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Kód: programozhato-ivovizmergezes-es-sozaselrontas-170129

A Váci Vízmű Buki-szigeti nyersvíz kútjában BEMÉRT nagy mennyiségű mérgező növényvédőszer
ügyét jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében tovább vizsgáltam.

Meg kell állapítanom, hogy a mellékelt bizonyítékok alapján jogosan felvethető a hazai kormányok
szintjén szervezett programozott ivóvíz mérgezéssel és sózás elrontással folytatott fajirtás gyanúja.

Országunk egész magyar lakosságának az egészségbiztonságát képes veszélyeztetni, hogy a Váci
Városi Rendőrkapitányság által is kezdeményezett bűnügyi nyomozást egy Pest Megyei Ügyészségi
csoportvezető megakadályozta (melléklet-1) , annak ellenére, hogy nyilvánosságra került, hogy a
KÖJÁL szerint az ország ivóvizeinek kb. a fele nem felel meg az egészségvédelmi előírásoknak
(melléklet-2), és hogy Dr. Darvas Béla növényvédelmi szakértő professzor és társai a Váci Vízmű
Buki Szigeti nyersvíz kútjából vett vízmintákban az Európai Unióban megtűrt legtöbbnél több ezer
százalékkal több mérgező növényvédőszert mértek a vízműtől és ÁNTSZ-től független akkreditált
laboratóriumokban (melléklet-3). Ha egy Váci Vízmű nyersvíz kút ennyire mérgezett és a vízmű
technológiákkal nem méregteleníthető vizét rányitják a vízvezeték hálózatra, a csapvizet fogyasztó
lakosság  tömegei  lesznek  betegek.  Emlékeztetek  a  miskolci  kalici  vírus  szennyezésre,  amit  a
szokásos klórmennyiség tízszeresével sem tudtak hatástalanítani. 

A nyomozást megakadályozó ügyész egyébként azzal is csalt, hogy beírta a hamis határozatába,
hogy bíróságon elmebetegnek nyilvánítottak. Megjegyzem az ügyészek hazudozásait a köztársasági
elnökök is fedezik, akik 1997 óta híresztelik felőlem egy hivatalos iratukkal, hogy a rendszerváltás
előtt gondnokság alá helyeztek. Nem nyugszanak bele, hogy bár próbálkoztak, de nem sikerült. Ezt
okiratilag is bizonyítja a folytonos választójogom (melléklet-4), és az autóvezetői jogosítványom is.

Mellékelem  „A vízügyi  alap  működésének  a  pénzügyi  gazdasági  ellenőrzéséről”  szóló  Állami
Számvevőszéki 1997-évi jelentésnek az adott ügyre is vonatkozó szakértői megállapításait, amelyek
konkrét vízszennyezési botrányok ismertetésével bizonyítják a vízminőség ellenőrzés hiányosságait
(pl. a vírusszennyezést se ellenőrzik) és a víztisztaság ellenőrzés folyamatos romlását (melléklet-5). 

Kiderítettük, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) hamisan terjeszti
a  saját  honlapján  is,  hogy mérgező  a  desztillálással  teljesen  megtisztított  ivóvíz,  és  hogy  csak
túlszennyezetthez hozzákeverve használható ivóvízként (melléklet-6). Kiderítettük, hogy a Ringer
oldat szerinti víz-, nátriumklorid-, kálium dózisarányban (víz : konyhasó = 110, nátrium : kálium =
30) étkezés esetén is gyógyhatású a tiszta desztillált víz és a tiszta konyhasó és kálium, s hogy a
Salsol infúzióban csak tiszta desztillált víz és tiszta konyhasó van! (melléklet-7). A vérben napi 3
liter desztillált víz mellé 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot optimális bejuttatni. Minden
orvos ezt tanulta, kell tudja. A többségük azért hallgatja el, mert a kormányzat a rendesen sózott
élelmiszert előállítókra kivetett „Chipsadó” bírságból a fizetésük emelését ígérve korrumpálta őket?

