
Jogos védelem és jogos önvédelem, megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás keretében: 

Nyilvános észrevételként, a Kuruc.info „antiszemita jellegével” kapcsolatos „eszmefuttatáshoz” 
(https://atlatszo.hu/2012/09/04/bemutatjuk-a-kuruc-info-tulajdonosat/)

ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ASZÁLYKÁR FOKOZÁST ÉS NÉPMÉRGEZÉST IS FEDEZŐ 
BŰNCSELEKMÉNYEI MELLETT ELTÖRPÜL, AMIVEL A KURUC.INFO TULAJDONOSÁT VÁDOLJÁK:

Áder  János  folyamatosan  lejárat  egy  közérdekű  bejelentés  elutasító  hamis  köztársasági  elnöki 
válaszirat (X-398/98. érvényben tartásával, amivel szembehazudják a folyamatos választójogomat és 
ezáltal a jogi cselekvőképességemet, hogy fedezzék az aljas minisztereket, akik betörtek az irodámba 
és  összevertek,  majd  így összeverten,  bírói  csalással  (sikertelenül)  megkísérelt  "cselekvőképesség 
korlátozó gondnokság alá helyeztetni",  (1997.  szept.  10.).  Azért  szervezték ezeket  ellenem, mert  a 
nemzetközi  szabadalmaim  szerinti  hatásmérések  leleplezték,  hogy  aszálykár  fokozó  és  növényi 
élelmiszer mérgező, életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású a kálisó, és az ezeket bizonyító 
konkrét  hatásméréseket  országgyűlési  szakértőként  interpellációhoz  is  felhasználtam,  de  1992. 
december 8-án szembehazudták, minket a szakértőket „leantiszemitázva” azért, mert az izraeli kálium-
nitrát   műtrágya  aszálykárfokozó  és  élelmiszer  mérgező  mérgező  hatását  is  bebizonyították  az 
Antirandom Monitoros hatásméréseink, ill.  kiderítettük, hogy a tiszta konyhasó helyett patkányméreg 
kálisót (Redi-só) árusítanak gyógytápszerként a magyar lakosságnak. Az okirati stb. bizonyítékokat lásd 
a  www.tejfalussy.com  honlapon,  amelyen  belül  a  terrorista  talmudista  szemiták  által  korábban 
„letiltatott” www.aquanet.fw.hu előző tudományos honlapom újra működik, most már külföldi szerverről. 

Jelen nyilvános észrevételt megküldöm a hamis okirat érvényben tartásával hivatali okirat-hamisításban 
közreműködő Áder János részére, javasolva, hogy sürgősen mondjon le és tűnjön el a közéletből!

Verőce, 2017. április 30. 

Tejfalussy András (1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
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