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Bemutatkozás
A Budapesti Mûszaki Egyetemen szereztem villamosmérnöki diplomát. Ezután, 1967-tõl, fõleg
fémfizikai méréstani szakértõi munkákkal és anyagkutatásokkal foglalkoztam, mint
kutatómérnök, de a kutatásokat nagyságrendileg felgyorsító találmányaimmal 1974-tõl
kezdõdõen a mezõgazdasági, gyógyszervegyészeti és biológiai, s a környezetvédelmi, s az
egészségvédelmi méréstechnika fejlesztésében és ennek alapján a méréstani ellenõrzésekben is
az adott területeken az ok-okozat kalibráció ellenõrzést javító meghatározó eredményeket értem
el. 1981-ben létrehoztam, s azóta vezetem az Agroanalízis Tudományos Társaságot, ahol, s a
velünk együttmûködõ különféle társvállalkozásoknál és alvállalkozásoknál, azóta elsõsorban a
sokváltozós kutatás-gyorsítási és optikai-számítógépi hardware-software találmányaimban leírt, a
szabadalmi bejelentéseim segítségével is dokumentált, a szabadalmaim teljes újdonság vizsgálata
útján nemzetközileg elismert szerzõi jogi elsõbbséget szerzett „Gradiens Térképezési System
bázis-software” (GTSsw) és ANTIRANDOM sokváltozós méréstervezési-, mérésirányítási- és
kiértékelési bázis-software (ANTIRANDOMsw) megoldások fejlesztésével és gyakorlati
alkalmazásával foglalkozunk. Legtöbb találmányom, szabadalmam megtekinthetõ a Magyar
Szabadalmi Hivatal, s nemzetközi szabadalmi hivatalok internetes regisztrációs nyilvántartásai
alapján. Újabban a "hõvel fúrt kutakra" alapozott geotermikus hõhasznosítással, a gõzfejlesztésre
felhasznált víz recirkuláltatásával mûködõ, a „vulkáni hõvel” ezúton elõállított gõzzel való olcsó
és környezetkímélõ villamosenergia-ellátás és ahhoz kapcsolódó fûtés, üzemanyag-termelés és
ivóvíztisztítás stb. szervezésével is elkezdtem foglalkozni. Véleményem szerint ugyanis az egész
világot jelenleg nyomasztó energiaválság ezúton hárítható el, s ehhez elsõsorban a Los Alamos-i
Mr. Jared Potter által létrehozott Geo Potter Drilling cég által bemutatott "hydrodriller fúró"
fejlesztéseit kell támogatnunk, annak eredményeit kell alkalmaznunk. Ezúton tudjuk a lecserélni
a lehetõ legolcsóbban a jelenlegi hazai atom- stb. erõmûveinket meghajtó gõzt a geotermikusan
fejlesztett, sokkal olcsóbb „el nem fogyó gõzre”. Minden más energiatermelési módszer sokkal
kevésbé alkalmas, nem csak a túlzott költségeik miatt, de környezetvédelmi szempontból is.
Személyemrõl és e munkáinkról, munkáinkról egyébként a www.aquanet.fw.hu honlapunkon is
található részletes információ.
Budapest, 2008. 06. 24.
Tejfalussy András (1-420415-0215)
H-2621 Verõce, Lugosi u. 71. E-mail: ujvizforras@freemail.hu
Tel./fax: +36-1/250-6064, +36-27-380-665,
mobil: +36-202181408
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Elõszó
MI LEHET AZ OKA, HOGY EGYRE TÖBB MAGYAR BETEG, RÖVID
ÉLETÛ, MEDDÕ, S EMIATT NAPI 111, 30 ÉVENTE 1.000.000 MAGYAR
HELYÉT FOGLALHATJÁK EL KÜLFÖLDIEK? HÁROM FÕ OKA IS VAN:
AZ EGYRE TÖBB SZENNYCSATORNÁVAL A KLÓROZÁST TÚLÉLÕ
EGYRE TÖBB FERTÕZÕ VÍRUST JUTTATNAK BE A VEZETÉKES
IVÓVIZBE (1), „ÉTEL-ITAL SÓZÁSI REFORMOKKAL” SEJTMEMBRÁN
MÛKÖDÉST RONTÓAN NÖVELIK A VÉR KÁLIUMTARTALMÁT (2), S A
KERINGÉS- RONTÓAN CSÖKKENTIK A KONYHASÓ (NÁTRIUM)
TARTALMÁT (3). VAGYIS (1) BEFERTÕZ, MIALATT (2) ÉS (3) RONTJÁK A
SEJTEK, SZERVEK MÛKÖDÉSÉT. EZ A MAGYAR-KIHALÁS TITKOLT,
VALÓDI FÕ OKA. E BIOLÓGIAI VEGYI FEGYVERTÕL CSAK A KÓSER
ÉTKEZÉS ÉS A „V.E.O.P.” (VÉR-ELEKTROLIT-OPTIMUM-PROGRAM)
VÉDHET MEG! A „V.E.O.P”-OT ÉS A BÛNÜGYI BIZONYÍTÉKOKAT IS
LÁSD A WWW.AQUANET.FW.HU INTERNETES HONLAPUNKON!
A www.aquanet.fw.hu tudományos honlapon közzétett ellenõrzött orvosi élettani kísérletek
mérési adatai alapján tájékoztatjuk Ön/öke/t az ivóvíz házilag biztonságos olcsó frakcionált
desztillálással méregmentessé és vírusmentessé tétele, s az ételek tiszta konyhasóval fiziológiásra
(=ÉLETTANI OPTIMUMRA) növelt mértékben sózása, s az ételek, italok mérgezõ túlzott
káliumtartalma fiziológiásra korlátozásának a betegségeket elhárítani segítõ jobb egészséget és
jobb nemzõképességet, kellemesebb közérzetet, hosszabb életet biztosító, már a Bibliában és a
Talmudban is erõteljesen kihangsúlyozott természetes egészségvédõ hatásairól. Mindenkinek azt
ajánlom, hogy csak alaposan ellenõrzött, hiteles mérések adatainak higgyen, és azok alapján
döntsön, felelõsen, értelmesen. Szeretnénk, ha többen, lehetõleg mindenki tudná - s ezt
elõsegítené, ha Önök is szólnának ezekrõl az ismerõseiknek -, hogy lehetõség nyílt az elektromos
áramot termelõ erõmûvek vulkáni hõvel fejlesztett gõzre átállítása, miután a kaliforniai „Potter
Drilling” cég kifejlesztette - az igen költséges mechanikus fúrófejek pótlására - a szúrólángos
olcsó, gyors (kõzetolvasztási) fúrási technikát, amivel néhány nap alatt le lehet fúrni a magma
által hevített kõzetekig, és ezúton azokkal gõzt lehet fejlesztetni az erõmûvek gõzturbináinak a
meghajtásához! Óriási mennyiségû természetes energia érhetõ ezúton el és használható fel az
emberiség részére. Az emberiség hosszú távú energia szükségletét sokszorosan meghaladó
vulkáni hõenergiával sok millió évig igen kis költséggel biztosítható a villamos energia, a fûtés, s
a víz desztillálás. Utóbbival egészségvédõ és -javító teljesen tiszta olcsó ivóvíz is készíthetõ. A
víz oxigénre és hidrogénre bontható az olcsó árammal. A hidrogén a motorokban desztillált vízzé
ég el. Tehát a geotermikus energia hasznosításánál sem az erõmûvek, sem a fûtés, sem a
jármûvek nem szennyezik a levegõt, nem fokozódik az üvegházhatás, s mindenkinek lehet tiszta
ivóvize.
Konzultáció, honlap CD-másolat, licencjog: AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja PJT, 1036 Budapest,
Lajos u. 115. E-mail: ujvizforras@freemail.hu, Tel./fax: 36-1/250-6064, 36-27/380-665, mobil:
36-202181408.
Verõce, 2008. június 24. Tejfalussy András

Kód: felhivas080614
Tárgy: kárelhárítás az állam helyett, a Ptk. 484-487. § . alapján*

NYILVÁNOS FELKÉRÉS
Ki hajlandó segíteni abban, hogy a magyarok megtudják az alábbi információkat?
Egyrészt arról kellene értesíteni mindenkit, hogy csak a patikai (NaCl) konyhasóval érdemes
sózni az ételeket és italokat, miután a hazai élelmiszer boltok, még a bioboltok is,
semmibeveszik a magyar szabványt (MSz-01-10007-82.) és hiányos feliratozású (brómmal,
kálisóval stb. kevert, TEHÁT MEDDÕSÉGET IS OKOZÓ) mérgezett étkezési sókat árusítanak.
Másrészt arról is értesíteni kellene mindenkit, hogy lehetõleg átpárolt (desztillált) ivóvizet kell
inni, miután a vezetékes ivóvíz tartalmazhat a termõföldekrõl a folyókba bemosódó trágyákat,
növényvédõ mérgeket és a szennycsatornákkal bejuttatott vegyszereket, s fertõzött emberek
ürülékével terjedõ olyan vírusokat is, amelyek túlélik a fertõtlenítõ klórozást.
Harmadrészt arról is fontos lenne értesíteni mindenkit, hogy azokon a lakóházas ingatlanokon,
amelyeknek a kertjében nem tilos hatóságilag az állati trágya-, mûtrágya- és mezõgazdasági
növényvédõ méreg használat, ott nem lehet megakadályozni a felszín alatti karsztvíz-készlet
szennyezõdést a háztartási szennyvíz és -szennyvíz-iszap szenny- csatornákkal kötelezõ
összegyûjtésével, majd a folyókba és más közösségi ivóvíz bázisokba koncentrálásával.
Negyedrészt arról is fontos lenne értesíteni mindenkit, hogy a kaliforniai Potter Drilling cég
kifejlesztette a lánggal történõ kõzetolvasztással gyorsan és olcsón mélyfúró Hydrodriller-t.
Ennek köszönhetõen a világ valamennyi atom-, szén, olaj, gázfûtéses erõmûve gyorsan és olcsón
átállítható a forró kõzetbe lesajtolt vízbõl keletkezõ gõzre, amely miután visszahûlt vízzé, újra és
újra visszajuttatható a forró kõzetben lévõ üregekbe. Ez a környezetet egyáltalán nem szennyezõ
olcsó energiatermelési lehetõség. A magmahõ sok millió évre is elegendõ olcsó energiát képes
szolgáltatni az emberiség részére.
Szeretném megjegyezni ezzel a közérdekû felhívásommal kapcsolatban is, hogy aki, amelyik
szervezet nem hajlandó azonnal eljuttatni mindenkihez, akihez csak tudja ezeket a legalapvetõbb
egészségvédõ és költségcsökkentõ információkat**, még ha keresztény is, valójában nem igazán
aggódik a többiek egészségéért, megmaradásáért, s a környezeti károk miatt.
Verõce, 2008. 06. 14.
Tejfalussy András

Megjegyzések: * A Magyar Állam részérõl hasznosításra a Pénzügyminiszternek megküldve, az
„EnValsElhBej+JavSL-LU080124-2” közérdekû javaslatra hivatkozással.
** A szakmai anyagok közzé vannak téve a www.aquanet.fw.hu honlapon***!
*** Közzétesszük az interneten - erre vonatkozó kérése esetén - a segítõ nevét, címét!

EGÉSZSÉGMENTÉS
___________________________________________________________________________
Verõce, 2008. 06. 11.
Code: OrvosiKamara080611
Magyar Orvosi Kamara
Dr. Éger István elnök
Tisztelt Elnök Úr!
A csatolt dokumentumok alapján tisztelettel megkérdezem Öntõl, hogy nem vetõdhet fel
az orvosi kamarai etikai vizsgálat feltétlen szükségessége a vérben lévõ, élettanilag optimális
fiziológiás NaCl/KCl=30/1 szerinti infúziós és/vagy étkezési nátrium/kálium pótlási arány
helyett a sejteken belüli NaCl/KCl=1/1 szerinti infúziós és/vagy étkezési nátrium/kálium arányt
„optimálisabb” pótlási aránynak feltüntetõkkel szemben? S a hyperkalaemia küszöbértékét 5-rõl
7 mmol/literre módosító orvosi egyetemi tankönyv (Magyar-Petrányi: A belgyógyászat
alapvonalai 2.) szerzõivel és nem korrigálóival szemben? Azokkal az orvos szakmai vezetõkkel
szemben, akik a hivatalos állásfoglalásaikban, publikációikban és szaktanácsaik útján számos
ember egészségi károsodását, életrövidülését, nemzõképtelenné válását idézték elõ, ill. idézik elõ
ezekkel? Pl. Dr. Berentey György ETT-IB elnökkel, Dr. Rigó János volt dietétikai intézeti
fõigazgatóval, Dr. Bíró György volt OÉTI fõigazgatóval, Dr. Zajkás Gáborral, az utódjával, ill. a
„kitapadós” Kálium Retard tablettát annak a klinikai kísérletek során tapasztalt gyomor és
bélnyálkahártya erodáló hatásának ismeretében forgalomba hozni és alkalmazni engedõkkel
szemben, ill. azokkal az egészségügyi miniszterekkel, pl. Dr. Surján Lászlóval szemben is, akik
úgy foglaltak állást, hogy csak 133 gramm/nap dózis felett lehet ártalmas a kálisóevés. Vagy csak
a fentrõl diktált hamis, a/nti/fiziológiás) nátrium/kálium pótlási dózis arányt és hamis
határértékeket alkalmazó, praktizáló orvosok a felelõsek azért, hogy a szabvány által tiltott
kálisóval kevernek, a szabvány sérelmére, mely mindegyik étkezési sóban tiltja a kálium sókat
(MSZ-01-10007-82), a feliratokon a szabványértést elfedve, számos nem kóser étkezési sót? A
fentiek konkrét bizonyítékai is megtekinthetõk az Agroanalízis Tudományos Társasági
www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon, a http://OETI-Biro-FajirtoMeresiCsalas.html alatt.
Személyes segítségét köszönve, s szíves állásfoglalásukat kérve a felvetõdött etikai
kérdés ügyében, tisztelettel:
Tejfalussy András
Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök méréstani szakértõ feltaláló
T/F: 36-1-250-6064, 36-27-380-665, mobil: 36-202181408, email: ujvizforras@freemail.hu
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság
Ellenõrzõ Központja GMK végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
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Code: OrvosiKamara080615
Tisztelt Magyar Orvos Hölgyek és Urak!
A mellékletek között szereplõ, csatolt dokumentumok alapján tisztelettel megkérdezem
Ön(ök)tõl is, miután a Magyar Orvosi Kamara elnökétõl is megkérdeztem, hogy nem vetõdhet-e
fel az orvosi kamarai etikai vizsgálat feltétlen szükségessége azokkal szemben, akik a vérben
lévõ, élettanilag optimális fiziológiás NaCl/KCl=30/1 szerinti infúziós és/vagy étkezési
nátrium/kálium pótlási arány helyett a sejteken belüli NaCl/KCl=1/1 szerinti infúziós és/vagy
étkezési nátrium/kálium arányt „optimálisabb” pótlási aránynak tüntetik fel?! S azokkal szemben
is, akik a hyperkalaemia küszöbértékét 5-rõl 7 mmol/literre felhamisító orvosi egyetemi
tankönyv (Magyar-Petrányi: A belgyógyászat alapvonalai 2.) szerzõi, nem korrigálói, s
alkalmaz(tat)ói? Fõként az olyan orvos szakmai vezetõkkel szemben, mint például Dr. Berentey
György ETT-IB elnökkel szemben, Dr. Rigó János volt dietétikai intézeti fõigazgatóval szemben,
Dr. Bíró György volt OÉTI fõigazgatóval szemben, Dr. Zajkás Gáborral, az utódjával szemben,
ill. a „kitapadós” Kálium Retard tablettát, annak klinikai kísérletek során tapasztalt gyomor- és
bélnyálkahártya erodáló hatása ismeretében, de eltitkolásával forgalomba hozni és alkalmazni
engedõkkel szemben, akik számos ember egészségi károsodását, életrövidülését,
nemzõképtelenné válását idézték, ill. idézik elõ a nátrium(sókkal) és kálium(sókkal) kapcsolatos
hamis hivatalos állásfoglalásaikkal, publikációikkal és egyéb szaktanácsaikkal. És persze az
olyan politizáló egészségügyi miniszterekkel, pl. Dr. Surján Lászlóval szemben, akik hivatalos
irataik útján úgy foglaltak állást, hogy csupán 133 gramm/nap dózis felett lehetne ártalmas a
kálisóval „ételsózás”!
Ön(ök) szerint a fentrõl diktált, betanított, kikényszerített a/nti/fiziológiás) mérgezõ
nátrium/kálium pótlási dózisokat és hamis nátrium és kálium határértékeket alkalmazó praktizáló
orvosokat terheli kizárólag a bûnügyi felelõsség amiatt a népirtásért, apartheidért, hogy
manapság a magyar MSZ-01-10007-82. szabvány sérelmére, amely - nem véletlenül mindegyik étkezési sóban tiltja a káliumklorid és káliumcitrát (káliumsók) legkisebb
mennyiségét is, a bolti csomagolások hamis és/vagy hiányos feliratai elfedik a szabványértést,
azt, hogy a nem kóser étkezési sókba 10-98%-os részarányban kálium sókat is belekever/tet/nek
(lásd pl. a REDI-Só-t).
Már csak a gyógyszertárak tartják be a nátriumklorid (konyhasó) tisztaságára vonatkozó
elõírást, ezért mindaddig, amíg a magyar szabványt újra kötelezõvé teszik, a tisztességes orvos
csak a gyógyszertári konyhasót ajánlhatja étkezési célra. (A káliummal mérgezett sók
szívmûködési rendellenességet is okoznak, amit az EKG kimutat, az ilyennel jelentkezõ
betegekkel azonnal ki kell dobatni az általa használt bolti sót, és gyógyszertári sót kell vele
rendeltetni, vásároltatni.)
A fentiek mérési és tankönyvi bizonyítékai, konkrét bûnügyi dokumentumai
megtekinthetõk a http://OETI-Biro-FajirtoMeresiCsalas.html file-név alatt az Agroanalízis
Tudományos Társaság www.aquanet.fw.hu honlapján.
Javaslom, hogy mindannyiunk érdekében Önök is szíveskedjenek szorgalmazni e népirtás
büntetõbírósági leállíttatását, s egy alapos orvos etikai vizsgálatot is, a Magyar Orvosi
Kamaránál.
Verõce, 2008. 06. 11. Tisztelettel: Tejfalussy András

Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök méréstani szakértõ feltaláló
Tel./fax: 36-1-250-6064, 36-27-380-665, 36-202181408, ujvizforras@freemail.hu
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság
Ellenõrzõ Központja GMK va./PJT. 1036 Budapest, Lajos u. 115.
(TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT) www.aquanet.fw.hu
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Iratkód: SzennyvizPanamaPM-080226

AZ ÁLLAMI VÍZÜGYES SZEKTOR ÁLTAL TUDATOSAN FOLYTATOTT
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (ÉS BETEGSÉG) OKOZÓ CSALÁS ELLEN
Nyilvános közérdekû bejelentés a PÉNZÜGYMINISZERHEZ
(közérdekû kárelhárítás a Ptk. 484-487. §-ra hivatkozással)
Csatolt beadványok:
1./ „KIDERÜLT” (2007. 04. 07.)
2./ Közérdekû bejelentésként is: „Ivóvíz desztillálás finanszírozási javaslat” (2007. okt. 10.)
3./ „Nyilvános közérdekû bejelentés” a 3.P.20.437/2006. perben benyújtva (2008. 02. 24.)
Az Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság
Ellenõrzõ Központja gmk szakértõit, például engem, a feleségemet és a szakértõ társaimat, az
ellenünk titkosszolgálati bûncselekményeket is szervezõ egyes állami vezetõk azért üldöztetnek,
mert mi elõbb mint minisztérium és országgyûlés által megbízott méréstani szakértõk, majd a
közérdekû kárelhárítási munkánkat megbízás nélküli ügyvitelként is folytatva, kiderítettük a
költségvetési hiányok és egészségromlások, a magyar lakosság fokozódó eladósodásának és
létszám fogyatkozásának a „nem természetes” egyes tényleges fõ okait, s azokkal kapcsolatban
bizonyos tudatos tudományos és mûszaki-fejlesztési csalásokat és azokon alapuló állami és
Európai Uniós finanszírozási stb. csalásokat, az ezeket koordinálókat, s a bûnelkövetõk tervezési,
elõkészítési, elkövetési és bûncselekmény-nyom eltüntetési konkrét módszereit.
A költségvetés növekvõ hiányának egyik legfõbb okozója a KTM-KvVM, ahonnan
EZER MILLIÁRDOKKAL FINANSZÍROZZÁK, hogy a lakosok az emberi ürüléket és
háztartási szennyvizet ne juttassák a termõtalajba, hanem helyette állati ürülékkel és
vegyszerekkel (nitrát és kálium-mûtrágyákkal stb.) szennyezzék a talajvizet, miközben az emberi
ürülékkel - amelyik a vízmûvek szokásos víztisztítási módszereit (szûrést, klórozást) többnyire
túlélõ, vagyis járványokat okozni képes fertõzõ vírusokat is tartalmaz, de egészségkárosító
vegyszereket, pl. mosószereket, fogamzásgátló szereket is - elszennyezzék a tavak és folyók (és
egyéb közösségi vízbázisok) vizét, ill. hogy ebbõl a célból ezeket a veszélyes anyagokat az
ivóvíz-bázisokba vezessék el a falvakból, a termõfölddel rendelkezõ ingatlanokról,
rákényszerítve a lakosságot, hogy ne hasznosítsa az ingyenes háztartási szennyvizet és
szennyvíziszapot, hanem egyezzék bele a szennycsatornák építésébe, vagyis a szennynek a
közösségi ivóvíz-bázisokba koncentrálásába.
Ezek miatt is, a falusi többségi lakosság egyre betegebb és sokkal több az ivóvíz- és
szennycsatorna-használati költségük, tehát a Települési Önkormányzati Törvény megsértése is,
amit az „ivóvíz tisztaság védelme” ürügyén finanszíroznak, miközben jól tudják, hogy az ivóvíz
tisztaságát nem a további szennycsatornákkal való szennyezõ koncentrálással, hanem ahol csak
lehet, a talaj tisztító hatásának a kihasználásával és a falusi és városi lakosság részére
finanszírozott háztartási ivóvíz desztilláló létesítményekkel kellene biztosítani, melyrõl lásd a
www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkat és a csatlakozó, fenti közérdekû bejelentéseimet!
Budapest, 2008. 02. 26.
Tejfalussy András

IVÓVÍZ DESZTILLÁLÁS FINANSZÍROZÁSI
JAVASLAT
ÌAz ivóvíz arzéntól mentesítésére az Európai Unió által Magyarországnak adott pénzbõl a lehetõ
legjobb megoldás támogatásának szükségessége. (All Rights Reserved!)

