
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. 
vill.  mérnök, számos nemzetközi szabadalmat is létrehozó hatás-mérés-tudományi szakértő 
feltaláló, volt országgyűlési szakértő, „Segíts, hogy Téged is Segítsenek Mozgalom”, Magyar 
Nemzetbiztonsági Pjt, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. (További elérhetőségek is megtalálhatók a 
www.tejfalussy.com tudományos honlapon.)

NYÍLT LEVÉL

Ez egy  szabadon  terjeszthető  közérdekű felvilágosítás,  amit  megbízás  nélküli  kárelhárító 
ügyvitel (Ptk.) keretében, közérdekű bejelentésként az ügyben büntetőjogilag felelős állami 
vezetők,  Áder  János  köztársasági  elnök,  Orbán  Viktor  miniszterelnök,  Balog  Zoltán  és 
Fazekas Sándor miniszter, s az ORFK címére is megküldtünk! (Közzétéve: www.tejfalussy.com, 
MEHNAM-info/Antiszemétizmus/Jogjavítás. Jel: mediumszerkesztoknekesolvasoknak151104)

Tisztelt Média Szerkesztők és Olvasók! 

Az egészséges élő ember vérében a természetes nátrium:kálium arány 30. A gyógyító Ringer 
infúziós oldatban is ugyanilyen a dózisarány. Az étkezésnél ettől több ezer %-kal eltérés, a 
0,43-as dózisarány (a naponta max. 2 gramm nátriumot és min. 4,7 gramm káliumot pótlás), 
amit az Európai Unióra hivatkozva egészségvédelem címén a hazai kormányok bevezettek, nem 
egészségvédő, hanem egészségkárosító hatású! Az ilyen mértékű nátrium- és vagy káliumdózis 
változtatás életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatását 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók 
hatás mérései is bizonyítják. A „Nemzeti Stop Só Program”, s a gyermekeinknél alkalmazott 
„MENZA REFORM”, a magyar lakosságot mérési csalások alapján engedélyezett élelmiszer- 
összetétel  módosításokkal,  mint  „megengedett  vegyi  fegyverekkel”,  tudatosan  betegítés, 
amit elsőrendű fontosságú problémaként kell kezelni. A többi problémával másodsorban kell 
foglalkozni. A más problémák kreálása és előtérbe állítása a gyorsuló magyar kipusztulás ezen 
főokairól, s a védekezés szükségességéről és lehetőségéről való figyelem elterelésre szolgál! 
Aktívabb segítséget kérek Tőletek a magyar lakosság életének a mentéséhez. Azt javaslom, 
hogy  a www.tejfalussy.com  honlapomon  közzétett  konkrét  hatásmérési  dokumentumok  és 
mérgezés  elleni  védekezési  megoldások  (email-könyvek,  videók,  MEHNAM-információk) 
tanulmányozása alapján győződjetek meg a fenti népirtás valóságosságáról, s miután 100%-ban 
meggyőződtetek róla, hogy sajnos valóságos a fajirtási veszély, igyekezzetek eljuttatni ezt a 
rövid, de életmentő fontosságú tájékoztatást a veletek kapcsolatban lévő magyarokhoz és 
segítsetek, hogy ők is értsék a problémát és megtanulják a fajirtó program elleni védekezést!
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