Kiderítettük, hogy az okozza az elektrolit problémát, amit ráfogtak a tiszta desztillált vízre, hogy az
ÁNTSZ javaslatára a kormány „Nemzeti Stop Só Program és Menzareform” elnevezésekkel napi
max. 5 grammra korlátozta a konyhasó pótlást és 4,7 grammnál több napi kálium pótlásra bíztat fel,
és konyhasó helyett Star kosher tanúsítvánnyal patkányméreg kálisót is árusítanak étkezési sóként.
Mindezt a hazai Élelmiszer törvény és MSZ „Étkezési só szabvány” tudatos elrontása alapozta meg.

Csatolok egy Verőcei Önkormányzat által írt levelet (melléklet-8), s a zsidókat a gyógyító desztillált
víz ivásunk és fiziológiás sópótlásunk akadályozásával fajirtásra felbiztató ószövetségi és talmudi
törvényszövegeket, amelyek ma is ellenünk uszítják a talmudista terrorista szemitákat (melléklet-9).
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Melléklet-1:
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Melléklet-2:
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Melléklet-3:
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Melléklet-4:
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Melléklet-5:
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Melléklet-6.
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Melléklet-7:

Papp
Lajos
beszél a

káliummal mérgezett sókról: https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M

37/13. lap, 2017-04-17, Kód: emailkonyv98-terroristatalmudistaszemitakvegyifegyverei

https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M


Melléklet-8:
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Melléklet-9.

BIBLIAI TÖRVÉNYEK ÉS CSELEKVÉSI MINTÁK

  

   
                                                                                          BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE

      

TALMUDI TÖRVÉNYEK ÉS CSELEKVÉSI MINTÁK

Taanith 10 a. lap:

Baba kamma 93 b. lap:
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Lázár János Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszternek azzal küldöm meg a fenti dokumentumot,
hogy:

1./Azonnal állíttassa le a tiszta desztillált víz és a Ringer infúziós oldat szerint dózisarányokkal
étkezési úton a vérbe juttatott élettanilag optimális víz-konyhasó-kálium dózisarányok mérgezőnek
híresztelését!

2./Büntesse meg a jelen fajirtási bűnügy vallási hátterének a kiderítése és a talmudista terrorista
szemita fajirtásra felbiztató vallási törvények hatályon kívül helyezésének az általam – a zsidóság
védelmében  is  -  javaslása  miatt  engem  hivatalos  iratban  rágalmazó,  fenyegető  helyettes
államtitkárát!

3./Haladéktalanul  intézkedjék,  hogy  a  magyar  lakosságot  naponta  mindenhol  világosítsák  fel  a
csapvíz tényleges műtrágya-, növényvédőszer-, ipari vegyszer- és fertőző vírus szennyezettségéről!

4./Lássák el állami támogatással energia újrahasznosító korszerű háztartási ivóvíz desztillálókkal a
magyar lakosságot, elsősorban az arzénnel is szennyezett vízbázisokkal veszélyeztetett területeken!

5./Valamennyi  élelmiszer  üzletben  kötelező  legyen  árusítani  a  gyógyszerkönyvi  tisztaságú,
káliummentes étkezési konyhasót!

6./Irattassa rá mindegyik élelmiszerre azok tényleges víz-, konyhasó és kálium tartamát, s a Ringer
oldatnak megfelelő, a vérszérum számára optimális étkezési víz- konyhasó és kálium dózis ajánlást!

7./Azonnal tiltassa be a kálisóval kevert étkezési sókat, és tüntettesse el Star kosher tanúsítványos
(BONSALT) és a többi kálisót tartalmazó (VIVEGA, SARA LEE, Nyírtassi, stb.) „sók”étkezési
sóként árusítását lehetővé tevő Élelmiszer törvény és az MSZ (magyar szabvány) hamis szövegeit! 

Miután a verőcei önkormányzati képviselő testület a Váci Vízművekkel jóviszonyának a megtartása
érdekében leállította a fenti oknyomozást, azt a verőcei lakosság érdekében, jogos védelem (Btk.) és
megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében folytatva, ezen közérdekű bejelentésnek és közérdekű
kárelhárítási javaslatnak tekintendő iratot természetesen Verőce Önkormányzatának is megküldöm.

Verőce, 2017. 01. 29.