Ù

Az Európai Unió 200 milliárd forintot ad arra, hogy a magyar lakosság által ivóvízként fogyasztott

vezetékes és egyedi kútvizek arzéntartalma a továbbiakban sehol se haladja meg a 10 mikrogramm/liter
küszöbértéket. E célra az általunk javasolt háztartásonkénti, frakcionált ivóvíz-desztillálásos víztisztítási
megoldás a legjobb, legbiztonságosabb és leggazdaságosabb.

Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló (licenctulajdonos)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT (és gmk v.a.)
1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./fax: 36-1-250-6064, 36-202181408. Email: ujvizforras@freemail.hu
Honlap: www.aquanet.fw.hu

Budapest, 2007. október 10.
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HÁTTÉR

Számos szûréses és vegyszeres ivóvíz-arzénmentesítési technológia ismeretes, amelyek a
vízmûvek által szolgáltatott teljes vezetékes ivóvíz mennyiséget arzénmentesítik. Közös
hátrányuk, hogy az egész vízmennyiség arzéntól mentesítése szükségtelen pénzpazarlás.
Aktívszén- stb. szûrõkkel és/vagy ioncserélõ gyantákkal felszerelt lakóházi ivóvíztisztító
készülékek is vannak. Ezek bizonyos vízszennyezõket, egyes fertõzõ és mérgezõ komponenseket
kiszûrnek, másokat viszont nem. Az ilyen víztisztító létesítmények tényleges szûrõképessége,
szennyezettségi állapota az állampolgárok részérõl nem ellenõrizhetõ méréssel. Emiatt
elõfordult, hogy a bennük lévõ szénszûrõ veszedelmes baktériumoknak szolgált táptalajként. Az
is megtörtént, hogy a rendkívül mérgezõ növényvédõ mérgek átjutottak a legjobbnak tartott
ioncserélõkön is. Ennek az volt az oka, hogy a nem ionosan-, hanem molekulárisan vagy
atomosan oldódó vegyületek simán átjutnak az ioncserélõkön.

A www.aquanet.fw.hu internetes honlapunk bemutatja azokat a szerzõi jogvédett, a hõenergiát
többszörösen újra hasznosító (a desztillálási hõvel háztartási vizet felmelegítõ és lágyító és lakást
is fûtõ) ivóvíz-desztilláló kislétesítmény terv-modelljeinket, amelyekkel az arzén és a nitrát és a
többi szennyezõdés is biztonságosan, gazdaságosan, egyszerûen, egyedi háztartási szinten
eltávolítható.

Egy-egy ilyen kislétesítmény ÁFA-s anyagköltsége jelenleg kb. 35-40 ezer forint, vagyis a
lakosság részére kb. 500.000 db. ilyen kislétesítmény anyagköltségét lehet finanszírozni az EUtól arzénmentesítésre kapott pénzbõl. A WHO szerint a desztillált tiszta víz tökéletes ivóvíz, a
normális ételek kellõen pótolják az ásványi anyagokat, pl. a konyhasót. Az 1500 éve leírt zsidó
törvénykönyv csak desztillált ivóvizet javasol!

Az ezek ellenkezõjét elhitetni próbálók azt a félrevezetettségük folytán és/vagy a kevésbé
energiatakarékos, kevésbé biztonságos, viszont nagyberuházásként értékesíthetõ technológiák és
berendezések megvásároltatásához fûzõdõ tisztességtelen, pénz pazarlási érdekeltségeik
következtében teszik. Annak a pályázati pénz odaítélési korrupciós lehetõség növelés célja, hogy
a minisztériumok nem engednek 50 millió Ft-nál kisebb összegû ivóvíz minõség javítási
pályázatot benyújtani.

A vonatkozó rendeletek bizonyítják azt is, hogy a vízügyi beruházási korrupciós alkalom
teremtésben érdekelt fõhivatalnokok törvényi, rendeleti szinten elfogadtatták azt a nyilvánvaló
hazugságot európai uniós- és hazai környezetvédelmi támogatások, pályázatok odaítélési
szempontjaként, hogy „az emberi ürüléknek és a háztartási szennyvíznek a termõtalajokba
juttatása azért legyen tilos, mert azok (ugyanott) veszélyesebbek a talajban lévõ ivóvízkészlet
minõségére, mint az állati trágyák, Sõt azt is elfogadtatták, hogy veszélyesebbek „a nitrát- stb.
mûtrágyáknál és a növényvédelmi mérgeknél is”. Ez utóbbiak a veszélyes ipari vegyi
hulladékokhoz hasonló mértékben veszélyeztetik az emberek és az állatok egészségét!

Hazánkban sok ezer milliárd forintos botrányos szennycsatornázási korrupciók alapulnak e
tudatosan folytatott vízügyi-beruházási pályázat-pénzelési csalásokon.

Végrehajtási összefoglaló

A javasolt pénzfelhasználás-racionalizálás keretében az ügyészség és rendõrség is le kell állítsa
az emberi ürülék és háztartási szennyvíz termõ talajba juttatásának a tiltásával folytatott
ivóvízkészlet álvédelmet és felesleges ivóvíztisztításokat, az ivóvízbázis folyókat „közös
pöcegödörként” felhasználtató szennycsatornázási beruházás és a teljes ivóvízmennyiség
fokozott arzénmentesítésének a pénzelését, a minisztériumi pályáztatási korrupcióknak a
folytatódását.

A 10 mikrogramm/liter határértéken felül arzénnel szennyezett vizet használó valamennyi
háztartást hozzá kell juttatni legalább az egyedi háztartási ivóvíz-desztilláló készülékek
anyagköltségére, összeállítási, felszerelési költségére elegendõ pénzhez, hogy annak
felhasználásával az állampolgárok, s családjaik összeállíthassák, megépít(tet)hessék az egyedi
ivóvíz-desztilláló kislétesítményeiket.

Javasoljuk a VÁTI cég megbízását a fenti célra való pénzfelhasználásnak az ellenõrzésével.
A javasolt ivóvíz-desztilláló kislétesítmény modellekben realizált tervének a használati jogát
licencszerzõdés keretében bocsátjuk rendelkezésére az államnak, ill. az ivóvíz arzénmentesítés
Európai Uniós finanszírozásért felelõs szervezeteknek, s ezúton az ivóvíz-desztilláló
kislétesítmény terv-modellt reprodukálóknak és mûködtetõknek.

Kérjük, várjuk a jelentkezésüket!

Eredmények
A javasolt megoldás eredményeként valamennyi érintett településen megszüntethetõ az ivóvíz
arzénszennyezettsége és/vagy egyéb szennyezettsége is. Kiküszöbölõdik az, a lakosság elõl
elhallgatott súlyos közveszély okozási probléma, hogy a folyók vizét a vízmûvek technológiái
csak kavics- és homok szûrõkkel tisztítják és csak klórozással fertõtlenítik, holott ezek átengedik
az oldott vegyi szennyezõdéseket, illetve a klórozás nem pusztítja el azokat a veszedelmesen
fertõzõ vírusokat, amelyek átjutnak - a szennycsatornákkal a folyókba koncentrált vírusfertõzött
emberi ürülékbõl - a folyókból ivóvíz célra kiemelt vezetékes ivóvízbe.
A pályázat finanszírozási korrupció felszámolásához szükséges ügyészségi vizsgálat
eredményeként megtakarítható a további szennycsatornázásokra elpazarolni tervezett több ezer
milliárd forint. Ebbõl a pénzbõl helyreállítható az emberi ürüléknek és szennyvíznek a folyók
helyett a termõtalajba juttatása, vagyis a növénytáplálási és öntözési célra való természetes
módon való újra hasznosítása. Ez a vezetékes ivóvíz nem desztillált (nagyobbik) hányadának
szennyezõtartalmát is jelentõsen lecsökkenti.

Következtetések és további teendõk
A javaslat szerinti módon bárhol, akár szennyezõdött talajvízbõl is egészséges, tiszta ivóvíz
készíthetõ, így tehát megvalósítja a vezetékes ivóvíznek és szennycsatorna használatnak az egyre
emelkedõ költségét fizetni nem képes alacsony jövedelmû cigány és magyar lakosság mindig,
mindenhol biztosan egészséges tiszta ivóvízhez juttatását, vagyis a kötelezõen biztosítandó
ehhez való emberi joguk érvényesülését.
Mindezek - megfelelõ állami és önkormányzati támogatottság mellett -, a szükséges pénz
rendelkezésére bocsátásától számított 1 éven belül megvalósíthatók.
A jelen probléma feltárás és közérdekû megoldási javaslat kidolgozás is a Ptk. 484-487. §.
alapján folytatott közérdekû kárelhárítási tevékenységünk keretében történt, a Tudományos
Rendõrség PJT-nk közremûködésével, mindösszesen 6 mérnök 7 évig tartó munkájával (125 US
dollár/mérnöknap költségtérítési igénnyel).
Budapest, 2007. október 10-én.
Tisztelettel: Tejfalussy András

Függelék 1.

E kárelhárítási közérdekû bejelentés és megoldási javaslat közvetlen címzettjei: 1./Európai Uniós
Szakértõk, 2./Legfõbb Ügyész, 3./Pénzügyminiszter, 4./Önkormányzati és Településfejlesztési
Miniszter, 5./Országgyûlés. Copy: Egyetemi Szakértõk, VÁTI, Települési Önkormányzatok,
Magyarországi Zöld Párt Elnöke, Magyar Cigányok Demokratikus Szövetsége országos Elnöke,
Állampolgárok, Média.
A fenti közérdekû bejelentésünk és javaslatunk hivatkozott hivatalos elõzményei:
Miniszterelnöki Hivatali Iratátvevõben 1998. november 17.-én az „Illésdvi.98a” kódszámú
közérdekû bejelentésünk/javaslatunk személyesen benyújtása; PM vizsgálat: Általános Jogi
Osztály, 19.033/2002, E-27-414/2002, Jogi és Koordinációs Fõosztály, 2003. 03. 27.
6209/2/2003.; Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumi vizsgálat: Tájékoztatási és
Tanácsadási Fõosztály, 2003. 03. 11., 11843-262003-0012, Országos Tisztifõorvosi Hivatali
vizsgálat: 2000. október 10., 3447/2000., Hivatali elõzmény továbbá az általunk a
Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium alperes ellen benyújtott, de a bíróság által
letárgyalni nem engedett kereset, melyben kértük a szennycsatornázási beruházási, s ivóvíz
minõség javításra pénz-odaítélési (korrupcióelõsegítõ-rendeletfogalmazással a ténylegesen
támogatásra szorulók pályázati lehetõségbõl kizárása stb.) diszkriminációk jogellenességének és
a szakmai csalási alapú stb. pályázatbírálási csalások ítéleti úton megállapítását és betiltását. Az
irat dátuma: 2006. 08. 12., iratkódja: KvVM apartheid060812, Fõvárosi Bíróságnál eltûnését
megelõzõ száma: 8.P.24.135/2006/2. A Strasbourgi Nemzetközi Bíróság által is azóta már
„eltüntetett” 2006. 07. 30.-i „OEP060730new” iratkódú továbbvitelének, kiegészítésének (a
fõvárosi bírósági) ügyszáma: 19.P.26.861/2004.
Budapest, 2007. október 10-én.
Tejfalussy András

Értékelés:

KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉSKÉNT
A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉGHEZ ÉS
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ
A FENTI KÖZÉRDEKÛ JAVASLATBAN CÍMZETT ÁLLAMI SZERVEKKEL
SZEMBEN A LAKOSSÁGOT KÁROSÍTÓ KORRUPCIÓIK ALÁBBI
MEGALAPOZOTT GYANÚJÁVAL:

A mai napig egyik címzett sem jelezte, hogy érdemben
foglalkoznának a fenti közérdekû javaslatommal, sõt meg sem
köszönték, válaszra sem méltatták, amibõl nyilvánvaló, hogy a
kevésbé megbízhatóan tisztító sok millió forintos központi
víztisztítókat árusítók zsebébe akarják juttatni az EU pénzét is.
KÖZBEN AZ „ÁRAM DRÁGULÁSÁRA” HIVATKOZVA, ANNAK
ARÁNYÁBAN, MEGNÖVELTÉK A TELJES LAKOSSÁGI IVÓVÍZ- ÉS
CSATORNA HASZNÁLATI DÍJAT. EZ KORRUPCIÓS CSALÁS, MERT A
VÍZ- ÉS CSATORNA-SZOLGÁLTATÓ CÉGEK ÁRAMKÖLTSÉGEINEK
CSAK EGY KIS HÁNYADA A LAKOSSÁGTÓL AZ ÖNKORMÁNYZATI
TÖRVÉNY ALAPJÁN ADÓKÉNT BESZEDETETT, VÍZMÛVEKI IVÓVÍZÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉG ÉS EXTRAPROFIT!
TÖRVÉNYKEZÉSI ALKOTMÁNYSÉRTÉS, HOGY E CÉGEK
EXTRAPROFITJÁT IS „ADÓKÉNT” FIZETTETHETIK !
Verõce, 2008. 06. 16.
Tejfalussy András
Kód: KvVMErtekeles080616

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS A SZÁMOS NEM KÓSER ÉTKEZÉSÛ ZSIDÓ
ÉS NEM ZSIDÓ ÉLETÉT MEGRÖVIDÍTÕ IVÓVÍZ-TISZTÍTÁSI-HIÁNYOSSÁGOKAT
TUDATOSAN MÁIG IS FENNTARTÓK ELLEN, a Fejér Megyei Bíróságra a 3.P.20.437/2006.
perben a Ptk. 484-487. §-ra hivatkozva benyújtva (Code: FMBhezKozerdekuBej080224 )
Tárgy: A hazai, pl. a váci és fõvárosi bírák közérdekû-bejelentõ-üldözést bûnpártoló döntései
bizonyítására az alábbi közérdekû bejelentés, s ennek egy újabb bíróságtól kért további intézése.
Miért DISZKRIMINÁL a multik javára, hasznára a hazai Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium azáltal, hogy nem engedélyez Európai Uniós támogatást a 30 millió Ft-nál olcsóbb
ivóvíz-tisztító desztilláló kislétesítmények (háztartásokban történõ) megvalósítására, ugyanis:
1./A mózesista-talmudista zsidók, a Talmud tanítása alapján, tiszta desztillált vizet isznak
és konyhasóval fiziológiás mértékben sózott ételekkel is védik, gyógyítgatják önmagukat,
másokat viszont az ellenkezõjével betegítenek, pusztítanak, lásd a Mózes II. 23., 20-33 és V. 7.,
2, 22.-ben, ill. a Talmudban (pl. Taanith. 10 a. lap.) elõírt tudatos diszkriminálási programjaikat.
2./Az Állami Számvevõszék egyik nyilvános jelentése szerint a hazai ivóvizek nem
kellõen ellenõrizettek, például a szekszárdi vízmûvek vize DIKLÓRETILÉNNEL mérgezett volt,
de ez csak az abból készített sör külföldiek által végzett ellenõrzõ mérése nyomán derült ki.
3./A mérgezõ arzén mintegy 1,3 millió magyar ivóvizében több az Európai Unió által
megengedhetõ maximumként megjelölt 10 mikrogramm/liternél, az EU elmarasztalta hazánkat.
4./Az ENSZ konferencia részére készített egyik nyilvános hazai jelentés szerint a Magyar
Szabványt is sokszor sértik a magyarországi ivóvizek. 1987-88-ban pl. Pest Megyében 55,1%
gyakorisággal kifogásolták az ivóvíz-minták összetételét, nevezetesen a KÖJÁL, az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) jogelõdje.
5./Elõfordult, hogy váci vízmû kutat leállítottak a vize túl nagy szennyezõtartalma miatt.
6./Egy országos monitoring mérés alkalmával a szentendrei szigettel szemben lévõ Bukisziget dunai nyersvíz-kútjából vett vízmintákban összesen majdnem 10000%-kal (!) több
mérgezõ növényvédõ szert mutatott ki az akkreditált laboratóriumok mérése, mint amennyit az
Európai Unió elõírásai maximumként megengedhetõnek nyilvánítottak.
7./Olyan vírusok jutnak be a lakossági szennyvizekbõl a tavakba, folyókba (és az egyéb
közösségi vízbázisokba), azokba is, amelyekbõl csak homokon, kavicson átszûréssel, majd
klórral fertõtlenítéssel készítik a vezetékes ivóvizeket, mely vírusok sem az ilyen szûréstõl, sem
a klórral fertõtlenítéstõ nem pusztulnak el és járványokat idéznek elõ, mint pl. a „Kalici” vírus,
amelyik nemrég Miskolcon több, mint 3000 (!) embert megbetegített a vezetékes ivóvíz útján.
8./Az ÁNTSZ úgy akadályozza, hogy a lakosok az arzénnel, vírusokkal stb. szennyezett
ivóvizet saját háztartási desztilláló kislétesítmények útján tökéletesen megtisztítva ihassák, hogy
„vízmérgezést” okozónak tünteti fel a „sókat sem tartalmazó desztillált ivóvizet”, pedig a sózott
ételekkel is jól (a fiziológiás infúziós SALSOLA és Ringer oldatok szerinti optimális mértékben)
lehet pótolni a „sókat”. Pl. a szervezet elektrolit háztartásával (a vérelektrolittal) foglalkozó
Orvos Továbbképzõ Intézeti elõadásokat dokumentáló orvosi tankönyv adatai szerint (felnõttnél)
csak a (konyhasó pótlása nélkül ivott) több, mint napi 15 liter (!) desztillált víz ivása lenne káros!
Kérem, hogy indítsanak BÜNTETÕELJÁRÁST a fentiek alapján a fenti közveszély
titkolás és -fenntartás miatt közérdekû bejelentéseket benyújtó személyemet üldöztetõk ellen, és
a bíróságok útján engem elmarasztaláshoz készített hamis hivatalos iratok fenntartásáért felelõs
mezõgazdasági, környezetvédelmi, vízügyi, egészségügyi, igazságügyi és belügyi miniszterek, s
köztársasági elnök ellen. A fenti bizonyítékaimat közzétettem az interneten: www.aquanet.fw.hu.
Budapest, 2008. 02. 24.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (felperes)
(1-420415-0215) Hungary 2621 Verõce, Lugosi u. 71.
(TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT)

VÁLASZ NEM ÉRKEZÉS MIATT ISMÉTELTEN MEGKÜLDVE!
Code: NyíltLevelSolyomnak0708106-2
E-mail: szilvia.szotak@keh.hu
Melléklet: „KIDERÜLT”
Köztársasági Elnöki Hivatal
Dr. Sólyom László elnök
NYÍLT LEVÉL
Tisztelt Sólyom Úr!
Egy közös ismerõsünk is, a Magyar Szellemi Védegylet jelenlegi elnöke azt
tartaná legjobbnak, ha Önnel közvetlen személyes megbeszélésen tisztáznánk, hogy
miért tart/tat/ja érvényben Ön is évek óta az X-398/1998. köztársasági elnöki
hivatalos hamis iratukat, bírósági közremûködéssel.
Azért-e, mert az általam feltalált, a nemzetközi szabadalmaimban leírt
ANTIRANDOM mérésgyorsítási software-im alapján végzett mérésekkel
kiderítettük (lásd melléklet), hogy a Mózes II. 23. 20-33. és V. 7. 2, 22. szerinti
étel- és ivóvíz különbözõséggel „lassanként, az ingatlanokra várók
szaporodásának az arányában” STERILIZÁLJÁK, pusztítják a magyar népet az
ALLIANCE ISRAELITÉE-nek tulajdonított 1910-es országelrablási programot
folytató RABLÓGYILKOS NÁCI DISZNÓ magyarországi hazaárulók? Azért-e,
mert ehhez találmányi szerzõi jog lopásokat is szerveztek ellenem? Azért-e, mert
ezeket és az ellenem és a családtagjaim ellen szervezett likvidálási kísérleteket is
fedeznek a köztársasági elnök hamis iratával (X-398/1998.)? Azért-e, mert fedezik
ez által is az X-398/1998. hamis iratukhoz hamis alapként szolgáló hamis
belügyminiszteri, hamis ügyészségi, hamis önkormányzati, hamis bírósági és egyéb
- részben - államtitokként iktatott - (pl. 1-a-151/1987. BM.) hamis iratokat?
Nem úgy van-e, hogy ezeknek a hamis államigazgatási iratoknak a
bíróságok segítségével fenntartása is tudatos (folytatólagos) közokirat-hamisítás?
Nem úgy van-e, hogy a fenti bûncselekményeknek az Önnek tudomására jutása
után tovább folytatni engedése is közokirat-hamisításban való bûnsegédkezés?
Van-e Önnek hajlandósága egy személyes megbeszéléshez a fent felsorolt
kérdések erkölcsösebb jogi rendezése érdekében?
Verõce, 2008. 06. 17.
Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló s.k.
ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM
www.aquanet.fw.hu, +36-27/380-665, +36-202181408
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A mellékletként csatolt iratokon alapuló közérdekû bejelentés kiegészítése:
Dr. Sólyom László köztársasági elnök és dr. Kovács Tamás legfõbb ügyész és dr. Lomnici Zoltán
nyilvánvalóan bûnsegédként, vagyis jogellenesen járnak el, ha a csatolt "e-mail könyvemben" és
a www.aquanet.fw.hu honlapunkon teljes körben bizonyított népellenes bûncselekményeket és az
azokat bûnpártoló hivatalos személyeket nem jelentik fel, ha kihasználják, hogy a hazai
alaptörvény (a kötelezõ népszavazással megerõsítésének - jogszabály módosításokkal megakadályozása folytán mindmáig is érvénytelen alkotmány) és az (õ általuk ) "kellõen
ellentmondásosra" fogalmazott hazai jogszabályok korlátozatlan lehetõséget biztosítanak
részükre a tetszõleges bûnpártolásra. Például: a konkrét mérési adatokkal szemben hazudott
hamis adatok, is a valós mérési adatokat letagadó hamis szakvélemények "tudományos vitának"
feltüntetését folytatják a káliummal való népmérgezés ügyében, hogy a bírósági ítélkezést
megakadályozzák.
Például: az a bûnözõ, dr. Petõfi Attila vezeti ma a Nemzeti Nyomozó Hivatalt, aki letagadta a
kálium veszélyes mérgezõségét bizonyító mérések adatait, a rendõrségi aktájukban lévõ, a
rendõrség által beszerzett klinikai mérési bizonyítékokat. A kálium mérgezõ hatását méretõ, de a
mérések eredményeit, de a határértékeket, az orvosi tankönyvi mérési adatokat is letagadó, sõt a
hazai ellenõrzõ mérések megtörténtét is letagadó személyeket foglalkoztatott rendõrségi
szakértõként. közülük például dr. Bíró György OÉTI vezetõ és társai ellenõrizték az általuk
irányított hazai mérések megtörténtét.
Ezután ugyan õk letagadták e mérések megtörténtét is, mint rendõrségi szakértõk, s
szembehazudták a tankönyvi adatokat az étkezési kálium- túladagolás mérgezõ szintjérõl, hogy a
13.B.24.211/1993/2. PKKB végzés alapján indult nyomozást dr. Petõfi Attila révén ezúton
leállítsák.

