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Fõtémakör:  HARMÓNIÁHOZ KÖZELÍTÕ EMBER

KÖZIGAZGATÁS-HARMONIZÁLÓ ANTIRANDOM MODELLPROGRAM
I.

Lehet-e sikerrel védekezni a Rockefeller csoport által kieszelt terv ellen? Lehet-e,  
van-e a tömeggyilkosságtól  és az emberi-jog sértéstõl  mentes alternatíva  a Föld 
lakosai  számának a normálisra  korlátozására? Természetesen van!  De mindenek 
elõtt,  védekezniük  kell  a  nem  vallásos  zsidó  lakosoknak,  ugyanúgy,  ahogy  a 
vallásos zsidó lakosok védekeznek, azzal, hogy az élelmiszereik mérgezõvé tételét 
állandóan meggátolják.
Nem mérgezõ, bio-élelmiszer kell, és megfelelõ módon át kell párolni az ivóvizet, és 
át kell kristályosítani a bolti sókat, és nem szabad enni a kálisóval "mûtrágyázott" 
helyen termett,  vagy a kálisóval  ízesített,  vagy tartósított  élelmiszert,  s  mindig a 
fiziológiás élettani arányban (víz/konyhasó/kálium = 99/0,9/0,02) kell pótolni a vizet 
(mindig tiszta, desztillált ivóvízzel), és a tiszta konyhasóval való élelem sózást és a 
kálium  megevett,  megivott  mennyiségeit  is  ehhez  kell  hozzáigazítani.  Részletes 
tájékoztatás található errõl a honlapunkon, és van róla egy kiadványunk is, a címe: 
"Rendesen sózás és tiszta ivóvíz" (a témabeli mérési és egyéb kutatási eredmények 
összefoglalása).
Az  ENSZ  Emberi  Jogok  Nyilatkozata,  a  humanista  erkölcs  normái  könnyen 
összeegyeztethetõk  a  Föld-védelemmel,  ökoszisztéma-védelemmel!  Nézzük,  hogy 
mit kell erõsen akarni hozzá, a jogállamiság létrejöttén felül:
1./  Meghatározni  a  földfelszín  élõlény  eltartó  képességét  valamennyi  élõlény 
figyelembe vételével, arra az esetre, ha csak a természetes, (a Föld, mint élõhely 
természetes élettartama idejére)  rendelkezésre álló  energia  forrásokat használjuk 
(geotermikus  energia,  a  Nap  által  biztosított  fény-,  hõ-  és  szélenergia,  a  Hold 
mozgásából szármázó ár-apály energia és az ezekbõl másodlagosan folyamatosan 
keletkezõ egyéb energia formák, pl.  a növények által  megkötött napenergia stb.), 
majd  az  egyes  ökoszisztémákbeli  fajok  közötti  természetes  arányokat  kell 
meghatározni a hely függvényében a Föld valamennyi területénél. Ezután meg kell 
állapítani  az  emberi  szaporodás  normális  létszám  korlátait  valamennyi  területre, 
majd  el  kell  kezdeni  ezen  sokáig  fenntartható  létszámnak  a  ténylegesen 
demokratikus, humánus módon beszabályozását. A létszám korlátokat a kiszámolt, 
eltartható létszám 50%-ára célszerû beállítani, hogy legyen (szabályozási) tartalék az 
esetleges  véletlen  túlszaporodások  hosszabb  idõt  igénylõ,  humánus  módon,  az 
alapvető emberi jogok tiszteletben tartásával való visszafejlesztésére.
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2./  A  településeken  rendelkezésre  álló  földterületeket  oda  kell  adni  a  település 
lakosainak  egész  életükön  át  tartó  használatba,  szigorú  környezetvédelmi 
feltételekkel, s azok megfelelõen betartatásával. Földterületek használatba adásánál, 
minden egyes nagykorú személynek azonos használati értékû
termõföld  jár  és  megfelelõ  építési  terület,  s  a  szükséges  természetes 
energiatermelés  lehetõségét  is  biztosítani  kell.  Így  mindenki  megtermelheti  a 
családjának  szükséges  élelmiszert  és  energiát  és  a  csak  piacról  kielégíthetõ 
szükségleteihez  a  "csere-értéket".  A  szülõk  gyermekük  nagykorúvá  válásáig 
rendelkeznek azzal a termõföld- és építési területtel, amely nagykorúsága elérésekor 
a gyermekük használatába kerül át. A termõföld ingatlanokat a család létszámától 
függõen kell használatba adni, ill. a család szétválása vagy létszámának csökkenése 
esetén  megfelelõen  meg  kell  osztani  vagy  földingatlanra  jogosult  más  személy, 
család  használatába  kell  adni.  Nem  munkaképes  nagykorú  személy  jogosult  a 
termõföld stb. ingatlanai használati jogát másnak bérbeadni. A bérbevevõ az ilyen 
bérleménye/i/  használatára  a saját  jogán járó ingatlan használatán felül  jogosult, 
mert közvetlenül hozzájárul munkaképtelen személy/ek/ eltartásához.
3./  El  kell  látni  a  lakosokat  a  nem  tervezett  szaporulat  elhárítását  elõsegítõ,  az 
egyéni egészségüknek és leendõ utódaik egészségnek nem ártó fogamzásgátlási 
módszerekkel  és  eszközökkel,  hogy  a  párkapcsolat  biztosítsa  az  egészséges 
utódokat (és a szexuális élet harmóniáját).
4./ Minden egyes településen, évente megtartott népszavazáson kell meghatározni a 
létszám-korláton  belüli  legcélszerûbb  szaporulatot,  s  azt  is,  hogy  ki,  mennyi 
gyermek  esetén  számíthat  jutalmazásra  vagy  többletadóra.  A létszámkorlát  alatt 
jutalmazni kell, e felett pedig többlet közmunkával és többletadóval is terhelni kell a 
szülõket,  hogy  maguk  is  igyekezzenek  /a  saját  szaporodás-önkorlátozásukkal/ 
biztosítani az adott közösség legmegfelelõbb lélekszámát.
5./ A települési népszavazás dönthet arról, hogy egy illetõnek a közösség érdekében 
kifejtett  társadalmilag  kiemelten  igen  hasznos  tevékenysége  alapján  a  létszám 
korláttal  meghatározott átlagnál több gyermek után is jutalom járhat,  ha az illetõ 
érdemei és bizonyítékai már 15 nappal a népszavazás elõtt megtekinthetõk voltak a 
szavazópolgárok részére.
6./  Betelepülõkre  ugyanezek  a  korlátozások  vonatkoznak,  és  a  jelentkezõk 
betelepülni engedésérõl szintén az éves népszavazás jogosult dönteni, a közösség 
számára  a  betelepülni  óhajtó  hasznossága  és  kívánatossága  szavazás  elõtt  15 
nappal közszemlére bocsátott bizonyítékai alapján.
7./  A  létszámot  korlátozó  és  a  betelepülést  is  korlátozó  népszavazásnak  a 
kivételével, minden egyéb pozitív vagy negatív megkülönböztetés tilos az emberek 
közösségen belüli jogállását, jogát, lehetõségét illetõen!
8./  A  szavazásokhoz  a  bármely  számú  szempontot  és  körülményt  kezelni  tudó 
(általam feltalált) döntési programot (APLA prg.) érdemes alkalmazni. E programot - 
"Expert  Choise"  átnevezéssel  -  a  világ  számos  államában  alkalmazzák  már  a 
fontosabb  döntések  hozatalára,  pl.  az  US  AIR-FORCE  (Amerikai  Légierõ) 
vezetõsége, de számos világcég is ezúton döntenek.
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9./  A környezetvédelem megvalósítására is  általam feltalált  programokat célszerû 
alkalmazni,  például  az  "ANTIRANDOM  INTERFERENCIA  MONITOR"  (AIM) 
programot.  A  vele  irányított  antirandom-sokváltozós  hatásmérô,  optimum-
beszabályzó mérések segítenek jól beszabályozni a környezeti hatások optimumát 
az  egyes  konkrét  élõhelyeken,  s  ezután megtartani  is  segítenek  a  lakosoknak a 
környezettel való harmonikus kapcsolatot.
10./ El kell látnunk minden lakost a saját maga és családja "létét védõ" személyes 
használatú,  házilagos  eljárásokkal  és  eszközökkel,  és  olyan  egyéni  és  családi 
termelõ  eszközökkel  is,  melyek  biztosítják  részére  a  hatékony munkavégzést  és 
ezúton a kornak megfelelõ életszínvonalat.
11./  A  fenti  törvények  betartása  részint  az  állam,  részint  pedig  az  egyes  (pl.  
önkormányzati) közösségek feladata. Az állami adminisztrációt a honvédelemre, a 
szabályok és betartásuk törvényességi  felügyeletére,  s  a  közérdekû tudományos 
kutatásra lehet korlátozni. Az önkormányzati adminisztrációt pedig korlátozni lehet 
az ingatlan-használatok és a népszavazások szervezésére, a környezetvédelemre és 
az orvosi ellátás biztosítására, az idõsek gondozására, a közmunkák végeztetésére, 
és  a  munkanélküliek  és  munkaképtelenek  szükség  szerint  segélyezésére,  s  a 
települések  és  az  állam  közötti  együttmûködések  összehangolására,  s  a  helyi 
közrend,  közbiztonság  biztosítására.  A lakosok  vállalkozói  és  személyes  adókat 
fizetnek az állam és önkormányzatok e tevékenységei finanszírozására. Az egyéb 
irányítási  és  ellenõrzési  munkák  megfelelõ  közhasznú  vállalkozások  keretében 
elvégeztethetõk.
12/. Van pénz! Pl. a hazai ivóvíz szolgáltató folyókba be akarnak vezetni még több 
lakossági szennyvizet. E célra 2.000.000.000.000.-Ft-ot szán az állam. Adjon ebbõl a 
pénzbõl  a  10  millió  lakosunk  mindegyikének  1-1  hektár  20  aranykoronás 
termõföldet, hogy abban élelmet és üzemanyagot termelhessen és adjon 1-1 hektár 
erdõt is, ahol a tûzifa megterem a téli fûtéshez. Ha nem folytatják az ivartalanítást, 
sok millió évre is békés, egészséges élet biztosítható ezúton valamennyi nemzet 
részére!
13/. A Rockefellerék által kieszelt és folytatott népirtás alapján több milliárd ember 
(utódai)  részérõl  jogos  a  kártérítés  követelése  az  õket  pusztítókkal  szemben.  A 
népirtók által szedetett uzsora kamatot meg kell megszüntetni, s kártalanítani kell a 
népirtás áldozatait.
14/.  A  fentiekkel  az  állam  konszolidálja  az  uzsorakamat  miatt  önhibáján  kívül  
eladósodott  hazai  lakosok mindegyikét,  egy általános,  állami lakos-konszolidáció 
keretében. (Ne a bankokat konszolidálják!)
Lehet, hogy mindez csak illúziónak tûnhet a mai világ vagyonának nagy részét a 
markában tartó "Rockefeller-csoportosulással" szemben. Mégis valószínûleg nincs 
más,  jobb  alternatíva  arra,  hogy  a  Rockefellerék  által  megszervezett 
„orvostudományi összeesküvést" a Föld nem vallásos zsidók lakosai túléljék!

