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ORFK Panasziroda részére, valamint
Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez!

Bárki által szabadon terjeszthető közérdekű, nyilvános hirdetmény a magyarokat a „Stop Só” programmal betegítő  
akadémikus stb. bűnözőkkel  szemben folytatott jogos védelemként Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Kormányához  
közérdekű bejelentésként, az ORFK Panaszirodához pedig feljelentésként 2014. 09. 27-én megküldve, Ptk. megbízás  
nélküli kárelhárítási ügyvitel keretében, és a Btk. feljelentési kötelezettség alapján.

A „SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK MOZGALOM” KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYE

A szív számára infúzió és étkezés esetén egyaránt az a legjobb élettani szempontból, ha a testnedvek  természetes 
arányainak megfelelően 110 a vérbe bejutó tiszta H2O desztillált víz és a tiszta NaCl konyhasó súlyaránya, és 30  
a bejuttatott nátrium és kálium súlyaránya. Csak káros lehet az MTA által ajánlott Nemzeti Sócsökkentési „Stop 
Só” program szerint a magyaroknak előírt legfeljebb napi 2 gramm nátriumot és legalább 4,7 gramm káliumot 
pótlás és az ehhez árusított, 3-tól 100%-nyi mérgező KCl kálisót tartalmazó szabványsértő étkezési só, a Redi Só, 
BonSalt, Bonosal, Vivega, Bad Ischler és egyéb „só” is. Nem azért készülnek tiszta desztillált vízből és tiszta NaCl 
konyhasóból az infúziók, pl. Ringer, Salsol, Salsola, mert ezek a legegészségesebb anyagok? Ha a vezetékes víz, a  
Szentkirályi  ásványvíz  és  különféle  tengeri  sók  és  bányasók  lennének egészségesebbek,  akkor nem ezekből 
készülnének az  infúziók??? A gyógyszerkönyvi  tisztaságú NaCl  konyhasó  só  felnőttnél  optimális  napi  15-25 
grammos adagja kb. 8-10 Ft költségű, ne ezen spóroljunk! A méréstani bizonyítékokat lásd: www.tejfalussy.com.

A fenti  hirdetményhez,  mint  közérdekű bejelentéshez és  feljelentéshez csatolt  további  bizonyítások,  méréstani  és  
bűnügyi stb. konkrét bizonyítékok:

1./eszrevetel140907, 2./igazsagugyeivezetokethaganalfeljelentes140916, 3./kikmitakarnakasopsoprogrammal140905  
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/09/kikmitakarnakasopsoprogrammal140907.pdf,
4./kikmitakarnakasopsoprogrammal140905csatolmany-1-12., 5./NOBEL-DÍJAS MÓZESI-TALMUDI FAJIRTÁSI TECHNIKA 
http://www.tejfalussy.com/wpcontent/uploads/2014/07/nobeldijasbiologiaifajirtasimozesitalmuditechnika.pdf

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2014. szeptember  
17., FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi száma: 1-
420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló méréstudományi találmányai alapját  
képező  GTS-Antirandom  hullámkoordinátás  méréseket  tervező,  vezérlő  és  input-output  tolerancia-kapcsolataikat  
megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg sikeresen  
szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló  eljárásaira és a zavarszűrési módszereire  
és  ezek  széleskörű  alkalmazási  eredményeire  alapozva,  az  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG 
Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi  
Cégbíróság  által  kijelölt  végelszámolójaként,  s  a  Területfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Minisztérium  és  Magyar  
Országgyűlés  korábbi  megbízottjaként,  valamint  TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT és  „Segíts,  hogy  Téged  is  
Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt”  
folytat a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i):  www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce, Lugosi u.  
71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20 2181408.
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