
Ideje fontosság és bizonyítottságuk szerint rangsorolni a "holokauszt történéseket"? 
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Tárgy: Kínában halálra ítélnék a szennyezett víz ivásra és a Stop só Program szerinti sózásra rábeszélőket is.

Tisztelt Nógrád Megyei Bíróság Elnöke!
Balassagyarmat, Köztársaság tér 

 Kérem, hogy küldesse vissza az általam benyújtott korábbi felperesi beadványok egy-egy példányát (iratjel:  
nograd-megyei-birosag-131206,  nogradi-per-ujrainditasa-140504)  hitelesen,  szabályosan  iktatva.  Továbbá 
kérem a per sürgősséggel tárgyalását. Költségmentességet és kirendelt ügyvédet is kérek. Azt is kérem, hogy 
elfogadólag igazolják vissza, hogy a gmk megszűnése esetére, mint Cégbíróság által kijelölt végelszámoló,  
kineveztem magam, mint a gmk volt tagját, licenctulajdonosát és vezetőjét, természetes személy jogutódnak.
 Kereset kiegészítésként közlöm a következő bizonyítékokat arról, hogy az állam alperes hibájából tudatosan 
mérgezőnek hazudják a tiszta desztillált ivóvizet és „legegészségesebb táplálékunknak” a szennycsatornákkal 
vírusfertőzött, mérgezett folyóvízből homokszűréssel és klórozással készült vezetékes ivóvizet. (A klórozás 
nem hatástalanítja a vírusokat!). Alperes tudatos életrövidítést, betegítést végez azzal, hogy a „Nemzeti Stop 
Só Programmal”, bármennyi vízpótlással napi 5 grammnál kevesebb konyhasópótlást és napi 4,7 grammnál 
több  káliumpótlást  kényszerít  ránk.  Az  egészséghez  szükséges  dózis  20%-a alá csökkentették  a 
magyaroknak  előírt  napi  konyhasópótlást,  és  a  szükségesnél  több  mint  500%-kal  több,  mérgező 
káliumbevitelt írtak elő. Az bizonyítja, hogy az alperesi orvosi személyzet tudatos népirtást végez, hogy a 
vérbe a gyógyító SALSOL infúzióval, konyhasó/víz=1/110 dózisaránnyal, csak desztillált vizet és tiszta 
konyhasót juttatnak be, s hogy a vérbe a Ringer infúziós oldattal is a testnedvekben lévő ugyanilyen 
arányban juttatják be a vizet és a nátrium-kloridot. A Ringerrel a káliumot is. Étkezésnél sem más a  
víz, konyhasó és kálium élettanilag optimális dózisaránya (konyhasó/víz=1/110, kálium/nátrium=1/30). 
Tehát például a naponta szükséges 3 liter vízpótlásnál 27 gramm konyhasó, s csak 0,4 gramm kálium kell.  A 
mellékletben Nobel-díjas kutatók hatásellenőrző méréseivel is dokumentálom, hogy alperes népirtást végez.
 Kérem a Stop Só programmal népirtást megengedő hazai és európai uniós jogszabályok bírósági hatályon  
kívül helyezését. Azokat a bibliai és talmudi zsidó törvényeket és minta történeteket is hatályon kívül kellene 
helyezni, amelyek kötelezően előírják, betanítják a zsidóknak a mások tiszta víz ivását és jól sózását gátlással  
területszerzést, s ennek ókori eredményeit „siker történetként” ismertetik. Például lásd: Mózes II.23/20-33, 
Mózes V.7./2,22, Sámuel II., Rabba bevétele, Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap stb. 
 Miután a fenti népirtás bizonyítás az 1990-es minisztériumi és országgyűlési szakértői megbízásom 1993-
ban lejárta után folytatott saját kárelhárító munkám eredménye, felperesként a népirtó Stop Só programmal  
mérgezett  tízmillió  magyar  életét  rövidítő  módszer  kiderítése  alapján  is  „megbízás  nélküli  közérdekű 
kárelhárítási ügyviteli díj” megítélését kérem. Az összegére irányadó, hogy hány dollár kártérítést fizettek az  
egészségkárosító orvosi személyzetért felelős európai uniós országok Líbiában az egyes egészségkárosultak 
családjainak. (Lehet, hogy a jogos kártérítésüket kiharcoló Muammar al Kaddáfi elnököt emiatt ölték meg?!) 
 Melléklet ügykódja: „halálraítélt stop-so-program-felelosok-150425”. A mellékletet azután fogom írásban is 
megküldeni, miután megkaptam a korábban benyújtott beadványaim iktatott példányait Önöktől. A melléklet 
addig is tanulmányozható a www.tejfalussy.com honlapon, MEHNAM rovat 408., ahol (ma) közzé lett téve. 

