
Segíts, hogy Téged is Segítsenek Mozgalom új hírei     
MEHNAM-info  Ügykód: jobbiklufi2014a

JOBBIKOS LUFI
 A JOBBIK MAGYARORSZÁG MOZGALOM IRÁNYÍTÓI 

TUDATOSAN ALKALMAZZÁK A JUD SÜSS C. KÖNYV SZERINTI
SZÉLHÁMOSSÁGOT, A „NULLA MÓDSZERT”?

Induláskor a pártok és  egyéb mozgalmak szervezői  a  titkos  céljaikkal  ellenkező nézeteket 
képviselőket is  beveszik a vezetésbe,  hogy ezek révén tömegbázishoz, hatalomhoz, pénzhez 
juthassanak. Ez a „Jud Süss” című könyvben keresztényeket gúnyoló versként szereplő (lásd 
melléklet-1.) „nulla hozzáadási módszer” alkalmazása: (A-A) + (B-B) + (C-C) + (Stb-Stb) = 0, 
ahol A, B, C stb. a szervezők titkos céljait szolgáló személyek, -A, -B, -C és -stb. a szervezet  
titkos  céljai  elérését  idővel  gátló  személyek.  Azután  pedig,  hogy  az  induláskor  előtérbe 
helyezett,  de  a  titkos  céljaikkal  ellenkező  nézeteket  (is)  képviselő  személyek  kapcsolatai 
kihasználásával  az  új  szervezet  szert  tett  az  irányítói  által  kívánt  pozícióra,  hatalomra, 
pénzforrásokra, a szervezői eltávolítják, kiszervezik, kiűzik ezeket a személyeket a nemzeti 
érdekképviselet címén alakult szervezeteikből, eltávolítják a magyar nemzet érdekeit védőket.

LEHET, HOGY EMIATT KERÜLTEK KI A PÁRTBÓL AZOK, AKIK NEM TARTOTTÁK 
BE  A  „HOGYAN  BÁNJUNK  A  BENNSZÜLÖTTEKKEL”  lásd:  Kapu,  1990.  február) 
előírásait  (melléklet-2.)?  Pl.  Ők,  akik  segíteni  akartak  a  melléklet-3.  szerinti  mérésekkel 
bizonyított  zsidó  fajirtás  megfékezésében  is:  Dr.  Gaudi  Nagy  Tamás,  Zagyva  Gyula,  Dr. 
Gyenes  Géza,  Dr.  Varga  Géza  (volt)  országgyűlési  képviselők? Vona  Gábor elnök,  Volner 
János  elnökhelyettes  és  Dr.  Morvai  Krisztina  EU-képviselő,  a  Jobbik  Magyarországért 
Mozgalom vezető képviselői ezért nem hívtak vissza telefonon a melléklet-3., melléklet-4. és 
melléklet-5. szerinti, pontos mérésekkel is teljesen bebizonyított magyar kipusztítási ügyben??
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 Melléklet-1.

A FŐZSIDÓ JUD SÜSS RABLÓGYILKOS SZÉLHÁMOST DICSŐÍTŐ 
FEUTCHWANGER ÁLTAL ÍRT ALÁBBI  KÖNYV KIGÚNYOLJA AZ 
OSTOBÁKAT, AKIK ELHISZIK NEKI, HOGY A NULLÁVAL BÁRMIT 
MEGSZOROZÁSRA ÉS A NULLÁKAT AKÁRMIHEZ HOZZÁADÁSRA 
ALAPOZÓ JOGI STB. CSALÁSOK „JÉZUS SZELLEMI TERMÉKEI”:
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Melléklet-2.
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Melléklet-3.

SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK MOZGALOM

Dr. Morvai Krisztina EU-képviselő kezéhez, személyesen az 
illetékes EU bizottsági vezetők kezébe adására kérve!

