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FELSZÓLÍTÁS A RÁGALMAZÓ HUNHÍR HONLAP SZERKESZTÉSÉÉRT 
FELELŐS(ÖK)HÖZ! 

 

Követelem, hogy a HUNHIR eltüntetve a „Tomcat” és társai által ellenem közzétett aljas rágalmakat*, 
tegye ki a honlapjára az alábbi helyreigazítást, és fizesse meg a hitelrontásával nekem és társaimnak 
okozott kárt. 

 

A megszűnt „Bombahír stábja”, a korábban engem egy riportra felkérő Polgár Tamás („Tomcat”) és 
társasága aljas rágalmazásba kezdett ellenem az interneten, hogy ezúton elmebetegnek tüntessenek fel. 
Azért, mert az Országgyűlés által megbízott méréstani szakértőként lelepleztem a jelenleg „Stop Só 
Nemzeti Sócsökkentési program”-nak nevezett „sózási reform” (a nátrium-klorid konyhasót pótlás 
helyett a káliumot túladagolás alkalmazás) egyértelműen népirtó hatásait. Meg azért, mert elmondtam 
nekik, hogy a rákbetegek gyógyítását ígérő Német Medicina, Új orvoslás szószólóiként egy főrabbi egy 
német orvossal német közjegyző előtt kinyilvánította, hogy a nem zsidó rákbetegek gyógyulását a 
Világfőrabbi akadályoztatja. Továbbá azért, mert tájékoztattam őket, hogy én találtam fel az 
Automatizált Psycho Logikai Analízis (APLA) programot, amivel bonyolult ok-okozati 
összefüggéseket a korábbinál sokkal hatékonyabban lehet mérlegelni, s fontosság és hozzáértés alapján 
rangsorolni. Visszaéltek azzal, hogy tájékoztattam őket arról is, hogy a minisztériumi megbízásaink 
teljesítéséhez is alkalmazott APLA software korábbi változata a számítógéphez adaptálásával általam 
megbízott programozóknál eltűnt. Félreértelmezték, hogy a tőlem ellopott APLA software-t „Expert 
Choice”-nak átnevezve a NASA és az US Air Force és sok más nemzetközi cég is elkezdte a szakértői 
döntéseihez használni, s hogy az APLA általam korszerűsített, jelenlegi kiértékelő algoritmusait a 
további lopások akadályozására titkosan kezeljük. (Pl. a Paksi Atomerőműre vonatkozó átfogó 
biztonságtechnikai átvilágítást is végeztünk az APLA programmal, számos veszélyforrást tárva fel, amit 
a terrorizmus akadályozására is titkosan kezelünk.)  

A www.tejfalussy.com honlapomon és az azon belül működő korábbi www.aquanet.fw.hu és 
többi honlapunkon konkrétan megtalálhatók az általam fent írtak bizonyítékai. Például 
megtalálható az a dokumentum is, amely szerint német közjegyző előtt egy főrabbi és egy orvos 
azt nyilatkozta, hogy van egy kemoterápia mentes gyógymód, amivel a zsidó rákbetegek 98%-
át meggyógyítják, de azt a Világfőrabbi megtiltotta a nem zsidó betegek gyógyítására is 
alkalmazni, ő a legfőbb tömeggyilkos, lásd a 94 email könyvemben. Az APLA program 
működési leírása is megtalálható ezeken a honlapjainkon, kivéve a titkosított algoritmusokat.  

 

 A HUNHÍR az alábbi címmel terjeszt ellenem rágalmakat: „2013. október 03. 09:34-i 
Hunhír.info-információ: „Internetszerte terjesztik egyes felelőtlen és ostoba emberek, hogy az 
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üzletekben mérgező konyhasót árusítanak, amivel természetesen az a cél, hogy a magyarokat 
kiirtsák - tájékoztatta a Hunhír.infót a megszűnt Bombahír volt stábja”. 

Feljelentőiratként kapják: a Balassagyarmati Városi Bíróság és a Legfelsőbb Bíróság Kúria 
elnökei: 

Mivel a Hunhír-ben általam f. hó 5-én észrevett szöveg teljes egészében tudatos nyilvános 
rágalom, becsületsértő, hitelrontó aljas bűnszervezeti produkció, valamennyi személyi felelősét 
feljelentem a Balassagyarmati Bíróságnál is. Hivatkozva a hasonló bűnelkövetőkkel szemben 
a Fejér Megyei Bíróságtól átkerült bizonyítékainkra, feljelentem az ügyészeket is, akik ezeket 
a bűnözőket fedezik. 

 

Melléklet: előfeljelentés (Ügykód: hunhir-esek-altal-felőlem-hiresztelt-ragalmak-140605) és 
lásd a mellékleteit, valamint a további méréstani stb. bizonyítékokat is, amelyek közzé vannak 
téve a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM terjesztendő hírek, Jogjavítás, 
Antiszemétizmus, Videók és Email-könyvek rovataiban!  

 

Verőce, 2014. 06. 12. Tejfalussy András 
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