Például: a köztársasági elnök azt a bûnözõ bírót nevezte ki bírósági elnökké Vácra, aki
összeveretett a III. ker. Rendõrségen 1997. szeptember 10-én amiatt, mert kiderítettem a népirtás
tényét, módját, a nem kóser ételek és ivóvíz mérgeztetését és szennyeztetését a mérésekbõl, mint
minisztériumi és parlamenti szakértõ, és kidolgoztam a magyar nép kiirtása elleni (családi szintû)
védekezés módját. Vagyis azt a bírót, akivel a belügyminiszterek és a földmûvelési tárca vezetõk
által a közérdekû népegészség-mentési tevékenységem megtorlására megrendelt "gondnokság
alá helyeztetési pert" intéztették a Váci Bíróságnál. E bírói és rendõrségi stb. bûncselekményeket
a köztársasági elnökök személyesen fedezik. A veretést az X-398/1998. ikt. számú hamis
levelükkel, annak érvényben tartásával fedezik, s bírósági csalásokat folytatnak annak elérésére,
hogy hamis ítélettel megerõsítsék az ellenem elkövetett súlyos jogsértéseik nem jogsértõnek
feltüntetését. Ezt bizonyítja például a 19.P.27.069/2003/15. fõvárosi bírósági számú hamis
bírósági ítélet és az hogy nem engedte ellene fellebbezni és felülvizsgálati eljárást lefolytatni
Sorozatosak a bírósági eljárási csalások, amelyekkel az érvényben maradását igyekeznek elérni.
Mindezeket a bíróságok tudatos regisztrálási és kézbesítési és hitelesítési stb. csalásai, s az ezek
által lehetõvé tett bizonyíték eltüntetési, valóság kétségbevonási stb. csalásai egészítik ki.
"Ráadásként", eközben a szabadalmaimban leírt kutatás-gyorsítási és optikai számítógép
hardware-t és software-t megoldásaimnak a szerzõi jogait tõlem eltulajdonító személyek, a
találmányaim általuk elrontott változataival köztársasági elnöki stb. kitüntetéseket szereznek, pl.
"Prima Primisszima" díjra, sõt Nobel díjra is javasolják õket, stb.
Az ezekben bûnsegédkezõ felsõbb vezetõk hazaárulást is folytatnak: A Peresz izraeli elnök által
nyilvánosan szorgalmazott, az Alliance Israelitée által már 1910-ben "meghirdetett
Magyarország elfoglalás" lehet csak az a közös bírósági stb. csalási ok, ami miatt a nem kóser
étrendûeket ivartalanító és az életüket is lerövidítõ (nyugdíjrablási) kálium-túladagolást és a
magyar szellemi termékek magyar szerzõit köztársasági elnöki bûnsegédkezéssel kirabolják? Ez
igen
valószínû!
Budapest, 2007. 11. 11.
Tejfalussy András
dipl. mérnök méréstani szakértõ feltaláló
Tudományos Rendõrség PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.
Email: ujvizforras@freemail.hu, tel.: +36-202181408)
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2/1. Code: PatakisMAperFlb070208
Nagytiszteletû Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság!
Fax: 000-333-88-412-730
Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök (H-1036 Budapest, Lajos u. 115.) felkérem Önöket,
hogy mivel a Magyarországi Bíróságok elfogultan ítélkeznek, korlátozatlanul húzzák az idõt,
regisztrációs csalásokat és retorziókat folytatnak ellenem az ételek és az ivóvíz tudatos
különbözõvé tételén alapuló fajirtást akadályozó tevékenységeim miatt, szíveskedjenek átvenni
a Magyar Állam alperes elleni alábbi (alapvetõ emberi jogainkat védõ) perem ügyének (lásd:
melléklet) a bírálását!
Budapest, 2007. 02. 08.
Tisztelettel:
Tejfalussy András
Melléklet
Fellebbezés pontosítás (3+1 pld-ban faxon)
Fõvárosi Bíróság
1055 Budapest, Markó u. 27.
19.P21. 886/2005./4.
Tisztelt Bíróság!
Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök magánvádló (a Ptk. 484-487. §. alapján közvád
bejelentõ is) felperes (1036 Budapest, Lajos u. 115.), a Magyar Állam alperes elleni per
elfogulatlan bíróságon tárgyalását kérem, mivel az elõzményi perekben a bíró és a bíróság az
alábbi alkotmánysértéseket követték el:
1./ A MAZSIHISZ alperes elleni 29.P.85.585/2002. PKKB. sz. alapper ítéletei
megengedték a leendõ bírák és ügyészek fajirtó tanra (Talmud) tanítását a hazai zsidó iskolák
részére (elsõfokú ítéletnél a bíró: dr. Pataki Árpád).
2./ Izraeli kálisó mérgezi a nem kóser étkezésûeket, ivartalanító és életrövidítõ a hatása. A
Magyar Állam alperes az ezt bizonyító mérési eredményeket a magyar orvosok és
gyógyszerészek és a magyar lakosok többsége elõl, elõlem is, eltitkoltatta. Ez mindenkinek sérti
a közérdekû adatok megismeréséhez és az egészséghez való alkotmányos jogát. Olyan
alkotmánysértési bûntettnek ( 70./A.§.) minõsülõ diszkrimináció, amely nekem is sérti ezeket a
jogaimat. Vagyis én saját jogon is nyújtottam be a keresetet, amit a fenti végzés elutasított, a
többi sértett érdekének a részemre nem megengedett képviselete ürügyével. Ez is csalás, hivatali
visszaélés, bûnsegédkezés az szóban forgó (Mózes II. 23. 20-33. szerinti) étel-ital módosítással
való fajirtásban.
3./ Dr. Pataki Árpád bíró a kálisó mérgezõ hatásait kimutató mérések alapján a mérgezõk
ellen általam tett feljelentés miatt engem összeveretõ dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika váci
bírót és az õt hamis irattal (X-398/l998. ikt. sz.), s azzal rólam hamis információ terjesztéssel
fedezõ köztársasági elnököt (Göncz Árpádot), a hamis irat érvényben tartásával, és annak engem
a „rendszerváltást (1989) megelõzõ idõpont óta jogerõs ítélet útján gondnokság alá
helyezettséggel” hamisan vádoló tartalmának „a személyiségi jogaimat a legkisebb mértékben
sem sértõnek” hazudásával fedezi a 19.P.27.069/2003/15. sz. hamis ítéletével, s ezt a Fõvárosi
Bíróság errõl tudó elnöke, az Ítélõtábla és a Legfelsõbb Bíróság elnöke sem jelentette fel, sõt
jóváhagyták!

4./ A kálisóval (stb.) folytatott alkotmánysértõ fajirtásról és egyéb jogsértésekrõl általam
benyújtott bizonyítékok bírósági regisztrálása hiányos. Ezzel megakadályozzák a hamis
tényállások, a hamis ítéletek és hamis végzések utólag bizonyítását. Magyarországon eddig egyik
ügyészség és bíróság sem volt hajlandó lefolytatni a büntetõeljárást a hamis regisztrációk és a
hamis regisztráció alapján hamis ítéleteket készítõ bírák ellen. A korábban bíróként dolgozó
egyik ügyvédet, dr. Pécsi Kálmánt kizárták az Ügyvédi Kamarából, miután büntetõ feljelentést
tett egy hamis regisztráció és arra alapozó hamis ítélkezés felelõsei ellen.
5./ A regisztrációs svindlikre alapozott hamis ítélkezés számos perben kiderült, s ezek
konkrét bizonyítékai is közzé lettek téve a „www.aquanet.fw.hu” internetes honlapon, vagyis
nyilvánosak, ezért ezek külön becsatolásától egyelõre eltekintek, s a jelen per elõzményi iratai és
bizonyítékai ismételt becsatolásától is, azok is nyilvánosságra lettek hozva az említett internetes
honlap segítségével.
Felperes elsõdlegesen büntetõeljárásban kérte, kéri tárgyalni az adott fajirtási
bûncselekmény folytatása miatt a Magyar Állam ellen benyújtott jelen keresetét. Kérem, hogy
ítéljék el bûnsegédkezés miatt a kálisóval mérgezéssel fajirtást az azt bizonyító mérések adatai
nekik bemutatása, ismerete ellenére tudatosan nem feljelentõ bírókat, ügyészeket, sõt a
köztársasági elnök(öke)t, mivel amióta a kálium vegyületekkel mérgezõen mûtrágyáztatnak és
„ételízesíttetnek”, vagyis az elmúlt 30 év során kb. 1000000-val csökkent a magyar lakosok
létszáma, s kb. 10 évvel csökkent az átlagos élethosszuk és nagyságrendileg nõtt az
alkalmatlanságuk az egészséges szaporodásra, s ma már tíz fiatal férfibõl kilencnek a spermája
nem felel meg a spermabanki követelményeknek. Nem tudományos kérdés, hanem büntetõjogi,
hogy a mérési adatok ezeket elõrejelzõ eredményeit eltitkolta az alperesi bûnszervezet, ill. csak a
kiváltságosoknak hozta a tudomására, valamint a védekezés módját is, amelyek egyébként a
Talmudban is le vannak írva (a desztillált ivóvíz és a konyhasóval ételízesítés), tehát a vallásos
zsidók elõl sosem voltak eltitkolva!
Budapest, 2007. 02. 08.
Tisztelettel:
Tejfalussy András dipl. mérnök
magánvádló, felperes

MAGYAR HOLOKAUSZT ELHÁRÍTÁS:

EGÉSZSÉGVÉDELEM
(Közérdekû kárelhárítás a Ptk. 484-487. §. alapján.)
Az ANTIFIZIOLÓGIÁS só-összetételû étel, ital és a vírusszennyezett, vegyszeres ivóvíz is
nagyon alattomos betegség okozók. Az ezekkel népirtást is „egészségügyi reformnak” feltüntetõk az
élettani, fiziológiás optimum tizedére igyekeznek csökkenteni a keringésvédõ konyhasó-pótlást, s a
mérgezõ káliumvegyületekkel „mûtrágyázással” és "ételízesítéssel" a fiziológiás optimum tízszeresére,
sejtmérgezõre igyekeznek növelni a kálium bevitelt, tudva, hogy ezek impotenssé, meddõvé is tesznek.
Csak a nem kóser étrendûeket mérgezik, fertõzik. Ilyen „lassankénti népirtással” kb. 5 nemzedék ideje
alatt okozható teljes népkipusztulás (lásd: Mózes II.23.20-33., V.7.2,22.?!). Ezért lesz egyre több az
immunhiányos, rákos, vese- és szívbeteg, meddõ, buta, testi és lelki nyomorék magyar! Lásd a mérési
bizonyítékokat és az ivóvíz-desztillálással és fiziológiás-sózással védekezés módját a
www.aquanet.fw.hu honlapunkon. CD-másolata beszerezhetõ az alábbi címen: Antifasiszta Magyar
Létvédõ Körök Mozgalom, Tejfalussy András dipl. mérnök, 2621 Verõce, Lugosi u. 71., Tel.: 36-27/380665, tel/fax: 36-1-250-6064, mobil: 36-20-218-14-08, e-mail: ujvizforras@freemail.hu. Verõce,
2007.06.27. (Kód: TA-röplap)

Kedves Barátaim! Mit szóltok a honlapunkon látható feljelentõ irathoz
(code: EU-Interpolhoz-070617) és mellékleteihez? Szóljatok minél több
magyarnak, küldjétek meg minél több tisztességes szervezetnek és személynek az email címét, hogy tájékoztatni tudjam õket is arról, hogy kiderült az Ok-okozat
kalibráló pontos mérésekbõl, hogy a vezetékes ivóvíz klórozását túlélõ vírusok (1),
s a fiziológiásnál sokkal kevesebb konyhasót (2) és/vagy sokkal több káliumot (3)
tartalmazó élelmiszerek egyenként és együtt is BIOLÓGIAI-, S VEGYI FEGYVER
hatásúak: 1 befertõz, 2 és 3 elrontják a keringést és a sejtek membránját. Ezek
idõvel biztosan tönkreteszik az immunrendszert, a stressz elleni
védekezõképességet, mivel mérgezik a májat, mellékvesét, vesét, szívet, s elrontják
a keringést, véletlennek tûnõ életrövidítõ betegségeket, pl. fertõzéseket, infarktust,
meddõséget, rákot, elbutulást stb. okozva. Védekezni az ún. „kóser étkezéssel”
és/vagy a fiziológiás „VÉR ELEKTROLIT OPTIMUM PROGRAM” (VEOP)
szerinti táplálkozással lehet csak, azaz a tiszta desztillált ivóvízzel és a fiziológiás
mértékre növelt konyhasó-pótlással, s a kálium evés fiziológiásra korlátozásával,
a VEOP-ot és az eszközeit lásd a www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkon!
MIUTÁN E DOKUMENTÁCIÓ TERJESZTÕI ELÕSEGÍTIK A KIDERÜLT
MAGYAR HOLOKAUSZT ELLENI SIKERES VÉDEKEZÉST, LÁTHATÓ,
HOGY SZEMÉLY SZERINT KI MAGYARGYILKOS ÁLKERESZTÉNY,
KOMMUNISTA ÁLHUMANISTA STB. „TALMUD-SOFTWARE-s”!

Riadó!!
Code: Egeszsegvedelemhez090607

EGÉSZSÉGVÉDELEM
MITÕL LETT BETEGEBB, RÖVIDEBB ÉLETÛ, S MEDDÕBB A MAGYAR, MIÉRT
VESZÍT EL NAPONKÉNT 111, 30 ÉVENTE 1.000.000 „SZEMÉLYES ÉLETTERET”?!?
AZ OK-OKOZAT KALIBRÁLÓ MÉRÉSEK KIMUTATTÁK A HÁROM
FÕFELELÕSÉT: TÚLÉLIK AZ IVÓVÍZ KLÓROZÁSÁT A FERTÕZÕ VÍRUSOK (1), S
A NEM KÓSER ÉTEL ÉS ITAL (VÍZ) AZ EMBER ÉLETTANI SZÜKSÉGLETÉNÉL
SOKKAL KEVESEBB KONYHASÓT (2), DE TÚL SOK KÁLIUMOT (3) JUTTAT BE, S
EZEK EGYENKÉNT ÉS EGYÜTTESEN IS VEGYI FEGYVERKÉNT HATNAK: 1
BEFERTÕZ, 2 ÉS 3 ELRONTJÁK VALAMENNYI SEJT MEMBRÁNJÁNAK A
MÛKÖDÉSÉT, S EZZEL TÖNKTESZIK A MÁJAT, VESÉT, SZÍVET, KERINGÉST,
NEMI SZERVEKET, CSONTRENDSZERT, IDEGRENDSZERT. VÉDEKEZÉS: A
NÁTRIUM ÉS A KÁLIUM FIZIOLÓGIÁS PÓTLÁSA + DESZTILLÁLT IVÓVÍZ.
(WWW.AQUANET.FW.HU: „VÉR- ELEKTROLIT-OPTIMUM- PROGRAM”).

KIEGÉSZÍTÉSEK
1./

A 2008. 06. 05-i Solymári Konzervatív Köri elõadásom anyaga
A mérésekbõl kiderült élelmiszer-elrontási módszer a Mózes II. 23. 20-33.-ban is leírt "nem
kóser kenyérrel és -ivóvízzel" fajirtás megvalósulása. Az így kiirtandó népesség felé
meghamisítják és/vagy eltitkolják a mérések eredményeit. Pl. letagadják a túladagolt kálium májés vesemérgezõ fõhatását. Erre betanított orvosaik, gyógyszerészeik (és a természetgyógyászaik)
a mérési adat ellenes indokolásaikkal lebeszélik a kiirtani kívánt népet a többlet-kálium mérgezõ
hatását csökkenteni képes savanyú, (nátrium)sós, cukros ételekrõl és desztillált víz ivásról*, a
kóser étkezésûek védekezésérõl, s a nem kóser étkezésûek részére "bõven elegendõnek"
hazudják a növények túl kevés nátrium tartalmát, tiltják a nátrium sóval nátrium kiegészítést,
ivóvízként nátrium hiányos vizet ajánlanak, de nátriumhiány veszély miatt tiltják a vírusmentes,
méregmentes tiszta desztillált víz ivását. Olyan növények evésére bíztatnak fel, amelyekben sok
a kálium. Ilyen növények kinemesítése is a céljuk. Kálium vegyületek mûtrágyaként és étkezési
sóként használatával is növelik a nem kóser ételek és -italok kálium tartalmát. Ezek az élettanilag
optimális, azaz a fiziológiás nátrium- és kálium-pótlás ellenkezõjét kényszerítik rá a népre, ami
vegyi fegyver használat! A fiziológiás infúziós Ringer-oldatból is régóta ismert optimális
nátrium- és kálium pótlás azért nem valósítható meg szárazföldi növényekkel nátrium(só)
hozzáadás nélkül, mert alig van bennük nátrium, s - ehhez képest - viszont nagyon sok bennük a
kálium!

Nobel díjas mellékvese-kutatások is kiderítették, hogy az állatok és emberek csak látszólag
„szoknak hozzá” a folyamatos konyhasó hiányhoz és a kálium túladagolással folyamatosan
mérgezéshez. Ugyan elmúlnak a kezdeti mérgezési tüneteik, de ezután egyre nagyobb mértékben
lerövidül az életük, mert a konyhasó állandósul hiánya miatt besûrûsödik a vérük, s ettõl elromlik
a keringésük, többnyire kórosan megnõ a vérnyomásuk is, s pusztulni kezd a veseállományuk.
Kimutatták, hogy a szervezet a konyhasó hiányos és a káliumot túladagoló táplálkozás esetén is
elveszíti a stresszek, pl. a vírusok, mérgek, sugárzások stb. elleni védekezõ képességét. (A
konyhasó helyett evett kálisó - a szívet is legyengítõ hatásával - csak eleinte csökkenti a
vérnyomást, de egy idõ múlva ellenkezõleg hat.) A konyhasó-hiány és mérgezõ káliumtúladagolás miatt betegek a konyhasó-túladagolás és a káliumhiány tüneteit produkálják, ha túl
gyorsan fiziológiásra növelik a konyhasó-pótlásukat és fiziológiásra
korlátozzák a
káliumbevitelt, ezért is lehet õket könnyen becsapni. Lassan, méréssel ellenõrizve kell
visszaállítani a fiziológiás pótlást! A gyógyszertárban vehetõ tiszta konyhasóval (NaCl), a
házilagos ivóvíz-desztillálással, s az egyes élelmek káliumtartalma saját mérés segítségével
ellenõrzésével kell védekeznünk (másképp nem tudható meg az élelmiszerek tényleges
káliumtartalma, amióta a káliumsókkal mûtrágyáznak és ízesíttetenek is a „kunbélások”).
Verõce, 2008. 06. 08.

Kapta: A Váci Rendõrség is! (rkp@dunaweb.hu)

Dátum:
2008. jún. 08. Vasárnap 12:11:55
Feladó:
Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>
Címzett:
dobos@nemzetor.hu
Másolat:
vekokabel@t-online.hu, rkp@dunaweb.hu, szilvia.szotak@keh.hu,
biolaci@freemail.hu, zoldek@vnet.hu, ujvizforras@freemail, hu
Tárgy: A magyar népet irtók korrumpálják a rendõröket?
Melléklet:
KonzervativLetvedelem080605.jpg
2./

Tisztelt Hölgyek és Urak, lapszerkesztõk, hivatalnokok,
szervezeti tagok, ill. magánszemélyek!
Ezúton is arra kérek mindenkit, hogy a csatolt leírásban ismertetett, a rendõrségnek
feljelentésként is megküldött - népirtási jellegû – bizonyított közveszély miatt, figyelembe véve a
www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon közzétett konkrét mérési bizonyítékokat,
szíveskedjenek a hatókörzetükbe tartozó minél több, lehetõleg valamennyi üzlet vezetõjénél
elintézni, hogy haladéktalanul tüntessék fel minden étkezési só, "sópótló", s minden más
élelmiszer (étel, ital, stb.) valódi káliumtartalmát. Kérem Önöket, hogy szíveskedjenek
tájékoztatást adni az e téren elért eredményekrõl, ill. esetleges elutasításokról és azok bármiféle
indokolásairól a részemre is, hogy ezeket is
közzétehessem a honlapunkon.
3./
Human-kontroll
Tisztelt Hölgyek és Urak !
Akit ez a kiderült népirtás folytatás annyira sem zavar, hogy meg sem próbál tenni a
haladéktalan leállítására, véleményem szerint csak megjátssza, hogy magyar, s nem méltó a
bizalomra!
Verõce, 2008. 06. 08.

Dátum:
2008. jún. 08. Vasárnap 14:46:37
Feladó:
Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>
Címzett:
dobos@nemzetor.hu
Másolat:
apor45@t-online.hu, magyarvilag333@freemail.hu, ujvizforras@freemail.hu
Tárgy: A magyarokat irtók a rendõröket is korrumpálják?
Melléklet: Egeszsegvedelemhez090607.rtf
4./
Rendszerváltást szervezõ tisztelt Hölgyek és Urak!
A vegyi fegyverek ellenünk felhasználtatását teljes mértékben bizonyítják a honlapunkon
közzétett konkrét mérési dokumentumok. Kérem, hogy valamennyi, a valódi rendszerváltást
szorgalmazó szíveskedjék megismerkedni a mellékletben dokumentált üggyel és elõsegíteni a
leírt módokon történõ személyes védekezést az adott népirtás ellen, vagy az elmulasztása esetén,
arról szíveskedjék elfogadható bizonyítékokat, magyarázatokat felvonultatni.
A Magyar Világ lapban Lakatos Pál által most leközöltek szerint is, az Antall
kormányban nagy számban voltak beépített ügynökök, akik látszatra ugyan a magyar érdekeket
képviselték, de valójában éppen az ellenkezõjét szolgálták. Miután az ilyeneket csak a
legfontosabb ügyekben személyesen megtett (vagy meg nem tett) cselekedeteik tudják leleplezni,
ezúton azt javaslom, hogy adjunk mindenkinek egy „legeslegfontosabb ügyben” konkrét
személyes
cselekvési
vagy
nem
cselekvési
lehetõségeket.
Kevés legeslegfontosabb tennivalónk lehet annál, mint a magyar népet vegyi fegyver
felhasználásával kiirtó, folyamatban lévõ, a mellékletben dokumentált program szerinti
életrövidítések
és
ivartalanítások
ellen
a
védekezések
megszervezése.
Verõce, 2008. 06. 08.
A levél óriásfájlt tartalmaz.
Fájlnév: TejfalussyAndrasEmailKonyv3.rtf (351Kb), Letöltés:
http://freemail.hu/oriaslevel/download.php?id=2bb1186553afd5d14cdb6cb3684f475f
5./
* Utóirat
Az élettanilag optimális, vagyis fiziológiás (ami felnõttnél kb. 15-25 gramm/24óra) mértékû
konyhasó-pótlás a mérgezõ káliumtöbblettõl (ioncserével, a vese útján) való gyorsabb
megszabaduláshoz is kell. A vesének a desztillált ivóvíz és a savanyító hatású ételek is segítenek
eltávolítani a mérgezõ káliumtöbbletet. Kálium túladagoló étkezésnél kedvezõ lehet a több cukrot
tartalmazó élet, ital is, mert ezek hatására a vérbõl a sejtek ideiglenesen kivonják a veszélyes
káliumtöbbletet, s lehetõséget biztosítsanak arra, hogy a kálium miatt lelassult mûködésû
vesének legyen elegendõ ideje eltávolítani a mérgezõ többlet káliumot.
A nátriumnak a vérben lévõ mennyiségétõl közvetlenül függ a vér viszkozitása, azaz a
mozgékonysága, a keringés ezért romlik el, ha az ételek nem pótolják az izzadsággal és/vagy
vizelettel elvesztett nátriumot megfelelõen. Erõs izzadással akár napi 18 gramm konyhasót is el
lehet veszíteni, vagyis a szervezet nátrium tartalmának egy igen jelentõs részét, de egy
legyengült, nem izzadó felnõtt szervezetébe is napi 18 gramm konyhasót
szoktak bejuttatni gyógyítási célból, a napi 2 liter Ringer fiziológiás infúziós oldattal, de csak
30-szor kevesebb káliumkloridot, ugyanis ez a vér számára a tényleges élettani optimum !