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ FELJELENTÉS
AZ ORFK-HOZ ÉS EURÓPAI UNIÓHOZ

Nem  csak  a  túl  sok  abortusz  miatt  fogyatkozik  a 
magyar  lakosság.  Főleg  a  kormányai  által  Nemzeti 
Sócsökkentési  Stop  Só  Programként  rákényszerített 
erősen  konyhasó-hiányos  és   kálium-túladagoló 
ételektől  és  italoktól,  azok  ivartalanító  („buzisító”), 
bárgyúsító, vese- és szívmérgező, rákbetegség okozó 
hatásaitól  pusztul,  meg  attól,  hogy  a  kormány 
elhitette,  hogy  a  gyógyhatású  tiszta  esővíz  (a 
desztillált víz) „vízmérgezést okoz”, és rákényszeríti a 
magyarok többségét, hogy arzént és egyéb mérgeket, 
vírusokat  tartalmazó  vizet  igyon.  Ezek  a  Mózes  5. 
könyve 7. rész, 2. és 22. és a Mózes 2. könyve 23. rész 
20-33., és a Talmud Baba kamma 93. b. lap és Taanith 
10  a.  szerinti  zsidó  népirtás  megvalósításai!  Lásd  a 
részint  Nobel  díjasoktól  is  származó  mérési 
bizonyítékait, valamint az önvédelem helyes módját és 
eszközeit a  www.tejfalussy.com és a www.tisztaso.hu 
magyar honlapjainkon! 

Verőce, 2014. 08.16.  Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
(1-420415-0215), Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71. (www.tejfalussy.com) 

Ügykód: eunepirtasbejelentes140816
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Melléklet-4.

SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

 Amit  a  víz,  konyhasó  és  a  kálium optimális  étkezési 
arányairól  mindenkinek tudnia kell:  egészséges ember 
testnedveiben 110 a víz  és konyhasó aránya,  és 30 a 
nátrium és kálium aránya. A Ringer fiziológiás infúziós 
oldattal is ilyen élettanilag optimális arányban juttatják 
be a  VÉRBE a vizet,  a  konyhasót  és a  káliumot.  Kellő 
mennyiségű  vízzel,  a  víz  és  konyhasó  110-es  dózis- 
arányával  kell  a  konyhasó  nátrium-kloridot  bejuttatni. 
Pl. A Ringer oldattal 1 nap alatt  3 liter desztillált vizet + 
27 gramm konyhasót + 0,4 gramm káliumot pótolnak. 
Étkezésnél is, a csak desztillált vizet és tiszta konyhasót 
tartalmazó SALSOL infúziós  oldat  szerinti  az  optimális 
víz- és konyhasó pótlási  dózisarány. Kerülni  kell  a 0,6 
gramm/óra-, ill. 2,6 gramm/nap-nál több kálium étellel, 
itallal  bejutását.  Az  élettanilag  optimális  konyhasó 
dózist  sokáig csökkentés és a káliumdózist  lassanként 
vagy gyorsan növelés is mindenkit megbetegít az 1950-
ben Nobel-díjat kapott kutatók állatokon és embereken 
végzett sópótlás-variációs kísérletei mérési eredményei 
szerint:  vese-,  szív-  és  vérkeringés  rontó,  magas-
vérnyomás előidéző, életrövidítő, idegmérgező, daganat 
okozó és ivartalanító hatásaik vannak. Mindezt tudva, a 
Nemzeti  Sócsökkentési,  Stop  Só  Program  megalkotói 
napi 5 gramm konyhasó és 4,7 gramm kálium pótlást, 
vagyis  az  élettanilag  optimális  nátrium :  kálium = 30 
aránytól több ezer %-kal (!!!) eltérő nátrium- és kálium 
pótlási (Na:K=0,43) dózisarányt írtak elő nekünk! Lásd a 
bizonyítékait a  www.tejfalussy.com és www.tisztaso.h  u   
honlapokon.  Erről  is  kell  beszélgetni  a  magyarok 
összejövetelein, mindenkit kérve, hogy szóban és email-
hálózatok  útján  is  terjessze  a  „Stop  Só  Programmal”, 
mint  vegyi  fegyverrel  magyar  irtás  hírét  és  a  fenti 
mérési bizonyítékait!  (Iratjel: segítshogytegedissegitsenek120814) 