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
korábbi országgyűlési és önkormányzati 
megbízott szakértő
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Lázár János <janos.lazar@parlament.hu>

másolatot kap:
Bethlen Farkas <polghiv@veroce.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu

titkos másolat: . . . .
dátum:2017. január 29. 23:55

tárgy:
A Váci Vízmű Buki-szigeti nyersvíz kútjában BEMÉRT nagy mennyiségű mérgező növényvédőszer 
ügyét jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében tovább vizsgáltam.

küldő:gmail.com

Továbbküldés-1:

feladó:András Tejfalussy<tejfalussy.andras42@gmail.com>
címzett:"Másolatot kap: orfktitkarsag@orfk.police.hu" <orfktitkarsag@orfk.police.hu>

titkos másolat: . . . . . . . . . 
dátum:2017. január 30. 0:02

tárgy:
Fwd: A Váci Vízmű Buki-szigeti nyersvíz kútjában BEMÉRT nagy mennyiségű mérgező 
növényvédőszer ügyét jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében 
tovább vizsgáltam.

küldő:gmail.com
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DIÁKOKNAK! A mezőgazdasági  stb.  mérgező  vegyszerek  biológiai  hatásai  tényleges  ellenőrzését
„randomizált” mérési elrendezésekkel akadályozó,  a vegyszergyártók által korrumpált akadémikus
professzorok  által  évtizedek  óta  tudatosan  félrevezetett  magyar  egyetemi  és  főiskolai  DIÁKOK
felvilágosítására küldöm a biológiai hatások kalibrálásáról a következő rövid, közérdekű tájékoztatást.

I.

Professzoraitok elhitetik veletek, hogy „a vegyszerek hatását csak véletlenszerűsítve” szabad mérni.
Azzal érvelnek, hogy a „statisztikai vizsgálatokhoz véletlenszerű, „random” adatok szükségesek”. 

Ezzel érvelve akadályozzák a mezőgazdaságban alkalmazott vegyszerek dózisai hatás vizsgálatánál
a közeli dózisokkal kezelt növények egymás mellé kerülését. Például egy egyváltozós, négy dózisos
három ismétléses hatásvizsgáló mezőgazdasági (hatás kalibráló) méréshez 1978-ban a következő
zavarosított, „randomizált” mérési elrendezést írta elő a Növényvédelmi Állomásoknak az akkori
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai főosztálya, mielőtt
odamentem és bevezettem a nemzetközi szabadalmaim szerinti Antirandom mérési elrendezéseket.

Láthatóan ellenőrizhetetlenül átzavarhatnak egymásra a szomszédos parcellák a randomizálás miatt,
erősen zavarhatják egymást a nagyon eltérő kezelésű és vagy más növényzetű szomszéd parcellák: 
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A randomizálás következtében, egy gépekkel végzett három változós, változóként négyféle dózisos
hatásvizsgáló mérésnél az azonos dózisokat egymás után talajba vagy növényekre juttató gépnek az
alábbi ábra szerinti kusza útvonalakon kellene haladni a harmadik változó szerinti kezelésekhez,
ami gyakorlatilag megvalósíthatatlan. Ezért nem lehet több vegyszer, például a nitrogén, foszfor és
kálium műtrágya dózisai együtt hatását bemérni, s emiatt a világ felét tönkre mérgezték kálisóval.
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A nagy költséggel működtetett kutatóintézeti klímakamrák esetén is alkalmazzák a szomszéd 
viszonyok randomizálását, ezeknél is ellehetetlenítve a sokváltozós ok-okozat vizsgálatokat: 

II.

Az előbb

bemutatott random kezelési elrendezések sokváltozós hatásvizsgáló mérést lehetetlenítő zavarosító 
hatásait csak a nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM kezelési elrendezés képes 
teljesen kiküszöbölni. 

