
 Bűnöző bírák elleni feljelentés jogos védelemként (Btk.)

JÓ, HA A „MENZAREFORMRÓL” 
MINDENKI TUDJA, HOGY  
NÉPIRTÁS!

Azért, mert a magyar gyerekek ételeiben tízszeresére 
növelték a káliumtartalmat és ötödére csökkentették a 
konyhasót tudva azt, hogy ezeknek a változtatásoknak
a népirtó hatása százszázalékosan bizonyítva van !!!! 

Az étkezési só- és káliumpótlás elrontásával (és tiszta vizet inni 
nem engedéssel) fajirtás a 2 Mózes 23./20-33. és 5 Mózes 7/2., 22.
és a Talmud Taanith 10 a. lap. és a Baba kamma 93. szövegeiben a
nemzsidók zsidóbetelepülés-arányos kiirtására előírt módszerekkel
azonosítható! 

A feljelentéshez mellékelt bizonyítékok ezen bírák és szakértőik (és az 
ügyészek) fajirtás fedező bűncselekményei mérésekkel bizonyítására: 

Melléklet-1: A legfelsőbb bíróság által is semmibe vett népirtás megállapítási kérelem 
(Iratjele: STOP-SO-per-110329).

Melléklet-2: Nobel díjas kutatók mérései, amelyek patkányok ÉS emberek esetén is 
bizonyították a menzareformnak nevezett változtatás fajirtó hatását.
(Iratjele: biokemikusokasejtmembranokellen160126)

Melléklet-3: NYILVÁNOS KÉRDÉSKÉNT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG KÚRIA 
ELNÖK, DR. DARÁK PÉTER ÚRHOZ: VAN OLYAN MAGYAR ELLENES 
BŰNÖZÉS, MELYNEK ELKÖVETŐIT NEM FEDEZI ÜGYÉSZ, MELYNÉL NEM 
AKADÁLYOZZÁK MEG A TÉNYLEGES BÜNTETŐELJÁRÁST? 
(Iratjele: kuria-elnoknek-bunpartolo-ugyeszekrol-140117)
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Melléklet-1:

Melléklet-2:
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BIOTERRORIZMUS, BIOKÉMIKUSOK A SEJTMEMBRÁNOK ELLEN
(Népirtás a kálisóval is sózásos „menzareform”, „sómenetelés” kell!) 

