
A JOGÁLLAM KÖVETELŐ POLGÁROKAT MAGYARORSZÁGON ELMEORVOSOK TERRORIZÁLJÁK

A számláról pénzt lopó OTP-sek és a balesetek ismert okozói ellen az ügyészek nem hajlandók vádat
emelni.  Ezek  az  államigazgatási  bűncselekmények  egyértelműen  bizonyítják,  hogy  a  jelenlegi
Magyarország  nem  „jogállam”,  hanem  olyan  terület,  amit  talmudista,  terrorista  cionista  maffia
módszerekkel  terrorizálhatnak  a  köztársasági  elnökök,  a  kormányzó  pártok,  a  miniszterek,  a
rendőrségi,  ügyészségi  és  bírósági  vezetők.  Ez  a  hozzászólás  egy  nyilvános  feljelentés  velük
szemben! 

Engem  is  megpróbáltak  bolonddá  nyilváníttatni  a  belügyminiszterek,  mezőgazdasági  miniszterek,
egészségügyi miniszterek, miután a nemzetközi szabadalmaim szerinti hatásmérések bebizonyították,
hogy  a  kálisó  mérgezi  a  növényeket  és  katasztrofálisra  felfokozza  az  aszálykárt,  s  a  kálisóval
mérgezett  növények  mérgezik,  életrövidítik  és  ivartalanítják  az  ezeket  fogyasztó  állatokat  és
embereket, és miután ezzel kapcsolatban parlamenti interpellációt is írtam, és amit három miniszter is
szembehazudott  (9253  válasz,  1992.  december  8.)  mindenféle  aljas  módszerrel  próbálnak
elhitelteleníteni, elmebeteggé nyilváníttatni. Pl. megszervezték, hogy a rendőrök hajnalban betörték a
lakás  irodám  ajtaját,  az  irodámban,  majd  a  III.  ker.  Rendőrségen  agyrázkódásosra  verjenek,
rugdossanak  és  ezután  véresre  bilincselve  elhurcoltak  az  ezt  megrendelő   váci  bíró,  dr.  Kautzné
dr.Schneider Margit Erika  elé (1997. szeptember 10.). Nem tudott elhurcoltatni elmeorvoshoz,  miután
a „tárgyaláson”  belebuktattam őt  a  közokirat  hamisításaikba.  Abba, hogy hamis „Tejfalusi  András”
névvel folytatta ellenem a pert, és a tárgyaláson letagadta az aktájából általam korábban kimásoltatott
miniszteri és ügyészi titkos iratokat.  A fenti bűnügy konkrét hatásmérési és egyéb bizonyítékai közzé
vannak téve az internetes honlapjaimon.  

Mindezek miatt azonban hiába jelentettük fel őket a köztársasági elnök Göncz Árpádnál. Ő úgy oldotta
meg a problémát, hogy elterjesztette rólam (X-398/1998.), hogy gondnokság alá helyezett vagyok a
„rendszerváltás előtt óta”, és a csaló bírót kinevezték a Váci Városi Bíróság elnökévé. Ezt az aljasul
hamis köztársasági elnöki iratot a többi köztársasági elnök, köztük a jelenlegi, Áder János is érvényben
tartja,  1998 óta folyamatosan rágalmaznak vele.  Miután a folytonos választójogom bizonyítja,  hogy
hazudnak, a belügyminisztériumi adatnyilvántartásban átírták a nevem Tejfalussy Andrástól „Tejfalussy
András  Bélára”.  Ilyen  névvel  mérnöki  diplomám,  cégbejegyzésem,  nemzetözi  szabadaslmaim,
miniszteri kitüntetésem, ingatlanom sincs. Egy következő jogosítvány hosszabbításomkor kiderült, hogy
a személyi számom is meghamisították és eltüntették a születési és házassági anyakönyvi kivonatomat
is.  Miért? Hogy ne maradjon nyoma, hogy léteztem? Azért is csalnak a nyilvántartások, mert az MTA
kutatóintézeteinél  a  nemzetközi  méréstudományi  szabadalmaim  szerinti  találmányaim  feltalálóinak
tüntetik fel Furka Árpádot, Roska Tamást és a fiát, akik évtizedek óta Nobel-díjra pályáznak az általuk a
nemzetközi  szabadalmi  nyilvántartásból,  a  Magyar  Tudományos  Akadémián  1979-ben  eltünt
pályázatomból ismert találmányaim szerzőiként.  Közben a feleségem, engem és szakértő társaimat
véletlen balesetek érték, többen gyanús körülmények között meghaltak. Eközben az OTP-sek lelopták
pénzt a számlánkról, lásd melléklet: „OTP-vel szemben-benyujtott-nyilvanos-fizetesi-felszolitas-191113”
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