E fő probléma értéséhez olvassátok el a korábban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Növényvédelmi és Agrokémiai Főosztályát vezető kiváló professzor, dr. Buzás István „Bevezetés a 
gyakorlati Agrokémiában” című tankönyvéből az ő ide vonatkozó (agyonhallgatott) tantételét, lásd: 
Buzás István: ”Műtrágyázási kísérletek a gyakorlatban”,  1987., 228-233. oldal.  
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Kiegészítés:

A sokváltozós hatásmérési software-ről és az azzal tervezett Antirandom mérőteres létesítményekről
további részletes információ található a közzétett nemzetközi szabadalmaimban, a korábbi és újabb
honlapjaimon. Valamennyi korábbi honlap is megtekinthető a www.tejfalussy.com új honlapomon.

Miután  a  szabadalmak  oltalmi  ideje  már  letelt,  már  csak  a  bennük  megjelenített  bázis
softwareimre és létesítmény bázis  terveimre vonatkozó szerzői  jogaimmal tudok segíteni  a
hatásokat  ténylegesen  mérni,  monitorozni  kívánó  kutatóknak,  akik  ezzel,  mint  szellemi
termék apporttal jelentős  nemzetközi kutatási támogatásokra pályázhatnának a szántóföldi
vegyszerezési hatásokat ellenőrző műholdvezéreléssel automatizált országos környezetvédelmi
biomonitor hálózat kialakítóiként.

A Búzás István professzorral általam 1979 során megismertetett sokváltozós Gradiens módszerem
mérő létesítmény terveit és tervező software-it tökéletesítettem. Kiegészítettem a „hullámoztatott
gradiens  kezelések”  szimmetrizálásával.  A  további  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti
sokváltozós  hatás  ellenőrző,  valamint  hatás  optimalizáló  GTS-Antirandom  biomonitoros
hullámanalizátor  mérések további  nagymértékű  zavarszűrést  biztosító  mérőtéri  kezelési
elrendezési  tükörszimmetriákon is  alapulnak.  Lásd  az  alábbi  4  független  változó  szerinti  sok
kezeléses  nagyüzemi  mérés  eredményeit  megjelenítő  Antirandom  Analizátor Software-es
biomonitort www.tejfalussy.com honlapomon, a GTS-Antirandom és az On-line kutatóképzés,
rovatokban, s az e honlapon megjeleníthető www.aquanet.fw.hu honlapon, ill. a névjegyemen.
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Iratjel: randomizalasi-csalasi-ugyben-allamfoknek-170127

TÁJÉKOZTATÁS ÁLLAMI VEZETŐK RÉSZÉRE, A RANDOMIZÁLÁSRA ALAPOZOTT
NÉPEGÉSZSÉG RONGÁLÁSI HATÁS-KALIBRÁLÁSI MÉRÉSI CSALÁSOK ÜGYÉBEN

Azt

üzenem President Donald J. Trump elnök úrnak: Elsősorban ezekkel kell foglalkozniuk, ha 
egészséges országot akarnak:

37/30. lap, 2017-04-17, Kód: emailkonyv98-terroristatalmudistaszemitakvegyifegyverei



DIÁKOKNAK!  A  mezőgazdasági  stb.  mérgező  vegyszerek  biológiai  hatásai  tényleges  ellenőrzését
„randomizált”  mérési  elrendezésekkel  akadályozó,  a  vegyszergyártók  által  korrumpált  akadémikus
professzorok  által  évtizedek  óta  tudatosan  félrevezetett  magyar  egyetemi  és  főiskolai  DIÁKOK
felvilágosítására küldöm a biológiai hatások kalibrálásáról a következő rövid, közérdekű tájékoztatást. 

I.

Professzoraitok  elhitetik  veletek,  hogy  „a  vegyszerek  hatását  csak  véletlenszerűsítve  szabad  mérni”.   Azzal
érvelnek, hogy a „statisztikai vizsgálatokhoz véletlenszerű, „random” adatok szükségesek”. 

Ezzel  érvelve  akadályozzák  a  mezőgazdaságban  alkalmazott  vegyszerek  dózisai  hatás  vizsgálatánál  a  közeli
dózisokkal kezelt növények egymás mellé kerülését. Például egy egyváltozós, négy dózisos, három ismétléses
mezőgazdasági  hatásvizsgáló  (hatás  kalibráló)  méréshez  1978-ban  egy  zavarosított,  „randomizált”  mérési
elrendezést írta elő a Növényvédelmi Állomásoknak az akkori Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
Növényvédelmi és Agrokémiai főosztálya, mielőtt odamentem és bevezettem a nemzetközi szabadalmaim szerinti
Antirandom mérési elrendezéseket.

