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Ügykód:  psychobunozo-miniszterek-es-polgarmesteri-hivatalok-140528

Dr. Darák Péter kúriaelnök kezéhez nyílt közérdekű bejelentésként és 
feljelentésként és kártalanítás fizetési kötelezettség megállapíttatásra:

MINISZTER, POLGÁRMESTER, JEGYZŐ, ÁLLAMFŐ, RENDŐR, 
ÜGYÉSZ, BÍRÓ FEDEZI TUDATOSAN A RABLÓGYILKOSOKAT

1. Ellenem  1980-ban  a  csepeli  pártbizottság  pszichiátriai 
kényszergyógykezelést  kezdett  el  intéztetni.  Azért,  mert  miután 
eltűnt  egy  új  találmányom  kutatási  dokumentációja  behívtam  a 
csepeli rendőröket, akik megtalálták az igazgató páncélszekrényében 
és  visszaadták.  Utána  a  párttitkár  kiszolgálójaként  Albert  Béla 
kutatási  osztály  vezető  egy  rágalmazási  pert  indított,  amiben 
rábizonyítottam, hogy hamisan vádaskodik. Ő azonban engem nem 
ismerő bírónál elintézte, hogy hurcoljanak el pszichiátriai vizsgálatra 
a  rendőrök.  Ezek  épp  akkor,  amikor  40  fokos  influenzával  beteg 
lettem, előállítottak a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Ott 
pedig a csaló dr. Irányi Jenőné pszichiáter és társa a magas lázamat 
szembehazudó  hamis  elmeorvosi  szakvéleményt  készítettek  rólam. 
Ezt követően ezt a bíróság által érvényesnek nem elfogadott hamis 
elmeorvosi véleményt érvényesként iktattatták az Óbudai Gyámügyi 
Irodán. Erre alapozva azután akadémiai kutatóintézeti kutatók (Furka 
Árpád,  Roska  Tamás  és  társai)  elkezdték  lopni  a  „találmány 
szerzőségemet”.  1987-ben  pedig  erre  az  érvénytelen  elmeorvosi 
véleményre alapozva a mezőgazdasági miniszter Váncsa Jenő és a 
belügyminiszter  Kamara  János  titkos  levelezés  útján  megrendelte, 
arra  kérte  a  fővárosi  főügyész  Bócz  Ernőt,  hogy  az  ügyészség 
helyeztessen cselekvőképesség korlátozó állami gondnokság alá. Ezt 
azzal indokolták, hogy sérti őket, hogy én (az általam nemzetközileg
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szabadalmaztatott  hatás-kalibráló)  mérésekre  hivatkozva  mérgezőnek 
nyilvánítottam, feljelentettem a kálisóval műtrágyázással és ételízesítéssel 
káliumtúladagolást.  Amikor  pedig  1990-től,  mint  a  KvVM megbízottja, 
majd  1991-92-ben,  mint  Dr.  Kovács  Pál,  az  Országgyűlés  Szociális  és 
Egészségügyi  Bizottság  vezetője,  vagyis  országgyűlési  képviselő  által 
felkért hivatalos személy, védelemre jogosult szakértőjeként interpellációt 
készítettem elő a  magyar  termőföldet,  gazdasági  állatokat  és  embereket 
kálisóval  mérgezés akadályozására,  az ügyészség beindította az ellenem 
megrendelt igazságügyi csalást. Klein Katalin verőcei jegyző a személyi 
adataimat,  pl  a  nevemet  is,  és  a  tulajdonomra  vonatkozó  adatokat  is 
meghamisító beadványa útján „gondnokság alá helyeztetési pert” indított 
ellenem a Váci Városi Bíróságnál. Erre a perre hurcoltak el a rendőrök. 
Kautzné  dr.  Schneider  Margit  Erika  (az  összeverető  csaló  bíró)  a 
tárgyaláson  a  tanúim  előtt  letagadta  a  titkos  miniszteri-ügyészségi 
levelezést.  Mivel  ezt  feljelentettem,  belebuktak  a  koncepciós  perbe.  A 
Tímár utcai rendőrkapitányságról,  1997. szeptember 10-én hajnali  4 kor 
három  rendőr  becsengetett  a  1036  Lajos  u.  115.  VI.  34.  alatt  lévő 
irodámba. Felmutattak egy bírói végzést, hogy gondnokság alá helyezési 
per  tárgyalására  kell  előállítaniuk  a  Váci  Városi  Bíróságra.  A végzésen 
hamisan volt írva a nevem és hiányzott a bírói aláírás. Kértem várjanak 
egy  kicsit,  hogy  tanácsot  kérhessek  az  ügyvédemtől.  Ők  szétrúgták  a 
lakásajtót,  kiverték  a  kezemből  a  telefont  és  a  fejem  asztallapnak 
lökdösték. Nem engedtek felöltözni sem. Bilincsbe vertek és behurcoltak a 
rendőrségre. A rendőrségi folyosón falnak lökdösték a fejem. Elszédültem 
és  elestem.  Ekkor a  földön rugdostak.  Utána egy cellába zártak,  ahová 
bejártak, hogy ököllel arcul vágjanak. Amikor WC-re kellett mentem, nem 
adtak vécépapírt, azt mondták a „kezemmel is kitörölhetem ki a seggem”. 
Később,  10  óra  táján  belöktek  egy  rendőrautóba,  ráültettek  a  kezemre 
szorított bilincsre, amitől vérzett a csuklóm. Ilyen állapotban, megkínozva 
és  megalázva,  véresen,  agyrázkódásosan  elhurcoltak  a  váci  városi 
bíróságra, hogy onnan továbbhurcoltathasson egy pszichiátriára Kautzné 
dr.  Schneider  Margit  Erika,  a  hamis  idézést  kibocsátó  váci  bíró. 
Belebuktattam őt  a  csalásaiba,  amikor  letagadta  a  titkos  iratokat,  de  a 
katonai és a polgári ügyészek, és közben Göncz Árpád köztársasági elnök 
is, az 
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X-398/1998. hamis válaszlevelével, és végül dr. Pataki Árpád fővárosi bíró 
nem bűncselekménynek hazudták ezeket a bűncselekményeiket.  A hazai 
kormány káliumtúladagoló „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só programja” 
népirtó  „egészségügyi”  hatásairól  lásd:  mellékletek  és  a 
www.tejfalussy.com honlap „Email könyvek” és „Videó rovatát”!