ALL RIGHTS RESERVED! 

Köszönet nyilvánítás:
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Köszönetet  mondok  Drábik  Jánosnak,  aki  az  általa  leleplezett  program  leírását  
személyesen  a  rendelkezésemre  bocsátotta  észrevételezési  és  hozzászólási  és  
közzétételi  célra.  Köszönetet  mondok  a  Családomnak  és  valamennyi  
munkatársamnak,  a  szakmai  munkákat  közvetlenül  végzõ  AGROANALÍZIS  
Tudományos Társaság, ANTIRANDOM Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Mérési  
Szolgálat és a GRADIENS Innovációs Labor társaságainknak. Külön is köszönöm  
Várhegyi  László  ny.r.  alezredes,  dipl.  természetgyógyásznak,  hogy  résztvett  a  
népirtók  elleni  közérdekû  bejelentésnek  a  Magyar  Köztársaság  elnökéhez  
benyújtásában. s a Verõcei Polgármesteri Hivatalnak, mely megbízott az ivóvíz- és a  
só-problémák felderítésével, és a kárelhárítási módok felkutatásával, és néhai Dr.  
Nagy  Gábor  állatorvos,  ENSZ  szakértõnek,  Dr.  Biczók  Gyula  Országos  
Természetvédelmi Hivatali  elnökhelyettesnek, dr.  Illés Zoltán és néhai dr.  Kovács  
Pál országgyûlési képviselõnek, néhai dr. Szabó Árpád Igazságügyi Orvosszakértõi  
Intézet fõigazgatónak és utódjának, dr. Baraczka Balázsnak, néhai Ferencsik István  
természetgyógyásznak,  dr.  Marosi  Pál  gyermekgyógyász  fõorvosnak,  dr.  
Pannonhalmi Kálmán élettan tanár MTA elnöki titkárság vezetõnek, Dr. Nagy Elemér  
fizikus akadémikusnak, Dr. Karádi István SOTE orvosprofesszornak és dr. Csehák  
Judit  egészségügyi  miniszternek,  akik  segítettek  ellenõrizni  a  méréseket,  s  a  
lakosok tájékoztatásában segítõ újságíróknak, riportereknek, és a Magyar Szellemi  
Védegylet egész tagságának.
Verõcén, 2004. július 27.

Tejfalussy András

Forrás: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/harmonikuskozig1.htm
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AZ ILLUMINÁTUS KIIRT(AT)JÁK A STOP SÓ PROGRAMMAL ÉS IVÓVÍZSZENNYEZTETÉSSEL STB. A 
KISZEMELT ORSZÁGOK LAKOSSÁGÁT, HOGY A PÉNZELŐIK ÓRIÁSI HASZONNAL ELADHASSÁK A 
KIIRTOTT LAKOSOK FÖLDJÉIT ÉS EGYÉB INGATLANAIT AZ „ODAMIGÁLTATOTT” IDEGENEKNEK?!
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A fajirtás közreműködői – miután hatalomhoz jutottak -  és ezek szolgái – semmibe veszik a fajirtási  
módszereiket konkrét hatás-mérések alapján bizonyító feljelentéseket és a fajirtás elleni védekezés 
lehetőségeit, konkrét módját, eszközeit ismertető közérdekű kezdeményezéseinket. Sőt, töröltették 
az ezeket dokumentáló www.aquanet.fw.hu honlapot. (Ma már újra működik, de a www.tejfalussy.com 
– külföldi szerveres - honlapon belüli honlapként.)  Például az alábbi kezdeményezéssel is ezt tették:

MEHNAM-info / Jogjavítás                                         Ügykód: mokelnokfeljelentese150621

Nyilvános közérdekű bejelentés / feljelentés

Az Orvosi Kamara tagjai közül ki kell zárni azokat, akik nem lépnek fel a napi 5 grammnál 
nagyobb mennyiségben konyhasópótlást és a 4,7 grammnál kevesebb kálium pótlást és a 
tiszta desztillált víz ivást mérgezőnek hirdetőkkel szemben, akik titkolják a betegítő csalás 
elleni  (mellékelt)  önvédelmi  megoldást,  ugyanis  tömeggyilkosságban  vesznek  részt. 
Ezúton ismét feljelentem őket.

Budapest,  2015. 06.  21. Tejfalussy András okl.  vill.  mérnök, méréstudományi  szakértő, 
megbízás nélküli  kárelhárító  ügyvivő,  korábban mb. országgyűlési  szakértő  (1-420415-
0215, an.:Bartha Edit)

Melléklet: 
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:Elnök <elnok@mok.hu>

másolatot kap:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
szeszak01@gmail.com;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>

titkos másolat: . . . . 
dátum:2015. június 21. 16:42tárgy:Re:küldő:gmail.com 

ELŐZMÉNY: 

feladó:Elnök <elnok@mok.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2015. június 20. 12:21

tárgy:Válasz:
:Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt fontos.