Lásd melléklet-5:
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Sydo  Tejfalussy  András  András  Béla  Ferenc  (1-420415-0215)  okl.  vill.  mérnök,  nemzetközi  méréstani 
feltaláló szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság 
Ellenőrző  Központja  gmk v.a.,  Cégbíróság  által  kijelölt  végelszámolója  (1036 Budapest,  Lajos  u.  115.) 
website: www.tejfalussy.com, E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Telefon: +3620218 1408
MEHNAM-info / Jogjavítás                                          Ügykód: morvaikrisztinaeustopsocsalasbetiltas140724

EURÓPAI UNIÓHOZ IS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A FAJIRTÓ STOP SÓ PROGRAM ELLEN 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS keretében kérem Dr. Gaudi Nagy Tamás ügyvéd úr európai parlamenti jogi 
szakértőt, hogy lépjenek fel a fajirtásra használt Stop Só program leállítására az alábbi bizonyítékok alapján. 
(Szanyi Tibor úr, mint európai parlamenti új képviselő mindenkinek megmutatta, hogy a lakosság tömegei 
életminőségét veszélyeztető diszkriminációk ellen program javaslatot kell előterjeszteni az Európai Uniónál.)

Minden európai parlamenti képviselő kötelessége, hogy segítsen betiltatni az Európai Unióban, hogy a 
testnedvek szerinti víz : konyhasó = 110 és nátrium : kálium = 30 élettanilag optimális arányú víz- és  
sópótlás  egészség  veszélyeztetőnek  hazudják.  Azt  a  csalást,  amit  az  Európai  Unió  egészségügyi  
hatóságai  (nálunk  az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálat  vezetői  és  az  Országos 
Főgyógyszerész és az illetékes miniszterek és államtitkárok) jelenleg is folytatnak. Tisztázzák, hogy az 
Európai Unió és az USA is miért írta elő, hogy valamennyi orvos és gyógyszerész terjessze, hitesse el a 
néppel, hogy napi 3 vagy több liter víz elfogyasztás mellett csak 5 gramm konyhasót, de legalább 4,7  
gramm káliumot kell naponta pótolni. 

Valójában nyilvánvaló a csalás a napi 5 gramm konyhasót és 4,7 gramm káliumot ajánlás, mert a 3 liter tiszta 
(desztillált) víz mellé  27 gramm konyhasó pótlás optimális (lásd a csak desztillált vízből és konyhasóból  
készülő SALSOL infúziós oldal dózisarányait)! Közismert, hogy legfeljebb 0,4 gramm káliumot kell pótolni 
a vérben naponta, s hogy az ennél sokkal több nem csak felesleges, de rontja a szívműködést is, s ha gyorsan  
jut be a vérbe életveszélyes (kivégzőméreg!). 3 liter víz és 27 gramm konyhasó mellé 0,4 gramm káliumot 
optimális a vérbe juttatni (lásd a RINGER infúziós oldat dózisarányait)! Sokszorosára nőtt a szívleállások 
gyakorisága,  amióta  előírták a  hibás  kálium dózist!  Mentési  programként  a  Ringer  oldatnál  alkalmazott 
dózisok szerinti étkezési víz, konyhasó és káliumpótlást kellene előírni.  El kell érni, hogy az élettanilag 
optimálisnál kb. ötször kevesebb konyhasót és kb. tízszer több káliumot pótoltató népirtókat elítéljék a 
büntetőbíróságon.  Életrövidítési  és  meddőség  okozási  szándékkal  tudatosan  beszélik  be  a  népnek 
egészségjavítóként, optimálisként a víz : konyhasó = 600 hamis dózisarányt, s a nátrium : kálium = 
0,43-as  hamis  dózisarányt.  1950-ben  Nobel-díjat  kapott  három tudós,  akik  állatokon  és  embereken  is 
kikísérletezték az életrövidítő nátriumcsökkentés és káliumtúladagolás hatásait, konkrét élettani mérésekkel 
bizonyították, hogy a nátrium pótlás csökkentés és kálium bejuttatás növelés is betegítő, allergizáló, szív- és 
keringésrontó,  meddőség  okozó,  életrövidítő  hatású.  Eredményeiket  1976-ban  itthon  is  publikálták  a 
Medicina Könyvkiadó „Technika a biológiában 8” Dr. Szabó Dezső által szerkesztett „A mellékvesekéreg 
biológiája” c. fejezetében, ezért mindegyik orvos és gyógyszerész is köteles tisztában lenni az alábbiakkal: 
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Minden orvos és gyógyszerész tanulta, tudja, hogy a szív számára is a legjobb, ha 99% desztillált víz, 0,9% 
konyhasó, 0,0133% kálium dózisarányban jutnak be ezek az anyagok a vérbe infúzióval (és vagy étkezéssel):
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A www.aquanet.fw.hu tudományos honlap jelenleg már csak a www.tejfalussy.com honlapon működik!

