
Orbán Viktor segítése                                             Azonosító: alkotmanyozobunszervezetetfeljelentes-160513

Jogsértően alkotmányoztak a „Menzareformnak” nevezett népirtást is törvényesítő bűnöző országgyűlési képviselők

Pékek,  éttermek,  menzák,  orvosok  és  természetgyógyászok  is  intézik,  „Nemzeti  Stop  Só  Program,  Chips-adó,
Menzareform”-ként, hogy akármennyi vízzel, legfeljebb 5 gramm konyhasót, de legalább 4,7 gramm káliumot pótoljunk
naponta. Rákényszerítenek minket, a gyermekeinket is, hogy a szükségesnél nagyságrendileg kevesebb a konyhasót és
nagyságrendileg több káliumot „pótoljunk”. A média, félmilliárd forintnál is többért, egészségvédelemként reklámozta,
miközben orvosi tankönyvekkel és élettani tényekkel is bizonyíthatóan a következők a „menzareform” tényleges hatásai:

1./ 1950-ben Nobel-díjat kaptak kutatók, akik patkányoknál és embereknél hatás vizsgáló méréseikkel megállapították,
hogy vérnyomásnövelő, daganatkeletkeztető, szív- és keringésrontó, vesemérgező, életrövidítő és ivartalanító hatású is
a szükségesnél sokkal kevesebb konyhasót és vagy sokkal több káliumot bejuttató „reformkonyha”. (Lásd hivatkozás-1.)
2./ A szív számára és egyúttal minden szerv és minden sejt számára legkedvezőbb víz, konyhasó és kálium pótlás a több
száz év óta gyógyításra sikeresen alkalmazott infúziós Ringer oldat dózisai szerinti, mert ez felel meg ezen anyagok
testnedvekben,  vérszérumban lévő  természetes  arányainak.  (Lásd  hivatkozás-2.)  A Ringer  infúzió  3 liter  desztillált
vízben feloldva, fokozatosan, 27 gramm NaCl konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe 1 napon belül!
3./  EKG torzulás is bizonyítja, hogy egészséges felnőtt szívműködése is elromlik, ha 24 óra alatt étellel és vagy itallal
2,2 grammnál több kálium jut be, pl. az 5 grammnál több kálisóval „sózástól” a szervezetébe. (Lásd hivatkozás-3.)
4./  Veszedelmes káliummérgezéshez (hyperkalaemiához) vezethet, ha akárhonnan, akárhogy több kálium jut be a vérbe,
mint amennyit a vese időben el tud távolítani. Tönkreteszi a sejtek között elektromos kapcsolatot biztosító valamennyi
(elektrolit) folyadékot, pl. a vérszérumot! A káliummérgezés tünettanára az ideg-izom tevékenység gátlása, az általános
izomgyengeség, a szív dilatációja (tágulata) és ritmuszavara, valamint érzészavarok a jellemzőek. Ha a vérszérumban a
normálisnak kb. a másfélszeresére nő a kálium mennyisége, kamra-fibrillációval (szívkamrafal-remegéssel), továbbá
szívmegállás veszélyével lehet számolni. Életveszélyes mérgezést okozhat, egy addig egészséges felnőttnél is, a 24 óra
alatt fokozatosan bejuttatott 11 grammnál, vagy 1 órán belül 0,8 vagy 1,6 grammnál több káliumnak a vérbe jutása,
mivel az addig egészséges vese is képtelen ennyire sok káliumot időben eltávolítani. A mérgezési tünetekért a kálium
mérgezéssel rendszerint együtt járó nátrium és kálcium eltérés is felelős. (Lásd hivatkozás-4.)

Ez a népirtás az egyik eltitkolt fő oka, hogy jelenleg már három millió olyan lakás van hazánkban, amiben csak egy
magyar él. Kb. félmillió lakás már üres! Ha nincs olyan vér szerinti örökös, aki lakhatná a kiürült lakást, azt szinte
ingyen  megkaparintják  az  ingatlanspekulánsok  és  utána  eladják  a  kínaiaknak  vagy  a  háborúskodó  Izraelből  és
Ukrajnából idemenekülő, a vagyonukat mentő betelepülő zsidóknak és egyéb migránsoknak! (Lásd hivatkozás-5.)