II.

Az  előbb  bemutatott  random  kezelési  elrendezések  sokváltozós  hatásvizsgáló  mérést  lehetetlenítő  zavarosító
hatásait  csak  a  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti  ANTIRANDOM  kezelési  elrendezés  képes  teljesen
kiküszöbölni. 

E  fő  probléma  értéséhez  olvassátok  el  a  korábban  a  Mezőgazdasági  és  Élelmezésügyi  Minisztérium
Növényvédelmi és Agrokémiai Főosztályát vezető kiváló professzor, dr. Buzás István „Bevezetés a gyakorlati
Agrokémiában”  című  tankönyvéből  az  ő  ide  vonatkozó  (agyonhallgatott)  tantételét,  lásd:  Buzás  István:
”Műtrágyázási kísérletek a gyakorlatban”,  1987., 228-233. oldal.  

A sokváltozós  hatásmérési  software-ről  és  az  azzal  tervezett  Antirandom mérőteres  létesítményekről  további
részletes  információ  található  a  közzétett  nemzetközi  szabadalmaimban,  a  korábbi  és  újabb  honlapjaimon.
Valamennyi korábbi honlap is megtekinthető a www.tejfalussy.com új honlapomon.

III.

Miután a szabadalmak oltalmi ideje már letelt, már csak a bennük megjelenített bázis software-imre és
létesítmény bázis  terveimre vonatkozó szerzői jogaimmal tudok segíteni a hatásokat ténylegesen mérni,
monitorozni kívánó kutatóknak, akik ezzel, mint szellemi termék apporttal jelentős nemzetközi kutatási
támogatásokra  pályázhatnának  a  szántóföldi  vegyszerezési  hatásokat  ellenőrző  műholdvezéreléssel
automatizált országos környezetvédelmi biomonitor hálózat kialakítóiként.

A  Buzás  István  professzorral  általam  1979  során  megismertetett  sokváltozós  Gradiens  módszerem  mérő
létesítmény terveit és tervező software-it tökéletesítettem. Kiegészítettem a „hullámoztatott gradiens kezelések”
szimmetrizálásával.  A további nemzetközi  szabadalmaim szerinti  sokváltozós hatás ellenőrző,  valamint hatás
optimalizáló  GTS-Antirandom  biomonitoros  hullámanalizátor  mérések további  nagymértékű  zavarszűrést
biztosító mérőtéri  kezelési  elrendezési  tükörszimmetriákon is alapulnak.  Lásd az alábbi 4 független változó
szerinti  sok  kezeléses  nagyüzemi  mérés  eredményeit  megjelenítő  Antirandom  Analizátor Software-es
biomonitort www.tejfalussy.com honlapomon, a GTS-Antirandom és az On-line kutatóképzés, rovatokban, s
az e honlapon megjeleníthető www.aquanet.fw.hu honlapon, ill. a névjegyemen.

Verőce, 2017. 01. 27. 

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló

Iratjel: diakokatfelvilagositofacebookuzenet170127
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Tisztelettel azt üzenem Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin elnök úrnak, ha egészséges országot akar, számolja 
fel a kálium túladagolással mérgezést is fedező hatás mérés kalibrálási csalást, a www.tejfalussy.com 
honlapomon közzétett hatás mérési nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós hatás ellenőrző 
ANTIRANDOM monitoros hatás mérések kötelezővé tételével. Ne hallgasson az engem szidalmazó, 
gyalázó, terrorista szemitákra!

DIÁKOKNAK! A mezőgazdasági stb. mérgező vegyszerek biológiai hatásai tényleges ellenőrzését 
„randomizált” mérési elrendezésekkel akadályozó, a vegyszergyártók által korrumpált akadémikus 
professzorok által évtizedek óta tudatosan félrevezetett magyar egyetemi és főiskolai DIÁKOK 
felvilágosítására küldöm a biológiai hatások kalibrálásáról a következő rövid, közérdekű tájékoztatást. 