Napi 5-8 gramm káliumsó (káliumklorid vagy káliumcitrát) vagy annál többnek az ételekkel,
italokkal bejutatása minden egészséges felnõttnél is rontja a szívmûködést, s ezt az EKG
torzulása közvetlenül is mutatja! Pedig ennyi káliumsóban csak 2,2-3,6 gramm kálium van! A
klinikai kísérletek során a szájon át egy órán belül bejuttatott 1-2 gramm (vízben feloldott)
kálium is mindegyik, a kísérlet megkezdésekor még egészséges felnõttnél a felére csökkentette le
a vizelet-kiválasztást. És a 4 gramm káliumsó pedig a vér káliumtartalmát mindegyiküknél,
kivétel nélkül, a mérgezési küszöb 5 mmol/liter fölé emelte. Ehhez képest, ezeket a hivatalos
kísérleti eredményeket mindenhol letagadva, szembehazudva, még az országgyûlésben és a
rendõrségen is, a hazai hivatalos szervek, egyes egészségügyi miniszterek, valamint az ÁNTSZ és
az OÉTI és az egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia egyes vezetõ hangadói, pl.
olyanokat állítanak, hazudnak, hogy: „a szájon át egyszerre bejuttatott 18 gramm kálium is
biztosan ártalmatlan”, s beszabályozták az „átlagos magyar ember” napi átlagos étkezési
káliumpótlását a 3,5 grammnál is nagyobbra! A boltok tele vannak kálisóval kevert
szabványsértõ étkezési sókkal, s nemrég pl. arra kapott szabadalmat egy gyógyszerész, hogy
40% kálisóval keveri a konyhasót, s fûszerekkel elfedi a kálisónak a mérgezõ hatását jelzõ
kesernyés, maró ízét! Ki merem jelenteni, hogy teljesen korrupt az élelmezési alapanyagokat és a
gyógyszereket engedélyezõ hazai hatóság minden szintje, s az õket felügyelõ valamennyi
szervezet vezetõsége. Például olyan orvosi káliumtablettát engedélyeztek, hoztak forgalomba
(Kálium-R), amelyik a klinikai kipróbálása során sorozatosan felmarta az emberek gyomor- és
bél-nyálkahártyáját, mert azokra (kb. minden 10. ilyen tabletta) órákra feltapadt! E tablettákat a
gyógyszertári számítógépben lévõ hatás ismetetõ azzal ajánlja, hogy „kíméli a gyomor- és
bélnyálkahártyát”, azaz szembehazudják a gyógyszerészek részére is a mérést.
Sajnos a legtöbb mai magyar orvos - még ha esetenként õ a miniszter, akkor is - nem emlékszik,
vagy nem akar emlékezni a középiskolában és orvosi egyetemen általa is tanult biológiai és
orvosi élettani alapokra. Sõt a legegyszerûbb klinikai mérési diagramok értelmezésében sem
kellõen jártasak. Emellett például sikerült elfelejteniük, hogy a sejtek döntéseit a sejtmembrán
állapota mennyire befolyásolja, elsõsorban a sejtmembránokban lévõ ún. „nátrium-kálium
pumpa”, s hogy sejtmembránok ezen mechanizmusa a sejtet körülvevõ, azzal közvetlen
kontaktusban lévõ vérnek (a H2O-ból, nátriumból, káliumból és klórból összetevõdõ ún.
„vérelektrolitnak”) a pillanatnyi káliumtartalma mennyire közvetlenül meghatározza a sejtek
belsõ mûködését és az egymással való kapcsolatait. Miért nem emlékeznek arra - s lehet, hogy
ebben egyes tankönyvek is hibásak, amelyek mérési adat ellenesen, hamisan és/vagy
félreérthetõen, félremagyarázhatóan rögzítik a káliummal kapcsolatos mérgezõségi és nemmérgezõségi határértékeket -, hogy ha bármely okból, s ez lehet pl. az étkezési kálium
túladagolás is, 5 mmol/liter fölé növekszik a vérben a kálium koncentráció, akkor kedvezõtlen
folyamatok indulnak be valamennyi sejtben! Mindegyik orvosnak tudnia illene, mivel õk az
emberek jó egészségéért nem csak az orvosi esküjük miatt, de büntetõjogi alapon is közvetlen
kárfelelõséggel tartoznak (ahol jogállam van, s jelen ügy is bizonyítja, hogy hazánkban ennek
halvány nyoma sincs), pl. tudniuk kellene a magyarul is kapható, „A tested vízért kiált” címû
orvosi szakkönyv alapján is, amely a legkorszerûbb amerikai tudományos orvosi kutatások
eredményein alapul, hogy ha tartósan túl kevés a konyhasó a vérben, akkor a sejtek belül
lesavanyodnak, s ez tönkretheti az örökítõ anyagukat, a DNS-t, s emiatt elrákosodási stb.
egészségrontó folyamatok indulhatnak be!

ENERGIAVÁLSÁG ELHÁRÍTÁS
_________________________________________________________________________________________
Iratjel: EromuGeotermikusraAtallitas080423

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁST KÉRVE a MAGYARORSZÁGI ERÕMÛVEK
VULKÁNI HÕVEL TERMELT GÕZRE ÁTÁLLÍTÁSÁHOZ, A MAGYARORSZÁGI
PÉNZÜGYMINISZTER kezéhez:
A Ptk. 484-487. §. alapján a magyar állam ezt elmulasztó szervei helyett végzett közérdekû
kárelhárítási fejlesztõi munkám eredményeként, a szerzõi jogaim fenntartásával, Hazánkbeli és
Európai Uniós hasznosításra, ezúton megküldöm a mellékelt komplex energiaellátó létesítmény
fejlesztési javaslatomat és ahhoz tartozó létesítmény bázisterveimet, az annak alapján
realizálható tényleges beruházási és üzemeltetési megtakarítás alapján a részemre, ill. jogutódaim
részére folyamatosan fizetett 0,02 % létesítmény tervi szerzõi jogdíj igénylésével.
KÖZÉRDEKÛ NYILVÁNOS JAVASLATOM A MEGLÉVÕ ATOM-, SZÉN-, OLAJ- ÉS
GÁZTÜZELÉSÛ ERÕMÜVEK GÕZTURBINÁINAK GEOTERMIKUS ENERGIÁVAL
FEJLESZTETT GÕZRE ÁTÁLLÍTÁSÁRA, S AZ ÚJAK AZZAL MÛKÖDTETÉSÉRE
(az energia ellátás szervezésében jártas Dr. Kapolyi László akadémikus úr kezéhez a kormánynál
elõterjesztéséhez a mai napon megküldött közérdekû javaslatom szövege): „A Sólyom Lászlóhoz
2008. 01. 24-én benyújtott, mellékelt közérdekû javaslatom (1) benyújtását követõen, egyelõre
2008. április 14, 16, 21, május 1, 2, 9. idõpontokban, elkezdték vetítgetni a National Geografic
televízió magyar nyelvû mûsorában, „Különleges építmények: Geotermikus erõk” címmel azt, az
elõzõleg a magyarok elõl (is) eltitkolt információkat nyilvánosságra hozó dokumentumfilmet,
amelyben szerepel egy 30 évvel ezelõtt feltalált, kõzetolvasztással mûködõ fúróberendezés,
amivel a legkeményebb grániton át is könnyen lehet akár a 15.000 méter mély fúrólyukakat is
készíteni. Erre való tekintettel JAVASLOM KORMÁNY SZINTEN IS ELÕTERJESZTÉSRE,
HOGY VÁSÁROLJUK MEG ENNEK A FÚRÓLÉTESÍTMÉNYNEK AZ ALKALMAZÁSI
JOGÁT ÉS EZÚTON OLDJUK MEG MAGYARORSZÁGON, HOGY AZ ERÕMÛVEK
GÕZTURBINÁIT GEOTERMIKUS ENERGIÁVAL TERMELT GÕZZEL HAJTSUK.
National Geografic televízió „Különleges építmények: Geotermikus erõk” címmel publikált
dokumentumfilmjének a tartalma az internetes ismertetése alapján: „A fosszilis tüzelõanyagok
elégetése által elõidézett globális felmelegedés elõrehaladtával a kutatók figyelme egyre inkább a
megújuló, környezetre nem káros energiaforrások felé fordul. Ilyen „zöld” energiaforrás lehet a
Föld belsõ hõje - amennyiben a geológiai adottságok és a rendelkezésre álló technológia lehetõvé
teszik a felszínre hozását. A filmben elõször az energiaigénye 70%-át már ma geotermikus
energiából fedezõ Izlandra látogatunk, majd felkeressük a világ legnagyobb geotermikus
erõmûvét Észak-Kaliforniában, végül pedig vezetõ kutatókat hallunk arról, hogy miként lehetne
nemcsak még mélyebbre fúrni, de még nagyobb területeket ellátni a Föld belsõ hõjével - a légkör
átlaghõmérsékletének csökkentése érdekében.”
Melléklet: A Sólyom László köztársasági elnökhöz 2008. 01. 24-én általam benyújtott 4 oldalas
kárelhárítási közérdekû bejelentés/javaslatom a komplex létesítmény bázisterveimmel: „Code:
EnergiaValsagElharitoLetesitmenyterv1a, ,,,2a, ..3a”, + egy megkritizált „Mi az emberi igazság:
a fenntartható fejlõdés vagy a fenntartható élet” c. cikk (Magyar Világ, 2008. nov. 29., 14. oldal).
Budapest, 2008. 04. 23.
Tejfalussy András

3/3. Code: EnergiaValsagElharitoLetesítmenyterv3a
Sólyom László Köztársasági Elnökhöz benyújtott

Kárelhárítási közérdekû bejelentés/javaslat a Ptk. 484-487. § alapján:
MIÉRT A VULKÁNI HÕENERGIÁT HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK ITT
BEMUTATOTT BÁZISTERVEI ALAPJÁN CÉLSZERÛ ELHÁRÍTANI AZ
ENERGIAVÁLSÁGOT?
Mi okozza az energiaválságot?
Elsõsorban az, hogy miközben egyes népek a gyorsuló ütemben kifogyó, egyre dráguló
hagyományos (fa, szén, olaj, gáz stb.) energiahordozók használatára alapozva túlszaporodnak,
nem gondoskodnak sem a létszámukkal arányos energiapótlás fennmaradásáról, sem a
túlszaporodásuk megfékezésérõl, pedig tudják, hogy ez törvényszerûen népirtó, területrabló
háborúkhoz vezet!
Másfelõl az a fõ oka az energiaválságnak, hogy egyes népek élelmiszert termelnek az olyan
területeken is, a fokozottan energiaigényes mûtrágyák, öntözés, mesterséges fényforrásokat
alkalmazó üvegházak, növényvédõ mérgek stb. segítségével, ahol másféleképpen nem lehet,
vagy csak sokkal kevesebb élelmiszert lehetne elõállítani. Emiatt a népek elszaporodnak a
fenntartásukat a jelenlegi energiapótlási módszerekkel hosszabb idõre gazdaságosan biztosítani
képtelen területeken is, lásd Izrael!
Nem tudták-e elõre, hogy e termõterületek tönkremennek az intenzívebb növénytermesztés miatt
megnõtt párolgási vízveszteség következtében, a talajvíz-szintnek a gyökérzóna alá
süllyedésétõl, és hogy a termelési költségek fokozódnak az energia ár növekedés miatt, s hogy a
túlszaporodott lakosság majd vagy helyben marad és akkor éhenhalhat, vagy „másik hazát” kell
magának kerítenie? Nem gondolták, hogy életre-halálra menõ világháborúk lesznek emiatt? Vagy
tudatosan szervezik, ösztönzik a túlszaporodást, azért, hogy az azzal járó népirtásra felbíztatási
lehetõség növelje a fegyvereladási és ingatlanüzleti profitot? Mindent „tudnak, mernek, tesznek?
Mi a humánus, gazdaságos környezetkímélõ megoldás?
Lehet más megoldás, mint a Tácsi István által írt „Mi az emberi igazság: a fenntartható fejlõdés
vagy a fenntartható élet? (4)” címû cikk (Magyar Világ, 2007. november 29., 14. oldal) szerinti
„szükségszerû lakosság-kiirt(ód)ás”? Persze hogy van! Például az alábbi „software” is megoldás:
Elõször is az egyes népek túlszaporodását és azon alapuló energiaválságot szervezõkkel meg kell
fizettetni mindazoknak a kárát, akiknek miattuk kell/ett elvándorolniuk és/vagy háborúskodniuk.
Másodszor: a túlszaporodott népek humánusan csökkentsék normálisra saját létszámukat az egy
gyermekes családok (gazdasági, tanulási stb. elõnyök biztosításával) „államilag premizálásával”.
Harmadszor: a vulkáni (geotermikus) hõvel lehet termelni annyi hõenergiát és azzal villamos
energiát, s ez utóbbival gépjármû hajtóanyag hidrogént, de mûtrágyát stb. is, ami megszünteti az
energiaválságot. E létesítmények bázisterveit lásd az „EnergiaValsagElharitoLetesitmenyterv1a”
és „...2a” mellékletekben, s a www.aquanet.fw.hu internetes tudományos honlapunk alapján!
Budapest, 2008. 01. 24.
ALL RIGHTS RESERVED!
Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló
(1-420415-0215, H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.)
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AZ ENERGIAVÁLSÁGOT A VULKÁNI HÕENERGIA HASZNOSÍTÁSA
ÚTJÁN ELHÁRÍTÓ LÉTESÍTMÉNY KOMPLEX BÁZISTERVE
1./ AZOKBÓL A TERVEKBÕL ÁLL, AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT
MÓDSZEREKKEL DOKUMENTÁLJÁK AZ ADOTT VULKANIKUS (GEOTERMIKUS)
HÕCENTRUM ELHELYEZKEDÉSÉNEK, S A LÉTESÍTMÉNY TELEPÍTÉSÉNEK A
HELYÉN MEGLÉVÕ TEREPVISZONYOKNAK ÉS A TERVEZETT HÕHASZNOSÍTÁSI
TECHNOLÓGIÁKNAK MEGFELELÕ HÕCSERÉHEZ SZÜKSÉGES FÖLD-FURATOK
TÉRBELI ELRENDEZÉSÉT,
2./ AZOKBÓL A TERVEKBÕL ÁLL, AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT
MÓDSZEREKKEL DOKUMENTÁLJÁK A FÖLD ADOTT HELYÉN LÉVÕ VULKÁNIKUS
(HÕCENTRUM) FELÉ IRÁNYULÓ FURATOK IRÁNYAIT, MÉRETEIT ÉS ANYAGAIT,
3./ AZOKBÓL A TERVEKBÕL ÁLL, AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT
MÓDSZEREKKEL
DOKUMENTÁLJÁK
AZ
ADOTT
(GEOTERMIKUS)
HÕHASZNOSÍTÁSI CÉLNAK MEGFELELÕ HÕSZÁLLÍTÓ KÖZEGNEK A KI- ÉS
BEVEZETÕ FURATAI FALAZATAI ÉS AZ EZEN FURATOKHOZ CSATLAKOZÓ
CSÕVEZETÉKEK KONSTRUKCIÓIT,
4./ AZOKBÓL A TERVEKBÕL ÁLL, AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT
MÓDSZEREKKEL DOKUMENTÁLJÁK A GEOTERMIKUS HÕT A HÕCENTRUMBÓL
KIVONÓ HÕKÖZVETÍTÕ ANYAGOT, S AZ AZT MOZGATÓ ÉS TÁROLÓ EGYSÉGEKET,
5./ AZOKBÓL A TERVEKBÕL ÁLL, AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT
MÓDSZEREKKEL DOKUMENTÁLJÁK A GEOTERMIKUS HÕT HASZNOSÍTÓ,
ÖNMAGUKBAN ISMERT ELVÛ ÉS ELRENDEZÉSÛ ÉS/VAGY SPECIÁLISAN
TERVEZETT ÚJTÍPUSÚ HÕHASZNOSÍTÓ EGYSÉGEKET, PL. ÖNMAGÁBAN ISMERT
FÛTÕMÛVEKET, IVÓVÍZDESZTILLÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKET, GÕZTURBINÁKAT ÉS
AZOKHOZ CSATLAKOZÓ ÁRAMFEJLESZTÕ EGYSÉGEKET, ELEKTROMOS
ÁRAMMAL VALÓ VÍZBONTÁSSAL ILL. LEVEGÕBONTÁSSAL A DUGATTYÚS ÉS
TURBINÁS ROBBANÓMOTOROK HAJTÓANYAGAKÉNT, FÛTÕANYAGKÉNT, ILL.
MÛTRÁGYA- VAGY MÛANYAG STB. ALAPANYAGKÉNT HASZNÁLHATÓ GÁZOKAT
ELÕÁLLÍTÓ, TÁROLÓ, ELOSZTÓ, SZÁLLÍTÓ, FELHASZNÁLÓ EGYSÉGEKET, STB.,
6./ AZOKBÓL A TERVEKBÕL ÁLL, AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT
MÓDSZEREKKEL DOKUMENTÁLJÁK A HÕCSERÉT- ÉS HÕHASZNOSÍTÁST
VEZÉRLÕ ÉS FELÜGYELÕ, ÖNMAGÁBAN ISMERT ÉS/VAGY ÚJ BERENDEZÉSEKET
(HARDWARE, SOFTWARE),
7./ AZOKBÓL A TERVEKBÕL ÁLL,
MÓDSZEREKKEL
DOKUMENTÁLJÁK
ÖNMAGUKBAN
ISMERT
ÉS/VAGY
LÉTESÍTMÉNYEKET.

AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT
A
FENTIEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ,
ÚJDONSÁGOT
JELENTÕ
EGYÉB

