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Személyemet rágalmazó tartalmú, a volt Magyar Egység Párt elnöke közérdekű bejelentőhöz, néhai Dr. Lenkei János 
Pál úrhoz címzett X-398/98. ikt.sz. köztársasági elnöki válasz, amit dr. Éliás Sára írt alá. Azt hazudják, azt terjesztik 
vele, hogy a rendszerváltás előtt gondnokság alá helyeztek. Az a kérdés, hogy miért tették, s miért nem hagyják abba !

Az elutasított közérdekű bejelentés arról szólt, hogy 1997. szeptember 10-én betörtek az irodámba. Ott, majd a Bp. III. 
ker. rendőrségen agyrázkódásosra rugdostak vertek a rendőrök, s utána véresre bilincselve behurcoltak a Váci Városi  
Bíróságra, hogy ott egy bíró, dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika "gondokság alá" helyezési tárgyalást folytasson, 
hamis elmeorvosi véleményre alapozva. (Az ezt is szervező ügyészek, a hasonló csalásokba eddig hatszor buktak bele!)

A koncepciós pert Váncsa Jenő mezőgazdasági miniszter és Kamara János belügyminiszter a Fővárosi Főügyészséggel 
szerveztette meg. Egy verőcei jegyző,  Klein Katalin közreműködésével.  A bírót a tárgyalásán feljelentettem okirat 
hamisítási váddal, mert letagadta a pert szervező miniszterek titkos leveleit, amelyeket egy tisztességes Pest Megyei 
bíró, a korábban hozzá is elkerült váci aktából kimásolt a részemre. A nevemet meghamisítva, a verőcei ingatlanomat 
letagadva indította a gondnokság alá helyezést a jegyző, hogy az elmeorvostól megrendelt hamis szakvéleményezésnél 
ne  számítsanak:  a  mérnöki  diplomám,  a  nemzetközi  tudományos  szabadalmaim,  a  miniszteri  kitüntetéseim,  a 
minisztériumi-, országgyűlési szakértői megbízásaim, s az általam vezetett tudományos társaság cégbejegyzési okiratai. 

Három célból is szervezhették ellenem a "bolonddá nyilvánítást". 1./Egyrészt, hogy fedezzék a nemzetközi hatásmérés 
tudományi szabadalmaim szerzőségét sajátjuknak állító Furka Árpád és Roska Tamás akadémikusokat. 2./Másrészt, 
hogy a hatás mérések alapján leleplezett növény, állat és ember mérgező kálium használatokat folytathassák, s ehhez 
az ellenük általam szerkesztett parlamenti interpellációt három miniszter büntetlenül szembehazudhassa (lásd: 8253.  sz. 
miniszteri válasz, 1992. december 8.*)  3./Harmadrészt, mert a hatás méréseink alapján leállítottam az addig mintegy 
50.000 embert eladósító „humusztermelő giliszta vásároltatási”  hitelezési csalást, amivel a hitelfelvevőket -mivel a 
giliszták nem tudnak humuszt termelni- végzetesen eladósították. (A gondnokság alá helyezési kezdeményezéseikre 
hivatkozó bűnözők a mai napig is akadályozzák a csalás leleplezéséért járó kárelhárító ügyvivői díjunk kifizettetését. *)

Az  X-398/98. ikt.sz. számú hamis köztársasági elnöki hivatalos irat ezeket azzal fedezi, a mai napig is, hogy azt a 
hamis látszatot kelti, mintha én gondnokság alá helyezett lennék. Annak ellenére, hogy hivatalos választói névjegyzék 
is bizonyítja, hogy sosem voltam gondnokság alá helyezett  A veretés idején a személyi számomat is megváltoztatta a 
belügyminisztériumi adatnyilvántartó. Jogosítvány hosszabbításkor derült ki. Közben az OTP - főügyészi segítséggel - 
lelopta a számlánkról a pénzünket. Máig sem engedték visszaszereznem. Mindenféle trükkökkel próbálják eltüntetni 
létezésem nyomait is. Közben a találmányaimat a saját találmányuknak hazudók Nobel stb. díjakra pályázgathatnak!

*Megjegyzések: Az interpelláció benyújtása és a hamis válasz között, súlyos rokkantsággal járó balesetet okoztak a 
Feleségemnek. Máig is mindenféle bírósági irat félreiktatásokkal stb. akadályozták az elkövetőkkel kártérítés fizettetést! 
A veretőket és többi bűnöző is fedező köztársasági elnöki hivatali csalásról egy dr. Pataki Árpád nevű bíró elsőfokú 
hamis  ítélete  azt  állapította  meg,  hogy a köztársasági  elnöki hamis válasz  „a legkevésbé sem sérti  a  személyiségi  
jogaimat”.  A szakvéleményeim azóta beigazolódtak.  Nemrég Izraelben elhíresztelték, hogy „2050 után nem lesz 
nemzőképes nyugati férfi”. A mérgező káliumműtrágyákkal és kálisóval sózással fajirtás az általuk eltitkolt valódi oka. 
A nemzőképtelenség okozással kiürített ingatlanokat  Izrael ingyen is megszerezheti, s utána eladhatják, pl. kínaiaknak. 
Lásd a honlapomon a hatás a mérési bizonyítékait: 1., 58., 101. email könyvek, GTS-Antirandom,  8., 10., 61. Videók! 

Ezúton Öntől is megkérdezem: azért nem helyezi hatályon kívül a rágalmazó X-398/98. sz. hamis köztársasági elnöki 
választ, mert Magyarország a rasszista zsidók uralta állam, ahol a nemzsidók emberi jogait a köztársasági elnökök, 
miniszterelnökök, miniszterek, rendőrségi, ügyészségi vezetők, bírák sárba tapossák, mert a Talmud erre kötelezi őket? 

Budapest, 2018. március 22. 

(nemes Sydo)  Tejfalussy András  Béla Ferenc okl.  vill.  mérnök,  korábban környezetvédelmi  (KTM) minisztériumi, 
országgyűlési, önkormányzati és akadémiai méréstudományi szakértő (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, 
Lugosi u. 71. (Website: www.tejfalussy.com, E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Telefon: +36 20 2181408 )

Cc.:  Dr. Darák Péter Kúria  Legfelsőbb Bíróság elnökhöz az LFB gilisztázási csalókat fedező hamis állásfoglalása 
ellen, ami „humuszt termelőnek” állítja az arra képtelen gilisztát (Polgári elvi határozatok, 1994. január 1., 324. oldal).
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