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Válaszul Dr. Polt Péter Péter legfőbb ügyésznek arra, hogy az ügyészek semmibe
veszik a „Stop só programmal” (konyhasó helyett használt mérgező kálisóval) és
a szennyezett ivóvizet egészségesnek, a méregmentesített tiszta desztillált ivóvizet
mérgezőnek hazudással folytatott népirtást bizonyító mérési dokumentumokat.
KÁLISÓVAL MÉRGEZETT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓT ÉS AZZAL
KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREKET ÁRUSÍTÓ ÉLELMISZER ÜZLETEKNÉL
KÖZZÉTEHETŐ, KÁRELHÁRÍTÁSI, NYILVÁNOS FIGYELMEZTETÉS:

Csak olyan sót és élelmiszert
vásároljatok, amelyik mentes
az életrövidítő és ivartalanító
kálisótól! /Tejfalussy András/
Közérdekű jogos védelemként, a www.tejfalussy.com honlapon közzétett mérési bizonyítékok alapján,
minden olyan élelmiszerüzlet kirakat üvegére kívülről felragasztásra, amelyikben nincs szabványos só
(megbízás nélküli kárelhárításként kapta a Legfőbb Ügyész is)!
Verőce, 2015. 01. 18.
A FENTI VÁLASZ LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2015. január 18., FELELŐS KÖZZÉTEVŐJE:
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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