Budapest, 2008. 01. 22.
ALL RIGHTS RESERVED!
Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló
(1-420415-0215, H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.)
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AZ ENERGIAVÁLSÁGOT VULKÁNI HÕENERGIA HASZNOSÍTÁSA ÚTJÁN
ELHÁRÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK (TELEPÍTÉS-CENTRIKUS) BÁZISTERVEI
I./ Gõzgépek hajtására közvetlenül alkalmas magas hõmérsékletû (vulkáni) hõcentrumot
hasznosító létesítmények hõcserélõi és földfuratai elõnyös elrendezéseinek bázistervei:
1. A hõcentrumot képezõ olvadékot (magmát) tartalmazó földfelszíni képzõdmény (a vulkáni
kúpban lévõ kráter) oldalában a vízszinteshez közeli tengelyû földfuratok /hõelvonó közeget
keringetõ csövek, ill. alagutak/ vannak elhelyezve.
2. A hõcentrumot képezõ földfelszín közeli magma közelében kialakított, és/vagy természetes
üreg(ek) van(nak), s ahhoz vannak csatlakoztatva a hõelvonó közeget keringetõ csövek, ill.
alagutak.
3. A hõelvonó közeget keringetõ, az 1 és 2. pont szerinti elrendezésû földfuratok /csövek, ill.
alagutak/ a hõcentrumot képezõ magmaközeli tengerfenéken vagy óceánfenéken vannak
elhelyezve, s a megfelelõ hõhasznosító egységekhez (önmagukban ismert módokon) vannak
csatlakoztatva.
II./ Gõzgépek meghajtására közvetlenül nem alkalmas közepesen magas hõmérsékletû
(geotermikus) hõcentrumot hasznosító létesítmények hõcserélõi és földfuratai elõnyös
elrendezéseinek bázistervei:
1. A hõcentrumok természetes eredetû üregekbõl, pl. a szénkitermelés, gázkitermelés vagy
olajkitermelés után visszamaradt, kellõen magas hõmérsékletû hõcserélõ üregekbõl állnak, s
ezekhez vannak csatlakoztatva a hõelvonó közeget keringetõ csövek, ill. alagutak, azokhoz pedig
megfelelõ hõhasznosító egységek vannak (önmagukban ismert módon) csatlakoztatva.
2. A hõcentrum pl. mélyfúrással kialakított, megfelelõ átmérõjû, az elérni kívánt környezeti
hõfoknak megfelelõ mélységû földfurat(ok)ból áll, amely(ek)ben megfelelõ hõmérsékletre
melegszik fel a benne keringetett hõelvonó közeg. A furatok mélysége az adott helyen lévõ
geotermikus hõmérséketi gradiens alapján elérni kívánt mélységi hõmérsékletnek felel meg.
(Magyarországon az átlagos geotermikus hõmérsékleti gradiens kb. 1 Celsius fok / 20m.)
3. A hõcentrumok mélyfúrással, pl. függõlegesen haladó, felfüggesztett „alagútfúró pajzzsal”
kialakított földfuratokból állnak, amelyek a hõelvonó közeg be- és kivezetésére szolgálnak, s a
hõcserélõ közeg áramoltatásához megfelelõen kiszámított átmérõjûek, s a segítségükkel elérendõ
hõcentrum hõmérsékletnek megfelelõ mélységûek, és ezekhez a be- és kivezetõ földfuratokhoz
azokat egyetlen áramlási rendszerré alul összekapcsoló, a szükséges mértékû hõcseréhez
megfelelõ falfelületû hõcserélõ üreg(ek) vannak csatlakoztatva, s ezekkel van biztosítva, hogy a
hõelvonó közeg kellõen nagyméretû felületen valósítson meg hõcserét a hõcentrum falával.
Adott esetben a hõcserélõ üreg fala az oldódását és/vagy a külsõ vízbetörést és/vagy a hõcserélõ
közeg elszivárgását akadályozó - önmagukban ismert módon kialakított - bevonattal van ellátva.
Budapest, 2008. 01. 22.
ALL RIGHTS RESERVED!
Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló
(1-420415-0215, H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.)
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Panaszbejelentés a köztársasági elnökhöz
E-mail útján: szilvia.szotak@keh.hu, és FAXON is: +36-1-224-5002
Tárgy: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. június 02-én kelt, JKH-101/2/2008.
iktatószámú, „válasza”, melyben a Tejfalussy András által benyújtott közérdekû bejelentésnek
sem a dátuma sem a konkrét témája nincs megnevezve, s az általuk hivatkozott ügyészségi
átküldés dátumára, iktatószámára, tárgykörére sincs valamely konkrét azonosítható adat
megadva.
Copy: KvVM-nek, fax: +36-1-201-4962
E minisztérium "szakvezetõsége" a geotermikus (=vulkáni) hõvel fejlesztett gõzzel hajtott
turbinák által megvalósítható környezetkímélõ villamos energia és azzal fejlesztett hidrogén és
oxigén (a fosszilis tüzelõanyagokat pótló) motorhajtóanyag termelést miért nem akarja fontos
környezetvédelmi módszerként alkalmazni? Azért, mert még nem látják biztosítva a
(korrupciós?) érdekeik érvényre jutását ezen az új területen?
Miért nevezik (megszokott, kötelezõ talmudi pimaszkodás a nem zsidó kárelhárító közérdekû
ügyvivõvel szemben?), a dátuma és a tárgya megnevezését is mellõzve, "irományoknak" az
energiaválság-elhárítására a köztársasági elnökhöz címzett közérdekû javaslatomat? Tilos
egyértelmûen azonosíthatóan hivatkozniuk a nem zsidó mérnök által az államhoz benyújtott
közérdekû kárelhárítási terv javaslat tárgyát és dátumát?
Mivel a levelük szakszerûtlen is és jogszerûtlen, s azt bizonyítja, hogy alkalmatlanok a
közérdekû javaslatom magyar nemzeti érdekeknek megfelelõ befogadására, küldjék azt vissza az
ügyészséghez, ill. a köztársasági elnöknek, hogy õk keressenek olyan hivatalt, ha itt nincs, hátha
esetleg az EU-nál van (?), ahol nem az cél, hogy a környezetszennyezõ és növekvõ költségû,
jelenleg domináló, "hagyományos" energiatermelési és energia-felhasználási módok, s emiatt az
energiaválság minél tovább fennmaradjanak, a nemzetellenes profitszerzések elõsegítésére!
A múlt év június elejétõl naponta legalább 8 órát dolgoztam ezen a kárelhárítási javaslatomon.
Ezért kérem a részemre újítási elõleg fizetését, megbízás nélküli ügyvitel alapon, a Dr. Illés
Zoltán államtitkár úr által aláírt korábbi I-1077/1990. KTM. szerzõdésem szerinti 125 US
dollár/mérnöknap díjnormával.
Verõce, 2008. 06. 15.
Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló, korábbi KTM megbízott
Verõce, 2008. 06. 15.
Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló
korábbi KTM megbízott
_____________________________________________________________________
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NYÍLT LEVÉLKÉNT
Utóirat a Dr. Sólyom László részére e-mail útján is megküldött elõbbi panaszbejelentéshez:
Ön dr. Sólyom László köztársasági elnök úr igazából nem is "környezetvédelmi
elkötelezettségû"?
Ön, Dr. Sólyom László, válaszra sem méltatja az energia-válság elhárítási módjára vonatkozóan
f. év január 24-én Önhöz benyújtott közérdekû javaslatomat. Nevezetesen azt, hogy az
elektromos áramot termelõ erõmûveket és a fûtést geotermikus energiával termelt gõzre lehet
átállítani, s az így nyerhetõ olcsó és kifogyhatatlan elektromos árammal a vízbõl oxigént és
hidrogént, vagyis tiszta üzemanyagot is lehet termelni, s a gõz visszahûtésénél kinyerhetõ
energiával vízdesztillálás útján olcsón lehet biztosítani a tiszta ivóvizet is.
A mindezek biztosításra vonatkozóan Önhöz benyújtott bázistervemet, ezt a közérdekû
javaslatomat, az ügyészségnek is megküldtem a fokozott jogbiztonság érdekében. De az
ügyészség, az érdemi ügyintézés helyett, a mellékletként csatolt azonosíthatatlan hivatkozású, a
fizetséget elhárító levelet íratta a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal. Az irat aláírója
- az országunk érdekében végzett kálium mérgezési kár elhárítási munkáink (bíróság felé is)
letagadásában korábban jeleskedõ -dr. Erdei György, a KvVM jogi „szakállamtitkára”.
Verõce, 2008. 06. 15.
Tejfalussy András
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Tisztelt Hölgyek és Urak!
Szíves tájékoztatásul, Dr. Sólyom László köztársasági elnök úr tényleges "környezetvédõsége" és
valódi jogi korrektsége közvetlen leméréséhez. Ahogy azt a hazai kísérleti fizika nagyra becsült
professzora, néhai Dr. Nagy Elemér is mondta: "Megfelelõ módon perturbálás útján lehet csak
valóban megismerni a rendszereket ".
Verõce, 2008. 06. 15.
Tisztelettel: Tejfalussy András

Code: Hydrotermal-Potter-080509
Jared Potter mérnök úr részére
GEO Potter Drilling cég
Tisztelt Uram!
Mint környezetvédõk (honlapunk: www.aquanet.fw.hu) ezúton gratulálunk a
hidrotermikus fúró létesítményükhöz , s azt a világ napjainkban egyik
legfontosabb, legszükségesebb technikai fejlesztési eredményének tartjuk, a
National Geografic Channel Televízióban „Geotermikus energia” címmel
bemutatott dokumentumfilmben látott mûködése alapján.
Hazánkban, Magyarországon alkalmazni szeretnénk, ill. ezt ajánljuk mindenhol,
ahol csak lehetséges.
Szeretnénk kifejezni megdöbbenésünket azon, hogy egy „garázsszerû”
építményben kellett Önöknek egy ennyire fontos fejlesztési munkát folytatniuk,
miközben mások álmegoldás-fejlesztési munkái sok milliárd dollár támogatásban
részesülnek!
Hogyan tudnánk Önökkel együttmûködni a megoldásuk Magyarországon minél
hamarabb, minél szélesebb körben való megvalósulása, alkalmazása érdekében?
Hungary, 2008. 05. 09.
Tisztelettel:
Tejfalussy András
dipl. mérnök feltaláló
Biczók Gyula PhD
dipl. vegyész
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GEOTERMKUS HÕHASZNOSÍTÁSRA VONATKOZÓ KÖZÉRDEKÛ HÍREK
A MAGYAR TERMÁLENERGIA TÁRSASÁG honlapjáról (demo):

Üdvözöljük honlapunkon!
Honlapunkat azzal a szándékkal indítottuk útjára, hogy a geotermikus energia jövõjérõl és
megérdemelt gazdasági szerepérõl a lehetõ legkörültekintõbben tudjuk tájékoztatni Önt.

Kellemes szörfözést kíván Önnek:
a Magyar Termálenergia Társaság

IV. Kisteleki konferencia
Pátzay György 2008-03-05
A konferencián elõadások hangzottak el, melyek honlapunkról letölthetõk. Az elõadások
után vita hangzott el a hazai geotermia fontos kérdéseirõl és a résztvevõk elfogadták a 2.
Kisteleki deklarációt a geotermiáért

______________________________________
Geotermikus energiával fûtene Pécs
Menedzsment Fórum 2008-01-03
A föld mélyebb rétegeinek hõenergiáját szeretné hasznosítani épületek fûtéséhez és
villamosenergia-termeléshez Pécs önkormányzata, mely csütörtökön a baranyai
megyeszékhelyen együttmûködési megállapodást kötött a Pannonplast Polifin A Kft-vel a
Mecsek geotermikus kutatásairól.
Tasnádi Péter polgármester a megállapodás aláírását követõ sajtótájékoztatón elmondta: a város
támogatja, hogy a Pannonplast Nyrt. 100 százalékos tulajdonában lévõ társaság kutatófúrásokat
végezzen a Mecsekben, s ha azok eredménnyel járnak, az energia hasznosítására közös céget
alapítanak, amelyben Pécs 10 százalékos tulajdonrészt szerez.
Hangsúlyozta, hogy a baranyai megyeszékhely számára nélkülözhetetlen az alternatív energiák
jövõbeni hasznosítása. A városban 31 ezer lakossági és 400 közületi fogyasztó távhõellátását
ugyanis a gázzal és biomassza üzemû Pécsi Hõerõmû egyedüliként biztosítja, ez pedig komoly
függõséget jelent. A geotermikus energia a gáznál 10 százalékkal olcsóbb és 20-25 éven át tartó
hõ- és áramszolgáltatást tenne lehetõvé.
Bokorovics Balázs, a Pannonplast Nyrt. igazgatóságának elnöke arról szólt, hogy Magyarország
igen gazdag geotermikus energiában. Erre alapozva a Pannonplast Polifin A Kft. egy izlandi
tervezõ cég közremûködésével eddig országosan mintegy félmilliárd forintot költött elõzetes
felmérésekre.

Hozzátette: bár végleges eredmények március végére várhatóak, az már most elmondható, hogy
20-30 helyszínen van esély a jövõbeni hasznosításra, 11 önkormányzattal pedig már szerzõdést is
kötöttek.
A cégvezetõ elmondta, hogy a tesztfúrások helyszínenként 200-500 millió forintba kerülnek, a
2000-3000 méter mélyrõl feljövõ víz, ha az legalább 85 Celsius fokos, hõmérsékletétõl függõen
fûtésre, vagy villamosenergia-elõállításra is hasznosítható.
_____________________________________________________

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), 2007.
__________________________________

Izlandiak termálenergiára állítanának át egy szlovák szénerõmûvet
Népszabadság Online 2007-05-03
Az izlandi Enex energiacég - amely a hévízzel mûködõ erõmûvek egyik specialistája szeretné megszerezni egy kassai szénerõmû többségi részét, majd azt termálvizes erõmûvé
átépíteni.
Izlandi sajtójelentések a terv költségét 60 millió euróra becslik, ebbõl az Enex 11-14 millió
euróval venne részt.
A cég vezetõje szerint valószínûleg ez lenne a legnagyobb hasonló terv Európában.
Kassa az izlandiak szerint kitûnõ terep ennek megvalósítására: az ott található termálvíz 80-150
fokos, és lakóházakban már távfûtésre is használják.
A kassai szénerõmû átalakításával a város 300 ezer lakója közül 170-180 ezret tudnának fûtéssel,
illetve melegvízzel ellátni.
külföldi hírek

A geotermikus energiáé lehet a jövõ
Menedzsment Fórum 2007-08-08
Szakértõk szerint a világ energiaigényének 250 ezerszeresét lehetne kinyerni a föld alól,
geotermikus energia formájában. Ha képesek volnánk kiaknázni a lehetõséget, az egyszer s
mindenkorra megoldhatná az energiaellátási problémákat, mégpedig tisztán, csöndesen és
gyakorlatilag semmilyen környezeti kárt nem okozva.
A geotermikus erõmûvek elvben nagyon egyszerûen mûködnek. A 4-5 kilométerrel a földfelszín
alatt lévõ forró kõzetre hideg vizet engedve gõz fejlõdik, ami turbinákat hajtva áramot és hõt
termel. Amerikai kutatók szerint az Egyesült Államok alatt lévõ hõmennyiség 40 százalékának
kiaknázásával az ország energiaszükségletének 56 ezerszereséhez lehetne hozzájutni.
A Massachusetts Institute of Technology tanulmánya szerint 2050-ben már ott tarthat a
technológia, hogy 0,8-1 milliárd dolláros ráfordítással 100 gigawattos erõmû építhetõ, ami több
mint száz atomerõmû termelésének felel meg - közli az AP.

A módszernek azonban hátrányai is vannak. A fúrások egyrészt könnyen földrengéseket is
okozhatnak, másrészt igen költségesek is. Egyetlen 4,5 kilométer mély fúrás akár 7-8 millió
dollárba is kerülhet, míg egy olajkút létrehozása másfélmillióba sem került az USA-ban 2004ben. Ezenkívül a megfúrt kõzetek néhány évtized alatt kihûlnének, s így máshol újra kellene
kezdeni a folyamatot.

Geotermikus kiserõmûveket tervez építeni a Pannonplast
Zöldtech 2007-10-01
A fúrásokat 2008 áprilisában kezdik meg, melyek költsége kutanként 200-400 millió forint
lesz. A technológiát egy izlandi cég fogja szállítani.
A tõzsdén jegyzett Pannonplast Nyrt. az izlandi VGK-Hönnun céggel geotermikus energia
projekteket valósít meg Magyarországon 350 millió euró (kb. 87 milliárd forint) összegû
beruházásban - jelentette be Bokorovics Balázs, a Pannonplast igazgatótanácsának elnöke
pénteken Budapesten elemzõi találkozón.
A bemutatott tervek szerint elsõdlegesen hõ-, áram-, illetve a kettõ kombinációját termelõ
geotermikus kiserõmûvekrõl van szó. A terveket három modell alapján készítették el legalább 60
megawatt összteljesítményû erõmûvekre. A tervek szerint a Pannonplast a beruházáshoz 20
százalék, mintegy 70 millió euró saját erõt biztosít és a kereskedelmi bankok finanszíroznának
mintegy 30 százalékot. A többirõl elõrehaladott tárgyalásokat folytat a társaság az Európai
Beruházási Bankkal (EIB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) - mondta
Gyimóthy Dénes, a Pannonplast megbízott vezérigazgatója, gazdasági igazgató.
Az izlandi cég a vállalkozásban a Kalina technológiával mûködõ erõmûvek kulcsrakész
szállítója, beleértve a kutatást és kitermelést is. A Kalina technológia a világon elterjedt más
technológiák öt százalék körüli hatásfokához képest 12-13 százalékos hatékonyságot ér el.
A fúrásokat a jövõ év áprilisában kezdik meg. Ezek költsége kutanként, a mélységtõl függõen,
200-400 millió forint - mondta Bokorovics Balázs. Az elsõ erõmûvek építése várhatóan 2009ben kezdõdik, és 2010 közepétõl üzemelhetnek. Mindegyik kiserõmûre önálló projektcéget
hoznak létre a Pannonplast többségi tulajdonában a helyi önkormányzatok bevonásával. Jelenleg
28-30 önkormányzattal van már megállapodás, vagy szándéknyilatkozat ilyen projektben való
részvételrõl. A Pannonplast a finanszírozáshoz felhasználná a meglévõ vagyonelemeket is. A
korábban mûanyagipari holdingként mûködõ Pannonplast a múlt év augusztusában jelentette be
a megújuló energia-stratégiáról szóló program megkezdését.
Az elemzõi találkozón Nemes Csaba, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
fõosztályvezetõje elmondta, hogy a 2013-ig szóló idõszakra a zöldenergia összesen 68 milliárd
forint európai uniós támogatást kaphat, a beruházási értékek 20-30 százalékát. Olajos Péter, az
MDF európai parlamenti képviselõje pedig beszámol arról, milyen európai uniós pályázatokból
lehet közvetlenül támogatást elnyerni geotermikus energia projektek megvalósításához.

Az izlandi VGK-Hönnun 2006 õszén kezdte meg Magyarországon a geotermikus források
feltárásának kutatását, megállapítva, hogy az áramtermeléshez megfelelõ hõfokú, 110 Celsius
foknál magasabb hõmérsékletû termálvíz található 3000 méternél kisebb mélységben, 23 kijelölt
területen.
Az izlandi cég képviselõinek tájékoztatása szerint ahhoz, hogy Magyarország teljesítse az
európai uniós vállalásait, miszerint 2020-ra 164 megawatt geotermikus energiát állít elõ - öt
százalékos hatásfokot, kutanként két megawatt teljesítményt figyelembe véve - 82 kitermelõ és
42 visszasajtoló kútra van szükség. Ez azt jelenti, hogy 2020-ig évente 10 geotermikus kutat kell
üzembe helyezni. A kutak és az erõmûvek évi 8300 órát üzemelnének a karbantartást is
figyelembe véve, ami évi 95 százalékos kihasználtságot jelent. Ezek az erõmûvek a villamos
energia rendszer szabályozhatóságának is megfelelnek. (MTI)

Energia a vulkán magjából
Index 2006-03-29
Izlandi geológusok húsz millió dolláros projekt keretében lyukakat fúrnak a vulkán
magjába, hogy egyrészt geothermikus energiához jussanak, másrészt többet tudjanak meg
az óceán-középi hátságok szerkezetérõl.
Gudmundur Omar Friedleifsson geológus húsz évvel ezelõtt meglepve tapasztalta, hogy a
fúrólyukba leeresztett hõmérõ megolvadt, a várt 380 helyett ugyanis 400 vagy 500 Celsius-fokos
hõmérséklet uralkodott odalent. Ekkor gondolkozott el azon elõször, mekkora energia rejtõzik az
izlandi vulkánokban.
Izland egy óceán-középi hátság egyik megemelkedett nyulványán fekszik, ennek köszönhetõ az
aktív vulkanikus tevékenység. Az északi országban az otthonok 90 százalékát geotermikus
energiával fûtik, és számos erõmû is üzemel, amelyek turbináit a 600-1000 méter mélységbõl
elõtörõ 240 Celsius-fokos víz, illetve gõz hajtja.
A BBC arról számolt be, hogy a tudósok most még mélyebbre akarnak fúrni: Friedleifsson és
csapata a gépeket egészen négy kilométeres mélységig szándékozik lejuttatni, ahol úgynevezett
szuperkritikus vízre remélnek bukkanni. A vízbõl és gõzbõl álló, különleges állapotú folyadék
rendkívül sok energiát tud adni.
Egy fúrólyukból - 200 fokos hõmérséklettel és 200 Bar nyomással számolva - becslések szerint
5-50
Megawatt energia nyerhetõ.
"Izland az évszázad végére az észak Kuvaitja lehet" - mondta Albert Albertson, erõmû-igazgató,
hozzátéve, hogy az olcsó, nem fosszilis eredetû energiát a víz alkotóelemeire bontására lehet
hasznosítani. Az így nyert hidrogént tartályokban a világ minden tájára el lehet juttatni.
Az energiatermelésen kívül a fúrások lehetõvé teszik azt is, hogy a kutatók elõször hatoljanak be
egy vulkán magjába, és jobban megismerjék annak geológiai szerkezetét, kémiai összetevõit.

Környezetvédelmi díj a hõszivattyúk népszerûsítéséért
Zöldtech 2006-02-15
A környezetvédelmi miniszter a KSZGYSZ "A Környezet Védelméért" díját adta át
Komlós Ferenc épületgépész-mérnöknek a hõszivattyúk hazai népszerûsítése érdekében
végzett munkásságáért.
A múlt hétvégén a Budapesti Kongresszusi Központban tartott VI. Környezetvédelmi Bálon a
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége "A Környezet Védelméért" díját adta át
Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnöknek,
nyugalmazott vezetõ-fõtanácsosnak.
Az életmû díjat a környezetvédelmi munkássága erkölcsi elismeréseként nyerte el a
környezetbarát hõszivattyúk hazai elterjesztéséért, különösen a II. NFT-hez készült "Heller
László terv, egy munkahelyteremtési kezdeményezés" címû munkájáért.
Komlós Ferenc a Zöldtech magazinban is rendszeresen publikál tanulmányokat a hõszivattyúk
témakörében.

Standard;Code: PotterValasz080517email
Dátum:
2008. máj. 17. Szombat 04:26:33
Feladó:
Admin <info@potterdrilling.com>
Címzett:
Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>
Tárgy: Re: We would like to congratulate you from Hungary
Dear Mr. Tejfalussy,
Hello.

Thank you for your kind words. We weren't aware of the program's distribution outside of the
UK and Australia, but the more it is shown, the happier we are. The earliest the program will be
seen in the US is October.
Enhanced geothermal systems have great potential, especially aided with enabling drill
technology. We hope to make a big impact in finding alternative ways to power the planet and
transition from the current hydrocarbon economy to a much more benign and sustainable one.
The goal is to make clean energy "cheaper than coal' (and oil and gas and tar sands and shale and
nuclear, etc..). Hopefully, these efforts will take root everywhere.
At present, we are some amount of time away from commercial development, but our system
would be designed to be utilized with conventional drill rig technology. We will be happy to keep
you updated on our progress.
Best regards,
All of us at Potter Drilling
-Dennis Murphy
Potter Drilling, LLC
Advanced Geothermal Drilling Techniques
dennis@potterdrilling.com
(650) 701-1737

On Fri, May 9, 2008 at 3:43 PM, Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu> wrote:
To Mr. Jared Potter, Ph.D., General Manager
GEO Potter Drilling LLC Phone: (650) 701-1737
15 Stein Am Rhein Ct. Fax: (650) 701-1741
Redwood City, CA 94063 info@potterdrilling.com
Dear Sir,
As enviromentalists (you can find our site at: www.aquanet.fw.hu ), we would like to
congratulate you for your hydrotermic drilling system. We consider it one of the most
important and most needed technical development in these days, based on its
working we have seen in a documentary film called „Geotermic Energy” on the
National Geographic Channel.

