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Széleskörű hazai és nemzetközi terjesztésre (bárki által)

Büntetőfeljelentés az ÁNTSZ, Országos Tisztiorvosi Hivatal korábbi és újabb
vezetői, és valamennyi bűntársuk, bűnsegédjük, bűnpártolójuk ellen, az ORFK
Panaszirodához és az Interpolhoz és az NJSZ-hez, Dr. Gaudi Nagy Tamás úr kezéhez!
STATISZTIKAI CSALÁSON ALAPUL AZ ÉLETÖVIDÍTŐ ÁNTSZ STOP SÓ REKLÁM:
Teljesen hamis a mellékelt ÁNTSZ orvosi szakvélemény. Hamis epidemiológiai felmérésen,
statisztikai csaláson alapul. A csalásuknak az a lényege, hogy az élettanilag (fiziológiásan)
optimálisnál sokkal kevesebb NaCl konyhasó pótlására és a konyhasó KCl kálisóval és fűszerekkel
helyettesítésére általuk rábeszélt személyek számos betegséget idéznek elő önmaguknak. Az így
előidézett más betegségekbe belepusztulásuk csak statisztikailag „előzi meg” a magas vérnyomás
miatt agyvérzésbe belepusztulásukat. Ily módon, „statisztikai szempontból”, pl. a fiatal korban
történő agyonlövéssel is megelőzhető a magas vérnyomás miatti agyvérzés! Ezek a gazemberek a
kálisóval műtrágyázással és a kálisóval ételízesítéssel kb. hat évtizede betegítenek, ivartalanítanak,
butítanak minket! A Stop Só csalás miatti betegségekről lásd a Nobel-díjas mérések eredményeit a
www.tejfalussy.com internetes honlapomon, annak MEHNAM, Videó, és Email-könyv rovataiban!
Az itt feljelentett orvosok tudományos bűntársai a Magyar Tudományos Akadémián, USA-ban,
WHO-nál is hasonló hamis szakvéleményeket készítettek, terjesztettek el, ezért az Interpolnál is
feljelentettem őket. Kínában sokkal kevesebbért is kivégezték az élelmiszereket ártalmassá tevőket!
Életfogytig tartó börtönbüntetést kérek ellenük, s a nyomozás minden lépéséről hiteles tájékoztatást!
Melléklet: ÁNTSZ: „Az alacsonyabb sófogyasztással számos haláleset megelőzhető lenne” (Az
ÁNTSZ által országszerte elterjesztett, gyilkoló hatású hamis orvosszakértői vélemény (kód:
ANTSZ NaCl Hamis Kalibralas-110105)
Verőce, 2014. 11. 15. Tejfalussy András (sértett)
A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2014.
szeptember 16., 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 toleranciakapcsolataikat 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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