      MINDEN emberi sejtet membrán, sejthártya vesz körül. Ezen át történik az anyagcsere 
és az információ csere, vagyis a sejten belüli (intracelluláris) tér és a sejten kívüli 
(extracelluláris) térrészek kapcsolattartása, „elektronikus kommunikációja”. 
     Elsődleges fontosságú, hogy a sejtmembrán mindig jól működjék. A sejtmembrán 
elektromosan vezető nátrium ionjai és kálium ionjai mindenkori arányától függ, ezáltal 
vezérlődik, hogy hol, mikor, miből, mennyi juthat be a sejtbe, s hogy onnan hol, mikor, miből 
mennyi jöhet ki. Ezt a sejten belülről és kívülről is vezérelt „kapuzó rendszert” a kutatók 
„nátrium-kálium-pumpának” nevezték el. Belülről a sejt működését optimalizáló sejtszervek, 
kívülről a körülvevő testfolyadék által közvetített ingerek vezérlik. Az ingervezetést a sejt 
körüli áramvezető folyadék biztosítja, amit testelektrolitnak, vérelektrolitnak is neveznek,
s a vérben, a vérszérumban is megtalálható. Ennek az elektrolitnak csak négy anyaga van: 
    A H2O víz, a nátriumion, a káliumion és a kloridion. Ezek aránya  az élő egészséges 
emberben pontosan meghatározott. Megfelel a gyógyításra már több száz év óta sikeresen
használt infúziós fiziológiás Ringer oldat víz-, konyhasó- és kálium dózis arányainak: 1 
liter Ringer oldatban, 1 liter tiszta desztillált vízben feloldva, 9 gramm nátrium-klorid (NaCl) 
konyhasó és 0,3 gramm kálium-klorid (KCl kálisó) van, s ez  közvetlenül bejuttatható a vérbe.
    Vagyis 110 az élettanilag optimális víz:konyhasó arány, és 30 az élettanilag optimális 
nátrium:kálium arány. Ezen anyagok vérszérumban lévő, ennek megfelelő optimális arányát
a felszívódás és a kiválasztás szabályozásával biztosítja az egészséges emberi szervezet. 
Hormonok segítségével (is) úgy szabályozza a vérszérum víz-, nátriumion-, káliumion és 
kloridion arányait, hogy ezek mindenkor optimálisak legyenek. Olyan ember nem lehet 
egészséges, akinek a vérszérumában durván megváltoznak ezek az arányok (bármelyik). 
    Ha túl kevés vagy túl sok a víz, ha túl kevés vagy túl sok a nátriumion, ha túl kevés vagy
túl sok a káliumion, ha túl kevés vagy túl sok a kloridion, s ezek bármilyen kombinációja is, 
egészség károsító. Hogy ezek mennyire károsítják az egészséget, az aránytorzulások 
mértékétől és időtartamától is függ.
    A „Menzareform” pl. „napi max. 2 gramm nátrium és min. 4,7 gramm kálium pótlást” ír elő, 
ami tudatos megbetegítés a Nobel díjat kapott kutatók (egyik fizikus kollégámnál megtalált) 
hatásmérései szerint. 1950-ben kitüntették őket Nobel-díjjal (Kendall, Reichstein, Hench),
„a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért.  Miután  
patkányokon és embereken kísérleteztek, a hatásmérések eredményeiből megállapították,
hogy az étkezési káliumtúladagolás, s hiányos nátriumpótlás is elrontja az állat és ember
stressz elleni védekezőképességét, életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású!
     A magyarok fokozott veszélyben vannak, ha a káliumtúladagolással és vagy nátriumhiánnyal 
lerontják a stressz elleni védekezőképességüket, mert részleges tisztítás után az ivóvízbázis 
folyókba vezetik a vírusos szennyvizet, ahová ipari és mezőgazdasági vegyszerek is bejutnak! 
    Az Orvosi Könyvkiadó MEDICINA által 1976-ban kiadott „Technika a biológiában 8, 
A biológia aktuális problémái” c. könyv „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezetéből, amit 
az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső szerkesztett, aki  a Nobel-díjasok mérési eredményei
kapcsán további 62 tudományos közleményre is hivatkozik, idézem a Menzareform tervezett
várható eredményeit, zárójelben jelezve, hogy melyik „eredménye”, melyik oldalon található: 
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„ A MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK
VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134). NÁTRIUM-
HIÁNYOS VAGY KÁLIUMTÚLADAGOLÓ DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS
EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET
ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK (168):
A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik (167),
A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás 
alakul ki (167),
Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig 
tart,     törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 
Idővel nátrium-hiány jön létre (168),
A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe (168),
Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168),
Romlik a keringés (168),
A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye (168),
Idővel elégtelenné válik a veseműködés (168),
A bőr és a  nyálkahártyák kóros elváltozásai (168),
Mellékvesekéreg-károsodás (168),
Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is (169),
Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki (168),”
T o v á b b i   k ó r t ü n e t e k :
„   Magas vérnyomás (169), (étkezési konyhasópótlás csökkentéstől és vagy káliumbevitel növeléstől!!!!!)
Szívelváltozások (169),
Veseelváltozások (169),
Izomgyengeség (169),
Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés (169),
A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő 
vesedaganatok jönnek létre (169), 
Leánymagzatok nemi szervei fejlődési zavarai, pl. szeméremajkak összenövése, klitorisz-
megnagyobbodás (169-170),
Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodás, idő előtti mentstruáció (170),
Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,
a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása (170),
Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodás, korábbi erőteljes izomzat kifejlődés, 
testnövekedés gyorsulás, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenése, korai szakáll-
növekedés, hangmélyülés, hajritkulás (170),
Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodás (170),
Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) kialakulása és gyorsabb növekedése 170). ”

Budapest, 2016. január 26.

A magyarok közérdekű jogos védelemként (BTK), a bűnüldöző szervek helyett is végzett megbízás
nélküli kárelhárítási ügyvitel (PTK) keretében, valamennyi magyar önvédelemre felbiztatásához, 
változatlan szöveggel mindenhol terjesztéshez, felelősséggel közzéteszi: (nemes Sydo) Tejfalussy 
András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. vill.mérnök, méréstudományi 
szakértő, www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408.
  