I.

Professzoraitok elhitetik veletek, hogy „a vegyszerek hatását csak véletlenszerűsítve” szabad mérni. Azzal 
érvelnek, hogy a „statisztikai vizsgálatokhoz véletlenszerű, „random” adatok szükségesek”. 

Ezzel érvelve akadályozzák a mezőgazdaságban alkalmazott vegyszerek dózisai hatás vizsgálatánál a 
közeli dózisokkal kezelt növények egymás mellé kerülését. Például egy egyváltozós, négy dózisos három 
ismétléses hatásvizsgáló mezőgazdasági (hatás kalibráló) méréshez 1978-ban a következő zavarosított, 
„randomizált” mérési elrendezést írta elő a Növényvédelmi Állomásoknak az akkori Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai főosztálya, mielőtt odamentem és bevezettem a 
nemzetközi szabadalmaim szerinti Antirandom mérési elrendezéseket.

II.

Az előbb bemutatott random kezelési elrendezések sokváltozós hatásvizsgáló mérést lehetetlenítő 
zavarosító hatásait csak a nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM kezelési elrendezés képes 
teljesen kiküszöbölni. 

E fő probléma értéséhez olvassátok el a korábban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Növényvédelmi és Agrokémiai Főosztályát vezető kiváló professzor, dr. Buzás István „Bevezetés a gyakorlati
Agrokémiában” című tankönyvéből az ő ide vonatkozó (agyonhallgatott) tantételét, lásd: Buzás István: 
”Műtrágyázási kísérletek a gyakorlatban”, 1987., 228-233. oldal. 

A sokváltozós hatásmérési software-ről és az azzal tervezett Antirandom mérőteres létesítményekről további 
részletes információ található a közzétett nemzetközi szabadalmaimban, a korábbi és újabb honlapjaimon. 
Valamennyi korábbi honlap is megtekinthető a www.tejfalussy.com új honlapomon.

III.

Miután a szabadalmak oltalmi ideje már letelt, már csak a bennük megjelenített bázis software-imre és 
létesítmény bázis terveimre vonatkozó szerzői jogaimmal tudok segíteni a hatásokat ténylegesen mérni, 
monitorozni kívánó kutatóknak, akik ezzel, mint szellemi termék apporttal jelentős nemzetközi kutatási 
támogatásokra pályázhatnának a szántóföldi vegyszerezési hatásokat ellenőrző műholdvezéreléssel 
automatizált országos környezetvédelmi biomonitor hálózat kialakítóiként.

A Buzás István professzorral általam 1979 során megismertetett sokváltozós Gradiens módszerem mérő 
létesítmény terveit és tervező software-it tökéletesítettem. Kiegészítettem a „hullámoztatott gradiens 
kezelések” szimmetrizálásával. A további nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós hatás ellenőrző, 
valamint hatás optimalizáló GTS-Antirandom biomonitoros hullámanalizátor mérések további nagymértékű 
zavarszűrést biztosító mérőtéri kezelési elrendezési tükörszimmetriákon is alapulnak. Lásd az alábbi 4 
független változó szerinti sok kezeléses nagyüzemi mérés eredményeit megjelenítő Antirandom Analizátor 
Software-es biomonitort www.tejfalussy.com honlapomon, a GTS-Antirandom és az On-line kutatóképzés, 
rovatokban, s az e honlapon megjeleníthető www.aquanet.fw.hu honlapon, ill. a névjegyemen.

Verőce, 2017. 01. 27. 

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló

Iratjel: diakokatfelvilagositofacebookuzenet170127Putyin 
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Tejfalussy András Tisztelettel ezt üzenem Ferenc Pápának és általa a Keresztény Egyháznak: ha egészséges 
országokat akarnak, számolják fel a kálium túladagolással mérgezést is fedező hatás mérés kalibrálási csalást, 
a www.tejfalussy.com honlapomon közzétett hatás mérési nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós hatás ellenőrző 
ANTIRANDOM monitoros hatás mérések kötelezővé tételével. Ne hallgassanak az emiatt szidalmazó, gyalázó, terrorista
szemitákra!

