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A bűnszervezet, amelyet feljelentettem, hazánkban sokkal több magyart legyilkolt, mint ahány zsidót a  
"holokauszt".

FELLEBBEZÉS, az alapfeljelentéseket kiegészítéssel, a Bp. II-III. ker. Bírósághoz, 4 pld.-ban benyújtva!

Ezúton,  feljelentés-kiterjesztéssel  is  fellebbezek  a  2014.  04.  12-én  kézhez  kapott   14.B.1722/2013/3.  
végzés  ellen:  A bűnszervezet,  amelyet  feljelentettem,  hazánkban sokkal  több magyart  legyilkolt,  mint  
ahány  zsidót  a  "holokauszt".  A jelen  bírósági  végzéssel  és  ügyészségi  határozatokkal  engem "hamis  
vádaskodónak" feltüntetők is rágalmaznak: Rágalmazással fedezik azokat, a fajirtó bűnözőket is, akik a  
Ringer-oldat  szerinti,  élettanilag  étkezésnél  is  optimális:  víz/konyhasó=110,  nátrium/kálium=30  
dózisarányaitól több ezer %-kal eltérő étkezési nátrium- és kálium pótlást, napi 2 gramm nátrium- és 4,7  
gramm kálium pótlást  optimálisnak,  s  a  tiszta desztillált  ivóvizet  méregnek,  a  szennyezettet  tisztának  
hazudják!  Minden  orvos  tudja,  hogy  a  testnedvekben  is  a  Ringer-oldat  szerinti  dózisarány  van.  Ez  
bizonyítja, hogy tudatos csalás ellenünk, kóser sóként is kálisót (BonSalt, Bonosalt stb.) árusíttatni. Sőt a  
gyermektápszerekben is  (pl.  "HUMÁNA") 1-nél  sokkal  kisebb az  Na/K arány!  Az engem rágalmazó,  
általam  feljelentett  bűnszervezet  tagjai  között  csaló  akadémikus  szakértők  is  vannak,  akik  a  
www.tejfalussy.com honlapomon közzétett orvosi tankönyvi stb. mérési bizonyítékokat is szembehazudják.  
A feljelentett ügyészeknek a tettesek azonosítását meggátló  csalása akadályozta a kért keresetpontosítást!
                                                                                                                                                        
KIEGÉSZÍTŐ FELJELENTÉS a bírósági hitelesítő nevét titkoló, bírói aláírás mellőző végzésre is ráírva: 

Börtönbe kell  zárni  az  olyan bírósági  vezetőket  és  igazságügyi  minisztereket,  akik  megengedik,  hogy  
ügyészi csalásokra alapozva egy bíróság így "hitelesíthessen" egy zsidó fajirtás elleni jogos feljelentést  
"elhárító" végzést, akik megengedik, hogy a postás "átvettként" igazoltasson másik iratot is, mint amit  
ügyszám nélküli, zárt borítékban átad-átvetet a tértivényen! Irateltüntetésre alkalmat teremtő csalók!

Melléklet-1. A kétoldalas bírói végzés, amire a fenti fellebbezés és feljelentés közvetlenül is rá lett írva.  
Azért  is,  mert  a  bíró  hamisan idézi  az  általam benyújtott  feljelentés  sózásra vonatkozó  lényegét.  Az  
általam feljelentettek mérgező kálisóval sózással és az NaCl sópótlást csökkentéssel folytatnak népirtást.  
A végzés feljelentett megfogalmazói ehelyett hamisan azt állítják, hogy én azokat jelentettem fel, akik mint  
”...a talmudi zsidó fajirtás végrehajtói akadályozzák, hogy a nem zsidók tiszta, desztillált vizet ihassanak;  
a konyhasó helyett kálisó tetetnek a nem zsidók ételeibe, hogy őket kipusztítsák. Továbbá azt kifogásolta,  
hogy elhallgatják azt a tényt, hogy népirtó hatású a szervezetben konyhasó a nem megfelelő pótlása”. A  
melléklet végzésüknek általam adott iratjel:”feljelentessel-fellebbezes-140418a-b.” (jpg)

Melléklet-2. Prof. Papp Lajos akadémiai nagydoktor, ny. egyetemi tanár szívsebész, szakvéleménye, amely
szerint 2 liter desztillált víz + 18 gramm konyhasó + 0,6 gramm kálisó (vagyis víz/NaCl=110, Na/K=30)  
az élettanilag optimális dózisarány a Ringer oldat alkalmazásánál és étkezés esetén is.

Melléklet-3.  Tudományos publikáció,  ami  1950-ben Nobel  díjat  kapott  kutatók  mérésein alapul,  akik  
bebizonyították, hogy a nátriumpótlás csökkentés és vagy káliumbejuttatás növelés a patkányoknál és az  
emberre életrövidítő és ivartalanító hatású is. Az általam feljelentett bűnözők Stop Só programja  ezzel irt  
minket.

Kérem a „Stop Só” program alkalmaztató fajirtó bűnszervezet tagjai nyomoztatás útján konkretizálását,  
hogy pontosíthassam az engem rágalmaz(tat)ó személyek cím stb. adatait és személyi felelősségi arányát.

Verőce, 2014. 04. 18. Néhai Dr. Kovács Pál országgyűlési képviselő által megbízott szakértő: 
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Melléklet-2.
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