4./7 lap, 2016-09-08, Feljelentés azonosító:  fajirtasfedezougyeszekesbirakellenifeljelentes160908

www.tejfalussy.com

mailto:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/


 UTÓIRAT: 

   A BIOTERRORIZMUS MENZAREFORM LÉNYEGE: KÁLIUMMŰTRÁGYÁZÁSSAL ÉS KÁLISÓVAL
„SÓZÁSSAL” MÉRGEZŐRE NÖVELT KÁLIUMTARTALMÚ ÉTELEKKEL ÉS ITALOKKAL MÉRGEZNEK,
IVARTALANÍTANAK (A GYORSÍTOTT KÁLIUMBEVITEL FOKOZOTTAN MÉRGEZŐ!),  MIKÖZBEN
IJESZTEGETNEK (AZ ÁNTSZ-ESEK) A MÉRGEZŐEN TÚLADAGOLT KÁLIUM ELLEN VÉDŐ TISZTA
DESZTILLÁLTVÍZ,  TISZTA KONYHASÓ,  SAVANYÚ  ÉS  CUKROS ÉTELEK  „MÉRGEZŐSÉGÉVEL”.
EZEK TUDATOSAN HALÁLÁBORRÁ TETTÉK MAGYARORSZÁGOT A MAGYAROK SZÁMÁRA!!!!!   

  NOBEL DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEIVEL IGAZOLT FAJIRTÁSI MÓDSZER A „MENZAREFOM”.
A MAGYAROK ÉLETE LERÖVIDÍTÉSÉRE ÉS TERMÉSZETES SZAPORODÓ KÉPESSÉGE NÉHÁNY
NEMZEDÉKVÁLTÁS IDEJE  ALATT  LENULLÁZÁSRA  HASZNÁLJÁK.  HA  NEM  LESZ  UTÓDUNK,
MAGYARORSZÁG  INGYEN  IS  A  HELYÜNKRE  MIGRÁLÓKÉ  LESZ!!!!!!  MI  EZEK  ELLEN  A
MEGVALÓSÍTHATÓ VÉDEKEZÉS? CSAK A DESZTILLÁLT IVÓVÍZ + A RINGER-OLDAT SZERINTI
(ADAGOLÁSÚ) ÉTKEZÉSI VÍZ, KONYHASÓ- ÉS KÁLIUM FOGYASZTÁS, LÁSD  DR. PAPP LAJOS
NY. EGYETEMI TANÁR AKADÉMIAI DOKTOR SZÍVSEBÉSZ ÍRÁSOS SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYÉT,
ÉS SZÓBELI  MAGYARÁZATÁT!  YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M 

 SZEMÉLYES VÉDEKEZÉSEDHEZ AJÁNLOTT ESZKÖZÖK: LÁSD A  WWW.TISZTASO.HU ÉS A
WWW.TEJFALUSSY.COM HONLAPON, EZ UTÓBBI HONLAPRÓL SZÁMOS VIDEÓ, EMAIL-KÖNYV,
KÁRELHÁRÍTÓ INTÉZEDÉS (MEHNAM) ÉS A BIOTERRORISTÁKAT LELEPLEZŐ TUDOMÁNYOS
MÉRÉSEINKET ISMERTETŐ „KORÁBBI HONLAPOK” IS LETÖLTHETŐK!  TERJESSZÉTEK!!!!!!!!!

Közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon, a www.tisztaso.hu honlapon, a Facebook-on  és a YouTube-on
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Melléklet-3:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215), Ptk. 484-487. § szerinti közérdekű
bejelentésekkel  és  közérdekű  javaslatokkal  kárelhárító  méréstani  szakértő,  AGROANALÍZIS
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.,
www.tejfalussy.com, mobil: +36-202181408, email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

MEHNAM-info /Jogjavítás /Viták               Kód: kuria-elnoknek-bunpartolo-ugyeszekrol-140117

NYILVÁNOS KÉRDÉSKÉNT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG KÚRIA ELNÖK, DR. DARÁK PÉTER ÚRHOZ:
VAN  OLYAN  MAGYAR  ELLENES  BŰNÖZÉS,  MELYNEK  ELKÖVETŐIT  NEM  FEDEZI  ÜGYÉSZ,
MELYNÉL NEM AKADÁLYOZZÁK MEG A TÉNYLEGES BÜNTETŐELJÁRÁST? 

Miért  fedezik  bírósági  és  ügyészségi  iktatási,  iratőrzési,  postázási  és  kézbesítési  hiányosságok,
joggal,"joghézagokkal" visszaélési hivatali csalások a magyarok bizonyítékai semmibe vételét?