Budapest, 2015. 04. 27.

Tisztelettel:                              Tejfalussy András okl. villamosmérnök, az Agroanalízis Tudományos Társaság
               Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk végelszámolója által a

        gmk pereiben kijelölt magánszemély jogutód. Cégcím: 1036 Budapest III.  Lajos u. 115.
 Lakcím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71. E-mail: magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com

Copy: Tájékoztatásul a Fővárosi Törvényszék t. Cégbíróságának (Hivatkozás: Cgt.01-14-011887/8).

www.tejfalussy.com

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


feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:nograd@birosag.nograd.hu
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fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu;
Elnok@kuria.birosag.hu;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

dátum:2015. április 28. 10:38

tárgy:Perinditás. Kínában halálra ítélnék a szennyezett víz ivásra és a Stop Só Program szerinti sózásra 
rábeszélőket is.
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EGÉSZSÉGÜGYI TERRORIZMUS: SZISZTEMATIKUSAN GYILKOLJÁK A MAGYAROKAT A KONYHASÓHIÁNYOS 
ÉS KÁLIUMTÚLADAGOLÓ ÉLELMISZEREKKEL (STOP SÓ PROGRAM) ÉS A VÍRUSOS, VEGYSZERES IVÓVÍZZEL 

  EGÉSZSÉGÜGYI  TERRORIZMUS,  hogy a  hazai  kormányok  két  módszerrel  is  tudatosan  fertőzik,  mérgezik  a 
magyarokat.  1.  Mérgezőnek  hazudják  a  tiszta  desztillált  ivóvizet  és  felbiztatnak  a  fertőző  vírusos  és  vegyszeres 
folyóvizekből szűréssel készített nem tiszta víz ivására. 2. azt hazudja a „Stop Só Nemzeti Sócsökkentési Programjuk”, 
hogy a napi 5 grammnál több NaCl konyhasó fogyasztás mérgező, s hogy legalább 4,7 gramm káliumot szükséges 
pótolnunk naponta. Vagyis legfeljebb a ténylegesen szükséges NaCl konyhasó dózis egyötödét, tizedét, és a mérgezni 
kezdő káliumdózis legalább öt, tízszeresét.
   Ennek az aljas egészségügyi terrorizmusnak a nyilvánvaló  tény bizonyítéka a gyógyító Salsol infúziós oldat. A Salsol 
infúzió ugyanis csak a tiszta desztillált  vízből  és a tiszta NaCl konyhasóból áll  és napi 3 liter  Salso-llal napi  3 liter  
desztillált vizet + 27 gramm tiszta NaCl konyhasót juttatnak be a vérbe. Továbbá a gyógyító Ringer infúziós oldatban is 
ugyanennyi,  110  a  víz  :  NaCl  dózisarány.  Viszont  a  Ringer  infúziós  oldatban  KCl  kálisó  is  van.  azonban  30-szor 
kevesebb benne a KCl kálisó,  mint az NaCl konyhasó. Természetes tény bizonyíték, hogy ezeknek a (vérelektrolít) 
anyagoknak  a  testfolyadékokban  is  ez  a  természetes  aránya.  Tudományos  mérési  bizonyíték  is  van  arra,  hogy 
egészségügyi terrorizmus a Stop Só: 1950-ben Nobel díjat kapott 3 tudományos kutató, akik a hatás vizsgáló méréseik 
eredményeivel egyértelműen bebizonyították, hogy vérnyomásnövelő, idegmérgező, ivartalanító, fajirtó hatású jelenleg 
„Stop Só, Nemzeti Sócsökkentési Program” és „Chips adó” címén folytatott víz-, konyhasó-, kálium dózis változtatás. 
   Kérem, hogy terjesszétek, juttassátok el minden magyar állampolgárhoz az egészségügyi terroristák elleni  nemzetközi 