-------- Eredeti üzenet --------
Feladó: András Tejfalussy
Dátum:2015.06.20. 11:29 (GMT+01:00)
Címzett: elnok@mok.hu
Tárgy: Re

Köszönöm, egyetértek! Szeretettel köszöntelek, Tejfalussy András

Segítőprogram: Dönts okosan

2015. június 20. 8:10 Csaba Böjte írta, <bojtecsabaofm@gmail.com>:

Nem azért kell jónak lenni, mert megéri, mert megfizetik, vagy megköszönik, de nem is azért, mert az elvetett mag 
gyökeret ereszt és termést hoz, hanem csak azért mert egyszerűen jó jónak lenni!! Sokkal jobb, örömtelibb, tisztább 
dolog jónak lenni, mint rossznak, hamisnak, képmutatónak!! Tetteink gyümölcsét nem mi érleljük meg!  Akárcsak a 
napfény, mely nem gondolkodik, hanem ragyog és meleget ad, mi se töprengjünk azon, hogy megéri, vagy nem, hanem 
egyszerűen legyünk jók, mert ez Isten adta szép természetünk!  Ha jók vagyunk harmóniában vagyunk önmagunkkal, s 
ha letérünk erről az útról, akkor elsősorban magunkat sebezzük meg, magunknak okozunk fájdalmat a rosszasággal, a 
bűnnel!!  Más bűne ne hagyjuk, hogy befertőzzön! Ha a társam lámpája kialszik, akkor elég balga vagyok, hogy ha én is 
kioltom a magam lángját! Szeretettel, Csaba t. 

Melléklet:  APLA-felhivas

DÖNTS OKOSAN

Nézz szembe az Automatizált Pszicho-Logikai Analízis számítógépes programunk segítségével a hozzáértési és 
elfogultsági hibáiddal, s ennek a „keresztkikérdezéses” zavarszűrésnek az alapján, legyen a korábbinál sokkal 
pontosabb, okosabb, jobb az egyéni döntésed a sokváltozós egyéni és közösségi ügyekben.

A program használatod ingyenes lehet, ha magyar nemzet védelmi fontosságú, közérdekű a témád és a nyilvánosságra 
hozásához ingyenesen rendelkezésünkre bocsátod a programunk használatával összegezett vizsgálatod kiértékelési 
eredményeit. 

Budapest, 2015. június 20.

Tejfalussy András
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/
magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com
+36 20 218 1408
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Tejfalussy András Béla Ferenc (szem.sz: 1-420415-0215, an: Bartha Edit) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló 
2621 Verőce, Lugosi u 71., www.tejfalussy.com, E-mail:  magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, T.:+36-20 2181408 
MEHNAM-info / APLA-ces                                  Kód: aplacrosssoftwaretervkesziteshezalkalmazasa140810expcho1d

EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI DÖNTÉS OPTIMALIZÁLÁS „KERESZTKIKÉRDEZÉSES ZAVARSZŰRÉSSEL”

Az APLA az „Automatizált Pszicho-Logikai Analízis” név rövidítése. Az általam feltalált speciális keresztkikérdezésen 
alapuló  zavarszűrésű  döntés  optimalizáló  „APLA CROSS EXAMINATION” software  elnevezése.  Az  APLA segít 
optimalizálni a bonyolult ügyekben döntéseket, kiküszöbölve a hamis vagy hiányos ismeretekből és vagy elfogultságból 
eredő pontatlanságokat, tévedéseket  Működése és alkalmazásának példái a www.tejfalussy.com honlapomon láthatók. 
Létrehozását az alábbi emberi „pszichoautomatizmus” tette szükségessé.

Barátaim! Szeretném, ha mind tudnátok, belátnátok az itt leírtak alapján, hogy a tíznél több körülménytől, feltételtől  
függő  bonyolult  ügyekben  csak  az  APLA kereszt-kikérdezéses  zavarszűrő  software-rel  iktathatók  ki  az  egyéni  és 
csoportos döntésekből az olyan hibás, pontatlan, hamis célkitűzések, elvárások, kötelezettségek, s ezekkel kapcsolatos 
fiktív körülmények, lehetőségek, hamis ígéretek, álhírek stb., amelyek megalapozatlanok, nem valósághűek és vagy 
hazugok. Ez a döntési probléma az eltitkolt legfőbb oka annak, hogy a politikusok hamis ígéreteit terjesztő hazug média 
nagyszámú eltitkolással és ál- és rémhírrel és egyéb döntés befolyásoló hamis szempontokkal folyamatosan túlterheli a  
magyarok agyát, ezzel lehetetlenítve, hogy az egyéni és közös ügyekben a tényeket helyesen mérlegelve zavarmentesen, 
pontosan, jól döntsünk. A „fejben döntés” alkalmatlan a megalapozatlanságok és elfogultságok biztonságos kizárására. 

Az  ember  fejlődése  során  az  agy kb.  tízféle  „testi  fő  érzékelés”  (látás,  hallás,  szaglás,  íz,  nyomás,  hő,  fájdalom,  
jelforrás-helyek, testhelyzet és mozgás érzékelők) jelei fogadására, tárolására és kiértékelésére „szakosodott”. Agyunk 
az új információk értékeléséhez a tízféle korábbi alapinformációból kiválaszt egyet vagy többet, de legfeljebb tízet  
értékelő szempontként, s ezekhez viszonyítva értékeli, rangsorolja fontosság és biztosság szerint az új információkat, 
hogy  a  kiértékelés  eredményeire  alapozva  majd  a  lehető  legjobban  vezérelhesse  a  válasz  tevékenységeket,  pl.  a  
mozgásokat. „Fejben” a szöveges új információkat is csak tíz vagy kevesebb (pl. a bibliai tízparancsolatból választott) 
szöveges szempont szerint szokták kiértékelni. Ha több egymástól független személy együtt dönt, akkor egymást is  
szempontként  kezelik,  ami  csökkenti  a  szakmai  döntésnél  érvényesíthető  nem tárgyias  szempontok  számát.  Ha az 
együtt döntők hétnél többen vannak, csak tárgyakra, konkrét eszközökre vonatkozóan tudnak kellően megalapozottan 
dönteni, más kérdésekben, stratégiai stb. ügyekben már nem. (Ez a vonatkozó Parkinson-törvény pszichikai oka!)  

Az  elfogultságokat  és  megalapozatlanságokat  is  hatékonyan  kiszűrő,  keresztkikérdezéssel  zavarszűrt  Automatizált 
Pszicho-Logikai Analízis software-emet 1986-ban az Országos Találmányi Hivatalnál is regisztráltattam a nemzetközi 
méréstani szabadalmaim szerinti  ANTIRANDOM méréseket kiegészítő kiértékelési „zavarszűrési eljárásként”, majd 
sikeresen  alkalmaztuk,  pl.  1990-92-ben  a  környezetvédelmi  és  mezőgazdasági  minisztériumi  pályázatok  szakértői 
értékelésénél. Lásd a www.tejfalussy.com honlapon az APLA bázis-software-t részletesen bemutató előző honlapokat. 

Miután 1992-ben eltűnt két általam foglalkoztatott programozó kezén egy APLA software fejlesztési dokumentációm, 
az egész világon elterjedt a keresztkikérdezéses APLA (bázis-) software-emhez alapjaiban hasonló, szakértői döntéseket 
optimalizáló software Expert Choice elnevezéssel.  Azóta az USA állami intézményei, világcégek, magánszemélyek is  
ezzel  döntenek  a  fontosabb,  bonyolultabb  ügyeikben.  *Lásd  internet:  „expert  choice”.  A valakik  által  világszerte 
árusított Expert Choice software nagyszámú alkalmazási területét piaci ötletbörzeként is érdemes tanulmányozni. Az 
interneten vásárolható Expert  Choice-t  gyakorlásként  akkor is  érdemes különféle célokra kipróbálni,  ha az általam 
feltalált APLA software tudományosan jóval megalapozottabb és megbízhatóbb döntést tesz lehetővé, bármely ügyben. 

Az APLA bármilyen bonyolult „hierarchikus” feladat megoldására is könnyen alkalmazható. Csak fel kell sorolni az 
adott  feladatkörrel  kapcsolatban  létező  valamennyi  célkitűzést,  elvárást,  kötelezettséget,  a  „célelemeket”  (lista-1  
elemek),  és  fel  kell  sorolni  a  feladat  megoldásához  vélhetően  felhasználható  valamennyi  adottságot,  lehetőséget,  
ígéretet, hírt stb, a  „ körülményelemeket” (lista-2 elemek) is. Ezután pedig egyéni mérlegelés alapján pontozni kell a  
lista-2 minden egyes eleme kapcsolat-erősségét a lista-1 minden egyes elemével, majd ismételten pontozni kell, ez a  
„keresztkikérdezés”, amikor a lista-1 minden egyes eleme kapcsolatát kell pontozni a lista-2 minden egyes elemével. A 
létrejött zavarszűrt eredményt hasonlóan szembesíthetjük további, lista-3 stb. szempontrendszerekkel is. A tíznél több 
mindentől függő saját és csoportos ügyekben csak e software segítségével érdemes, lehet jól  dönteni. Könnyű kezelni,  
lásd a mellékelt pontozólapot, gyors és pontos eredményt ad. Számos referencia alkalmazás bizonyítja a sikerességét. 