Néhány elvetemült gazember tudományos kutató mérési átszámítási csalásai alapján sok millió embert 
gyilkoltak le az USA-ban és Európai Unióban (is) a fiziológiás konyhasó dózis „túl soknak” hazudói:
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AZ ASZÁLYKÁR FELFOKOZÓ KÁLISÓVAL MŰTRÁGYÁZÁS ELADÓSÍTJA A MAGYAR GAZDÁKAT!!!

Nyilvános beadvány, MEHNAM-info/Jogjavítás, Ügykód: ader398-98hamisiratsemmissenyilvanitasa140731

Áder János köztársasági elnököt gazdasági- és egészségi károkozásokat fedező mérési csalások MTA-s elkövetőit 
fedező hamis köztársasági elnöki irat semmissége beismerésére és bocsánatkérésre felhívás 

Az előbb telefonáltam Önökhöz,  Körpöly Andrea  fogadta a hívást. Javasolta, hogy a neki elmondott ügyet Önnek 
közvetlenül  írjam  meg.  Mondtam,  hogy  Ön  már  többször  válasz  nélkül  hagyta  az  Önhöz  címzett   közérdekű  
beadványaimat,  s  hogy  a  törvények  joghézagait  bírói  joggal  visszaélésre,  csalóbűnpártolásra  kihasználó  bírák  és 
ügyészek az alábbi ügyekben már sorozatosan csaltak. Az ügy röviden: a méréstani találmányaim szerzőségét elorzó 
Roska Tamásnak Önök állami kitüntetést adtak, sőt Orbán Viktor vatikáni kitüntetést is elhozott a részére. Az alábbi 
és  hasonló  méréseink  alapján  országgyűlési  szakértőként  tájékoztattam  az  Ön  elődeit  és  a  mezőgazdasági  stb. 
minisztereket, hogy minden szempontból csak kárt  okoz hazánknak a kálisóval talajműtrágyázás.  Ezért  az illetékes 
minisztereik több ügyész, jegyző és egy bíró közreműködésével rendőröket uszítottak rám, akik  bírósági tárgyalás 
előtt, 1997. IX. 10-én összevertek, s miután a Magyar Egység Párt (ahol gazdasági elnökhelyettes voltam) elnöke Dr. 
Lenkei János Pál a veretők és verők ellen Göncz Árpád köztársasági elnökhöz közérdekű bejelentést tett, Önök azzal 
az hamis indokkal utasították el, hogy a (X-398/1998.) levelük „jogerősen gondnokság alá helyezettnek” tüntetett fel. 

