem hamisan  számolják  át  emberre  a  „túl  sok  só  vérnyomásnövelő  hatását” 
elhíresztelő  Lewish  Dahl  nevű  kutató  patkányokon  végzett  konyhasó-túladagolási  kísérletei  mérési 
eredményét,  lásd melléklet-1.  Kiderült,  hogy 1950-ben  Nobel-díjat is  kaptak tudományos kutatók,  akik 
patkányokon  és  embereken,  konyhasó-  és  kálium-  adagolási  kísérleteik  mérései  alapján  kétség  kizáró 
módon  egyértelműen  bebizonyították,  hogy  a  konyhasó  pótlását  korlátozás  és  a  kálium  túladagolás  is  
egészségkárosító:  vérbesűrítéssel  magas  vérnyomást  okoz,  keringésrontó,  szívműködés  rontó, 
vesemérgező,  izomgyengítő,  idegmérgező,  daganatokozó,  életrövidítő  és  ivartalanító  stb.,  vagyis  fajirtó 
hatású,  lásd  melléklet  2. Közismert  orvosi  tankönyvek  szerint  az  egészséges  felnőtt  szívműködését  is 
elrontja,  az  EKG-t  is  torzítva,  ha  infúzióval  és  vagy  szájon  át  1  nap,  24  óra  alatt  2,2  grammnál,  lásd 
melléklet-3.,  vagy 1 órán belül  0,8  grammnál  több kálium juthat  be a vérbe.  A 0,8  gramm kb.  annyira 
életveszélyes mint  az 1 nap,  24 óra alatt  11 gramm, akár  szívleállást  is  okozhat,  lásd  melléklet-4. Az 
ügyben legkiválóbb tudományos szakértő ny. egyetemi professzor akadémiai nagydoktor Papp Lajos 
szívsebész ajánlását az étkezésnél és infúziónál is optimális fenti víz-, konyhasó- és kálium adagokra lásd:  
melléklet-5. Feltétlenül szükséges, hogy mindenki tudjon a Nemzeti Stop Só Programmal, Chipsadóval és a 
MENZAREFOM-mal a magyarokra, a gyermekeinkre is rákényszerített egészségrontásról, s az alábbiakról:

A Ringer oldat minden liter desztillált víz mellé 9 gramm konyhasót, de csak 0,12 gramm káliumot  
juttat be a vérbe. A vér tényleges napi káliumszükséglete max. 0,4 gramm. 1./Tiszta desztillált vizet  
kell  használni  ivóvízként és ételkészítési  célra is.  2./Egy napra 15-től  25 gramm konyhasó pótlás  
optimális, vízpótlással arányosan (víz : konyhasó = 110) gyógyszerlaboratórium által megbízhatóan  
ellenőrzött „gyógyszerkönyvi tisztaságú” konyhasóval célszerű sózni. 3./24 órára 0,5 és 2,2 gramm  
közötti mennyiségű káliumpótlás kell, s 1 órán belül nem szabad 0,5 grammnál több káliumot a vérbe  
juttatni. A fenti adatok az egészséges felnőttnél irányadóak. Legjobb, ha mindig, mindenkinél van  
desztillált ivóvíz és nagytisztaságú konyhasó, s ha nem vásárol olyan ételt, italt amiben kálisó is van!

Ez a magyar lakosság jogos védelmére megfogalmazott kárelhárító tájékoztatás is közzé van téve a 
www.tisztaso.hu honlapon,  ahonnan  a  mellékletei  is  lehívhatók.  A KÁRELHÁRÍTÁST  MEGBÍZÁS 
NÉLKÜLI ÜGYVITEL KERETÉBEN VÉGEZZÜK (PTK), A MAGYAROK JOGOS VÉDELMÉBEN, SEGÍTS!! 

Jelen irat közérdekű jogos védelmet valósít meg, változatlan formában bárki által bárhol terjeszthető!

Budapest, 2015. december 21. 

A szerzői  jog  fenntartásával,  a  fent  leírtakért  teljes  felelősséget  vállal:  (nemes  Sydo)  Tejfalussy 
András Béla Ferenc (1-420415-0215, an. Bartha Edit) tudományos kutató, www.tejfalussy.com 

A www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatából (MEHNAM 527.) is letölthető mellékletek: 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tisztaso.hu/


Melléklet-1.