Szeretném, ha velünk együttműködő nemzeti tanácsadó szakértők minden hazai településen lehetővé tennék az APLA 
alkalmazását a magyar lakosok és a magyar nemzet érdekei összehangolására, jó megoldások tervezésére, szervezésére. 
A következő oldalon bemutatom a tervkészítéshez alkalmazásának bázissoftware-sémáját (iratjele: apla-celterv-140804)
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„KERESZTKIKÉRDEZÉSES APLA SOFTWARE” A CÉLKITŰZÉSEID  MEGVALÓSÍTÁSÁT 
ELŐSEGÍTŐ ÉS GÁTLÓ KÖRÜLMÉNYEID OPTIMÁLIS KEZELÉSÉHEZ („APLA-ces”)

( Iratjel: apla-celterv-140804a )
    

I. OPTIMALIZÁLÁSRA FELKÉSZÜLÉS

1./Felsorolni a célkitűzések (C) valamennyi elemét (Ce), továbbá felsorolni a célkitűzések megvalósítását elősegítő 
valamennyi körülmény (M) valamennyi lényeges elemét, pl. adottságokat, ismeretséget, tárgyi eszközöket (Me):

                         C                                                                     M         

2./Értékelni* a kapcsolatait a Célkitűzéseid elemeinek (Ce) a Megvalósulás segítő körülményeid elemeivel (Me) :

                                                                                                                                             Elővizsgálat 1.

 3./Értékelni a kapcsolatait a Megvalósulás segítő körülményeid elemeinek (Me) a Célkitűzéseid elemeivel (Ce):

                                                                                                                                             Zavarszűrés 1. 
                                                                                                                                                     

4,/Kiválaszani Ce biztosan-fontos elemeit  (Cefb), és válaszd ki Me biztosan-fontos elemeit (Mefb) is:

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        Az elővizsgálat 1.
                                                                                                                                                        zavarszűrt elemei 

5,/Felsorolni a Cebf és az Mebf elemek elérését, alkalmazását akadályozó valamennyi körülmény elemeit (Ae):

6,/Értékelni a kapcsolatait Cebf és Mebf  együtt felsorolt elemeinek (Cebf+Mebf)  az Ae valamennyi elemével:

                                                                                                                                                   Elővizsgálat 2. 

7./Értékelni a kapcsolatait Ae valamennyi elemének a Cebf+Mebf valamennyi elemével:

                                                                                                                                              
                                                                                                                                              Zavarszűrés 2.

II. A ZAVARSZŰRT OPTIMALIZÁLT „EXPERT CHOICE” EREDMÉNYEIDET MEGJELENÍTÉS 
8./Rangsorolni a zavarszűrés után megmaradt Cebf elemeket, s a zavarszűrés után megmaradt Mebf elemeket is.
9./Rangsorolni a zavarszűrés után megmaradt Cebf kapcsolatait a megmaradt Aebf elemekkel, és viszont.
10./Rangsorolni a zavarszűrés után megmaradt biztosan fontos Aebf elemeket.
11./Rangsorolni a zavarszűrés 2. után megmaradt Ae elemek kapcsolatait az Cebf+Mebf elemekkel, és viszont. 
12.//Rangsorolni a Ce- és Me-ből kiszűrt megalapozatlanságok, elfogultságok kapcsolatait az Ae-ből kiszűrtekkel.
14./Rangsorolni, hogy melyik Ce elemek mely Me elemekkel kapcsolatai vonatkozásában kell további szakértés.
15./Rangsorolni, hogy melyik Me elemek mely Ce elemekkel kapcsolatai vonatkozásában kell további szakértés.
16./Elsődlegesen fontosság és elsődlegesen biztosság szerinti rangsorokkal is megjeleníteni a 8-15./ eredményeit.
*1-16./-hoz az APLA mátrix kialakítási és kapcsolat pontozási módozatokat lásd a www.tejfalussy.com honlapon!

Verőce, 2014. 08. 10.  All Software Rights Reserved!  Tejfalussy András okl. vill. mérnök (sz. szám: 420415-0215 )
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* Google „expert choice”:

Chapter 4—The Analytic Hierarchy Process and     Expert     ...  
professorforman.com/.../Chapter4.PDF

Oldal lefordítása

Expert Choice was being used in 57 countries throughout the world and there were ... 

For example, when considering a vehicle for city driving, the preference for.
…...

The Analytic Hierarchy Process - Home Pages of All Faculty     ...  
faculty.kfupm.edu.sa/.../The-Analytic-Hierarchy-Process...

Oldal lefordítása
For example, in the car-selection problem, Dave will need to specify his judgment about 
the ..... Expert Choice enables the user to simply construct a graphical ...

Melléklet: APLA-pontozólap:
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APLA 

Automatizált Pszicho-Logikai Analízis

Keresztkikérdezéses zavarszűrt elemzés

A módszerrel kapcsolatos összes jog fenntartásával
Tejfalussy András feltaláló

Magyarország
1983

11/41. oldal, Iratjel: kozigazgatas-harmonizalo-antirandom-modellprogram-040724-ILLUMINATI



EZEN TUDOMÁNYOS SOFTWARE ISMERTETÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA:  Magyarország, 2014.  
szeptember  10.  FELELŐS  ÖSSZEÁLLÍTÓJA  ÉS  A  LEÍRTAK  MAGYAR  NEMZET  VÉDELMI  
ALKALMAZÁSRA AJÁNLÓJA:  nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi  
száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló méréstudományi  
találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő és input-output  
tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és ezeket alkalmazó  
nagyszámú,  nemzetközileg  sikeresen  szabadalmaztatott  sokváltozós  hatás-ellenőrző-mérési  és  hatás-
optimalizáló   eljárásaira  és  a  zavarszűrési  módszereire  és  ezek  széleskörű  alkalmazási  eredményeire  
alapozva,  az  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  
Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt  
végelszámolójaként,  s  a  Területfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Minisztérium  és  Magyar  Országgyűlés  
korábbi  megbízottjaként,  valamint  TUDOMÁNYOS  RENDŐRSÉG  PJT és  „Segíts,  hogy  Téged  is  
Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási  
ügyvitelt”  folytat  a  magyarok  jogos  védelmeként.  Honlapja(i):  www.tejfalussy.com,  levélcíme:  Hungary  
2621 Verőce, Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27  
380 665, Mobil: +36 20 2181408.
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MEHNAM-info / Antiszemétizmus           Ügyjel: CsomaZoltanMozesII.23-20-33-rol-150818

EMBERISÉG ELLENES BŰNÖZÉST TÁMOGATHATNAK A KERESZ(Y)TÉNY 
EGYHÁZAK? Csoma Zoltán református lelkész zsidó fajirtásért hálálkodó 
prédikációja: http://szechenyikert.hu/images/stories/audio/IGE_2015/150809.mp3

  Prédikációjában Csoma lelkész úr azt hirdeti nekünk, hogy hálásnak kell lennünk a Mózes  
II.23/20-33-ban  leírt  zsidó  fajirtási  módszerekért.  Azért,  hogy  a  zsidók  olyan  vizet  és  
kenyeret kapnak, ami kigyógyítja őket a nyavajáikból, akadályozza a meddőségüket és hosszú  
életet biztosít.  Meg azért,  mert  Isten segíti  a zsidókat,  hogy kiirthassák a nem vallásos  
zsidókat és nemzsidókat. (Ugyanis Mózes V.7/2, és 22. alapján a zsidók minden bálványimádót  
ki kell irtsanak az elfoglalni akart területen. A másik zsidó törvénykönyv, a Talmud a „Jézus  
után tévelygőket” is bálványimádónak minősíti.  A Mózesi előírásokat a Talmud szerint kell  
értelmezni.  Úgy,  hogy  csak  a  zsidó  ember,  a  nem  zsidók  viszont  barmok,  akiknek  tilos  
gyógyhatású tiszta esővizet, vagyis tiszta desztillált vizet inni, lásd: Taanith 10 a. lap, s mellé  
a desztillált vízzel együtt gyógyhatású jól sózott kenyeret enni, lásd Baba kamma 93 b. lap.)
  