-  Hivatkozás-1.:  Technika a biológiában. 8.  A biológia aktuális problémái.  A mellékvesekéreg biológiája.  Írta: Dr.
Szabó Dezső. Szerkesztette: Dr. Csaba György. Medicina Könyvkiadó – Budapest, 1976., 133- 178. oldal.
- Hivatkozás-2.: Gyógyszerész továbbképzés. Biológiai és élettani alapismeretek. Dr. Kiszely György és Dr. Hársing
László. Medicina, 1958., 90. oldal.
- Hivatkozás-3.: A belgyógyászat alapvonalai 2. Az ionegyensúly eltolódásának hatása a szívizomra. Szerkesztették:
Magyar Imre és Petrányi Gyula. 7. átdolgozott kiadás. Medicina Könyvkidadó – Budapest 1969., 798-799. oldal.
-  Hivatkozás-4.: Az intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata.  Hyperkalaemia. Szerkesztették: dr.  Varga Péter és
társai, Medicina Könyvkiadó – Budapest, 1977., 192. oldal. 
- Hivatkozás-5.: Befektetők vásárolhatják fel a kiürült magyar ingatlanokat. Echo Tv, 2016. május 12., 20:15-től.
  A hivatkozott 1-4. bizonyíték és számos további bizonyíték is régóta közzé vannak téve a www.tejfalussy.com honlapon!

  ISMÉTELTEN KÖVETELVE A MENZAREFORM BETILTÁSÁT, s az alkotmányozási csalás ügyében is személyes
válaszát kérve, ezt a közzétett feljelentést nyilvános közérdekű bejelentésként Orbán Viktor miniszterelnökhöz benyújtja:

 (nemes Sydo)  Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, az ügyet korábban országgyűlési és önkormányzati
megbízás  alapján,  jelenleg  pedig  jogos  védelem  (BTK)  és  megbízás  nélküli  kárelhárító  ügyvitel  (PTK)  keretében
vizsgáló, hatás mérés tudományi szakértő (1-420415-0215, an. Bartha Edit). Hungary 2621. Verőce, Lugosi u. 71. 

A százszázalékosan bizonyított fenti nyilvánvaló népirtásban is bűnrészes „alkotmányozó személyek” azonosításához
tényfeltáró szakértői segítségként kapja: Guzsván Éva Nikolett c. r. fhdgy úrhölgy. Ügyszám: 01130/895-13/2016.bü.

Verőce, 2016. május 13.

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/


feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Orbán Viktor <orbanviktor@fidesz.hu>

másolatot kap:guzsvann@budapest.police.hu
titkos másolat:. . . 

dátum:2016. május 13. 20:16

tárgy:
Jogsértően alkotmányoztak a „Menzarefomnak” nevezett népirtást is törvényesítő bűnöző országgyűlési
képviselők

küldő:gmail.com

www.tejfalussy.com



BOTRÁNYOS
ORSZÁGGYŰLÉSI

CSALÁS

Megszavazták az élelmiszerek 
káliumsókkal mérgezését 

E-mail könyv 13b.

Közveszély elhárítás a Ptk. 484-487. §. alapján

Tejfalussy András
Budapest, 2011. április 9.

All Rights Reserved!

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/13.emailkonyv:botranyos%20orszaggyulesi%20csalas.pdf
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NEMZETGYŰLÉSSEL ELFOGADTATOTT,
NÉPSZAVAZÁSSAL IS MEGERŐSÍTETT 

MAGYAR ALKOTMÁNY KELL

NÉHAI DR. LENKEI JÁNOS PÁL
 MAGYAR ALKOTMÁNY

 TERVEZETE 

 

Email könyv 55.

Verőce, 2010. október 14.

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK FELÉ ELŐTERJESZTI

Tejfalussy András (volt) MAGYAR EGYSÉG PÁRT
 elnökhelyettes

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/55.emailkonyv:lenkei.janos.pal.alkotmanytervezete.pdf
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Email könyv 58.

HAZAÁRULÓK
ORSZÁGGYŰLÉSE? 

NYILVÁNOS FELJELENTÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZHEZ:

Alulírt magyar állampolgár, ezúton nyilvánosan feljelentem az alábbiakban
dokumentált népirtással, ORSZÁGKIRABLÁSSAL kombinált hazaárulás

szervezőit, folytatóit és azok valamennyi bűnsegédjét és bűnpártolóját.

Verőce, 2010. január 12.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
okl. vill. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
Verőce, Lugosi u. 71.

Hungary 2621

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/58.emailkonyv:hazaarulok.orszaggyulese.pdf
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:fogadoora@orban.viktor.hu

másolatot kap:tajekoztatas@mkab.hu
titkos másolat: . . . . . . .

dátum:2016. május 14. 9:22

tárgy:
Orbán Viktor segítése: Jogsértően alkotmányoztak a „Menzareformnak” nevezett népirtást is 
törvényesítő bűnöző országgyűlési képviselők

küldő:gmail.com

feladó:Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
dátum:2016. május 14. 9:24
tárgy:Visszaigazolás
küldő:mkab.hu

titkosítás:Normál (TLS) További információ

Tisztelt Címzett!

Levelének feldolgozása megkezdődött.
Ha arra érdemi válasz születik, azt az
Ön által megadott e-mail címre fogjuk küldeni.
Addig szíves türelmét kérjük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sértő, gyalázkodó, értelmezhetetlen,
valamint korábban már írásban megválaszolt beadvány esetében új elemet nem
tartalmazó levelekre nem tudunk válaszolni.