It is a positive uplift to get the idea in our head to use your technology here in
Hungary and recommend it nationwide in our country where it is possible.
Let us to express our surprise that you had to make such an important development in
a â01Egarage-likeâ01D enviroment, while the mock-solution-producing research of
others were supported with billions of dollars.
Would it be somehow possible to cooperate with you in bringing and applying your
technological solution to Hungary as soon as possible and in the widest range
possible?
Yours faithfully,

Mr. András Tejfalussy, electrical engineer, inventor

Budapest, Hungary, 2008/05/09

Mr. Gyula Biczók, Ph.D., environmental chemist

________________________________________________________

FÜGGELÉKEK
KIDERÜLT
Az 1981-ben alakult Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és
Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja kiderítette az (általam feltalált) „OK-OKOZAT
KALIBRÁLÁSI ANTIRANDOM MÉRÉSTAN” alkalmazásával, s a nemzetközi mûtrágyafelhasználási statisztikák hivatalos adataiból, hogy Kína és számos iszlám ország a saját részére
termesztett élelmiszer-növények termõtalajait nagy mennyiségû nitrogén- és foszfor-mûtrágyával
kezeli, de a kálium-vegyületekkel mûtrágyázásuk elhanyagolható mértékû. A más országok, más
népek, pl. a magyarok étkezéséhez termesztett élelmiszer növényeknél viszont a káliumvegyületek mérgezõ dózisaival mûtrágyáznak. Sõt hazánkban nem csak élelmiszer-tartósításra
használnak káliumvegyületeket, hanem a konyhasó „sós ízének” pótlására is, s ehhez az okokozat kalibrálások durva meghamisítása útján elhitetik a konyhasó jó, fiziológiás dózisát
„mérgezõen soknak”.
A sok változatban használható mérõtér-létesítményi-terveim és az azokat bemutató
lényegi modellek és a mérési- és kiértékelési bázis-software-im leírásai megtekinthetõk az
interneten szereplõ nemzetközi szabadalmaimban. Az 1970-es nemzetközi szabadalmamban leírt
„GTS” (Gradiens Térképezési Sorozat”) mérõtér-létesítményi-terv és mérési- és kiértékelési
software, s a további nemzetközi szabadalmaim szerinti „Antirandom” mérõtér-létesítményi
tervek és mérési- és kiértékelési software-k szerint végzett több tényezõs ok-okozat kalibráló
méréseink eredményei egyértelmûen kimutatták, hogy a kálium vegyületeivel talaj-mûtrágyázás
mérgezi a talajvizet és a növényeket, s ezúton kb. 250%-osra növeli a növénytermesztési
önköltséget, eladósítja a termesztõket, akik emiatt elveszthetik a termõföld tulajdonukat,
ingatlanaikat is. A hazai talajokban 1-6% a nem mérgezõ formában lévõ természetes kálium,
vagyis ha pl. 2%, akkor egy 1000 négyzetméteres kert 5 méteres termõrétege kb. 150.000 kg-ot
tartalmaz belõle, s sok száz, ezer évig is képes fenntartani a talajban a vízben oldott káliumnak a
növények számára optimális 90 mg/kg-os koncentrációját. A kálium könnyen oldódó
vegyületeivel mûtrágyázás kb. 250 mg/kg-ra, mérgezõre növeli a talaj oldatban lévõ
káliumtartalmát. Ez több száz százalékkal növeli a növények káliumtartalmát, s ezúton az állatok
és emberek egészségét is végzetesen károsítja. Több egymást követõ nemzedéküknél alkalmazva
fokozódó meddõséget, vagyis fajkipusztulást is okoz!
Áramvezetõ sóoldat, ún. „vérelektrolit” veszi körül az emberi sejteket. Ha a
vérelektrolitban a kálium az evett és ivott ételtõl, italtól túl sok (antifiziológiás mennyiségû) lesz,
meghibásodik a sejtmembránban a „nátrium-kálium pumpa”, vagyis a sejtmûködés. Ha ez sokáig
tart, tönkremennek a sejtek és szervek, az illetõ egyre betegebb lesz, s elpusztul. A vérelektrolit a
99% víz, 0,9% konyhasó (NaCl), 0,03% kálisó (KCl) arány esetén optimális, ez az ún.
„fiziológiás” arány. Az õskorban, az elsõ sejtek idején, s ma is ilyen a nátrium és kálium aránya
az óceánokban. Az emberi magzat által kortyolgatott magzatvízben is ilyen, s a víz- és sópótlási
célra alkalmas orvosi infúziós (Ringer-) oldatban is. Az állati, emberi szervezet automatikusan
törekszik a fenntartására, vagy eltérése esetén a minél elõbbi helyreállítására. A fentiekbõl is, de
nagyszámú állaton és emberen végzett klinikai mérésekbõl is következik, hogy pusztító hatása
van a fiziológiástól hosszú ideig eltérõ sópótlásnak, különösen a hiányos nátriumpótlásnak
és/vagy kálium-túladagolásnak.

A hiányos konyhasó-pótlástól besûrûsödik a vér, ettõl romlik a keringés és emiatt
lassanként tönkremegy a vese és minden más szerv is. A kálium-túladagolás elsõsorban szív-,
vese- és idegrendszer károsító. „A belgyógyászat Alapvonalai 2.” (Prof. Dr. Magyar I. - Prof. dr.
Petrányi Gy., Medicina Orvosi Könyvkiadó Budapest, 1967.) egyetemi tankönyv szerint egy
egészséges felnõtt veséi többlet-kálium-eltávolítási sebessége kisebb, mint 2,2 - 3,6 gramm/nap,
s azt is írja, hogy ha a szájon át bejutó kálium az ételbõl és italból ennél gyorsabban jut be a
vérbe, akkor kálium-túladagolási mérgezésre, hiperkalémiára jellemzõ torzulásokat,
szívmûködés romlást mutat az EKG-diagram!
A napokban egy statisztikus elõadta, hogy ha a jelenlegi 10 millió magyar ilyen ütemben
fogyna tovább, akkor 200 év múlva már csak 670 ezer utóda lenne. Az étkezési káliumtúladagolással és az étkezési konyhasó-pótlás csökkentéssel betegítés, meddõvé-tétel elkezdése
óta, vagyis a legutóbbi 30 év során, 1 millióval kevesebb magyar született, mint amennyi
meghalt. Mivel nem csak kevesebb, de egyre meddõbb is lesz a magyar lakosság, ezúton 200
évnél sokkal rövidebb idõ alatt is kipusztíthatók a magyarok. Ki a felelõs? Mindenki, aki segít
eltitkolni és folytatni ezt a népirtást!
A klórozásnak ellenálló vírusokkal (pl. a sokasodó falusi szennycsatornák útján)
folyamatosan fertõzött, elszennyezett vezetékes ivóvízzel és az antifiziológiás konyhasó- és
káliumtartalmú élelmiszerekkel elõidézett betegségek ellen csak a Mózes II. 23. 25-26.-ban
szereplõ „biztonsági ivóvízzel” és „biztonsági kenyérrel” lehet eredményesen védekezni. Ezeket
a zsidó törvénykönyv (Talmud) ismerteti: az egészségvédõ, gyógyító „biztonsági ivóvíz” a tiszta
esõvíz (=frakcionálva desztillált víz), a „biztonsági kenyér” pedig a tiszta konyhasóval erõsebben
(fiziológiásan) sózott kenyér (biotészta).
A szükséges magyar egészségvédelem megvalósítható a MAZDAZNAN alapján Dr. O. Z. A.
Hannish által leírt orvosi desztilláltvíz-kúra, s a konyhasó és a kálium fiziológiásan pótlását
biztosító „Vér-Elektrolit Optimum Program” (VEOP) együttes alkalmazásával. Ezek, s egy
általunk kifejlesztett otthoni hõenergia-visszanyerõ ivóvíz-desztillálási gyakorlati megoldás is
megtekinthetõk a „www.aquanet.fw.hu” internetes honlapunkon!
Mindenkitõl kérem az e leírás szerinti közérdekû adatok lehetõ legszélesebb körben közzétételét,
terjesztését!
All Software Rights Reserved! (Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítás.)
Verõce, 2007. április 07.
Tejfalussy András
dipl. villamosmérnök, méréstani szakértõ feltaláló
2621 Verõce, Lugosi u. 71. E-mail: ujvizforras@freemail.hu
Tel./fax: 36-27/380-665, 36-1/250-6064, 36-202181408

Code: kiderult-070407-95-2

A BIBLIA, A TALMUD ÉS A MÉRÉS UGYANAZT BIZONYÍTJA
NINCS TÉNYLEGES SÓZÁSI- ÉS DESZTILLÁLTVÍZ-IVÁSI VITA
Code: VEGYESZ-VIZ-SO-CSALÁSA-070801
KIK, MIÉRT, S HOGY HITETTÉK EL EGYES VEGYÉSZMÉRNÖKÖKKEL AZT AZ
OSTOBASÁGOT, HOGY „A TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVÍZ MÉRGEZÕ SÓHIÁNYT OKOZHAT”,
S HOGY „AZ ÉTELEKET NEM SZÜKSÉGES KONYHASÓVAL SÓZNI”?
1./ LEHET, HOGY A MÉRNÖK TANULÓKNAK EGYES EGYETEMI TANÁROK MÉG MA
IS BEBESZÉLIK, HOGY „NEM SZABAD KONYHASÓVAL SÓZOTT ÉTELT ÉS ITALT
FOGYASZTANI” ÉS, HOGY „A KONYHASÓ NÉLKÜLI TÉSZTA ÉS ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS
ÉS A NEM DESZTILLÁLT IVÓVÍZ IS ELEGENDÕ NÁTRIUMOT PÓTOL”?
2./ TUDATOSAN ELTERELIK AZ EGYETEMI HALLGATÓK FIGYELMÉT A NÁTRIUMÉS KÁLIUM PÓTLÁSI FIZIOLÓGIÁS OPTIMUMRÓL, AZ ÉLETTANILAG OPTIMÁLIS
NÁTRIUM- ÉS KÁLIUM-PÓTLÁSI ARÁNYRÓL?
3.a./ ÓCEÁNVÍZBEN, MAGZATVÍZBEN, VÉRBEN KB. UGYANAZ A NÁTRIUM/KÁLIUM
(Na/K) ARÁNY. EZ AZ ÉLETTANI OPTIMUM IS. EZT AZ OPTIMÁLIS KONYHASÓ/KÁLISÓ
PÓTLÁSI ARÁNY VALÓSÍTJA MEG MEGFELELÕ SEBESSÉGGEL A FIZIOLÓGIÁS INFÚZIÓS
OLDAT, AHOL NaCl/KCl=30/1 (Na/K= 20/1).
3.b./ BIZTOS, HOGY A KONYHASÓ GYORSAN ELFOGYHAT A SZERVEZETBEN
ERÕSEBB IZZADÁSKOR, HA A FIZIOLÓGIÁSNÁL LASSABBAN PÓTOLJÁK.EZ NEM A
DESZTILLÁLT IVÓVÍZ HATÁSA, HANEM A HIÁNYOS KONYHASÓ PÓTLÁSÉ.
4./ A FIZIOLÓGIÁSNÁL TÖBB DESZTILLÁLT VÍZ MINDIG GYORSAN
KIVÁLASZTÓDIK A VÉRBÕL ÉS A VESÉN KERESZTÜL KIÜRÜL A SZERVEZETBÕL. A
SZERVEZET SZABÁLYOZÓ RENDSZERE AUTOMATIKUSAN IGYEKSZIK A VÍZ- ÉS A
KONYHASÓ ÁLLANDÓ ARÁNYÁT FENNTARTANI A VÉRBEN. EZ ÚGY TÖRTÉNIK, HOGY HA
A KONYHASÓ TÖBB LESZ A VÉRBEN, AKKOR TÖBB VÍZ KERING VELE, S A VÉR FELHÍGUL,
VISZONT HA A KONYHASÓ ELKEZD KIFOGYNI A VÉRBÕL, AKKOR A VÍZ MENNYISÉGE IS
LECSÖKKEN, VAGYIS A VÉR BESÛRÛSÖDIK ..
5./ TÖBB VEGYÉSZMÉRNÖK ISMERÕSÖM VAN. ELMONDTÁK, HOGY KORÁBBAN
ÕK SEM MERTÉK MEGKÓSTOLNI A DESZTILLÁLT VIZET. AZÉRT NEM, MERT A TANÁRAIK
FIGYELMEZTETTÉK ÕKET A LABORGYAKORLATON, HOGY „AZONNAL MEGHALHATNAK,
HA PÁR CSEPP DESZTILLÁLT VÍZ A SZÁJUKBA JUT”.
6./ ELSÕSORBAN A TANÁRAIK CSAPTÁK BE ÕKET? A VEZETÉKES VIZET, S A NEM
KELLÕEN MEGTISZTÍTOTT EGYÉB „IVÓVIZEKET” ÁRUSÍTÓK ÉRDEKÉBEN ÜGYELTEK
ARRA, HOGY A HALLGATÓK NE GONDOLHASSÁK, HOGY SOKKAL OLCSÓBB ÉS
KÖNNYEBB LENNE OTTHON AZ IVÓVIZET DESZTILLÁLNI, AHELYETT HOGY TOVÁBB
VÁSÁROLNÁK ÉS CIPELNÉK A PALACKOZOTT „MÉREGMENTES IVÓVIZEKET”? AZÉRT IS
BECSAPTÁK ÕKET, MERT ENGEDELMESKEDNIÜK KELL A ZSIDÓ TÖRVÉNYKÖNYVNEK, A
TALMUDNAK? UGYANIS A TALMUD ELÕÍRJA, HOGY CSAK A ZSIDÓK HASZNÁLHATJÁK A
DESZTILLÁLT VIZET IVÓVÍZKÉNT ÉS GYÓGYÍTÓ VÍZKÉNT, S EZT NEM ENGEDHETIK MEG
MÁSOKNAK! (Lásd: TALMUD. Taanith 10 a. lap.) S A TALMUD NEM CSAK AZT ÍRJA ELÕ,
HOGY A ZSIDÓK TÖBB TISZTA DESZTILLÁLT VÍZ IVÁSÁVAL, S KONYHASÓVAL ERÕSEN
(FIZIOLÓGIÁSAN) SÓZOTT KENYÉRREL GYÓGYÍTSÁK ÖNMAGUKAT (lásd: 93 b. lap és Baba
m. 107 b.), DE AZT IS, HOGY ZSIDÓ ORVOS NEM ZSIDÓKAT „PÉNZÉRT SE GYÓGYÍTSON
MEG”!
7./ SZÁMOS MÉRÉS IS BIZONYÍTJA AZT, HOGY A FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKÛ
DESZTILLÁLT-VÍZ IVÁS NEM OKOZHAT, DE A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁSNÁL LASSABB
PÓTLÁSA OKOZHAT A VÉRBEN „ÉLETVESZÉLYES KONYHASÓ-HIÁNYT”, A KONKRÉT
MÉRÉSI ÉS A BÛNÜGYI BIZONYÍTÉKAIT LÁSD: www.aquanet.fw.hu.

Verõce, 2007. agusztus 1.

Tejfalussy András

Code: TerroristaMozesII-23-20-33

SZENT BIBLIA
(Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda, 90-92. oldal)

„Mózes II. könyve 23. rész:
Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek megtartásáról való
törvények.
....
Ígéret és parancs a kananeusok kiûzésére.
20. Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged
az útban és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.
„21. Vigyázz magadra elõtte és hallgass az õ szavára; meg ne
bosszantsd õt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az
én nevem van benne.
22. Mert ha hallgatandsz az õ szavára; és mindazt megcselekended,
amit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek és
szorongatom a te szorongatóidat.
23. Mert az én Angyalom elõtted megyen és beviszen téged az
emoreusok, khivveusok, perizeusok, kananeusok és jebuzeusok
közé és kiirtom azokat.
24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne
cselekedjél az õ cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le
azokat és tördeld össze bálványaikat.
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te
kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.
26. El sem vetél, meddõ nem lesz a te földeden semmi: napjaid
számát teljessé teszem.
27. És rettenésemet bocsátom el elõtted és minden népet
megrettentek, amely közé mégy és minden ellenségedet
elfutamítom elõtted.
28. Darazsat is bocsátok el elõtted és kiûzi elõtted a Khivveust,
Kananeust és Kitheust.
29. De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld
pusztává ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.
30. Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megsokasodol és
bírhatod a földet.

31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és
a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a
földnek a lakosait és kiûzöd azokat elõled.
31. Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged
ellenem, mert ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az
néked.”
A TALMUDISTA ZSIDÓK VALAMENNYI MÁS NEMZET TÖRVÉNYEI
FELETT ÁLLÓ „LEGFÕBB TÖRVÉNYKÖNYVÜKKÉNT” TISZTELIK A
TALMUDOT, A TALMUD PEDIG LEÍRJA, ELMAGYARÁZZA A FENTI
MÓZESI ÉLETTÉR RABLÁSI CÉLÚ NÉPIRTÁSI SOFTWARE OLCSÓ,
EGYSZERÛ, HATÁSOS, NEM KÖNNYEN TETTEN ÉRHETÕ MÓDJAIT:
„54 b. lap. A nemzsidók javai hasonlók a pusztához, s olyanok, mint egy
gazdátlan jószág, és mindenki, aki elõször birtokába veszi, megszerzi azokat.
(Ugyanez áll a Chosen hammispat 156, 5. és 271. 4. alatt.)”
„73 b. lap. Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg, embert ölt,
vagy (azzal a szándékkal), hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem
büntetendõ. (Ugyanez áll a Makkoth 7 b. lapján.” ) ......
„10 a. lap. Legelõször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. ......
Izrael országa esõvizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa
iszik elõször és azután az egész világ, hasonlókép egy olyan emberhez, aki sajtot
készít s az élvezhetõ részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg ott hagyja.”
93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83
betegségnek van kitéve; a betegség szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt
elûzi egy sóskenyér s rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)”
(Részletek LUZSÉNSZKY ALFONZ: „A TALMUD MAGYARUL”- jából.) AZ
ÓSZÖVETSÉGET CSAK A TALMUD ALAPJÁN LEHET HELYESEN
ÉRTELMEZNI!
A TERVEZETT NÉPIRTÁSI ARÁNYBAN AKADÁLYOZZÁK, HOGY A
NEMZSIDÓK TISZTA IVÓVIZHEZ ÉS TISZTA (NaCl) KONYHASÓVAL
MEGFELELÕ (FIZIOLÓGIÁS) MÉRTÉKBEN SÓZOTT ÉLELEMHEZ
JUSSANAK. A konyhasó hiányzó ízét általában az ugyancsak kristályos, hasonló
színû, mérgezõ hatású kálium sókkal, pl. (KCl) kálisóval pótolják, olymódon, hogy
a káliumvegyületek kellemetlen csípõs ízét fûszerek hozzákeverésével teszik
észrevehetetlenné. Ilyen szabványsértõ mérgezõ hazai sókeverék pl. a „VIVEGA”.

Code: HitkozsegCimlista
TISZTELT EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK!
A címlistával és válaszokkal együtt, INTERNET útján közzétett "nyílt levél". Code: Jesus.99
Kérem a t. Címzetteket, hogy tevõlegesen segítsenek felszámolni a magyarországi só- és
ivóvíz-hamisítási APARTHEID-et.
A só-hamisítás:
Az étkezési sót (NaCl) a kálisóval (KCl) hamisítják, ami sejt szintû mérgezést okozva eltorzítja a
vér összetételét, ezúton idõvel rákot, fekélyt s szaporodás képtelenné válást okoz. A hamis sókat
"intenzív természetes íz", "természetes só", "tengeri só", egészségvédõ nátriumszegény só",
"mikro-elemes kõsó", "Vivega", "REDI-só", "Sale Marino", "Compack Douwe Egberts és
Horváth Rozi", Sara Lee, "Bad Ischler" feliratokkal, és idõnként az MSZ jel ráhamisításával
mindenhol
árusítják,
Az emberi vérben kb. a tengervízének felel meg a /normális/ Nátrium ; Kálium arány, ill. az
úgynevezett vérpótló oldat-ban is. Az emberek ezt hallották, vagy a kórházból ismerik.
Az ilyen infúziós oldatban a Nátrium : Kálium arány (pl. az ún. "RINGER" oldatban) valóban
hasonló a tenger vízéhez. A Nátrium(só) NaCl : Kálium(só) KCl aránya = 0,9%NaCl : 0,03%
KCl. Az MSZ jel azt jelenti, hogy MSZ-01-10007/82.sz.magyar szabványnak felel meg az
összetétel. E szabvány betartása mindenkire, minden Magyarországon árusított étkezési sónál, a
30/1994/XI.8. sz. IKM miniszteri rendelet alapján kötelezõ.
E hamis sókban 10-98% káliumklorid (ill. káliumcitrát) van. Ezeknek a hamisított sóknak semmi
közük sincs a természetes tengeri sóhoz, mivel annak a valódi Nátrium : Kálium aránya
(TERMÉSZETTUDOMÁNYI LEXIKON, 1968., 355.oldal, ("tengervíz")=30,59% Na : 1,11%
K (55,29% Cl, azaz klór-tartalom mellett).
A kálisó fogyasztás mérgezõ hatásairól /klinikai méréseknek állami titkos adatai alapján/ a
"Tudtál róla"címû (KCl-99w) mellékelt összefoglaló értékelés tájékoztat. A vizeletmérés
egyszerû és bárki megismételheti. APARTHEID a kálisóetetés, ugyanis Magyarországon is
kapható idõnként oly kálisómentes "tengeri só", amiben szemernyi sincs a mérgezõ kálisóból: a a
SEA SALT (tengeri só) "egészségvédõ tengeri (kosher) só", ezt a sót Izraelbõl importálják, és
nem mindenki jut hozzá!
Az ivóvíz-hamisítás:
A vezetéki- és kútvíz is 10-90 % gyakran veszélyes és a magyar szabványnak sem felel meg, lásd
KÖJÁL/KTM táblázat!
A zsidó rabbik több mint 1500 éve azt tanítják,hogy csak a desztillált (esõ)víz egészséges
(TALMUD. Taanith.10 a.lap). USA, Németország is régóta házilag desztillál /INTERNET!/.
A magyar hatóságok tiltják a lakosoknak a nulla szennyezõ-tartalmú tökéletesen tiszta
(desztillált) ivóvíz ivását.
A félrevezetett emberek emiatt, alig tisztító szénszûrõs, ill. "vízmágnesezõ" készüléket
vásárolnak s a desztillált vizet csapvízzel rontják. A víz kis ohmos-ellenállása szennyezõt és a
nagy ohmos-ellenállása szennyezés-mentességet jelent, Ohm-méréssel megállapítható: a "Pi
készülék" vize és a más szénszûrõs készülékeké a csapvízéhez hasonló, szennyes. És ha a víz
mágnesezhetõ lenne, akkor a tekercsben feszültség indukálódna a rajta átömlõ "mágnesezett
víztõl", nem hinni kell, hanem mérni.