 Tehát mózesi-talmudi zsidó fajirtás, hogy a gyógyhatású tiszta desztillált vizet mérgezőnek  
hazudják a magyarok felé az ÁNTSZ honlapján is, s közben mérgezőnek hazudják a „Nemzeti  
Stop  Só  Programmal”  a  tiszta  nátrium-klorid  konyhasóval  jól  sózást  is,  ezzel  a  kellő  
mennyiségű víz ivást is akadályozva, és hogy mérgező kálisóval „sózott” kenyeret és egyéb  
élelmiszert árusítanak. Tudják, hogy az egészségvédő víz és konyhasó dózis étkezésnél is a  
SALSOL, SALSOLA és Ringer infúziós oldatok szerinti. Ehhez képest a Stop Só programmal  
ötöde alá csökkentik a konyhasó dózist és tízszeresre növelik a kálium dózist. Mindezt azután  
szervezték  meg,  hogy  1950-ben  Nobel  díjat  kaptak  kutatók,  akik  a  patkányokkal  és  
emberekkel  végzett  hatás  vizsgáló  méréseik  alapján  közzétették,  hogy  gyógyulásgátló,  
életrövidítő és szaporodó- képesség rontó genetikai  torzulás előidéző is a konyhasó dózis  
csökkentés és a kálium dózis megsokszorozás. Tehát a jelenlegi Stop Só program szerinti  
étkezési  diszkrimináció.  Vagyis  a  mózesi-talmudi  víz-  és  sópótlási  étkezési  diszkrimináció.  
(Birkákkal  folytatott  kísérletek  szerint  a  káliumműtrágyával  növelt  káliumtartalmú  
növényeket  legelő  hímbirkák  4.  nemzedéke  már  szaporodásképtelen.)  Hazánkban  nemrég  
megvizsgálták  153 spermadonornak jelentkezett  magyar  férfi  spermáját.  Már  csak  3-nak  
minősítették  megtermékenyítésre  alkalmasnak  a  spermáját.  Az  is  lehet,  hogy  a  3  kóser  
étkezésű  volt.  Pusztítanak  minket,  hogy  megszerezzék  az  ingatlanainkat  és  eladhassák  a  
migránsoknak? Lehet, hogy emberiség ellenes bűnözést támogatnak a kereszt(y)én egyházak? 

  Miután korábban Csoma Zoltán lelkész úr több alkalommal személyes segítséget ígért a  
református  magyarok  felvilágosításához,  hogy  a  mózesi-talmudi  módszeres  népirtás  ellen  
védekezhessenek, ezúton tőle is kérdezem, hogy miért cselekedte a megígértek ellenkezőjét?  

Verőce, 2015.08. 19.  Tejfalussy András (www.tejfalussy.com)
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http://szechenyikert.hu/images/stories/audio/IGE_2015/150809.mp3


Továbbküldés-2

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Református Egyházközség Nyírkáta <refnyirkata@gmail.com>
másolatot kap:"hegedus.lorantne" <hegedus.lorantne@jobbik.hu>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
titkos másolat:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>;
. . . 
dátum:2015. Augusztus 19. 10:00
tárgy:EMBERISÉG ELLENES BŰNÖZÉST TÁMOGATHATNAK A KERESZ(Y)TÉNY EGYHÁZAK? 
Csoma Zoltán református lelkész zsidó fajirtásért hálálkodó prédikációja . . .
küldő:gmail.com 

Továbbküldés-3

András Tejfalussy 1 másodperce
Tisztelt Ferenc Pápa!   Engedjen meg nekem a zsidó fajirtás megakadályozására egy közérdekű 
javaslatot, a béke érdekében: Ajánlatos lenne a zsidókkal is hatályon kívül helyeztetni azokat a 
mózesi  és  talmudi  törvényeiket,  amelyek  a  világon  minden  zsidót  a  nemzsidók  kíméletlen 
kirablására és gyilkolására utasítanak. Nem normális, hogy a zsidókat a "Jézus után tévelygőket" 
is kiirtásra felbíztató törvényeikért a kereszt(y)ény lelkészek hála imát mondhatnak, erre bíztatva a 
zsidó fajirtás eddigi és leendő vétlen áldozatait is, lásd Csoma Zoltán nyírkátai református lelkész 
internetes prédikációját:                                                                                                                     
MEHNAM-info / Antiszemétizmus Ügyjel: CsomaZoltanMozesII.23-20-33-rol-150818 . . .  
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https://www.youtube.com/watch?v=BymakzOvw6M&lc=z12jjz2qysuyu3bor04chv0oop2kx3dpreo
https://plus.google.com/106603680416904700182
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Az ügyben csatolt további tájékoztatások Ferenc Pápa részére:
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MEHNAM-info / Jogjavítás                           Ügykód: NEBIH-Vivega-Beres-150828

Miért árusítja a Béres Rt. a VIVEGA-t, ami rákbetegség
előidézőre növelheti a magyar ételek kálium tartalmát??
Feljelentés a NÉBIH-hez, Máté Júlianna élelmiszer ellenőrhöz, a lakosságot félrevezető feliratokkal 
szabványsértő étkezési sóként VIVEGA-t gyártó ellen, valamint az engedélyezői, ajánlói és árusítói 
ellen, pl. a BÉRES Rt. ellen, mely cég alapítója első között publikálta, hogy rákot okoz a kálisó. 

Bizonyítékok

1.
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2.
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3.
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4.
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5.
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6.
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7.
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8.

20-40 mval/óra (0,8-1,6 gramm/óra) kálium vérbejutása is szívmérgező hatású:

9.

A kálium túladagolás és hiányos nátriumpótlás életrövidítő és ivartalanító is:
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Kód: TulSokAKalium-GondATejjel-1988-OV

„ TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A MŰTRÁGYÁZÁSBAN
( ÚJ SZÓ, 1988. szeptember 16. POZSONY )

A  termőterületek  műtrágyázásával,  illetve  a  terméseredmények  szempontjából  a  kemizálás 
optimális  mértékével  és  ennek  környezeti  hatásaival  nem egy szakcikk,  értékezés,  vagy laikus 
eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a 
zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhető nitrogénszármazékokat nevezték meg, s 
ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért legújabb 
eredmények  azonban  egy  másik  bűnösre  mutatnak  rá,  amely  részt  vállal  a  modern 
mezőgazdaságban mutatkozó negatív jelenségek szinte mindegyikéből. Ez a figyelemre és főleg 
ellenőrzésre méltó elem - Kán Královicnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint - a 
kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak. 

GOND A TEJJEL

A probléma  bevezetőjében  el  kell  mondani,  hogy  a  csehszlovák  mezőgazdaság  a  műtrágya-
felhasználása, a gyom- és rovar irtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a 
termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt 
nézet - mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva. A 
nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek 
következtetni,  hogy  ebben  is  a  túladagolt  kálium  illetve  néhány  helyen  a  foszfor  hatását  kell 
látnunk. Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink 
vannak az állattenyésztésben ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgő 
a  számunkra.  Ez  leginkább  a  tömegtakarmányok  minőségével  kapcsolatban  ütközik  ki.  A 
tejtermeléshez például sokkal több erőtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-
tenyésztéssel  rendelkező  országok  ,  mivel  tömegtakarmánnyal  nem  tudjuk  elérni  a  kívánt 
tejhozamot.  A  szárított  tömegtakarmány  ugyanis  nálunk  25-30  gramm  káliumot  is  tartalmaz 
kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma 
a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a gabona korai érése is, 
amely utóbbi legalább féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. Mindez Královic mérnök szerint 
a káliumtartalomra vezethető vissza.