1. Miért  szabad  bűnpártolniuk  az  ügyészeknek  a  vegyi  fegyver  hatású  kálisót  műtrágyaként  és
ételsóként  árulókat,  akik  ezekkel  pseudohermafroditizmust,  ivartalanodást,  rákbetegségeket,
veseműködési, szívműködési és idegrendszeri zavarokat, s ezekkel életrövidülést okoznak, miközben a
káliumklorid rossz ízét fűszerek hozzákeverésével elfedik, ezzel hatástalanítva az étkezési só íz figyeléssel
ellenőrzését  a Biblia  alapján ajánló pápai körlevelet is.  A konyhasóval  kevert mérgező vegyi  fegyver
kálisó rossz ízét  fűszerekkel  elfedő szabadalmaztatott  mérgezett  só,  a Vivega USA-ban is  kitüntetett
feltalálója révén legyőzték a Vatikánt? Bizonyítékokat lásd:

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/12/vatikan-kontra-fuszeresso-
131230.pdf 

2. Miért  szabad  bűnpártolniuk  az  ügyészeknek  azokat  a  csalókat,  akik  a   találmányaimat  saját
találmányuknak tüntetik fel,  azokat,  akik megtévesztették Benedek Pápát is,  hogy  kitüntesse Roska
Tamást a hullámszámítógép elv és azon alapuló optikai számítógép feltalálásáért? Ezeket nem ő, hanem
én találtam fel és a jóval előttük bejelentett találmányaimban le vannak írva, rajzolva, bázissoftware-
ekkel,  létesítmény  bázistervekkel  együtt.  Roska  Tamás  egyik  munkahelye,  a  Magyar  Tudományos
Akadémia Számítástechnikai Kutatóintézet 1976-ban hivatalosan is megkapta a kutatási eredményeimet.
Csalnak, akik Roska Tamásénak, Furka Árpádénak és egy nálam dolgozott programozóénak tüntetik fel az
1970-1990. közötti találmányaim, szabadalmi bejelentéseim szerinti  kutatás-automatizálási  eljárási  és
rendszer-software-imet és létesítmény terveimet. Ezek a nemzetközi szabadalmaim lejárta után sem az ő
találmányaik!  Találmányaimat  Gradiens-tükröződésnek,  Gradiens-csökkentésnek,  Gradiens  Térképezési
Sorozatnak  (GTS-nek),  Gradiens-fitotronnak,  ANTIRANDOM  módszernek,  Hullámanalizátornak,
Automatikusan kutató számítógépnek, Jelenítő Analizátornak, sokváltozós folyamat optimalizálásnak, stb.
Neveztem,  Ők  csak  átnevezték.  A  hazai  (akadémiai  elnök  öccse  által  vezetett)  Központi  Kémiai
Kutatóintézetnél,  ahol  Roska  Tamást  és  társait  hazudják  a  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti
kuatásgyorsító  eljárások,  berendezések,  bázissoftware-k  és  létesítmény  bázistervek  szerzőjének.  A
Magyarországi  Szabadalmi  Hivatal  újabban  "nem  találja"  a  vonatkozó  három  korábbi  szabadalmi
bejelentésemet!  A  Szabadalmi  Hivatal  és  a  vatikáni  kitüntetést   is  összecsaló  hazai  tudományos
akadémiai és politikai vezetők Roskának és társainak Nobel-díjat is szeretnének, próbálnak "elintézni"? A
bizonyítékokat lásd:

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-
2/szoveg1/szerzoi-jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.htm 

Verőce, 2014. 01. 17.   Kérve a személyes válaszát, tisztelettel: Tejfalussy András
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feladó:András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>

címzett:
Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

másolatot kap:katalin.novak@emmi.gov.hu
titkos másolat: . . . . . . . .

dátum:2016. szeptember 8. 11:59

tárgy:
Bűnöző bírák elleni feljelentés jogos védelemként (Btk.) JÓ, HA A "MENZAREFORMRÓL" 
MINDENKI TUDJA, HOGY NÉPIRTÁS!

küldő:gmail.com

feladó:András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>
címzett:orfktitkarsag@orfk.police.hu
dátum:2016. szeptember 8. 12:24

tárgy:
Fwd: Bűnöző bírák elleni feljelentés jogos védelemként (Btk.) JÓ, HA A "MENZAREFORMRÓL" 
MINDENKI TUDJA, HOGY NÉPIRTÁS!

küldő:gmail.com
címzett: orfktitkarsag

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>
Dátum: 2016. szeptember 8. 12:06
Tárgy: Re: Bűnöző bírák elleni feljelentés jogos védelemként (Btk.) JÓ, HA A 
"MENZAREFORMRÓL" MINDENKI TUDJA, HOGY NÉPIRTÁS!

7./7 lap, 2016-09-08, Feljelentés azonosító:  fajirtasfedezougyeszekesbirakellenifeljelentes160908

www.tejfalussy.com

mailto:tejfalussy.andras@gmail.com