Mellékletek: 1./ KCL-99w; 2./ KÖJÁL/KTM vízszennyességi táblázat; 3./ "A megnyomorító
kálisóról és ivóvízrõl". (Biokultúra cikk)
Budapest, 1999. XII. 12.
Köszönti:
Tejfalussy András
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG /elnök/
H-1036 Bp. Lajos u. 115.,Tel./fax: 2506-064

Címlista:
Szervezet neve: Cím, T/F, Megküldés:
1./ Magyarországi Autonom Ortodox Izraelita Hitközség 1074 Dob u.35. T:351-0526, T/F:3227200 (1999.XII.13.)
2./ MAZSIHISZ dr. Zoltai Gusztáv, ügyvezetõ eln. Síp u. 12. T:342-1335, F:342-1790 "
3./ Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 1026 Bimbó u. 127. F:394-4847, F:394-1210
4./ Magyarországi Jehova Tanúi Egyház 1162 Cserkút u. 13/17. F:409-1984 T:409-1980
5./ Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Országos Központ 1116 Tomai u.4. 208-4933 :2084932, F:208-4934
6./ Dr. Hegedûs Lóránt ref. püspök /Hivatala/ 1092 Ráday u.28. T:218-0753, F:218-0903 "
7./ Jezsuita Intézmények Diákjainak Egyesülete, Esztergál Pál elnök,1117 Fehérvári út 35.
T:361-0171, F:209-3816 "
8./ Kósáné dr. Kovács Magda Emberi Jogi bizottság elnök, Parlament F: 441-5986 "
9./ Dr. Orbán Katalin Ügyvédi Iroda, F: 318-5918 "
10./ Budapesti Evangélikus Gimnázium 1071 Városligeti fasor 17/21. T:321-1200*, F:342-2985
11./ Nemzetközi gyermekmentõ Szolgálat 1066 Teréz krt. 24. F:302-4136 T:331-0908 " Magyar
Egyesület /+gyerekek.004!/
12./ Faddy Ottmár atya részére személyesen T: 212-5628
A „HIT GYÜLEKEZET” részére, nyílt levél (Kód: HIT)
Faxon (260-3717) és INTERNETEN is!
Az ügy Országgyûlési Elnöki Iroda-i elõzményi száma: P-119/2/1998.
HACK PÉTER országgyûlési képviselõnek, HIT Gyülekezetének és MIÉP-nek, mellékelem
egy vallási megkülönböztetésen alapuló népirtásról az alábbi dokumentumokat, és a népirtás
elleni fellépésüket kérem.
T. Címzettek!
1./ "TISZTELT EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK!"
A címlistával és válaszokkal együtt INTERNET útján közzétett "nyílt levél", melyben kérem a t.
Címzetteket, hogy tevõlegesen segítsenek felszámolni a magyarországi só- és ivóvíz-hamisítási
APARTHEID-et! /Irat jele: JESUS.99/

2./ Tudtál róla?¶
KÁLISÓVAL (KCl) MÉRGEZETT sókat: REDI-só, VIVEGA, Nátrium-szegény-só,
árusítanak.Már egy 2-4 grammos kálisó adag is mindenkinél vese-és vérmérgezõ. A nagyobb
adagja szívmegállást idézhet elõ. Kis adagjai - hosszabb távon - szívtágulást, fekélyt, rákot,
allergiát, szaporodás-képtelenséget okoznak. /Irat jel: KCl-99w/
3./ Az Országos ivóvíz-minõségi helyzet 1988-ban a KÖJÁL-vizsgálatok alapján kifogásolt
minták arányával (%) jellemezve.10-90% gyakran veszélyezteti a hazai vezetéki víz
Magyarország lakosai egészségét. lásd: Tájékoztató hazánk környezeti állapotáról,. KTM
kiadvány (1991) alapján./
4./ "A megnyomorító kálisóról és ivóvízrõl". Biokultúra", a bio-gazdálkodók,
környezetkímélõk és egészségvédõk szakfolyóirata /X. Évf. 6. szám, 1999. decemberben/. Már a
múlt század vége óta mérgezték pl. Németország népeit, majd a moszkvai perekben is
szerepelt a kálisó, mint háború elõidézõ ok s csak a zsidó titkosszolgálatot uralomra nem engedõ
országokban nem számottevõ a mûtrágyákba keverése (a török, kínai, arab és perzsa
területeken). Hazánkban 1960-tól terjesztették el. Elõbb növényeknek a kálium tartamát, majd az
étkezési só káliumtartalmát növelte mérgezõre az összeesküvõ talajtanos, növénytanos és orvosi
csoport. Ezen adatok, kálisótermelési s -használati s politikai nemzetközi publikációk alapján
csak "szûk szakmai körökben" ismertek /ma is/.
A MAGYAR ORSZÁGGYÛLÉSBEN, a mai felszólalásában, Hack úr védelmezte a HITGyülekezetet, mint annak hívõ tagja. Ha az õ általa elõadott HIT-gyülekezeti szándékok s
törekvések valóban igazak, nem okozhat nehézséget, hogy a többi egyház által évtizedek óta
hagyott kálisó etetést és szennyvíz itatást - amitõl jelenleg csak ortodox zsidók nem szenvednek
mérgezést és genetikai károsodást (kóser ételeik, italaik, a desztillált ivóvizük káliummentessége
ill. szennyezõmentessége ugyanis megvédi a kóser étrendûeket, de a többi nemzetet nem!) nemzetközileg, és Magyarországon is leleplezzék és ezúton abbahagyassák. Felkérjük õt arra,
ezúton tegyen/ek/ bizonyságot is arról, hogy igazat mondott!
Kósáné dr. Kovács Magda, a Magyar Országgyûlés Emberi jogi-, kisebbségi és vallásügyi
bizottsági elnöke legutóbbi levele tájékoztatott arról, hogy szerinte e téma "vallásügyi
illetékese": a MAZSIHISZ, pedig nem valószínû, hogy valóban az!
Másolatot kap: ifj. Hegedûs Lóránt úr ref. lelkész, országgyûlési képviselõ, MIÉP faxon: 2685199.
Budapest, 1999. XII. 12.

Tejfalussy András
akadémiai és parlamenti méréstani szakértõ

UTÓLAGOS FELJEGYZÉS:
Bár egyre többen tudnak e mózesi népirtásról, csak Faddy Ottmár Atya ferencesrendi tiszteletes,
Dr. Hegedûs Lóránt református püspök és Fia és Frankó Mátyás evangélikus lelkész segítettek
felvilágosítani a gyülekezetük tagjait a csak a nem kóser étkezésûeket sujtó szennyezett ivóvízzel
itatásnak, s a vérkeringés-rontóan konyhasó-hiányos, kálisóval mérgezett élelmiszerekkel
etetésnek az egészségkárosító tényleges hatásairól, s a személyes védekezés szükségességérõl és
lehetséges módjáról. Mindezeket is figyelembevéve, az a véleményem, a konyhasó-hiányos
étkezést, a kálisóval etetést és a szennyvízzel itatást szervezõk, folytatni hagyók, s az ellenük nem
fellépõk is, akkor is fasiszták, ha a keresztény papoknak látszanak! Verõce, 2007. 07. 05.
Tejfalussy András s.k. (Verõcei Létvédõ Polgári Kör, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. Tel./fax: +3627/380-665.)

2/1. Code: Kapolyihoz060726
Közérdekû nyílt segítség kérés a Magyar Létvédelemhez
Cc.: Dr. Bene László, Országos Rendõrfõkapitány
T. Dr. Kapolyi László Úr!
A következõket szerettem volna elmondani telefonon vagy személyesen, de talán jobb is,
ha inkább leírom. Egy általunk, a mérések alapján (a Ptk. 484-487. §. keretében végzett
ellenõrzési munkáink során) felderített apartheid leállításához kérem a következõkben a
személyes segítségedet, a közvetlen elõzmények ismertetésével.
Elõbb elmentem Varga Miklós vízügyi államtitkárhoz, s kértem, hogy finanszíroztassa a
desztillálásos ivóvíztisztítást EU-s pályázati pénzbõl, mert a vízmûvek technológiái hatástalanok
a szennycsatornákkal a vízbázisba koncentrált fertõzött emberi ürülék vírusaival és a
növényvédõ mérgekkel és mûtrágyákkal (pl. a már Izraelben sem használt, rendkívül mérgezõ
izraeli káliumnitráttal, amelyeket hazánkban ma is használnak) stb. szemben. Azzal hárított el,
hogy „magánlevelezésnek” vélelmezte a kérésemet, amivel nem szükséges érdemben
foglalkozniuk. Miniszterként tudtál arról, hogy Kína és az iszlám országok mûtrágyázásánál
átlagosan 20/1 a nitrogén és kálium hatóanyag-arány, mialatt a nálunk használtatott vegyes
(NPK) mûtrágyában pl. 8/24, vagy az izraeli káliumnitrátban 13/46? Az illetékes minisztereknek
az általam feltalált és szabadalmaztatott „kombinatorikus méréstan” software szerinti
ANTIRANDOM mérések mérgezést kimutató egyértelmû eredményei alapján is azonnal
intézkedni kellett volna a kálisóval való mérgezés betiltására. Ehelyett miniszteri utasításra a
rendõrök agyrázkódásosra vertek és ezután megpróbáltak elmebetegnek feltüntetni és
cselekvõképességemtõl megfosztani (1987-ben kezdték szervezni és 1997. szept. 10.
próbálkoztak meg az „eltüntetéssel”).
Ezután tettem rendõrségi feljelentést a vírusokkal fertõzött és növényvédõ mérgekkel és
mûtrágyákkal stb. bizonyíthatóan mérgezett vezetékes víz itatói ellen, de a rendõrségi,
ügyészségi vezetõk nyilvánvalóan teljesen korruptak, s az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat, s az Egészségügyi tárca vezetõi is, mert közös erõvel hazudoztak és
elutasították a nyomozásnak a megkezdését is.
Még azelõtt utasították el a kért nyomozást, hogy kitört volna a miskolci ivóvíz vírussal
fertõzése miatti országos botrány. A botrány alapján is valószínûleg csak a beruházási korrupciós
pénzszerzés indult be, a „tömd be a lyukat, de ne javíts” talmudi szabálynak megfelelõen. Még
az is lehet, hogy tudatosan befertõzték az egyik kutat, miután ötletet kaptak az ezúton való
pályázati pénz szerzéshez abból, hogy elõzõleg közzétettem a www.aquanet.fw.hu internetes
honlapunk útján, hogy az ivóvíz klórozás hatástalan a vírusokkal szemben, s hogy akár egész
városokat is ki tudnak pusztítani, ha pl. „madárinfuenzás” vírust tenyésztõ tojásokat ürítenek
majd valakik a folyókba vagy a vízmû kutakba. Onnan jutott eszembe, hogy nemrég
létrehozattak egy Kft.-vel egy üzemet, az „emberre is veszélyes madárinfluenza vírusokat”
szaporító fertõzõ tojások gyártására, vagyis egy biológiai fegyvert gyártó üzemet létesítettek
„madárinfluenza elleni oltóanyag gyártás” címén., amihez a hazai egészségügyi hatóságok is
nagy összegekkel hozzájárultak.
A vírusfertõzéssel kiváltott és a média által szétkürtölt járvány botrányára alapozva
milliárdos „vírus elhárító berendezés” megvásárlásáról is szó esett a Rádióban.

A megvásárlásban korrupció folytán érdekelt lehet a vízügyes beruházó és a pénzt adó is, például
azok a korrupt vezetõk, akik elhallgatták, hogy a klórozott ivóvíz tele lehet fertõz vírusokkal, s
akik Magyarország teljes eddigi privatizációs bevételénél is több pénzt költöttek arra, hogy
minél több fertõzõ vírusos ürüléket juttassanak be a minél több szennyvíz csatorna hálózat
bõvítéssel a vezetékes ivóvíz hálózatokba. Most - amikor ezzel lehet korrupciós vásárlásokat
folytatni - beismerték az ország nyilvánossága elõtt, hogy hatástalan a szokásosnál tízszer
erõsebb klórozás is az ürülékbõl a vezetékes ivóvízbe bejutott fertõzõ vírusokkal szemben. Most
elõadták a Rádióban is, hogy a miskolci fertõzõ vírusos vezetékes víztõl vírussal megfertõzött
emberek ürüléke majd bejut a szennycsatornákon át a Sajóba, s onnan a Tiszába, s ezúton
Szolnok vezetékes ivóvizét is vírusokkal fertõzheti. Most azt is elõadták, hogy mindössze
átlagosan 7 db vírus is már képes hatásosan fertõzni.
Kíváncsi is vagyok, hogy ha Te, egy volt miniszter is feljelenti mindezeket, akkor majd
elrendeli e valaki, hogy ezentúl folyamatosan ellenõrizzék méréssel a fertõzõ vírusokat is a
vezetékes ivóvízben, és hogy vírusos járvány esetén kötelezõen és elõzetesen hívják fel a
vezetékes vizet ivóvízként is használó lakosok figyelmét arra, hogy megfelelõ ideig forralják fel
túlnyomásos kuktában a vezetékes ivóvizet az ivóvízként való felhasználása elõtt (vagy
desztillálják át).
Ha ugyanis fenntartják azt az állapotot, hogy a Talmud elõírja („Izrael országa esõvizet
iszik, az egész világ pedig a maradékot .”.), hogy a zsidók mindig csak a legtisztább esõvizet,
vagyis a frakcionáltan desztillált vizet használják ivóvízként, de ezt csak a Talmudot tisztelõ
zsidók tartják be, mivel mindenki mást akadályozzanak abban, hogy fertõzésmentes ivóvízhez
juthasson, vagyis ezúton ki akarják pusztítani a többieket, akkor megint kiprovokálnak egy
holokausztot (szokás szerint a sorsukra hagyva a szegényebb zsidókat) a meggazdagodva
elmenekülõ nagyzsidók.
Megjegyzem a Talmud alapján, a gyógyhatásaira tekintettel, a zsidóknak a konyhasóval
fiziológiásan sózott kenyér van elõírva. Ez és a desztillált ivóvíz védi õket és ez gyógyítja ki a
„nyavalyáikból”. A többi népet viszont igyekeznek minden módon rábeszélni az ellenkezõjére. A
nem zsidóknak bebeszélik, hogy konyhasó mentesen táplálkozzanak, vagy mérgezõ kálisóval
„ízesítsék” az ételeiket, mérgezõ káliumtartalmú ételeket és italokat árusítanak nekik. A
konyhasó-hiányos és a kálium túladagoló ételek kikísérletezetten életrövidítõ és ivartalanító
hatásúak.
A korábban általad vezetett Ipari- és Kereskedelmi Minisztérium jogutódainak a vezetõi
mérgezõ kálisót kevertetnek a konyhasóba és egyéb ételízesítõkbe, megsértve az MSz-01-1000782. (a kálisóval ízesítést akadályozó étkezési só-) szabványt, amelynek a kötelezõségét elõíró
IKM rendeletet „elhanyagolták” meghosszabbítani.
Minden jel szerint hagyományos biológiai népirtási módszer alkalmazásáról van szó,
olyanról, amely a Bibliában (lásd Mózes II. 23. 20-33., V. 7. 2, 22.), valamint a ma is érvényes
nemzetközi zsidó törvénykönyvben, a Talmudban is elõ lett írva a zsidóság részére. Ehhez Mózes
idején még „darazsakat” alkalmaztak, ma viszont „az emberre is veszélyes fertõzõ
madárinfluenzás szabad madarakat”. A bibliai fasiszta jehovai cél a zsidók elszaporodni
tudásának az arányában történõ tervszerû népirtás és a kipusztítottak által a kihalásukig gondosan
karbantartott, mûködõ ingatlanokba ezúton való folytatólagos, zökkenõmentes zsidó betelepülés.
Már 1940-ben is tudták, hogy a neomachiavellisták a mérgezõ kálisóval mûtrágyázással
világháborút tudnak elõidézni, lásd Arthur Koestler „Sötétség Délben” címû mûvében, a
kálisóval kiprovokált következõ világháborúról. Állítólag azért is irtott ki annyi zsidót Hitler,
mert egy Max Gerzson nevû zsidó orvos elhitette a német néppel, hogy a kálisó mûtrágyával
megnövelt káliumtartalmú növényi élelmiszerek, különösen, ha nem használnak az étkezésnél
konyhasót, egészségessé tesznek, holott mérgezõ, ivartalanító hatásúak.

Magyarországon manapság ezzel a „Gerzson terápiával gyógyítgathatják” a kálium-túladagoló
és konyhasó-hiányos étkezésre rábeszélés miatt megbetegedett nem kóser étrendû magyarokat, s
szabadalmat adtak arra, hogy erõs fûszerekkel elnyomják az ételízesítéshez, a konyhasó pótlására
ajánlott mérgezõ kálisó rossz ízét. Ezt a mérget, a VIVEGÁ-t „magas vérnyomás
megelõzéséhez” ajánlják a hivatalos szervek, pedig a Prof. Dr. Issekutz Béla által írt
„Gyógyszertan...” tankönyv szerint is, a szív gyengítésével csökkenti a vérnyomást, akár nullára,
ahogy a Fekete Angyalok sikere bizonyítja, s annak aki túléli, magasabb lesz a vérnyomása, mint
amilyen valaha is volt. Vagyis mind a Gyógyszerész Kamara, mind az Orvosi Kamara, mind a
Magyar Szabadalmi Hivatal, mind a Magyar Szabványügy Testület bûnsegédeznek az Akadémia
és a kormányok által szervezett apartheid folytatásában.
Valószínû, hogy mózesi fasiszta országokban (s ilyen a fasiszta Izraellel és a
bûnsegédeivel katonai szövetséget kötõ Magyarország is a volt „kommunisták”
„rendsze4rváltoztatása’ óta) a nem talmudista zsidókat is irtják a nem kóser ételek és italok
mérgezésével és fertõzésével, vagyis nem csak a „nem zsidókat”. Az ingatlanspekuláció és a
mérgeztetés hasznából származó pénz a rablógyilkos fasiszta zsidóknál szaporodik. Részükre egy
„siker-software” a fasiszta mózesi-talmudi biológiai apartheid (zsidó-) program, ezért akár
„holokausztok” elõidézése árán is (több ezer éve) folytatják. Felhívom a figyelmet arra, hogy a
mózesi-talmudi fasiszta zsidó „software” alkalmazói és a bûnsegédeik a rablógyilkos bûnözõk,
nem pedig a „hardware” vagyis a zsidó szülõktõl való származás. A fasiszta zsidókkal és a
bûnsegédekkel szembeszállás ANTISZEMÉTIZMUS, ANTIFASIZMUS, nem pedig
„antiszemitizmus”! (Nyilván egy talmud-software-re beprogramozott rendõrkapitány sem fog
fellépni a társai által szervezett bûnözés ellen, s persze a fasiszta mózesi software-re is
felesküdött keresztény püspökök sem.)
Mindezek alapján ezúton is nagyon szépen megkérlek arra, hogy légy szíves Te is
feljelentést tenni az ellen, hogy évtizedekig folyamatosan elhallgatták a magyar lakosság elõl azt
a tényt, hogy a szennycsatornákkal az ivóvizet biztosító folyókba koncentrált fertõzõ vírusos
emberi ürülék állandó járvány terjedést okoz, mert a vírusok átjutnak a vízmûvek kavicsból és
homokból álló szûrõin, majd bekerülnek a vezetékes ivóvíz hálózatba, miután nem pusztítja el a
fertõzõ vírusokat a víz fertõtlenítéshez használt klórozás, s elhallgatták azt, hogy a vízmûvek és
az ÁNTSZ mérései sem vizsgálják, nem is ellenõrzik a vezetékes ivóvizeket fertõzõ veszélyes
vírusok jelenlétét. Elhallgatni olcsóbb, nem jut a mérésére a vízmûnek a vezetékes víz elõállítási
költségnél kb. tízszeresen nagyobb árbevételbõl, inkább lekorrumpálják az önkormányzati
vezetõket és testületeket és orvosokat, hogy ne firtassák a vezetékes ivóvíz fertõzõ vírusokkal és
növényvédõ mérgekkel, mûtrágyákkal stb. idõnként életveszélyesen megnövelt szennyezettségét
sem.
Jelen irat másolatával felkérem a Magyarok Világszövetségét és a Paizs Szövetséget és
minden más magyar létvédõ szervezetet, hogy külföld felé is tegyenek feljelentést a népeket
„virológiai-biológiai módszerrel” kiirtók ellen.
Verõce, 2006. július 26.
Tisztelettel::
Tejfalussy András

Témakór: DMRVatrazin
Dr. Hunyadkürti Szilvia jegyzõ úrhölgynek!
VERÕCEI ÖNKORMÁNYZAT
Verõce, Fax: 36-27-380-381
Tárgy: a verõcei ivóvízszolgáltatás kettõs problémája

Tisztelt Jegyzõnõ!
AZ ALÁBBI KÉT FELADATKÖRBEN KIDOLGOZTAM AZ
ELSÕDLEGESEN TISZTÁZANDÓ KÉRDÉSEKET:
I./
A verõcei önkormányzat haszonrészesedése a DMRV víz- és csatornahasználati
díjaiból
Az Esztergomi Vízmûvek képviselõje nemrégiben elõadta Juszt Gyula televíziós mûsorában,
hogy mindössze csak 38-50 Ft a Dunából általuk elõállított ivóvíz önköltsége. Ha ilyen vizet
több száz forintért vetetnek meg a lakosokkal és ebbõl az önkormányzat nem kap pénzt, holott az
Önkormányzat tulajdonában lévõ vezeték hálózatokat használja a Vízmûvek a nyereségének az
eléréséhez, nyilvánvaló az önkormányzat részérõl a Vízmûvekkel így szerzõdõ önkormányzati
hivatalnokoknak az önkormányzat, a lakosok részére való tudatos károkozása, a Vízmûvek
nagyobb haszna érdekében. Kárelhárítási ügyvivõként ezúton felkérem Önt, hogy tartson
felülvizsgálatot a Vízmûvekkel kötött szerzõdéseiknél, s szíveskedjék tájékoztatni az
eredményeirõl.

II./
Ivóvíz mérgezettség okai és felelõsei és a vízmérgezettség eltitkolói
elleni jogi fellépés
A közveszély miatt, amely a DMRV-vóvíz mérgezés mindmáig tisztázatlan tényleges
okai, és a mérgezés emiatt megismételhetõsége, és eltitkolhatósága következtében áll fenn, az
alábbi kérdések Önkormányzati jegyzõi oldalról kiértékelésére kérem fel Önt, az ivóvíz
mérgezésért és elhallgatásáért való büntetõjogi és polgári jogi (kártérítési) felelõsségek tisztázása
érdekében:
Ha nem közvetlenül egy terrorista tette bele a Dr. Darvas Béla professzor úrék által
megmintázott és bemért DMRV kút nyersvízbe az atrazint (és a többi) mérget, akkor az a
Dunából a legtöbb DMRV kútba is bejutott, s mivel a DMRV csak klórozást alkalmaz a nyersvíz
vegyi utókezelésére, a veszedelmes mérgek nyilvánvalóan bekerültek a verõcei vízvezetékekbe
is.