HIÁNYZÓ MIKROELEMEK

A kálium  az  az  alapvető  elem,  amely  a  növényekben  az  ionok  felvételéről  dönt.  Bizonyos 
koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium 
és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi táplálékának alapelemei. Hiányuk 
csontlágyulást, csontritkulást, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre 
való  hajlam már  fiatal  korban is  sok  esetben megfigyelhető.  A kálciumot  és  a  magnéziumot  a 
növényi táplálékok, például a növények juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekből hiányzik, 
akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj 
magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légzés szempontjából 
fontos  vas,  vagy  a  már  említett  nitrátok  lebontásához  szükséges  molibdén,  mangán  és  cink 
felvételét.

28/41. oldal, Iratjel: kozigazgatas-harmonizalo-antirandom-modellprogram-040724-ILLUMINATI



Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákra bontják és az 
távozik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak nitridek vagy 
egyéb nitrogénszármazékok, például nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek karcinogén anyagok, 
betegségeket idéznek elő. A (kálium a) talajban lévő kálcium a cink felvételének blokkolásával a 
gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti.

DEFORMÁLJA A SEJTET 

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz jusson, ezzel tönkreteszi a 
sejtfalat  és  emiatt  növekszik  a  növények  érzékenysége.  A  sejteket  könnyen  megtámadják  a 
mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laza sejtszerkezet elősegíti a szabad aminosavak 
felvételét  -  amelyek  a  mikroorganizmusokat  táplálják  -  így  azok  elszaporodnak,  a  növényeken 
betegségek jelennek meg.

Kedvező  körülmények  alakulnak  ki  a  káliumot  kedvelő  gyomok  számára  is  s  ezek  már  nagy 
mértékben el  is  szaporodtak.  Ha körülnézünk a földeken,  ahol  egyébként  egyre  több gyomirtót 
használunk, bizonyos fajta gyomok eltűntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltűnt ugyan a 
konkoly,  amelynek  nem  kedvez  a  kálium,  de  van  helyette  libatop  és  parlagi  tüske  minden 
mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megintcsak 
elősegíti  a  kálium felvételét.  Ez újra  lazábbá teszi  a  sejtek kötését  s  csökkenti  a  kórokozókkal 
szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a probléma 
láncolatát  és  a  kör  bezárult.  S  mindezekben a  folyamatokban amelyek bonyolultabbá  teszik  és 
drágítják a termelést,  rontják a termékek minőségét, alapvető okként ott találjuk a káliumot. De 
nemcsak  a  növények  ellenállóképességét,  illetve  a  mezőgazdasági  termékek  ásványianyag-
összetételét befolyásolja,  hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszonra is. A burgonyában 
valamikor  a  hatvanas  évekig  még  20-21%-os  volt  a  keményítő  tartalom.  amely  mára  13-14 
százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos 
cukortartalmat mérhettünk., s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell,  hogy az ötvenes 
években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnyi szinten volt, s 
mára már 250 körüli értéket is mérhetünk. 

CSÖKKENTENI KELL

Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és 
Rovartani  intézetének  eredményei  szerint  -  a  legfontosabb  feladat  a  talaj  káliumtartalmának 
csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja a annak 
minőségét és csökkentheti az egyéb műtrágyák , a növényvédő és rovarirtó szerek felhasználását is. 
Évek óta végzik a  kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását vizsgáló 
kísérleteket.  Bebizonyosodott,  hogy a  legnagyobb terméseredményeket  akkor  érik  el,  ha a  talaj 
kilogrammja  90  mg  mennyiségű  káliumot  tartalmaz  és,  hogy  a  terméseredmények  200 
milligrammnál, különböző években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi 
átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a 
kísérletek  során,  hogy a  nagyobb  mennyiségű  termés  elérése  érdekében  magas  káliumtartalom 
mellett háromszor, négyszer nagyobb mennyiségű nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül 
a  talaj  káliumtartalmának  csökkentése  még  egy  sor  probléma  megoldásában  is  segítene  és 
egyszerűbbé tenné - természetesen olcsóbbá is - a mezőgazdasági termelést.
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Ehhez  a  tudományos  dolgozók  véleménye  szerint  szükséges,  hogy  mindenütt  pontosan 
megállapítsák  a  talaj  összetételét  és  kidolgozzák  a  műtrágyák  szükséges  adagolásának  arányát. 
Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrokémiai vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül 
képesek,  tehát  elsősorban  a  mezőgazdaság  dolgozóin  múlik,  hogyan  közelednek  a  felvetett 
problémához.

(Szénási) ”

Tejfalussy András méréstani szakértő nyilvános közérdekű országos kárelhárítási bejelentése 
Orbán Viktor miniszterelnök támogatására, a Ptk. 484-487. §.-ra hivatkozással: 

Az infúzió és étkezés esetén egyaránt optimális, a magzatot is tápláló vérszérum nátrium/kálium=30 
arányának megfelelő (lásd Ringer infúziós oldat) napi 15-25 gramm fiziológiás NaCl sópótlást.

Az orvosok az 1950-ben e témában Nobel-díjat  elnyert  mellékvesekéreg kutatók állat  és ember 
kísérletei mérései alapján azt tanulják, hogy általánosan betegítő, idegrendszert tönkretevő, vese- és 
szívmérgező, keringésrontó, rákkeltő és magas vérnyomást előidéző, életrövidítő, magzat torzító és 
ivartalanító hatású is a fiziológiás szükségletnél rendszeresen több káliumot és/vagy kevesebb NaCl 
konyhasót pótlás. Mi lehet az oka, mi lehet a tényleges célja, hogy az anyákat, az anyatejet, és ezzel 
a magzatainkat, csecsemőinket is tudatosan túladagoltatja káliummal és nem engedi hozzájutni a 
szükséges  mennyiségű  NaCl  konyhasóhoz  a  kormány  „Stop  Só,  Nemzeti  sócsökkentési 
programja”? a gyermekek élelmiszereinél (a WHO is) megengedte az NaCl konyhasó akár teljes 
mértékben kálisóval helyettesítését, A Humana babatápszerben pl. 0,3 a nátrium/kálium arány, a 
fiziológiás 30 helyett. A felnőttek korábbi optimális napi 15-25 grammos NaCl konyhasó pótlását 5 
grammra csökkentették, miközben az átlagos káliumfogyasztásukat a szükséges max. 0,5 grammról 
(lásd a Kálium-Retard orvosi kálium tabletta ajánlott mindössze 0,5 grammos napi dózisát, mely 
dózist 8 óra alatt apránként juttat be, mivel már ennyi is mérgező, szívműködés rontó, EKG torzító 
lehet,  ha  gyorsabban szívódik fel!),  annak tízszeresére,  4,7 grammra növelték.  Nemrég büntető 
adóval (Chips adó) sújtotta az Orbán kormány a NaCl-dal normálisan sózott élelmiszereket, hogy 
ezúton rákényszerítve  az  sótlan  ízű  élelmiszereket  eladni  képtelen  gyártókat,  megenni  képtelen 
embereket,  hogy  konyhasó  helyett  kálisóval  „ízesítsék”  a  kenyeret  és  az  egyéb  alapvető 
élelmiszereinket. Egyébként ugyanezt tették sok más európai uniós országban is, sőt Amerikában is, 
ahol  Barack Obama elnök egészségügy javítási  ígéreteit  teszik  vele  teljesíthetetlenné.  (A kóser 
élelmiszereket továbbra is fiziológiás mértékben NaCl konyhasóval sózzák, és egyelőre Kína és az 
iszlám országok is mentesek a fajirtó hatású „Stop Só” programtól. )

A fentieket  az  általam képviselt  Agroanalízis  Tudományos  Társaság gmk több tízezer  parcellás 
mezőgazdasági hatásvizsgáló és optimalizáló GTS-Antirandom sokváltozós kalibráló mérései tették 
elsőként  nyilvánvalóvá.  Például  1992-ben  is  végeztünk  olyan  sokváltozós  hatás  kalibráló  (az 
általam feltalált GTS-Antirandom software szerinti) mérést,  amely a káliumos műtrágyák aszály 
kárt fokozó hatását egyértelműen leleplezte! Egy minisztériumi szerződésünk (amelyet az általam 
vezetett,  ill.  jelenleg  végelszámolóként  képviselt  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  gmk  a 
Környezetvédelmi  és  Területfejlesztési  Minisztériummal  kötött  I-1077/90.  KTM  számmal) 
keretében.
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VÉDEKEZÉSI LEHETŐSÉG

