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AZ ÚJ IGAZSÁGÜGYMINISZTERNÉL IS FELJELENTEM AZOKAT A FŐHIVATALNOKOKAT, 
AKIK A BENNSZÜLÖTT MAGYAROK MEGMARADÁSÁÉRT KÜZDŐK ELLEN TERRORISTA 
MERÉNYLETEKET SZERVEZ(TET)NEK, S EZEK VÉGREHAJTÓIT „FENTRŐL FEDEZIK”. 

A Dr. Halász József által leírt (lásd melléklet) újabb merénylet alapján ismételten feljelentem a bennszülött  
magyar lakosság életben maradásáért küzdők ellen merényleteket szervezőket és elkövetőket sorozatosan 
segítő, fedező, velük együttműködő rendőröket,  ügyészeket,  bírákat,  minisztereket,  miniszterelnököket  és 
köztársasági  elnököket.  Külön  is  feljelentem  mint  hasonló  ügyben  személyesen  sértett,  Áder  János 
köztársasági elnököt, aki azzal fedezi az ellenem és a családom ellen sorozatos merényleteket szervezőket és 
elkövetőket, hogy egy az, elődje, Göncz Árpád által készíttetett lejárató, hamis iratot tart ellenem érvényben. 

Saját sérelmeim: 1./A kutatásgyorsító nemzetközi szabadalmaim szerzői jogait ellopásában közreműködő 
volt kutatóintézeti osztályvezető Albert Béla fizikus hamis vádjai alapján, kérésére, egy csaló bíró 1980-ben 
egy teljesen hamis elmeorvosi szakvélemény készíttetett ellenem a 40 fokos lázas influenzám közben, ami 
érvénytelen  lett,  de  azóta  is  jogerős  ítélettel  megerősített  érvényes  szakvéleménynek  hazudják  velem 
szemben, pl. Göncz Árpád X-398/98. számú köztársasági elnöki hivatala közérdekű bejelentés elutasító irata 
is.  2./A Feleségemnek  súlyos  életveszélyes  sérülést,  maradandó  egészségkárosodást  előidéző  balesetet  
okoztak (1992.).  Az elkövetők ismertek,  de az ügyben eljáró ügyészek és bírák azóta is  akadályozták a  
felelősségre vonást.  3./1997-ben egy csaló váci  bíró,  dr.  Kautzné,  dr.  Schneider Margit  Erika utasítására 
tárgyalás  előtt  összevertek  a  rendőrök  és  így próbáltak  olyan  állapotba  hozni,  így  hurcoltak  elé,  hogy 
továbbvitessen elmegyógyintézetbe - azóta sem sikerült nekik -, ahol nyilván tönkretettek, meggyilkoltak 
volna (1997. szept. 10.). 4./Más alkalommal megkísérelték egy házsaroknak nekilökni az autót, amelyben a 
családomat vittem. A helyszínelő rendőrök hamis helyszínrajzzal fedezték a merénylőket, akik nem tudtak 
elmenekülni, mert én megálltam a kanyar közepén, és ők mentek neki annak a háznak, aminek a sarkának  
akartak nekilökni. Mindezt Váncsa Jenő mezőgazdaság miniszter és Kamara János, valamint Kuncze Gábor 
belügyminiszterek  és  a  Fővárosi  Főügyészség  (általam megszerzett  és  közzétett)  egymás  közötti  titkos  
levelei  szerint  azért  szervezték,  mert  többször  feljelentettem a kálisó talajmérgező,  növény,  állat,  ember 
mérgező hatásait az ellenkezőjére hamisító mérési eredményeket pulikálókat a valós mérési bizonyítékok 
alapján, amelyek egyrészt a saját méréseinken alapulnak, másrészt az Országgyűlés és a KTM minisztérium 
által megbízott méréstudományi szakértőként szereztem be azokat. Volt olyan bíró, rendőr és ügyész, aki 
akkor is segített, amikor a főnökei ebben igyekeztek megakadályozni. Vagyis a főbűnösök felül vannak.

Ezeket az ellenem és családtagjaim ellen elkövetett merényleteket máig is fedezi Göncz Árpád köztársasági  
elnök fenti  hamis  irata,  amiben a ő és  hivatala  "gondnokság alá  helyezett  elmebetegnek" tüntet  fel  (X-
398/98.), holott sosem sikerült gondnokság alá helyeztetniük, és ezt a hamis iratot az itt feljelentett utóda,  
Áder János is érvényben tartja. Megjegyzem nekem is kellettek ezek a tapasztalatok, hogy belássam, hogy 
megátalkodott hazaáruló tömeggyilkos hülye barmok vezetik Országunkat. A bűnügy teljes dokumentációja  
megtalálható a www.tejfalussy.com honlapon belül elérhető www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkon.

Verőce, 2014. 11. 05.
 
JELEN FELJELENTÉS BENYÚJTÓJA: nemes SYDO TEJFALUSSY ANDRÁS BÉLA FERENC okl.  
vill.  mérnök  (személyi  száma:  1-420415-0215,  édesanyja  neve:  Bartha  Edit)  feltaláló,  aki  a  kutatás  
automatizáló méréstudományi találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullám-koordinátás 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, „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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Ez a fotó nem pusztán egy támadás következményének látlelete, hanem sokkal több annál.

Pénteken, az 55 éves általános iskolai osztálytalálkozónk után, miközben a kaput nyitottam, valaki mögém 
lopakodott és tarkón ütött. Ennek következtében az ajtó szegélyének csapódott a fejem, szemüvegem 
összetört, szemöldökön felrepedt, jobb szemem megsérült, jobb oldali fogaim egy része meglazult, arcom 
jobb oldala azóta is zsibbadt.

 

Miután semmit nem vitt el az elkövető tőlem – pedig módja lett volna rá, hiszen legalább negyed óráig 
eszméletlen voltam -, a rablótámadást ki kell zárnom, tehát egyértelműen politikai merénylet történt.

Mivel a nyugati civilizáció az összeomlás határán van, és jelenlegi, nyilvánosságra hozott tevékenységem a 
tényleges gyökeres (radikális) átalakulást készíti elő, nem mondvacsinált összeesküvés-elmélet, hanem egy 
összeesküvés leleplezése annak megállapítása, hogy a támadást fenyegetésnek szánták. Ez a fenyegetés 
viszont pusztán kétségbeesett kísérlet annak elérésére, hogy a megbukott rendszer alternatíva-nélkülinek 
tüntethesse fel magát, és a hátrányos következmények látszat-orvoslásával erőt gyűjtsön a továbbélésre.

 

A nevetséges és szánalmas támadás megsokszorozta erőmet és folytatom munkámat: ez év végére elkészül 
minden magyarországi településre az összehangolt önellátást kiszolgáló rendszer, amely megalapozza az 
alulról épülő társadalomszervezést és ennek részeként a megosztottság (pártrendszer) nélküli 
hatalomgyakorlást.

Ezt követően, 2015. januárjától elkezdem korábbi munkám folytatásaként annak az adatbázis-kezelő 
rendszernek az elkészítését, amely eszköze lesz az összehangolt önellátás gyakorlati megvalósításának.

Eddig jogi ismereteimet használtam, most elérkezett az idő, hogy matematikusi képességeimet is 
hasznosítsam.  

 

Mit mondhatnék mást: köszönöm a támadást.

 

Szeretettel, Halász József 
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