Versenyképességrontási  érdek  is  fűződik  a  magyar  gazdákat  eladósító aszálykár  kálisóval  (és  konyhasóval) 
műtrágyázással  fokozásához,  s  a  kálisóval  a  magyarok  élelmiszernövényei  káliumtartalma  életrövidítőre  és  
nemzőképesség  rontóra,  mérgezőre növeléséhez.  MTA  főtitkárok,  Láng  István és  társai  ebben  a  nemzetközi 
potashmaffiát szolgálják?  Uralják  az  állami  és  egyéb  akkreditált  talaj-  és  növényvizsgáló  laboratóriumokat,  és 
szabadon hamisíthatják, félremagyarázhatják a zavaros  random elrendezésű sokéves   tartamkísérleteik pontatlan 
eredményeit. Például  még  a  találmányom  szerinti  Antirandom  mérés eredményét  is  a  tényleges  ellenkezőjére 
hamisították 1982-ben a Budapesti Kertészeti Egyetem Zöldségtermesztési Kutató Intézetében! Én csak utólag tudtam 
meg, az egyetemen dolgozó Dr. Kristóf Lászlóné munkatárs értesített róla, hogy azt jelentették a Magyar Tudományos  
Akadémia felé, hogy az Antirandom mérésem náluk azt bizonyította, hogy „a kálisó műtrágya négy zöldpaprika fajtánál 
csökkentette az aszálykárt”. Holott a növények ott élték túl az aszályt ahol nem volt kálisó a cserepekben, lásd az 
ezt mutató alábbi dózisskálázott mérőtérfényképen:  

Amióta feltaláltam és  nemzetközileg sikeresen szabadalmaztattam az  Antirandom software szerinti hatás ellenőrző 
mérési  módszert és  elkezdtük  az  aszálystressz közbeni  alkalmazását,  bajba  kerül  a  postashmaffia,  mert  a  kálium 
tartalmú műtrágyák kártékonysága bizonyításához  nincs  szükség laboratóriumi műszerekre,  a  növények  csoportba 
rendeződése közvetlenül  megjeleníti  a  mérgező  hatást.  Szükségtelen  a  sok  évtizedes  zavaros  szántóföldi  kis-  és 
nagyparcellás műtrágyázási kísérlet.  Nem tudnak addig méricskélni a talaj- és növénylaboratóriumok, amíg korrupt 
kutatók hamis statisztikái áligazolhatják a kálisótól elvárt növényvédő, termésnövelő, gazdaságosság növelő hatást. A 
találmányom szerinti ellenőrző mérés házilag is végezhető, ha van fóliasátor vagy üvegház. A vonatkozó nemzetközi 
szabadalmaimat lásd a www.tejfalussy.com honlapon.

Kérem Önt, hogy a választói névjegyzékben megszakítás nélkül szereplésem alapján visszamenőleges hatállyal 
ismerje be hamis iratuk semmisségét, s az Önök által okozott kárért kérjen bocsánatot tőlem,  Családomtól és az  
általam végelszámolóként képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk-tól is! 

Verőce, 2014. 07. 30.        Tejfalussy András okl. vill. mérnök méréstani szakértő feltaláló (1-420415-0215)   
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Egyéb előzmények:

1./Kettő,  a  Jobbik  Magyarország  Mozgalom  vezetőihez  intézett  nagyszámú,  általuk  nem 
megválaszolt  közérdekű  kárelhárító  bejelentésem,  javaslatom  közül:  1./  SMS (2014/07/10) 
Vona  Gábor,  Volner  János  és  Balczó  Zoltán,  a  Jobbik  Magyarország  Mozgalom  hazai 
parlamenti, ill.  Európa Parlamenti képviselői címére: „Miért nem terjeszt elő atomreaktor 
tovább használat katasztrófa kockázat növelő hatás ellenőrző programot az EU-ban valaki?” 
2./ SMS (2014/07/18) Gaudi Nagy Tamás EU-szakértő címére: „Csak Szanyi Tibor tudott az 
EU-ban létvédő programot javasolni? Morvai Krisztina nem tud a titkos 15 csődfőok egyike-
másika megszüntetéséhez? Nem ezért kapja a milliós fizetést?” Részletesebb dokumentáció a 
www.tejfalussy.com honlapon és azon belül működő előző honlapokon van.