Védekezni  csak  a  gyógyszerkönyvi  tisztaságú  NaCl  konyhasó  otthoni  élelmiszer  előállításhoz 
fiziológiás  mértékben  használatával,  a  kálisóval  műtrágyázott  növények  és  egyéb  kálisóval 
megnövelt káliumtartalmú, vagy egyébként sok káliumot tartalmazó (szója stb.) élelmiszerek nem, 
vagy megfelelően csökkent mennyiségben fogyasztásával és otthoni desztillálással (frakcionáltan 
átpárlással  tisztított  ivóvizet  ivással,  azzal  való  ételkészítéssel  lehet,  miután  csak  évi  128.000 
vízmintával ellenőrzik országosan az ivóvizeinket, ami azt jelenti, figyelembe véve, hogy 365 nap 
van egy évben és országunkban 3200-nál több település van, hogy átlagban legfeljebb 8 naponként 
mérnek be 1  vízmintát  településenként,  miközben belevezetik  a  fertőző  vírusokat  is  tartalmazó 
szennycsatornákat is a folyókba, de ezenkívül bele jutnak olyan szántóföldi és ipari és háztartási 
mérgező  vegyszerek  is,  amelyeket  a  vízmű  technológia  nem  hatástalanít.  (Lásd: 
www.aquanet.fw.hu, www.desztvizhonlap2.atw.hu).

Fentiek  alapján  ismételten  arra  kérem  Orbán  Viktor  miniszterelnök  urat  és  a  vidékfejlesztési, 
egészségügyi, nemzetbiztonsági, honvédelmi, igazságügyi stb. minisztériumok vezetőit is: 

1./  Minősítsék  hamisnak  és  vonják  vissza  „A  KÁLIUMELLÁTÁS  HELYZETE 
MAGYARORSZÁGON” című, a fentiekkel és a hazai Egységes Országos Trágyázási Kísérletek 
sok éves mérési eredményeivel is ellenkező állításokat hangoztató KTM-MTA-TAKI kiadványt. 

2./  Kötelezően  írassák  rá  a  kálisót  tartalmazó  műtrágyákra,  hogy  a  termőtalajok  kálisóval 
műtrágyázása  elrontja  a  tápanyagfelvételi  egyensúlyt,  aszálykárt  fokozó,  embert  és  állatot  is 
betegítő, sejtmérgező, rákkeltő és ivartalanító hatású.

3./ Írassák rá a 40%-os kálisó elnevezésű műtrágyákra azt is,  hogy 26% NaCl konyhasó is van 
bennük, s hogy a konyhasóval műtrágyázás szintén fokozza az aszály kárt.

4./ Haladéktalanul állítsák le a Stop Só, Nemzeti sócsökkentési programot. 

5./ Kötelezően jelöltessék meg a nem kóser boltok vásárlói felé a kálisót valamennyi étkezési sóban 
tiltó MSZ-01-10007-82 érvényes szabványnak megfelelő étkezési sókat.

6./  Tiltsák be  a  hazai  vezetékes  ivóvizek  jól  ellenőrzöttnek és  biztonságosan tisztának hazudni 
engedését. 

7./  Ítéljék  életfogytiglani  szabadságvesztésre  a  nátriumklorid  és  a  káliumklorid,  ezen  két 
természetes anyag megváltoztatott arányával talajrontókat, embereket és állatokat betegítőket, és 
büntessék meg a mérgezésről hivatalból tudó, de a minket mérgezőket nem feljelentő, a mérgezés 
leállítását  késleltető,  akadályozó  országgyűlési,  minisztériumi,  tudományos  akadémiai, 
kutatóintézeti, egyetemi stb. bűnözőket.
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MEGBÍZÁS  NÉLKÜLI  ÜGYVITEL  (PTK.  484-487.  §)  KERETÉBEN  FOLYTATOTT 
NEMZETMENTŐ KÖZÉRDEKŰ ORSZÁGOS KÁRELHÁRÍTÁSI MUNKÁNK DÍJA:

Felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, ill. az Országgyűlést, hogy a kálimaffia, és orvosmaffia 
által 1960-tól, a kálisóval műtrágyázni kezdéstől mostanáig okozott országos kár alapján, amit, ha 
akarják  a  kárelhárítást,  a  továbbiakban a  fenti  információk alapján  könnyen el  tudnak hárítani, 
szíveskedjenek  kifizetni  a  fenti  kárelhárítási  munkánkhoz  rendelkezésre  bocsátott  ezen 
információkat a mérések alapján a problémát kiderítő, általam képviselt Agroanalízis gmk és ezúton 
az általunk finanszírozott alvállalkozója, az Antirandom gmk va. és az általunk foglalkoztatott külső 
szakértők részére. 

Konkrét díjigény: 

Az  eddigi  összes  környezeti,  egészségi  és  gazdasági  kár  független  szakértők  által  megbecsült 
kárértékének a 0,001%-a, 60 napos kifizetési határidővel, a gmk v.a. végelszámolójának a címére, a 
kezemhez való átutalással.

Verőce, 2011. 11. 17.

Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
(1-420415-0215), Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.

Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./fax: 250 6064. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Tájékoztatásul kapják: 

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész

Fővárosi Bíróság t. Cégbírósága (hiv.: Cgt.01-10/022069/15.)

US President Mr. Barack Obama 

(Kód: TulSokAKalium-GondATejjel-1988-OV)

Függelék: 
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10.

Nobel-díjas kutatók mérései is bizonyították a káliumtúladagolás és a hiányos nátriumpótlás 
vese- és-szívmérgező, daganatkeltő, idegmérgező, életrövidítő, ivartalanító, fajirtó hatását:
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Ügykód: nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606a 

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás
  (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, 
HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET 
HAMISAN  IGAZOLÓ  „EPIDEMIOLÓGIAI  STATISZTIKÁKRA”  HIVATKOZIK,  TUDATOSAN 
MESOKSZOROZZA A RÁK- ÉS AZ EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT. 

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia  
aktuális  problémái”  főcím  alatt  található  „A  mellékvesekéreg  biológiája”  c.  fejezet. Aki  írta,  az 

akadémiai  nívódíjas  Dr.  Szabó  Dezső  azokat  az  új  mérési  eredményeket  ismerteti,  amelyek  alapján 
Kendall,  Reichstein  és  Hench  1950-ben  Nobel-díjban  részesültek „a  mellékvesekéreg-

hormonok  és  szerkezetük  és  biológiai  hatásuk”  felfedezéséért.  Az  összefoglalás  jellegű  leírás  emellett  
további  61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből 
idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók ).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A 
NÁTRIUMHIÁNYOS  ÉS  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  EMBEREK  ÉS  PATKÁNYOK 
MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL  KAPCSOLATBAN  A  TUDOMÁNYOS  KUTATÓK 
VISZONYLAG  ÁTFOGÓ  ÚJ  VIZSGÁLATI  EREDMÉNYEKKEL  RENDELKEZNEK  (134),  AMELYEK 
SZERINT  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  VAGY  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  ÁLLATOKBAN 
(PATKÁNYOKBAN)  ÉS  EMBEREKBEN  IS  MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE, 
MIKÖZBEN  A  SZERVEZET  ELETROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK  EGYRE  SÚLYOSABB  ZAVARAI 
TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a 
következők: 
1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul 
ki. (167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./  Csökken  a  nátrium  kiválasztása,  a  káliumé  fokozódik  (167)  elsősorban  a  vesesejteknél,  de  a 
verejtéksejteknél  és  az  emésztőrendszer  mirigysejtjeinél  is  (167-168).  Ha  ez  hosszabb  ideig  tart, 
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
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8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok 
jönnek létre. (169) 

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait,  a nemi jelleg  
eltorzulást („pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszekszuális : 

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,   klitorisz-
megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./  Felnőtt  nőknél:  klitorisz-megnagyobbodás,  test-  és  arcszőrösödés,  kopaszodás,  érdes  hang,  a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés 
gyorsulását,  a  hónalj-  és  a  szeméremszőrzet  idő  előtti  megjelenését,  korai  szakáll-  növekedést, 
hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)
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26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

AZ  ORSZÁGOS  RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG  PANASZIRODA  FELÉ  TETT  ÚJ  FELJELENTÉS  
INDOKOLÁSA: 