Tejfalussy András: Észrevétel

 A cikk „laza címei és alcímei” azt a hamis látszatot keltik, hogy nem életbevágóan fontos a cikk tartalma!

www.tejfalussy.com



Melléklet-2.

A MENZAPROGRAM VÁRHATÓ TÉNYLEGES EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSAI:

www.tejfalussy.com
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Melléklet-3.

Közismert orvosi egyetemi tankönyv a kálium veszélyes túladagolásáról:

5 gramm kálium-kloridban 2,2 gramm kálium van. Szájon át 24 óra alatt, előtte egészséges felnőttnél  
ennyi is torzíthatja az EKG-t, ronthatja a  szívműködést. 8 gramm kálium-kloridban 3,6 gramm kálium  

van. Ez, vagy az ennél is több, már minden felnőttnél is elrontja a szívműködést:

www.tejfalussy.com



Melléklet-4.

 Közismert orvosi tankönyv, amely szerint a vérbe 1 órán belül (akárhonnan) bejutott 0,8-tól 1,6 gramm 
közötti vagy több kálium is életveszélyesen mérgező, s az egy nap, 24 óra alatt bejutott 11 gramm is!

www.tejfalussy.com



Kapcsolódó megjegyzések

1.

Papp Lajos professzor vonatkozó VIDEÓ előadását lásd: 
https://www.youtube.com/watch?v=QNzry_Ow40U

2.

A sókat előre nem bejelentett időpontban „lencsevégre kapó” „Tomcat” névvel elhíresült botrány-  
riporter az egyik élelmiszer üzletben számos, kálisóval mérgezett étkezési sót talált. Lásd:  

https://www.youtube.com/watch?v=uFSLjPSvUsY

Tomcat a riportot sajnos, a nézők figyelmét félreirányító, „Sóval mérgezik a magyart” hamis  
címmel, közben engem kigúnyolva tette közzé. Ugyanis én azt bizonyítottam a mérések alapján,  

hogy tudatosan, a műtrágyákhoz és az ételekhez adagolt kálisóval mérgezik a magyart!  

3.

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság NÉBIH, amikor előre nem bejelentett időpontban, ún.  
„szúrópróba szerű ellenőrzést” tartott a bejelentésem alapján, az ugyanolyan feliratú sócsomagok  
egyikében 100% nátrium-kloridot, másikában meg 100% kálium-kloridot talált, de később, amikor  
előre bejelentette, hogy ellenőrzést tart, egyetlen étkezési sót sem kifogásolt a kálisótartalma miatt.  

Lásd www.tejfalussy.com, MEHNAM 470.  https://www.youtube.com/watch?v=uFSLjPSvUsY

www.tejfalussy.com

https://www.youtube.com/watch?v=uFSLjPSvUsY
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MELLÉKLET-3.

A FAO/WHO 1982-ben kiadott Codex Alimentárius IX. kódexe felbiztat a betegítő, életrövidítő és 
ivartalanító „sócserére”,   arra,  hogy bármikor,  bárhol szabadon alkalmazzák, korlátozás nélkül (Not 
limited) a gyermekétkeztetésben a mérgező KCl kálisót (Potassium) az NaCl konyhasó helyettesítésére 
(salt substitutes):

 

www.tejfalussy.com



feladó:András Béla Ferenc Sydo 
Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>címzett:orfktitkarsag@orfk.police.hu
másolatot kap:"Független Újságírók Szövetsége (FÚSZ)" <alelnok@fusz.hu> 
Titkos másolat: . . . . 
dátum:2016. Január 16. 10:49
tárgy:Az Országos Rendőrfőkapitányhoz címezve: a menzaprogram, chipsadó és nemzeti stop só 
program elnevezések alatt fajirtó tudományos titkosszolgálati bűnszervezet elleni eddigi feljelentéseket 
egységesítő nyilvános közérdekű bejelentés (peticiótervezet)
küldő:gmail.com  

:Fontos a varázsgömbünk szerint. 

Közzétéve a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatában, a MEHNAM 538. 
mellékleteként!

AKI TUDJA, TERJESSZE !!!!!

www.tejfalussy.com
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