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Miközben Önök a „Víz Világnapját”  ünneplik,  az ügyészeik  megakadályozzák a magyarokat  szennyezett
ivóvízzel  mérgezés  felelősei  elleni  nyomozást  (lásd  melléklet-1).  Közben  ellenem,  aki  a  rendőrséghez
fordultam, a „vízvédnökként” szereplő Áder János érvényben tart egy az elődje, Göncz Árpád által közzétett
hamis  köztársasági  elnöki  iratot  (X-398/1998.).  Ezzel  fedezi,  hogy  a  nemzetközi  mérés-tudományi
szabadalmaim  szerinti  biológiai  hatás  kalibráló  kombinatorikus  mérésekkel  (melléklet-2)  észrevett  és
leállítani megkísérelt mérgező mezőgazdasági és élelmiszeripari vegyszerezések ellen benyújtott közérdekű
bejelentéseimet és a közérdekű technológiai megoldási javaslataimat megtorlásként az egészségügyi,  az
agrárminiszterek  és  a  belügyminiszterek,  az  ügyészségek  útján  hamis  elmeorvosi  véleményt  próbáltak
összehozni ellenem. Eddig hatszor próbálkoztak vele. Például úgy is, hogy a rendőrök betörték az irodám
ajtaját (1997. szept. 10-én), s ott és a III. kerületi rendőrségen véresre vertek, rugdostak, majd bilincsben
behurcoltak  a  Váci  Bíróságra,  ahol  egy verőcei  jegyző  hamis vádjai  alapján „gondnokság alá  helyezni”
próbált egy csaló bíró (Dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika). Nem sikerült neki, mert belebuktattam a
pszichiátriai bűncselekményt szervező miniszterek által folytatott titkos levelezés letagadásába. Áderék ezek
fedezésére hazudják az X-398/1998. ikt. szám hamis irat érvényben tartásával, ezért rágalmaznak azzal,
hogy  a  rendszerváltás  előtt  óta  gondnokság alá  helyezett  elmebeteg  vagyok.  Sosem voltam jogerősen
elmebeteggé  nyilvánítva!  Sosem  voltam  gondnokság  alá  helyezve!  Hogy  a  fenti  csalásaik  nyomait
eltüntessék, átírták több keresztnévre a nevem. Tejfalussy Andrásról, Tejfalussy András Bélára, amit én soha
sem kértem! Sőt, amikor az autóvezetői jogosítványom hosszabbítottam, a III. kerületi okmányiroda közölte,
hogy  már  a  személyi  számom  is  más  lett  belügyminisztériumi  adatnyilvántartóban!  A  választói
névjegyzékben is  meghamisították  a  nevem.  A mostani  választáson az eredeti  nevemen lévő érvényes
lakcímkártyám bemutatásával kellett helyreigazíttatnom a megjelenésemet igazoló lapon! Azért is rontják a
szakértői  hitelességem,  mert  a  méréseimmel  lelepleztem a  humusztermelő  giliszta  hitelezési  csalást,  s
ezáltal többszázezer magyart megmentettem az eladósítástól!

Önök víztakarékosságot hirdetnek, miközben kálium műtrágyázással aszályosítanak és sok helyen emiatt
kell öntöztetni. Önök mérgezőnek hirdetik a tiszta desztillált vizet, miközben a zsidóknak az van gyógyhatású
ivóvízként előírva, megfelelő étkezési konyhasó pótlással (lásd: Talmud,Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93
b. lap). Azért, mert a Tóra szerint csak hithű zsidók ihassanak tiszta  egészségvédő desztillált vizet és csak
ők ehessenek egészségvédő (tiszta konyhasóval kellően sózott) kenyeret (lásd: 2 Mózes 23/20-33). azok a
zsidók, akiknek kötelességük, hogy valamennyi nemzsidót kiirtsanak az elfoglalni tervezett területekről (lásd
5 Mózes 7/1-26).  Ez a fajirtó ANTIKSZEMITA-cionista pogram az oka  hogy a zsidók a magyarokat
tiszta konyhasó helyett patkányméreg hatású kálisóval (lásd Bonsalt) sózásra biztatják fel. Ez a titkolt oka,
hogy fokozódik a nemzőképtelenség. Nobel díjas kutatók mérései szerint a negyedik nemzedék már teljesen
nemzőképtelen lesz! Mindezekről a „cionkorrupt” hazai akadémiai szakbizottságok összevissza hazudoznak!

Szíveskedjék a további biológiai hatás mérési bizonyítékokat tanulmányozni a www.tejfalussy.com honlapon
és személyesen állást foglalni az ügyben, s intézkedni a vízzel kapcsolatos csalások hazai folytatói ellen!

Melléklet-1:  Kód:  „Ig.miniszterhez-vaci-dunavizkut-szennyezoi-ugyeszsegi-bunpartoloi-elleni-feljelentes-
191016”.  Népmérgezést  elhárító  intézkedést  kérő  nyilvános  közérdekű  feljelentés  Dr.  Varga  Judit
igazságügyi miniszterhez: Volt-e joga a Pest Megyei Ügyészségnek nem kivizsgálni, honnan került az EU-
ban megtűrtnél  8000  százalékkal  több  növényvédőszer  egy  dunai  vízmű kútba?!  (ATV szalaghírként  is
közzététele: 2019.10.16 09:45) Követelem a kivizsgálás akadályozói büntetőbíróságon is elítéltetését!

Melléklet-2: Kód: „TA-innovacios-referencia-191015”.  Referencia szakvélemények a kombinált sokváltozós
környezeti hatások és következményeik fizikai, kémiai, biológiai stb. összefüggéseit kalibráló és optimalizáló
tudományos  kutatásokat  nagyságrendileg  gyorsító  GTS-Antirandom  kombinatorikus  mérési  nemzetközi
szabadalmaim  alkalmazásairól.

Magyarország,  2019.  10.  17.  Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök,  megbízás  nélküli  (Ptk.)  kárelhárító
méréstudományi  szakértő  feltaláló  (1-420415-0215,  An.:  Bartha  Edit),  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71,
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 14 08
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