AZ ÜGGYEL FOGLALKOZÓ ÜGYÉSZEK ÉS (HAMIS) SZAKÉRTŐIK KÖZEL 20 ÉVE FOLYAMATOSAN  
„NEM  BŰNCSELEKMÉNYNEK”  MINŐSÍTIK  EZT,  A  KONYHASÓHIÁNNYAL  ÉS  KÁLISÓVAL 
NÉPIRTÁST.  A SÓKITERMELŐ CÉGEK ÉS AZ ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE,  S  AZ EZEKET  
„ELLENŐRZŐ”  HAZAI  HATÓSÁGOK  SEM  HAJLANDÓK  ELÁRULNI  A  KÁLISÓVAL  KEVERT 
SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI  „SÓK” ÉS  AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ-  ÉS  
KÁLIUMTARTALMÁT.  EKÖZBEN  AZ  INTERNETEN  IS  ÉS  EGYÉB  PUBLIKÁÉCIÓKAL  IS  
BÜNTETLENÜL  RÁGALMAZZÁK  AZ  FENTI  BŰNCSELEKMÉNYEK  KIDERÍTŐIT,  BIZONYÍTÓIT.  
SOKSZOR  AZT  IS  TAGADJÁK,  HOGY  KÁLIUM-  TARTALMÚ  ÉTKEZÉSI  SÓK  IS  FORGALOMBAN  
VANNAK! ILYENEK PL. A BONSALT ÉS A (BIOKÓSER!) BONOSAL, MINDKETTŐ SZINTE TELJESEN  
KÁLISÓ. „KONYHASÓPÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT” A GYÓGYSZERTÁRAK KORÁBBAN KB 99%-
OS  KÁLISÓTARTALOMMAL  REDI-SÓ-t  ÁRUSÍTOTTAK.  A  LEGÚJABB  NÉPIRTÓ  TALÁLMÁNY  A 
VIVEGA, EZ 40% KÁLISÓT TARTALMAZ. AZ BENNE A TALÁLMÁNY, HOGY A MÉRGEZŐ KÁLISÓ 
ROSSZ  ÍZÉT  FŰSZEREKKEL  FEDIK  EL.  DE  20-50%  KÁLISÓ  VAN  SZÁMOS  EGYÉB  HAZAI  
SZABVÁNYSÉRTŐ  ÉTKEZÉSI  SÓBAN  IS.  TÖBB  OLYAN  „SÓT”  IS  TALÁLTUNK,  AMELYNÉL  
RÁTÖLTÖTTÉK  A  MÉRGEZŐ  KÁLISÓT  A  KONYHASÓRA,  ÉS  A  KÉTFÉLE  „SÓT”  ÖSSZE  SEM 
KEVERTÉK!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két  
fő okot, a nátriumhiány okozást és káliummérgezést okozást elhallgatják, vagy ellenkező hatásúnak  
tüntetik  fel.  Miniszteri,  államtitkári  szintről  „elavultnak”  hazudják  az  élettani  optimum  szerinti  
(fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést.  
Pedig a fiziológiás sópótlás helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a fiziológiás  
infúziós  Ringer-  oldat  ezekével  azonos,  optimális  nátrium  és  kálium  dózisarányai  is  igazolják.  
ISMERT  ORVOSI  TANKÖNYVEK  SZERINT  EKG  TORZULÁS  IS  MUTATJA,  HOGY  EGÉSZSÉGES  
FELNŐTTNEK IS RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT NAPI 3-4 GRAMMNÁL TÖBB KÁLIUM SZÁJON ÁT  
BEJUTTATÁSA, SŐT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM KÁLIUM  
IS VESZÉLYESEN MÉRGEZHET!

Verőce, 2014. június 06.                                  Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-
0215)

 AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 
2621 Verőce, Lugosi u. 71., T/F:+36-27-380-665 (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 

T.:366202181408)

11.

Az élettanilag optimális étkezési víz: nátrium : kálium dózisarány a SALSOL, SALSOLA és RINGER 
infúziós oldat dózisarányai szerinti. Napi 3 liter Ringer 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót, 

de csak 0,4 gramm káliumot juttat be a vérbe.

Népirtás az ettől ezer százalékkal is eltérő dózisarányra rábeszélés!

12.

Példa a valóságnak megfelelően tájékoztató étkezési só feliratra:
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Verőce, 2015. 08. 18.

Tejfalussy András, hatás-mérés-tudományi szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. 
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:matej@nebih.gov.hu

másolatot 
kap:

Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>

titkos 
másolat:. . . 

dátum:2015. augusztus 29. 0:24

tárgy:
Miért árusítja a Béres Rt. a VIVEGA-t, ami rákbetegség előidézőre növelheti a magyar ételek 
kálium tartalmát?? Feljelentés a NÉBIH-hez, Máté Júlianna élelmiszer ellenőrhöz, a lakosságot 
félrevezető feliratokkal szabványsértő étkezési sóként VIVEGA-t gyártó ellen. . .

küldő:gmail.com

RIADÓ!
AZ ÚJSÁGOKBAN, RÁDIÓKBAN,

 TELEVÍZIÓKBAN MA IS REKLÁMOZOTT 
LEGÚJABB NÉPIRTÁSI INTÉZKEDÉS: 

ELRENDELTÉK, HOGY AZ ÓVODÁKNAK ÉS 
ISKOLÁKNAK KÖTELEZŐ ELTÜNTETNIÜK AZ 

ÉTKEZŐ ASZTALOKRÓL A SÓTARTÓKAT!

Védekezés: 
Mindig legyen a gyerekeknél tiszta 

konyhasóval töltött, jól zárható 
saját sószóró!

Verőce, 2015. 09. 01.

Tejfalussy András
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MEHNAM-info / Jogjavítás          Ügykód: spermadonor-kontra-oriasstadionok-ov-150830

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS 
ORBÁN VIKTORHOZ A SPERMADONOR KONTRA ÓRIÁS-
STATIONOK ÜGYÉBEN, A FACEBOOK OLDALÁN (IS)

Tejfalussy  András :  Kedves  Orbán  Viktor!  Tudod,  hogy  nemrég  153 
magyarból már csak 3 felelt meg spermadonornak. A kálium műtrágyák és a 
"stop  só  program"  okozza.  A  hatás-mérésekkel  bizonyítását  lásd  a 
www.tejfalussy.com honlapomon.  Ha  folytatni  engeded  a  fajirtást,  akkor 
kiknek,  a  migránsoknak  építitek  az  óriás-stadionokat?  Tekintsétek  ezt 
közérdekű bejelentésnek és feljelentésnek! 

Verőce, 2015. 08. 30.
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>

másolatot 
kap:

Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
nograd@birosag.nograd.hu

dátum:2015. augusztus 30. 20:59

tárgy:NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS ORBÁN VIKTORHOZ A 
SPERMADONOR KONTRA ÓRIÁS-STATIONOK ÜGYÉBEN, A FACEBOOK OLDALÁN (IS)

küldő:gmail.com

ILYENEK HÜLYÍTIK A NÉPET!

Bűnszervezet elleni feljelentőiratként kapja: ORFK Panasziroda!
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

másolatot 
kap:

Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
Istvan Teleki <istvan.teleki@hotmail.com>;
Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>;
elnokititkarsag@nebih.gov.hu;
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>;
János Drábik <drabikjanos@gmail.com>;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
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SZEMÉLYES VÉLEMÉNY KÉRÉS

Mi  a  személyes  véleményetek  a  melléklet  szerintiekről?  Többektől  is,  akik 
értelmiséginek tartják magukat, azt hallottam, hogy "pusztuljanak csak az ostobák, 
úgyis túl  sokan vagyunk".  Főként azért érdekel  a véleményetek,  mivel  szerintem 
senkinek sincs joga arra, hogy ostobának nyilvánítson, s ezáltal pusztulásra ítéljen 
másokat, akik nem ostobák, csak elhallgatják előlük a tényleges főproblémákat és 
azok  helyett  mindenféle  megalapozatlanságokkal  teletömik  a  fejüket,  hogy  ne 
tudjanak  helyesen  mérlegelni,  dönteni,  képtelenek  legyenek  helyes  védekezési 
módokat választani. Tévedés, hogy a "népirtáshoz alkalmazkodás" túléléshez vezet, 
lásd holokauszt. Fajirtással szemben mindenkinek saját magának is védekeznie kell!
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