Dear Sender!

We kindly inform you that the processing of your inquiry has begun, and you

will get a reply by e-mail soon.
Please, take into consideration that we can not reply neither to enquiries
that contain offensive, uninterpretable or abusive elements, nor to those
letters that had been already replied via e-mail or postal mail.

Az üzenet szövege / Message:

Orbán Viktor segítése

 Azonosító: alkotmanyozobunszervezetetfeljelentes-160513

Jogsértően alkotmányoztak a „Menzareformnak” nevezett népirtást is törvényesítő bűnöző országgyűlési 
képviselők

Pékek, éttermek, menzák, orvosok és természetgyógyászok is intézik, „Nemzeti Stop Só Program, Chips-
adó, Menzareform”-ként, hogy akármennyi vízzel, legfeljebb 5 gramm konyhasót, de legalább 4,7 gramm 
káliumot pótoljunk naponta.

Rákényszerítenek minket, a gyermekeinket is, hogy a szükségesnél nagyságrendileg kevesebb a konyhasót 
és nagyságrendileg több káliumot „pótoljunk”. A média, félmilliárd forintnál is többért, egészségvédelemként 
reklámozta, miközben orvosi tankönyvekkel és élettani tényekkel is bizonyíthatóan a következők a 
„menzareform” tényleges hatásai:

www.tejfalussy.com

www.tejfalussy.com

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls


1./ 1950-ben Nobel-díjat kaptak kutatók, akik patkányoknál és embereknél hatás vizsgáló méréseikkel 
megállapították, hogy vérnyomásnövelő, daganatkeletkeztető, szív- és keringésrontó, vesemérgező, 
életrövidítő és ivartalanító hatású is a szükségesnél sokkal kevesebb konyhasót és vagy sokkal több 
káliumot bejuttató „reformkonyha”. (Lásd hivatkozás-1.)

2./ A szív számára és egyúttal minden szerv és minden sejt számára legkedvezőbb víz, konyhasó és kálium 
pótlás a több száz év óta gyógyításra sikeresen alkalmazott infúziós Ringer oldat dózisai szerinti, mert ez 
felel meg ezen anyagok testnedvekben, vérszérumban lévő természetes arányainak. (Lásd hivatkozás-2.) A 
Ringer infúzió 3 liter desztillált vízben feloldva, fokozatosan, 27 gramm NaCl konyhasót, de csak 0,36 gramm
káliumot juttat be a vérbe 1 napon belül!

3./  EKG torzulás is bizonyítja, hogy egészséges felnőtt szívműködése is elromlik, ha 24 óra alatt étellel és 
vagy itallal 2,2 grammnál több kálium jut be, pl. az 5 grammnál több kálisóval „sózástól” a szervezetébe. 
(Lásd hivatkozás-3.)

4./  Veszedelmes káliummérgezéshez (hyperkalaemiához) vezethet, ha akárhonnan, akárhogy több kálium 
jut be a vérbe, mint amennyit a vese időben el tud távolítani. Tönkreteszi a sejtek között elektromos 
kapcsolatot biztosító valamennyi (elektrolit) folyadékot, pl. a vérszérumot! A káliummérgezés tünettanára az 
ideg-izom tevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, a szív dilatációja (tágulata) és ritmuszavara, 
valamint érzészavarok a jellemzőek. Ha a vérszérumban a normálisnak kb. a másfélszeresére nő a kálium 
mennyisége, kamra-fibrillációval (szívkamrafal-remegéssel), továbbá szívmegállás veszélyével lehet 
számolni. Életveszélyes mérgezést okozhat, egy addig egészséges felnőttnél is, a 24 óra alatt fokozatosan 
bejuttatott 11 grammnál, vagy 1 órán belül 0,8 vagy 1,6 grammnál több káliumnak a vérbe jutása, mivel az 
addig egészséges vese is képtelen ennyire sok káliumot időben eltávolítani. A mérgezési tünetekért a kálium
mérgezéssel rendszerint együtt járó nátrium és kálcium eltérés is felelős. (Lásd hivatkozás-4.)

Ez a népirtás az egyik eltitkolt fő oka, hogy jelenleg már három millió olyan lakás van hazánkban, amiben 
csak egy magyar él. Kb. félmillió lakás már üres! Ha nincs olyan vér szerinti örökös, aki lakhatná a kiürült 
lakást, azt szinte ingyen megkaparintják az ingatlanspekulánsok és utána eladják a kínaiaknak vagy a 
háborúskodó Izraelből és Ukrajnából idemenekülő, a vagyonukat mentő
betelepülő zsidóknak és egyéb migránsoknak! (Lásd hivatkozás-5.)

