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NYÍLT KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSÁHOZ
Ócska, hitvány személyek vezetik az országot
1970-76-között a Csepeli Fémműben szabadalmaztattam a kutatás automatizáló sokváltozós hatás
optimalizáló (GTS-Antirandom software-en alapuló) mérési módszerem. 1977-ben elkezdték lopni
a találmányaim dokumentációit az irodámból. Kirúgtak, miután az egyik ellopott dokumentációmat
az általam behívott rendőrök megtalálták egy igazgatói páncélszekrényben (1978.). Utána, akiknél
eltűnt, hamis vádakkal feljelentettek. Miközben 40 C fokos lázas influenzás voltam, 1980. január 2án az ügyészek elhurcoltattak „elmeorvosi vizsgálatra”. Közben eltűnt egy, az MTA-hoz benyújtott
akadémiai pályázatom. Belebuktak az elmeorvosi csalásukba, mert igazolta a körzeti rendelőintézet,
hogy az elmeorvosok szembehazudták a lázas állapotomat. Nemsokára kiderült, hogy ketten is saját
találmányuknak tüntették fel a találmányaimat. Ily módon mindenféle kitüntetéseket kaptak. Nobel
díjra is pályáztak, pályáznak! 1983-ban az új biológiai hatás méréseim kimutatták, hogy mérgező a
kálium műtrágya. Figyelmeztettem rá a mezőgazdasági minisztert. 1992-ben interpellációt is írtam
róla. Az illetékes miniszterek 1992. december 8-án szembehazudták. A hamis válaszuk előtt súlyos
baleset érte a feleségemet. Közben a baleset előidéző programozó ellopta az új (APLA) programom
dokumentációit. A rendőrség megállapította, hogy a súlyos balesetet egy gép elrontásával okozták,
de a rendőrségről eltűnt az erről felvett jegyzőkönyv. Emiatt a mai napig sem fizettek kártérítést a
feleségem részére. Közben, s utána többször is, a mezőgazdasági miniszterek és belügyminiszterek
az ügyészekkel új és újabb bolonddá nyilvánítási eljárásokat szerveztettek ellenem. A rendőrök úgy
hurcoltak oda 1997. szeptember 10-én egy „gondnokság alá helyeztetési” bírósági csalási kísérletre,
hogy közben agyrázkódásosra rugdostak, vertek. Közben a gondnokság alá helyezési kísérlet
sikerében bízva a mai napig sem tárgyalták le a számlánkról félmillió Ft-ot lelopó OTP ellen, s a
devizahitelhez hasonló, általunk leleplezett „humusztermelő giliszta” (nincs ilyen állat!) tenyésztés
hitelezési csalás leleplezéséért járó díjunk megállapíttatására az OTP és a Magyar Állam ellen
indított pereket. Azóta az ügyészek további négy gondnokság alá helyezési kísérletbe buktak bele. A
veretéses bírósági akciót Göncz Árpád köztársasági elnök is személyesen fedezte. Azt hazudta egy
rólam közzétett levelével (X-398/98.), hogy gondnokság alá voltam helyezve. Holott a folytonos
választójogom is bizonyítja, hogy sosem voltam. Nyilván emiatt is, egy időre a személyi számom is
meghamisították a belügyminisztériumi adatnyilvántartóban. Jogosítványhosszabbításkor buktak le!
A többi köztársasági elnök is érvényben tartja a tudományos szakértői és feltalálói jó hírnevemet
sértő hamis iratot. Ezek a csalások nem csak a szerzőség lopást, de azt is fedezik, hogy kb. 1960
óta, a mérgező káliummal mérgezik a növényeket, az állatokat és az embereket is. Utóbbiakat négy
nemzedék ideje alatt véglegesen nemzőképtelenné teszik! Egy izraeli tudós szerint 2050-re lesz
teljes a nyugati férfiak nemzőképtelensége. A fajirtás bizonyítékait lásd a 101. email könyvemben, a
HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com honlapon. A Fővárosi Bíróság, dr. Pataki Árpád bíró
szerint mindezek a legkisebb mértékben sem sértik az állampolgári személyiségi jogainkat. A
Talmud szerint nyilván nem sérti, mert minden nem zsidó barom, a többi törvény meg nem számít!?
Követeljük, hogy az állampolgári jogok biztosa intézze el a jogaink helyreállítását és a kártérítést!
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