*
2./Email-üzenetem:  Szeretném,  ha  megkérdeznétek  Morvai  Krisztinától,  s  eljuttatnátok 
hozzám a válaszát, hogy évek óta miért nem hajlandó fellépni a mellékletek szerinti étkezési 
sózási diszkriminációval az európai unióban folytatott fajirtás ellen, Túl bonyolult neki, nem 
ért hozzá, nem segítenek neki? Erre is van módszer, Gaudi Tamás ismeri, lásd melléklet-3. 
Nemsokára  a  csatlakozó  további  dokumentumok  is  letölthetőek  lesznek  a 
a www.tejfalussy.com honlapról. Üdv, Tejfalussy András

*
A Morvai  Krisztina  egyéb  témájú  videó  üzeneteit  hozzám  is  eljuttatók  azt  válaszolták  a 
fentiekre,  hogy  „kontraproduktív”  lenne,  ha  Morvai  Krisztina  fellépne  a  fenti  népirtás 
megszüntetését  javasolva  az  Európai  Unió  vezetőinél.  Idézem  az  erre  vonatkozóan  velük 
közölt állásfoglalásom: „Kedves Péter! Morvai Krisztina üzenetét továbbítottad? Neki is ez a 
személyes véleménye? Megoldási javaslataim ("kérésem") Krisztina átal való teljesítése miért 
lenne  "politikailag  kontraproduktív"?  Szerintem  Ő  és  más  politikusok  azért  gátolják  a 
konyhasó-megvonásra,  kálisóval  ételmérgezésre  és  szennyezett  víz  ivásra  késztetéssel 
megbetegítés leállításához szükséges európai uniós és hazai intézkedéseket, mert zsidó fajirtás 
(lásd: 2. Mózes 23620-33, 5. Mózes 7/2, 22, Talmud Taanith 10 a. lap, Talmud Baba kamma 93 
b. lap) ellen kellene fellépniük. ANTIPRODUKCIÓ: Azért beteg és pusztul milliószámra a 
magyar lakosság, mert a 3200 hazai település többségén és az Európai Unióban (állítólag) 
azért  nem  tudhatnak  a  mellékletben  mérések  alapján  is  bizonyított  fajirtó  élelmiszer-
mérgezésről,  mert  a  Jobbikos  EU  képviselőink  és  a  hazai  nemzetegyesítő  vitézeink  attól 
félnek, hogy a népirtás akadályozás "politikailag antiprodukciós" hatású? Verőce,2014.08. 12.

Utóirat

A zsidók törvénykönyvei (lásd II. Mózes 23/20-33. és a Talmud (Baba kamma 93 b. lap és 
Taanith 10 a.  lap) csak a zsidókkal tudatja,  hogy sózott kenyérrel és desztillált  víz ivással 
lehetséges a legtovább egészségesen élni,  és titkoltatja a megoldást valamennyi nem zsidók 
elől.  A Vatikán  nemrég  minden  katolikus  templomban  felolvasott  körlevele  pedig  csak  a 
templomlátogató keresztényeket  figyelmeztette,  hogy ne sózzanak a (kálisó miatt)  rosszízű 
sóval.  Tehát tudatos  fajirtás  is  a  Stop Só program, amivel  a  konyhasót  mellőző,  kálisóval 
mérgezett élelmiszerek fogyasztására ösztönzik az Európai Unió összes többi állampolgárát! 
Lásd a „NOBEL-DÍJAS MÓZESI-TALMUDI FAJIRTÁSI TECHNIKA A BIOLÓGIÁBAN” 
című bizonyíték gyűjteményt (ügykód: nobeldijasbiologiaifajirtasimozesitalmuditechnika)  a 
www.tejfalussy.com honlapom MEHNAM rovatában! 