feljelentést: http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2015/03/allampolgarijogsertoketfeljelentes150315a-email2.pdf. 
Ez  egy  teljes  körben  hiteles  bizonyítékokkal  alátámasztott,  országos  és  nemzetközi  terjesztésre  is  ajánlott, 
terrorelhárítási dokumentum, amit a hivatalos szervek, hazai- és európai uniós képviselők, majd szokásuk szerint megint 
semmibe vehetnek! Addig, amíg a népharag elsöpri őket. 100 éven belül biztosan kipusztítják őket, és a követőiket is. De 
nem a zsidó származásúakat kell hibáztatni, hanem a vezetőiket és a mózesi és talmudi törvényeiket, amelyek előírják, 
hogy a zsidók kíméletlenül irtsák ki mindenhonnan a nemzsidókat, ahova be akarnak menni. A fenti fajirtási módszer is 
elő van írva nekik. Az, hogy csak zsidó kaphat tiszta desztillált ivóvizet és rendesen sózott élelmiszert, s hogy ezeket ne  
fogyaszthassák a nemzsidók, a „bálványimádók”, akik közé a  ”Jézus után tévelygőket” (a keresztényeket) is besorolja a 
zsidó maffia Talmudnak nevezett szervezeti-működési szabályzata. Lásd: a Mózes II.23/20-33, Mózes V.7/ 2. és/22, és 
Sámuel II., Rabba bevétele, valamint Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap stb. rasszista zsidó törvényeket.
   Ezúton is kérek mindenkit, hogy az általam benyújtott európai uniós feljelentést segítsen eljuttatni a többi magyarhoz. 
Küldje szét az általa ismert címlistákra. Ne engedjük kiirtani a magyarokat. Lépjünk fel a magyar lakosságot tömegesen, 
tudatosan mérgező, érzelemmentesítő, ivartalanító egészségügyi terroristák ellen. Az alábbi linkre kattintva látható, hogy 
kik és miért szervezik a népirtást. Kik és miért hazudják azt, hogy mérgező a méregmentes tiszta a desztillált ivóvíz.  Kik  
és miért hazudják azt, hogy a fertőző vírusos, mérgező vegyszeres vezetékes víz a „legegészségesebb élelmiszerünk”. 
Kik és miért irtják a „Stop Só”-val, a „Nemzeti sócsökkentési Programmal” a magyar lakosságot. Kik azok, akik naponta 
tízezrével betegíti a magyarokat, hogy megkaparinthassák az élőhelyünket, a nyugdíjbefizetéseinket, a vagyonunkat. 
Tudja meg minden magyar, hogy csak az önvédelemre megfelelően berendezkedéssel lehet védekezni ezek ellen az 
alattomos, aljas mindennapi egészségrontó bűnözők ellen. A teljes probléma és a bizonyítási anyagai és az önvédelmi 
megoldás módja és eszközei a www.tejfalussy.com és www.tisztaso.hu honlapokon részleteikben is tanulmányozhatók.
  Nem reménykedhetünk abban, hogy a jelenlegi országgyűlési képviselők vagy kormánytagok, ill. hatóságok bármit is 
megtesznek a magyarok mentése érdekében. Csak úgy csinálnak, mintha érdekelné őket. Mindegyiket megkértem, hogy
lépjen fel a fajirtás ellen, a jelenlegiek közül egyik sem válaszolt a felkérésre. A jelen iratot is megküldöm valamennyi 
jelenlegi országgyűlési képviselőnek, mint közérdekű bejelentést. Biztos vagyok benne, hogy nem fognak rá válaszolni, 
ha férgek!
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titkos másolat: . . . . . .

dátum:2015. április 28. 18:14

tárgy:Per újraindítás a Stop Só magyarirtó holokauszt program folytató magyar állam ellen. Kínában halálra ítélnék a 
szennyezett víz ivásra és a Stop só Program szerinti sózásra rábeszélőket is.
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