2. További  önkormányzati  csalás:  Feleségem  idős  nagynénje 
szürkehályog miatt rosszul látott. A lakását takarítási és ebédhordási 
fizetett szolgáltatást rendelt meg az óbudai önkormányzati szociális 
szolgáltatótól. A nagynéni halála után az önkormányzati szolgáltató 
megpróbálta elhitetni velünk, hogy a lakást ők örökölték az ingyenes 
takarítási  és  ebédhordási  szolgáltatásaik  ellenében.  A rosszul  látó 
nagynénivel általuk aláíratott megegyezést használták fel, amelyben 
a nagynéni által fizetett szolgáltatásokat ingyenesnek tüntették fel, de 
miután a nagynéni életében észrevettem a csalást és ő leírta, hogy mi 
is történt valójában, belebuktathattam az önkormányzatot a csalásba. 

3. Legújabb: rokkant-parkolóhely hiányos megjelölésére alapozva csal 
az  Óbuda-Békásmegyeri  Önkormányzat:  Három  nyomorék  (?) 
szorosan egymás mellé áll az autóival, az aszfaltra nem felfestett, de 
„3x”  táblával  jelölt  rokkant-parkolóhelyen.  Miután  valaki 
gyanútlanul  melléjük  állt  4.-nek,  az  egyik  rokkant  eltávolítja  az 
autóját.  Ezután  az  önkormányzati  közterület  felügyelőség  ellenőre 
lefényképezi  a  4.-nek  odaállt  autót.  Nem  teszik  rá  az  autóra  a 
figyelmeztetést és az üzembetartóval 50.000-Ft büntetést fizettetnek. 
Ha  két  napig  ott  maradt,  100.00-Ft-ot.  Bús  Balázs  polgármester 
később felfesttette a 1036 Lajos u. 123. előtti „3x” parkolóhelyet, de 
letagadták a csalást és 100.000-Ft büntetést kifizettették az általam 
ismert áldozattal. Kaphattak belőle a csalásban segítő rokkantak is???

A fentiek azt bizonyítják, hogy címben felsorolt „káderek” - a Kádár János 
idején alkalmazott alattomos módszerekkel - hivatali csalásokat folytatnak.

Mellékletek:  A jelenlegi Stop só program 1950-ben Nobel-díjat kapott kutatók által 
bemért fajirtó hatásai + Dr. Biczók Gyula KvVM főosztályvezető jelentése, miszerint  
a magyar katonákat is mérgezi a káliumos „étkezési só” + MTA és IOI szakvélemény, 
miszerint 1-2 gramm kálium is vese- és vérméreg + Prof. Dr. Papp Lajos akadémiai 
nagydoktor szakvéleménye az élettanilag optimális víz, konyhasó és kálium dózisról.
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Mellékletek

SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene): 
Egészséges ember testnedveiben 110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány. 
A Ringer fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót  
és a káliumot. Pl.  1 nap alatt,  3 liter (desztillált) vizet + 27 gramm NaCl konyhasót + 0,4 gramm 
káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben  Nobel-díjat 
kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az 
(ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és 
keringésrontó, magasvérnyomás-okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt 
tudva, a Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program megalkotói napi 5 gramm NaCl- és 4,7 gramm 
káliumpótlást (Na/K=0,43), vagyis az élettanilag optimális Na/K=30-hoz képest  több ezer %-kal 
megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com és 
www.tisztaso.hu honlapokon.  Jelen  tájékoztatás  széleskörű,  közvetlen  és  email-  terjesztését 
ajánlja: Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36-202181408).

Verőce, 2014. 05. 07.
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