A Jobbik Magyarország Mozgalom ugyanúgy az alábbi szempontrendszer érvényesülésének 
akadályozója, mint a kálisóval talaj- és népmérgezést elhallgató fellépő többi hazai szervezet ?
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Verőce, 2014. 08. 17.    Tejfalussy András

                              (lásd a www.tejfalussy.com honpapomon)

POLITIKAI PERTURBÁCIÓS ANALÍZISKÉNT, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A JOBBIK 
MAGYARORSZÁG MOZGALOM TÖBBI PARLAMENTI KÉPVISELŐJÉHEZ IS:

Ezúton még egyszer, utoljára megkérdezem a Jobbik Magyarországért Mozgalom Irányítóit, 
hogy  miért  nem  voltak  hajlandók-e  fellépni  itthon  és  az  Európai  Uniónál  az  aszálykár 
megsokszorozó vegyi fegyver kálisóval és konyhasóval műtrágyázás leállíttatásra, a magyarok 
egészsége rontását meddőségét, életrövidülését előidéző étkezési vegyi fegyvereket alkalmazó 
„Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program” előíró és a tiszta desztillált ivóvizet mérgezőségét 
és  az  arzén  és  egyéb  mérgeket  tartalmú  „ivóvizek”  ártalmatlanságát  bebeszélő  hazai  és 
európai  uniós,  ill.  amerikai,  izraeli  stb.  bűnöző  agrokémikusok,  orvosok,  gyógyszerészek, 
akadémiai kutatóintézeti és egyetemi csalók, és ezeket fedező (ÁNTSZ stb.) szervezetek ellen?

Mellékelek  egy  szakmai  önéletrajzot,  miután  folyton  rágalmaznak,  akik  a  Sydo  (nemesi) 
családból származásomat zsidó származás hazudják és szembehazudják az akadémiai mérési 
csalásokat is, amelyeket a nemzetközi méréstani szabadalmaim szerinti méréseink lelepleztek. 
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ                                               Iratjel: ta-szakmai-oneletrajz-2012-08-13

