
NYILVÁNOS PETÍCIÓ A MENZAREFORMMAL VALÓ NÉPIRTÁS ELLEN 

Hazánkban szennycsatornákkal szennyezik a felszíni ivóvízbázisokat, és kálisóval mérgezik a nem 
kóser  élelmiszereket  és  korlátozzák  a  konyhasó  pótlást.   Ezek  népirtó  hatását  patkányoknál  és 
embereknél konkrét hatásmérésekkel bizonyította be az 1950-ben Nobel-díjat kapott három kutató. 
A Menzareform az ő kutatási eredményeik magyar irtáshoz felhasználása. Akármennyi víz mellé 
legalább 4,7 gramm káliumot és legfeljebb 5 gramm konyhasót pótoltatnak, miközben minden 1 
liter  vízhez  9 gramm konyhasó és  0,12 gramm kálium pótlás  lenne  szükséges  (lásd fiziológiás 
infúziós Ringer oldat). Állítólag félmilliárd forinttal pénzelték a népirtó hatású Menzaprogramot 
egészségjavítónak hirdető médiát. Egy biztos: ha tovább folytatják a kálisóval 1960-ban elkezdett 
fajirtást, miután az állatkísérletekben a negyedik nemzedék hímbirkák szaporodás képtelenek lettek, 
ezúton a magyarok összes földje és egyéb tulajdona nemsokára ingyen is megkaparintható lesz a 
menzaprogrammal nem mérgezett, kóser étkezésű, desztillált víz ivó, idemigráló  izraeliták részéről.
„Izraelita ide migráció arányos”, tudatos népirtás a Menzareformmal (hibásan sózott étellel) sejt- és 
szerv működés rongálás és a szennycsatornákkal felszíni vízbázis szennyezés, itt láthatod leírva: 2 
Mózes 23/20-33., és 5 Mózes 7/2, 22, Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap. 

A Magyarok jogos védelmében, az internet lehetőségeit (hírlevelek, honlapok, Facebook, You Tube, 
magyar nemezeti média) kihasználva, ismétlődően fel kell hívnunk erre a fajirtásra és az önvédelmi 
lehetőségekre, az otthoni ivóvíz desztillálásra, a mérgező mennyiségű kálium evés kerülésére, a 
Ringer dózisarányai szerinti vízarányos konyhasó pótlásra a figyelmet (www.tisztaso.hu) és lásd a 
konkrét mérési stb. bizonyítékokat is a www.tejfalussy.com honlap Tanítás, Videók, Email-könyvek, 
MEHNAM jogvédő intézkedések, korábbi honlapok rovataiban, százszázalékos a bizonyítottság!

Ezekről megbízott országgyűlési szakértőként, és megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében 
(PTK), a Magyar Nép jogos védelmében (BTK), már sok alkalommal tájékoztattam Orbán Viktor 
miniszterelnököt és számos más országgyűlési képviselőt, s az ORFK-t is, de bármilyen egyszerű és 
világos is a tényállás vagy nem értik, vagy azért nem veszik figyelembe, mert érdekeltek a fajirtás  
folytatásában. Az állami szervek vezetői szembehazudták az előző petícióinkat (Email könyv 52.).

Közérdekű bejelentként, Orbán Viktorhoz címzett nyilvános petícióként, teljes személyes szakértői 
felelősség vállalással közzétette: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill.  mérnök, 
méréstudományi  szakértő  (1-420415-0215,  an.  Bartha  Edit),  H-2621  Verőce,  Lugosi  u.  71., 
www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408).  

2016. január 31. 

/Tejfalussy András/

Közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon, és hozzászólásként a Facebookon és a You Tube-on is.
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