Szíveskedjék valószínûsíteni, hogy a Verõcei Önkormányzatnál Ön, aki jogász, szerint
elsõsorban ki/k/ a felelõs/ök/ büntetõjogilag és polgári jogilag a DMRV ivóvíz kútjai több, mint
ötezer százalékkal az Európai Uniós 10 ng/literes határérték feletti atrazin stb. szennyezéséért és
a verõcei lakosok amiatti, nyilvánvalóan máig is ható (az élethosszukat rövidítõ) egészségi
káraiért, s ennek a bizonyítottan megtörtént veszedelmes ivóvíz szennyezésnek a verõcei lakosok
elõl mind máig is eltitkolásáért, s ezúton a kárenyhítés megakadályozásáért?! Ehhez
összefoglalom az Ön által esetleg nem ismert elõzményeket:
Miután az Önkormányzati Bizottság a DMRV kérésére (ellenem felhozott hamis vádjai
alapján) félúton megakadályozott abban, hogy a Verõcei Önkormányzat megbízottjaként (a
Polgármester úr által aláírt megbízásomat lásd az AQUANET.FW.HU honapunkon) folytatni
tudjam az ivóvíz méregmentesség biztosítását célzó szakmai feltáró munkámat (a hivatalos
monitoring mérés keretében végzett és a tudományos lapokban Dr. Darvas Béla professzor úr és
társai által publikált veszedelmes vízmérgezettség adatok hátterének a tisztázását), azóta ezt a
fontos munkát az Önkormányzat részérõl Phd. dr. Szente Kálmán alpolgármester folytatja.
Abban én, csak mint bejelentett Ptk. 484-487. § alapján eljáró megbízás nélküli kárelhárító
közérdekû ügyvivõ tudok részt venni.
A tisztázási kísérleteink során azt kellett tapasztalnunk, hogy nem csak a DMRV tagadja
le a bemért atrazinos stb. ivóvíz-szennyezést, de a Pest Megyei ÁNTSZ is letagadja. A DMRV
vezérigazgató Farkas Vince például azt állította, amelyet Dr. Darvas Béla professzor
kiszerkesztett a Dunakanyar Régió c. lapban írt, az AQUANET.FW.HU honlapunkon általunk
közzétett cikkében, hogy „a DMRV nem tudott a DMRV kutak (nyilvánvalóan az õ
engedélyükkel) bemért és tudományos lapokban publikált atrazinos (stb.) túlszennyezettségérõl”
Megjegyzem én, mint minisztériumi (KTM)- megbízott K+F pályázat értékelõ,
személyesen is találkoztam olyan DMRV pályázattal, amelyben a DMRV az ivóvíz kútjai
túlszennyezettségére hivatkozva pályázott állami támogatásra.
Vizsgálnunk kell a lakosság mérgeket határértéken felül tartalmazó DMRV ivóvízzel
történt itatásában bûnsegédi közremûködés gyanúját is azokkal a verõcei önkormányzati
bizottsági tagokkal szemben, akik a DMRV kérésére azonnal leállították azt, hogy a Verõcei
Önkormányzat hivatalos megbízásából tovább vizsgálhassam a DMRV kútjaiban hivatalosan
bemért több ezer százalékos atrazin stb. szennyezési határérték túllépések tényleges okait és az
ivóvíz mérgezettség elhallgatásának az okaival kapcsolatos DMRV technológiai és egyéb
felelõsségeket.
Ezek az önkormányzati képviselõtestületi tagok akadályozzák azt, hogy az
Önkormányzati megbízotti munkáim általuk leállításáig végzett, általam lejelentett eredményû
önkormányzati megbízotti munkáim addig sikeresen végzését Dr. Szente Kálmán alpolgármester
úr leigazolhassa a számomra, s hogy e teljesítmény igazolás alapján a Verõcei Önkormányzat
kifizesse részemre, s a DMRV-vel kapcsolatos munkában (az én alvállalkozómként) segítõ
Várhegyi László ny. rendõr-alezredes polgári védelmi szakértõ számára a megbízási díjat? Ha
jelenleg erre az Önkormányzatnak nincs pénze, akkor ez a megbízotti díjunk beszámít az
önkormányzat által tõlünk adószerûen szedett összegek ellentételeként is.

Mielõbbi személyes munkamegbeszéléseket szeretnék Önnel, a több ezer százalékos
atrazin határérték túllépést (is) tudatosan eltitkol/tat/ó Farkas Vince DMRV vezérigazgató és Pest
Megyei ÁNTSZ vezetõ és a bûnsegédeik elleni pótmagánvád megfontolása tárgyában.
Szeretném, ha ezeken a megbeszéléseinken szükség szerint jelen lehetne Phd. dr. Szente
Kálmán úr, s esetleg - ha ráér - Bethlen Farkas polgármester úr is. A pótmagánvádhoz szükséges
rendõrségi és ügyészségi elutasítás eléréséhez a nyomozás kérést (feljelentõ iratot)
magánszemélyként már benyújtottam.
Tájékoztatom, hogy mivel a Váci Városi Rendõrkapitányság a tényleges vizsgálat helyett
a feljelentett DMRV-t a jelenlegi helyzetet illetõen kérdezte csak ki az ügyben, vagyis alapvetõen
eltért a feljelentés tárgyától, s ennek alapján megtagadta a nyomozást, az ez elleni panasszal az
ügyészséghez fordultam. Amint ott majd (szokásuk szerint) elhárítják a nyomozást és a
vádemelést, megnyílik a jogi lehetõségünk a pótmagánvádra. Ennek keretében a DMRV és az
ÁNTSZ (és a bûnsegédeik) elleni bírósági büntetõ peres eljárás indulhat, amellyel a mérgezett
ivóvízzel betegített verõcei lakosok kártérítési per indítására is jogi lehetõséget tudunk teremteni,
elõbb a hazai, majd a Nemzetközi Bíróságon.
Tájékoztatom arról is, hogy a Verõcei Önkormányzat egészségvédelmi- és mérgezési
veszélyt nem okozó ivóvíz szolgáltatási törvényi kötelezettségei teljesítése érdekében
kárelhárítás céljából elõterjesztett jelen beadvány összeállítása 15 mérnöknapomat vette igénybe
a Ptk. 484-487. § szerinti közveszély elhárítási ügyvitelem során.
Verõce, 2005. augusztus 17.
Üdvözlettel:
Tejfalussy András dipl. mérnök sk.
Verõcei Létvédõ Polgári Kör alapító tag
2621 Verõce, Lugosi u. 71.
Tel./fax: 36-27-380-665

Code: MolotovkoktelEllen070815

KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS (NYÍLT LEVÉL)
Az IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUMHOZ,
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezetõi és a Kormány részére
Legutolsó levelük iktatószáma: IRM/TKO/2007/ÜGYF/387619.
E-mail: ugyfelszolgalat@irm.gov.hu
A LEGUTOLSÓ, VALAMENNYI EDDIGI JOGI ÉS POLITIKAI ÁLLÁSPONTUKAT
„ÖSSZEFOGLALÓ” LEVELÜK ALAPJÁN, A KÖVETKEZÕ KÉRDÉSEKRE KÉREK
HIVATALOS VÁLASZT:
1./ JOGI SZEMPONTBÓL KI KÖTELES KIADNI ARRA KÖZPONTI KÖTELEZÕ
UTASÍTÁST, HOGY A KÁLISÓTÓL MENTES SZABVÁNYOS KONYHASÓT ÉS A CSAK
ÉS KIZÁRÓLAG AZZAL SÓZOTT ÉTELEKET AZ ÜZLETEK MEGJELÖLJÉK, S HA
TUDJÁK, HOGY KI KÖTELES, MIÉRT NEM INTÉZKEDTEK AZ EZ IRÁNYÚ
KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉSEK ILLETÉKES HIVATALOKHOZ ÁTTÉTELÉRÕL?
2./ HA EGY ÉLELMISZERBOLT A KÁLISÓ LEGKISEBB MENNYISÉGÉT IS TILTÓ
MSZ-01-10007-82. MAGYAR SZABVÁNYNAK MEGFELELÕ SÓRA, S A KIZÁRÓLAG
ILYEN SÓVAL KÉSZÜLT ÉLELMISZEREKRÕL TÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ
JOGOS VÁSÁRLÓI IGÉNYNEK NEM TESZ ELEGET, HA AS TÁJÉKOZTATÁS
KÉRÉSNEK A VÁSÁRLÓK KÖNYVÉBE BEÍRÁSA UTÁN SEM ÍRJA KI, HOGY MELYIK
SÓ SZABVÁNYOS, ÉS MELYIK ÉLELMISZER NEM KÉSZÜLT NEM SZABVÁNYOS
SÓVAL, KI A FELELÕS EZÉRT, HA AZ ÉLETÜKET VESZÉLYBEN LÁTÓ VÁSÁRLÓK
KIÍRJÁK AZ ÜZLET UTCAI FALÁRA, VAGY KIRATAKTÜVEGÉRE, HOGY „EZ AZ
ÜZLET MEGBÍZHATATLAN KÖZVESZÉLYES ÉLELMISZEREKET ÁRUSÍT”?
3./ JOGSZERÛ, HA A FENTI ÖSSZES PRÓBÁLKOZÁS SIKERTELENSÉGE UTÁN
A VÁSÁRLÓK (ÖNVÉDELEMBÕL) „MOLOTOV KOKTÉLOKAT” HAJÍTANAK BE A
KÁLISÓMENTES SZABVÁNYOS KONYHASÓT ÉS A KÁLISÓVAL NEM
MÉRGEZETT ÉLELMISZEREKET MEGJELÖLNI NEM HAJLANDÓ ÜZLETEKBE
ÉS A MEGJELÖLTENI NEM HAJLANDÓ HIVATALOKBA A BIZTONSÁGOS
ÉLELMISZEREK MEGJELÖLÉSÉNEK AZ ELÉRÉSÉRE, MIUTÁN AZ ÖNÖK
LEGUTOLSÓ LEVELE SZERINT „AZ EURÓPAI UNIÓ HATÓSÁGAI SEM VÉDIK MEG A
SZÓBAN
FORGÓ
ÉTKEZÉSI
DISZKRIMINÁCIÓS
VEGYI-BIOLÓGIAI
FEGYVEREKEKKEL SZEMBEN A NEM KÓSER ÉTRENDÛ ZSIDÓKAT ÉS
NEMZSIDÓKAT”!?

Melléklet: A bûnügyet és (a mózesi softwarevel folytatott nemzsidótlanítás, a
nem kóser étrendû magyar nemzsidók és zsidók elleni népirtás) elleni
védekezést a MAZSIHISZ helyett, A Ptk. 484-487. § alapján,
NÉPIRTÁS ELHÁRÍTÁSKÉNT ) ismertetõ:
„Fogynunk kell-e?” címû „E-mai könyvem.
Verõce, 2007. 08. 15.
Tejfalussy András dipl. mérnök
MAGYAR ANTIFASISZTA LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM
2621 Verõce, Lugosi u. 71.

Kód: E-mailKonyvPtk484-487§
”KI HAJLANDÓ SEGÍTENI EGÉSZSÉGET MENTENI ÉS ENERGIAVÁLSÁGOT
ELHÁRÍTANI” CÍMÛ E-MAIL KÖNYVNEK A RÉSZÉT KÉPEZÕ, AHHOZ CSATLAKOZÓ
ÜGYIRAT:
AZ ÜGYBEN AZ ALÁBBI KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS TÖRTÉNT,
MINT PTK. 484-487. §. SZERINTI KÖZÉRDEKÛ KÁRELHÁRÍTÁSI MUNKA, CSATOLT
DÍJAZÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSI KÉRELEMMEL, A BÍRÓSÁGHOZ IS:
EZT AZ E-MAIL KÖNYVET A MAGYAR ÁLLAMOT JOGI SZEMPONTBÓL ELVILEG
KÉPVISELÕ PÉNZÜGYMINISZTER ÉS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK IS KAPTÁK, MINT AZ
ÁLLAMILAG, JOGÁSZI CSALÁSOK ÚTJÁN FEDEZVE SZERVEZETT TUDATOS
NÉPIRTÁSI, RABLÓGYILKOSSÁGI CÉLÚ, TALMUDISTA EGÉSZSÉGRONTÁSAIK ÉS
ENERGIAVÁLSÁG-ELHÁRÍTÁS AKADÁLYOZÁSAIK ÉS PÉNZ-ELPAZARLÁSAIK
ELLENI KÁRELHÁRÍTÁSI MEGOLDÁSI JAVASLATOT ÉS BÜNTETÕFELJELENTÉST.
MINDEMELLETT A MAGYAR ÁLLAM KÁRELHÁRÍTÁS-ÜGYVITELI DÍJ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGEINEK A MEGÁLLAPÍTÁSÁT IS KÉRTEM, AZ ÉRDEK
ÉRVÉNYESÍTÉSEIMET - AZ X-398/1998. IKT. SZÁMÚ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI
HAMIS IRATUK FENNTARTÁSÁVAL ÉS ELLENEM FELHASZNÁLÁSÁVAL (KÖZOKIRAT-HAMISÍTÁSSAL) AKADÁLYOZÓ DR. SÓLYOM LÁSZLÓ TOVÁBBI
ALPERESSEL ÉS A KORÁBBI 1-3. R (FÕVÁROSI BÍRÓSÁG, PEST MEGYEI BÍRÓSÁG
ÉS LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG ALPERESEKKEL SZEMBEN A FEJÉR MEGYEI
BÍRÓSÁGNÁL, AZ OTT FOLYAMATBAN LÉVÕ 3.P.20.689/2007. SZÁMÚ PEREMBEN.
KÉRTEM, HOGY A FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG ÁLLAPÍTSA MEG, HOGY KI, MELYIK
ALPERES VAGY ANNAK ALÁRENDELTJE KÖTELES MEGFIZETNI RÉSZEMRE A
FENTIEKKEL BIZONYÍTOTT KÁRELHÁRÍTÁSI MUNKÁIM ELMARADT ÉS TOVÁBBI
KÖLTSÉGEIT ÉS ÜGYVIVÕI DÍJÁT, A MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI
ÜGYVITELRE VONATKOZÓ PTK. 484-487. §. ALAPJÁN!
Verõce, 2008. 06. 18. Tejfalussy András
VÁLASZTÁSI HIRDETÉS /JAVASLAT/:

AZ EGÉSZSÉG, TE HÜLYE!
Országosan árusítják a kálisót ételízesítõként ‚csökkentett nátriumtartalmú só’
néven a magas vérnyomást megelõzõ és csökkentõ hatására hivatkozással, miután
azt tanítják a gyógyszertankönyvben, hogy a kálisó a szív gyengítésével (!)
kezdetben csökkenti, utána meg növeli a vérnyomást, lásd a www.aquanet.fw.hu
tudományos honlapon!
Agroanalízis Tudományos Társaság PJT
Code: választasi észretérítõ

Code: RendszervaltoSW080523

Tisztelt Hölgyeim ésUraim!
A Mózes II. 23. 20-33-ban, a Talmudban, s a "KGB 45 pontja" címmel közzétett (lásd: Kapu,
1990. február) népirtó terror-software minden részletét is konkrétan ellentételeznünk kell. Miután
a Mózesi program ivartalanító hatású is, rövidesen elfogy a védekezésre rendelkezésre álló
idõnk. Emiatt is szeretném javasolni, hogy a jó szándékú magyarok rendszerváltoztatási
elképzeléseit és javaslatait illesszük össze, tegyük egymás mellé, majd rangsoroljuk azokat
valamennyi fõ- és rész-cél, valamennyi védekezési és javítási eszköz, lehetõség, s minden
megvalósulást elõsegítõ és azt akadályozó tényezõvel való konkrét, mérlegelõ szembesítések
útján. Ez ma már viszonylag egyszerûen és gyorsan elvégezhetõ azt APLA döntési optimum
szintetizáló software segítségével. Internet közvetítésével is lebonyolítható.
Részletesebben lásd a www.aquanet.fw.hu honlapunkon.
Budapest, 2008. 05. 23.
Tisztelettel: Tejfalussy András

Tejfalussy Andrásnak a NEMZETÕR lap által közzétett SMS-üzeneteibõl:
Az alábbi üzenetek a bizonyíték anyagaikkal együtt a www.aquanet.fw.hu honlapon is
megtekinthetõk (lásd: „TAuzenetei” szoveg mappa):
- Nyilvános közérdekû bejelentés a Biblia hitelességéért Felelõs(ök)höz: A zsidó nyelvû Biblia,
Ézsaiás 30/24. értelmében, a dolgozó barom (vagy ember) ételébe konyhasót kell tenni. A Károli
Gáspár által lefordított szöveg újabb változataiban (is) az ellenkezõje van. Lásd: internet,
Google: „bibliahamisitas”!
- A kálisót is tartalmazó szabványsértõ „étkezési sókeverékek” életrövidítõ, ivartalanító vegyi
fegyverek. A csak a nem kóser sókba bekevertetésük: fajirtási bûntett!
-A NEMZETÕR június 18-i számában Kádár Imre (MTA-TAKI) „a magyar termõföld
védõjének” tünteti fel magát? Õ és társai mérgeztetik túlmûtrágyázás útján a talajt, s az ivóvízbázisokat. Õk növelték 250%-osra a hazai növénytermesztés önköltségét, a túlmûtrágyázást
okozó hibás, hamis teróriáikkal! Nobel-díjas mérések is bizonyítják, hogy a túlmûtrágyázott
növények, élelmiszerként, meddõvé és rövid életûvé teszik a fogyasztókat. Lásd:
www.aquanet.fw.hu.
- A NEMZETÕR június 18-i számában publikáló Kellermayer Miklós dr. azt hirdeti, hogy tízszer
több kálium és tízszer kevesebb konyhasó legyen a magyarok által fogyasztott élelmiszerben,
mint a hagyományos (fiziológiás) optimum. Nobel-díjat adtak azoknak a mellékvese-kutatóknak,
akik a méréseikkel bizonyították, hogy a káliumbevitel növelése és a konyhasó-pótlás
csökkentése is máj-, vese- és szívmérgezõ, életrövidítõ és nemi jelleg torzító hatású! Lásd:
www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 06. 21. (Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ)
- Ezúton nyilvánosan felkérem a Magyar Orvosi Kamarát is, hogy segítsen elérni, hogy az
orvosok és természetgyógyászok ne alkalmazzák, ne tanácsolják a fiziológiástól durván eltérõ
nátrium- és káliumpótlást étkezés vagy infúzió esetén.
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MÉRJÜK JÓL AHELYETT, HOGY VAKON ELHISSZÜK!

Rákbetegség ellen legjobb védekezés a VEOP? /Desztillált-ivóvíz kúra + fiziológiás nátrium- és kálium pótlás/
Azóta sokasodik a nemzõképtelen és lerövidült életû magyarok száma, amióta az élelmiszereik elõállításához
"mûtrágyaként" és "ételízesítõként" a meddõséget okozó, életrövidítõ hatású mérgezõ kálium sókat
használják, s szennycsatornákkal koncentrálják az emberi ürüléket és azzal a fertõzõ vírusokat - amelyek
túlélik az ivóvíz klórozását - a vezetékes ivóvíz készítéséhez használt tavakba, folyókba, s a többi közösségi
ivóvíz-bázisba!

Méréseink kiderítették az aszálykárt is növelõ tudományos csalást
KATASZTRÓFAHELYZET AZ EURÓPAI UNIÓS BIOTERMESZTÉSBEN
Energiaválság elhárító magmaenergia-hasznosító létesítmény /alapterv/
Egy valóban demokratikus államszervezet /alapterv/

Magyar az, aki sorsközösséget vállal a magyarsággal

AMIT AKARNUNK KELL!
1. Valódi jogállamot
2. Okos és becsületes vezetõket
3. Valódi tudományon alapuló oktatást, kutatást és fejlesztést
4. Ökológiai egyensúlyt fenntartó termelést és fogyasztást
5. Nyílt, demokratikus tájékoztatást
6. Az elvégzett munka egész magyar nemzet számára
hasznosságával arányos, a nemzetközi átlagnak megfelelõ
igazságos jövedelmeket és egészségbiztonságot
7. Igaz emberséget és barátságot
(AQUANET-nyitolaprol-080503a)

Mi a „KRISZTUSI ÖRÖK ÉRTÉKREND SOFTWARE"-t ajánljuk:

"JÉZUSI ÖRÖK ÉRTÉKREND
SOFTWARE"
JÉZUS ÚJSZÖVETSÉGBEN LEÍRT VISELKEDÉSE, MINT MODELLPROGRAM ALAPUL VÉTELE ÉS TUDATOS, ÁTFOGÓ ALKALMAZÁSA
ÚTJÁN:
IGYEKEZNI AZ EGÉSZ EGYÜTT ÉLÕ RENDSZERT JÓL ISMERNI, ÉS
A JÉZUSI MODELL-PROGRAM HOZZÁÉRTÕ MÓDON
ALKALMAZÁSÁVAL SZÜKSÉG SZERINT FOLYAMATOSAN JAVÍTANI
ENNEK A RENDSZERNEK A MÛKÖDÉSÉT, MEGAKADÁLYOZVA A
TÖNKREMENETELÉT;
IGYEKEZNI BUTÍTÁS, FÉLREVEZETÉS, KÍNZÁS, HAZUDÁS, LOPÁS,
CSALÁS, RABLÁS, GYILKOLÁS NÉLKÜL FOLYAMATOSAN
HASZNOSNAK LENNI ÖNMAGUNK, CSALÁDUNK, NÉPÜNK,
VALAMENNYI ÉLÕLÉNY, A VILÁG EGÉSZE SZÁMÁRA;
AZ ERRE TÖREKEDÕKET SZERETVE ÉS SEGÍTVE ÉS ÁLTALUK
SZERETVE ÉS SEGÍTVE LÉTEZNI, AZ ELLENKEZÕJÉRE
TÖREKVÕKET AKADÁLYOZNI, VELÜK KÜZDENI, S TÖREKEDNI
ELSÕSORBAN EZÉRT ÉLNI, S EBBÕL MEGÉLNI.
LÉTVÉDÕ KÖR MOZGALOM ÁLTAL AJÁNLOTT PROGRAM
Indítás: a 7 PONT alapján
Tejfalussy András
HUNGARY
2006.03.19.

HONLAP-NÉZÉSI TANÁCS:
Célszerû e NYITÓLAP, majd a RÉSZLETESEBB NYITÓLAP megtekintés után kezdeni
tanulmányozni a fõtémajegyzék témacímei alapján választott témák dokumentumait!
(AQUANET-nyitolaprol-080503)

UTÓSZÓ
Verõce, 2008. június 24.

TISZTELT OLVASÓIM!
Tudom, hogy sokan továbbra sem akarják majd elhinni a legkonkrétabb, leghitelesebb mérési
adatokat sem, ha azok bármilyen szempontból, akárcsak kis mértékben is ütköznek a beléjük
gyökeresedett vallási meggyõzõdésükkel és/vagy egyéb érdeklõdésükkel, vagy pl. a
profitérdekeltségükkel.
Részemrõl azonban helyesnek tartom, ha a témacímek szerinti témakörben kiderített
problémákat és azok legvalószínûbb legfõbb okait, s az általam lehetõ legjobbnak talált
probléma kiküszöbölési megoldásokat megpróbálom minél több embertársamhoz eljuttatni.
Elsõsorban azért, hogy ne hiányos vagy hamis ismeretanyag birtokában kelljen döntetniük a
sorsu(n)król. Remélhetõleg ez a könyv segít rádöbbenteni arra a még, vagy már kételkedõket,
hogy az egészségük az igen egyszerû háztartási ivóvízdesztillálás, gyógyszertári konyhasó
beszerzés és fiziológiás víz, nátrium és káliumpótlás útján karbantartható, megjavítható.
Másfelõl elfogadhatatlannak tartom, hogy az energiaelfogyás miatti „háborúk
szükségszerûségét” hangoztatók továbbra is a geotermikus energia olcsó kitermelési lehetõsége
elködösítésére, eltitkolására építhessenek! Azért is elfogadhatatlan, mert ezáltal teljes mértékben
aláássák a világ erkölcsiségét!
Továbbra is, mint ahogy eddig is, javíthatatlanul optimista vagyok, s remélem, hogy az itt és a
www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon közzétett KÖZPONTI FONTOSSÁGÚ valós
információk nem csak segítenek Önöknek is egészségesen élni, és egészségesen
szaporodóképesnek lenni, s ha szükséges a betegségekbõl gyorsan és teljes mértékben
kigyógyulni, de az ún. „energiaválság” elhárítására is megoldást kínálnak, egyéni és közösségi
szinten is.
Ehhez kívánok sok sikert!
Tejfalussy András