Mint  villamosmérnök,  1967-től,  először  a  Csepeli  Fémmű  Színesfém  Kohászati  Kutatóintézetében, 
fémfizikai területen foglalkoztam a sokváltozós hatás-kalibrálási méréstani fejlesztésekkel. Ekkor alkottam 
meg  a  Gradiens  Térképezési  Sorozat,  majd  a  Hullámanalizátor  software  találmányaimat,   amelyek 
nagyságrendekkel felgyorsították, pontosabbá és teljesen automatizálható is tették, nem csak a fémfizikai, de 
a más tudományos hatás-kalibráló és hatás optimalizáló kutatásokat, folyamat- beszabályozásokat is. Ezekre 
az  új  tudományos  software-imre  alapozott  találmányaimmal  vállalati  és  országos  mérnöki  pályázatokon 
díjakat nyertem, nagyszámú nemzetközi szabadalmat szereztem, és ezekre tekintettel 3 miniszteri kitüntetést 
is  kaptam.  1974-től  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Martonvásári  Mezőgazdasági  Kutatóintézete  is 
elkezdte  alkalmazni  az  általam  feltalált  software-t,  amihez  létrehoztuk  az  azóta  is  működő  Gradiens  
Fitotront,  amire,  mint  létesítmény  tervre,  USA,  Kanadai,  és  Japán  szabadalmakat  is  szereztünk  a 
kutatóintézeti  munkatársaimmal.  1979-81.  között  a  Mezőgazdasági  és  Élelmezésügyi  Minisztérium 
Növényvédelmi és Agrokémiai Központjában, a Hullámanalizátor software-imre alapozott hatás-kalibrálás 
mezőgazdasági  adaptálását  folytattam.  1981-ben,  több  korábbi  munkatársammal,  magánvállalkozásként 
létrehoztuk  a  GRADIENS  INNOVÁCIÓS  LABOR  PJT-t  az  ipari  tudományos  hatáskalibráláshoz  és 
technológia  optimalizálási  kutatásokhoz,  s  az  AGROANAL  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  PJT-t  a 
mezőgazdasági  hatás-kalibrálásokhoz  és  technológia  optimalizálásokhoz,  majd  az  ANTIRANDOM 
Mezőgazdasági Mérési Szolgálat GMK-t is, a mezőgazdasági mérésekhez. Ezek a tudományos társaságok, az 
ok-okozati  összefüggések  tisztázására  és  ezek  fontossági  és  megbízhatósági  rangsorolásaira  1981-ben 
általam  feltalált  Automatikus  Psycho-Logikai  Analízis  (APLA)  software  alkalmazásával,  1990-től 
minisztériumi  és parlamenti  szakértői  munkákkal  és minisztériumi  környezetvédelmi  pályázatok szakmai 
értékelésével is foglalkoztak. E software a kiszűrt zavarok között rangsorolja a korrupciók valószínűségét is.  
Valószínűsítem,  hogy  a  minisztériumok  emiatt  igyekeznek  elhárítani  az  Európai  Uniós  stb.  pályázatok 
értékeléséhez  alkalmazását.  A minisztériumi  alkalmazásakor  ellopták  az  APLA software  dokumentációit 
tőlem, majd  „Expert Choice”-re átnevezve elkezdték illegálisan árusítani azzal, hogy a WORLDBANK, a  
NASA sőt az US AIR FORCE és számos más intézmény is már ezzel a programmal hozza a legfontosabb 
stratégiai  döntéseit.  Lehet,  hogy emiatt  elmarad  az  újabb  atomháború?  Az  APLA (korábban „RABBI”) 
software-t  a  Hullámanalizátor/ANTIRANDOM  méréseink  zavarszűréséhez  találtam  fel,  de  később 
alkalmazhatóvá tettem bármilyen más ok-okozat összefüggés zavarszűréses értékelésére, rangsorolására is.  
Mostanában  pl.  polgármesteri  hivatalok  feladat  ellátásának  a  racionalizálásához  és  katasztrófa  elhárítási  
célokra is, pl. a Paksi Atomerőmű biztonságtechnikai felülvizsgálatához alkalmazzuk. Alapvetően elősegíti  
bármilyen életvitel- tervezési, munkatervezési, probléma elhárítási és optimalizálási feladat körültekintőbb 
megoldását.   További  fontos  feladatomnak tartom,  hogy társadalmi  segítséggel  mielőbb elháríthassam a 
korábbi  hiányos,  hamis eredményű egyetemi  hatáskalibrálás oktatás  és  alkalmazás miatti  jelenlegi  káros 
mezőgazdasági és élelmiszer előállítási és orvosi vegyszerhasználatokat. Például a kálisóval és konyhasóval  
mérgezően műtrágyázást, valamint a „Nemzeti sócsökkentési, Stop Só program” elnevezésű aljas népirtást,  
amelynél az élelmiszerek nagyságrendileg növelt kálium dózisaival és nagyságrendileg lecsökkentett NaCl  
konyhasó dózisaival tudatosan betegítik a lakosságot. Vesebetegségeket, magas vérnyomást, rákot, fekélyt,  
szívbajt,  meddőséget,  vagyis  életrövidülést  és  népkipusztulást  okoznak,  miközben  az  ellenkező  célt  
hangoztatják. Ezzel összefüggésben is keresek segítőket ahhoz, hogy lelepleződjék a „70 eltitkolt hazai csőd 
főok, amelyek eltitkolása is hazaárulás”. Tudományos jogvédelemmel is foglalkozva, jelenleg elsősorban az  
Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja PJT-nél, a 
Tudományos Rendőrség PJT-nél, a Verőcei Létvédő Kör PJT-nél, és a Magyarok Tudományos Honvédelme 
PJT és a Segíts, hogy Téged Is Segítsenek Mozgalom keretében tevékenykedem, miközben előadásokat is 
tartok és több saját honlapot is szerkesztek. Az „Elhinni helyett rendesen mérni kell” elvem érvényesítési 
kísérleteit,  a  nemzetközi  tudományos  publikációnak is  számító szabadalmaimat  és  azokkal  elért  kutatási 
eredményeinket is bemutatják a www.tejfalussy.com személyes honlapom, és az újabban ott működő előző 
www.aquanet.fw.hu, www.aquanet1.net.76.net és www.aquanet-apla.atw.hu tudományos társasági honlapok.

Verőce, 2014. augusztus 17.                                                                               

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, korábban országgyűlési méréstani szakértő

2621 Verőce, Lugosi u. 71. (megbízás nélkül is kárelhárító ügyvivő, lásd Ptk.)
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