- Hivatkozás-1.: Technika a biológiában. 8. A biológia aktuális problémái. A mellékvesekéreg biológiája. Írta: 
Dr. Szabó Dezső. Szerkesztette: Dr. Csaba György. Medicina Könyvkiadó – Budapest, 1976., 133- 178. 
oldal.

- Hivatkozás-2.: Gyógyszerész továbbképzés. Biológiai és élettani alapismeretek. Dr. Kiszely György és Dr. 
Hársing László. Medicina, 1958., 90.
oldal.

- Hivatkozás-3.: A belgyógyászat alapvonalai 2. Az ionegyensúly eltolódásának hatása a szívizomra. 
Szerkesztették: Magyar Imre és Petrányi Gyula. 7. átdolgozott kiadás. Medicina Könyvkidadó – Budapest 
1969., 798-799. oldal.

- Hivatkozás-4.: Az intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata. Hyperkalaemia. Szerkesztették: dr. Varga 
Péter és társai, Medicina Könyvkiadó – Budapest, 1977., 192. oldal.

- Hivatkozás-5.: Befektetők vásárolhatják fel a kiürült magyar ingatlanokat. Echo Tv, 2016. május 12., 20:15-
től.

A hivatkozott 1-4. bizonyíték és számos további bizonyíték is régóta közzé vannak téve 
a www.tejfalussy.com honlapon!

ISMÉTELTEN KÖVETELVE A MENZAREFORM BETILTÁSÁT, s az alkotmányozási csalás ügyében is 
személyes válaszát kérve, ezt a közzétett feljelentést nyilvános közérdekű bejelentésként Orbán Viktor 
miniszterelnökhöz benyújtja:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, az ügyet korábban országgyűlési és 
önkormányzati megbízás alapján, jelenleg pedig jogos védelem (BTK) és megbízás nélküli kárelhárító 
ügyvitel (PTK) keretében vizsgáló, hatás mérés tudományi szakértő (1-420415-0215, an. Bartha Edit). 
Hungary 2621. Verőce, Lugosi u. 71.

www.tejfalussy.com
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A százszázalékosan bizonyított fenti nyilvánvaló népirtásban is bűnrészes „alkotmányozó személyek” 
azonosításához tényfeltáró szakértői segítségként kapja: Guzsván Éva Nikolett c. r. fhdgy úrhölgy.

Ügyszám: 01130/895-13/2016.bü.

Verőce, 2016. május 13.

feladó:         András Béla Ferenc Sydo
Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:         "orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
        Orbán Viktor <orbanviktor@fidesz.hu>

másolatot kap:         guzsvann@budapest.police.hu

titkos másolat:         . . .

dátum:         2016. május 13. 20:16

tárgy:         Jogsértően alkotmányoztak a „Menzarefomnak” nevezett népirtást is törvényesítő bűnöző 
országgyűlési képviselők

küldő:         gmail.com

Szövegközi kép 2

Szövegközi kép 3

BOTRÁNYOS ORSZÁGGYŰLÉSI CSALÁS

Megszavazták az  élelmiszerek  káliumsókkal mérgezését

E-mail könyv 13b.

Közveszély elhárítás a Ptk. 484-487. §. alapján

Tejfalussy András
Budapest, 2011. április 9.
All Rights Reserved!

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/13.emailkonyv:botranyos%20or  szaggyulesi
%20csalas.pdf
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NEMZETGYŰLÉSSEL  ELFOGADTATOTT, NÉPSZAVAZÁSSAL IS MEGERŐSÍTETT MAGYAR 
ALKOTMÁNY KELL

NÉHAI DR. LENKEI JÁNOS PÁL 
 MAGYAR ALKOTMÁNY 
 TERVEZETE

Email könyv 55.

Verőce, 2010. október 14.

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK FELÉ ELŐTERJESZTI

 Tejfalussy András (volt) MAGYAR EGYSÉG PÁRT  elnökhelyettes

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/55.emailkonyv:lenkei.janos.p

al.alkotmanytervezete.pdf

Email könyv 58.

HAZAÁRULÓK  ORSZÁGGYŰLÉSE?

NYILVÁNOS FELJELENTÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZHEZ:

Alulírt magyar állampolgár, ezúton nyilvánosan feljelentem az alábbiakban dokumentált népirtással, 
ORSZÁGKIRABLÁSSAL kombinált hazaárulás szervezőit,  folytatóit és azok valamennyi bűnsegédjét és 
bűnpártolóját.

Verőce, 2010. január 12.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
okl. vill. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
Verőce, Lugosi u. 71.

Hungary 2621

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/58.emailkonyv:hazaarulok.ors

zaggyulese.pdf - image.png - image.png

Üzenetének további adatai:

Érkezés időpontja: 2016.05.14 9:24:59
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