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Miután  Dr.  Dimény  Imre  néhai  mezőgazdasági  miniszter  az  MTA Metőgazdasági  Kutatóintézetében  látta  a
„Hazai  kutatómunka  hatékonyságát  megsokszorozó”  találmányom  (fitotronos)   alkalmazását,   segített  a
fémfizikai  kutatási  területről  átmennem  a  Mezőgazdasági  és  Élelmezésügyi  Minisztérium  Növényvédelmi  és
Agrokémiai  Központjához,  a  MÉM  NAK-hoz,  hogy  ott  a  találmámyom  alkalmazását  kiterjeszthessem  a
mezőgazdaságra  és  környezetvédelemre  is.  Sikerült,  s  az  új  munkahelyem  elismerte,  hogy  csak  az  én
találmányommal  lehetséges  több  mezőgazdasági  művelet  kombinálódó  együttes  hatását  ténylegellenőrizni  és
optimalizálni. A melléklet-1.-ben megtalálható az MTA-hoz címzett pályzatomhoz a MÉM NAK vezetője által írt,
ezt hangsúlyozó szakvélemény. 

Kérem Önt Miniszter asszony, hogy derítse ki, hogy a pályázatom írása után és a díjazását ajánló szakvélemény
elkészülte idején miért készítettek rólam, rendőrséggel előállíttatással egy rágalmazó korábbi munkahelyi vezető
hamis magánfeljelentésére alapozva, a  40 fokos influenzás lázam idején 1980. január 2-án hamis elmeorvosi
véleményt, amit az engem sosem látott bíró nem mert ítélettel megerősíteni, miután a magas lázamat bizonyító
körzeti orvosi szakvéleményt benyújtottam. A bíróság a hamis elmeorvosi véleményt az érvénytelensége ellenére
leadta a Bp. III. kerületi kormányhivatal akkori irattárnak, ahol megkisérelték a feleségemmel elfogadtatni!

A  találmányaim  szerinti  mérésekkel  leleplezett  mérgező  mezőgazdasági  vegyszerezések  ellen  parlamenti
szakértőként  fellépéseim  megtorlására a csaló  Váncsa  Jenő  mezőgazdasági  miniszter a  csaló
belügyminiszterekkel és a csaló Fővárosi főügyészekkel  megszerveztette, hogy  egy csaló verőcei jegyző és egy
csaló váci bíró rendőröket uszítson rám és azok agyrázkódásosra verjenek, rugdossanak öszze és utána véresre
bilincselve  elhurcoljanak   A Váci  Városi  Bíróságra,  ahol  a  csaló  bíró  megpróbált  egy  hamis  elmeorvosi
szakvéleménnyel gondnokság alá helyezni, de belebuktattam a tárgyaláson is folytatott közokirat hamisításaiba
(1997. szeptember 10-én). Ezeket az állami vezetők, előbb  Göncz Árpád, s újabban Áder János köztársasági
elnök azzal fedezik, hogy közzétettek egy  X-398/1998. ikt. sz. hamis köztársasági elnöki választ a verettetésről,
amivel  azt  híresztelik  rólam,  máig  is  folyamatosan  azzal  rágalmaznak,  hogy  „a  rendszerváltás  előtt  óta
gondnokság alá helyezett  elmebeteg” vagyok.  Mivel pedig  a választójogom folytonossága is bizonyítja,  hogy
hazudnak, az engedélyem nélkül átírták a nevem Tejfalussy Andrásról „Tejfalussy András Bélára” ,  letagadták
az ingatlan tulajdonaimat, és eltüntették a születési anyakönyvi és házassági anyakönyvi kivonatomat, MTA-s
tolvajok Nobel-díjra pályáznak a találmányaimmal, sőt az is kiderült a jogosítvány hosszabbításomkor, hogy a
belügyminisztériumi adatnyilvántartóban a személyi számom is megváltoztatták.

Kérem Önt,  nyomoztassa ki, miért nem kaptam mindmáig a Magyar Tudományos Akadémiától érdemi választ
az 1979-80-as pályázatomra. 

Kérem Önt, derítse ki, miért tette közzé az  MTA Tudomány Etikai Bizottsága, hogy nem ismerik a nemzetközi
szabadalmaim szerinti,  a melléklet-2.-ben felsorolt  tudományos  találmányaimat,  s  töröltesse  velük  az  engem
nemzetközileg folyamatosan rágalmazó melléklet-3. szerinti hamis etikai határozatukat.

Kérem Önt,  helyeztesse  hatályon kívül az  Bp.  III.  kerületi  korábbi  okmányirodában tárolt  1980-as  hamis
elmeorvosi szakvleményt, a verőcei jegyző által ellenem 1992-ben benyújtott gondnokság alá helyezési hamis
kérelmet, a X-398/1998. ikt. sz. köztársasági elnöki hamis állásfoglalást, és a Pest Megyei Ügyészség melléklet-
4. szerinti hamis határozatát, amiben a verőcei jegyző által ellenem használt hamis elmeorvosi szakvéleménnyel
indokolják, hogy nem emelnek vádat a Váci Vízművi nyersvíz kútban az EU-ben megengedettnél 8000%-kal
több mérgező növényvédőszert tartalmazó vízért felelősök ellen.  A tudatos vízrontást a melléklet-5. is bizonyítja.

Azért Öntől kérnem ezeket, mert Pataki Árpád fővárosi bíró úgy ítélkezett, hogy a köztársasági elnökök és a
Magyar Állam az X-398/1998. ikt. sz. hamis irattal legkisebb mértékben sem sértik a személyiségi jogaimat,  s
utána  illetékmentességem megvonásával megakadályozták, hogy a hamis ítélete ellen fellebezhessek.  1993-ban
pert  indítottam  az  általunk  végzett  közérdekű  kárelhárításért  járó  megbízás  nélküli  ügyviteli  díj
megállapíttatására, 2.P. 20.129/1993. alapszámmal. Többszázezer magyar ember eladósítását és meggyilkolását
akadályoztam meg. A pert máig sem engedték letárgyalni, de per-illetéket vontak le a nyugdíjamból, miután az
X-398/1998. hamis irat miatt nem tudtam jelenteni, hogy megszűnt ellenem a gondnokság alá helyezési per, a NAV
a nyugdíjcsökkentéséhez felhasznált iratokat nem hajlandó megküldeni. Ez ügyben Önnél perújítást jelentek be!
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