DIÁKOKNAK! A mezőgazdasági stb. mérgező vegyszerek biológiai hatásai tényleges ellenőrzését „randomizált” mérési 
elrendezésekkel akadályozó, a vegyszergyártók által korrumpált akadémikus professzorok által évtizedek óta tudatosan 
félrevezetett magyar egyetemi és főiskolai DIÁKOK felvilágosítására küldöm a biológiai hatások kalibrálásáról a 
következő rövid, közérdekű tájékoztatást. 

I.

Professzoraitok elhitetik veletek, hogy „a vegyszerek hatását csak véletlenszerűsítve” szabad mérni. Azzal érvelnek, 
hogy a „statisztikai vizsgálatokhoz véletlenszerű, „random” adatok szükségesek”. 

Ezzel érvelve akadályozzák a mezőgazdaságban alkalmazott vegyszerek dózisai hatás vizsgálatánál a közeli dózisokkal
kezelt növények egymás mellé kerülését. Például egy egyváltozós, négy dózisos három ismétléses hatásvizsgáló 
mezőgazdasági (hatás kalibráló) méréshez 1978-ban a következő zavarosított, „randomizált” mérési elrendezést írta elő 
a Növényvédelmi Állomásoknak az akkori Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai
főosztálya, mielőtt odamentem és bevezettem a nemzetközi szabadalmaim szerinti Antirandom mérési elrendezéseket.

II.

Az előbb bemutatott random kezelési elrendezések sokváltozós hatásvizsgáló mérést lehetetlenítő zavarosító hatásait 
csak a nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM kezelési elrendezés képes teljesen kiküszöbölni. 

E fő probléma értéséhez olvassátok el a korábban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és 
Agrokémiai Főosztályát vezető kiváló professzor, dr. Buzás István „Bevezetés a gyakorlati Agrokémiában” című 
tankönyvéből az ő ide vonatkozó (agyonhallgatott) tantételét, lásd: Buzás István: ”Műtrágyázási kísérletek a 
gyakorlatban”, 1987., 228-233. oldal. 

A sokváltozós hatásmérési software-ről és az azzal tervezett Antirandom mérőteres létesítményekről további részletes 
információ található a közzétett nemzetközi szabadalmaimban, a korábbi és újabb honlapjaimon. Valamennyi korábbi 
honlap is megtekinthető a www.tejfalussy.com új honlapomon.

III.

Miután a szabadalmak oltalmi ideje már letelt, már csak a bennük megjelenített bázis software-imre és létesítmény bázis 
terveimre vonatkozó szerzői jogaimmal tudok segíteni a hatásokat ténylegesen mérni, monitorozni kívánó kutatóknak, 
akik ezzel, mint szellemi termék apporttal jelentős nemzetközi kutatási támogatásokra pályázhatnának a szántóföldi 
vegyszerezési hatásokat ellenőrző műholdvezéreléssel automatizált országos környezetvédelmi biomonitor hálózat 
kialakítóiként.

A Buzás István professzorral általam 1979 során megismertetett sokváltozós Gradiens módszerem mérő létesítmény 
terveit és tervező software-it tökéletesítettem. Kiegészítettem a „hullámoztatott gradiens kezelések” szimmetrizálásával. 
A további nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós hatás ellenőrző, valamint hatás optimalizáló GTS-Antirandom 
biomonitoros hullámanalizátor mérések további nagymértékű zavarszűrést biztosító mérőtéri kezelési elrendezési 
tükörszimmetriákon is alapulnak. Lásd az alábbi 4 független változó szerinti sok kezeléses nagyüzemi mérés 
eredményeit megjelenítő Antirandom Analizátor Software-es biomonitort www.tejfalussy.com honlapomon, a GTS-
Antirandom és az On-line kutatóképzés, rovatokban, s az e honlapon megjeleníthető www.aquanet.fw.hu honlapon, ill. a 
névjegyemen.

Verőce, 2017. 01. 27. 
 
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló

Iratjel: diakokatfelvilagositofacebookuzenet170127FerencPapa 
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Verőce,
2017.
01. 30.  

Tejfalussy András 
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