
MIÉRT AKADÁLYOZZÁK AZ 
OTTHONI VÍZÁTPÁRLÁST?

Csak izraelita ihat tiszta vizet, lásd Mózes 
II.23./20-33, Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba 

kamma 93 b. lap???
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Verőce, 2012. november 20.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök
tudományos méréstani szakértő
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Tisztelt Hölgyek és Urak!

Remélem az itt bemutatott konkrét méréstani bizonyítékok és megoldások megmutatják az utat az 
állami és önkormányzati vezetőket mindenhol (?) korrumpáló vízmaffia csapdáiból kiláboláshoz.

Tisztelettel: Tejfalussy András

TARTALOM:

1. KÉRDÉSFELVETÉS (3. oldal)

2. MAGYAROKNAK BEBESZÉLT HAMIS ÁNTSZ ÁLLÁSFOGLALÁSOK (4-14. oldal)

3. TEKINTÉLYESEBB SZERVEZETEK CÁFOLJÁK AZ ÁNTSZ ÁLLÍTÁSAITT (15-18. oldal)

4. LEGMEGBÍZHATÓBB OLCSÓ IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS (19-21. oldal)

5. CSAPNIVALÓ A HAZAI VEZETÉKES IVÓVÍZ, HIÁNYOS, HAMIS AZ ELLENŐRZŐ 
MÉRÉS (22-36. oldal)
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KÉRDÉSFELVETÉS
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 MAGYAROKNAK BEBESZÉLT HAMIS ÁNTSZ ÁLLÁSFOGLALÁSOK
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3.

TEKINTÉLYES SZERVEZETEK IS CÁFOLJÁK AZ ÁNTSZ ÁLLÍTÁSAIT

15/36. oldal       Iratjel: EmailKonyv79-vizeskalisoszsidofajirtas



16/36. oldal       Iratjel: EmailKonyv79-vizeskalisoszsidofajirtas



17/36. oldal       Iratjel: EmailKonyv79-vizeskalisoszsidofajirtas



Iratjel: arzen-orban-121018                                                                              Budapest, 2012. 10. 18.

ORBÁN VIKTOR miniszterelnök segítésére, egészségrontást elhárítás a Ptk. 484-487. §  keretében!

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Ha Önök eltűrik, holott tehetnének ellene, hogy az Európai Unióban megengedettnél több arzént 
tartalmazó ivóvízzel lerövidítsék egy ember életét, az gyilkolásban bűnrészesség. Ha 800.000-ét, az 
tömeggyilkosság, emberiség elleni bűntett. Ön, akinek jogi egyetemi diplomája van, nem így tudja?

Vagyis tömeggyilkos az olyan kormány, amelyik engedi,  hogy az Európai Unióban mérgezőnek 
nyilvánított mennyiségű arzént tartalmazó vizet legyen kénytelen inni sokáig 1300000, és jelenleg 
is 800.000 magyar ember, s hogy azt magyarázzák a közszolgálati média útján (pl. Kossuth Rádió, 
2012. október 17., “Közelről” c. műsor, 16 óra 50 körül, szerkesztő: Vízi Dorottya, műsorvezetők: 
Bátori Róbert és Kránitz Balázs), hogy valójában nem bizonyított, hogy veszélyes az arzénes víz, s 
egy Nagy Gábor néven bemutatott orvos előadta, hogy mível jóízű, ő a megengedettnél sok száz 
százalékkal több arzént tartalmazó csapvizet szeret inni, és nem fél annak veszélyeitől. A műsorban 
emellett  arzénmérgezést  elhárítóként  reklámozták,  hogy a Vöröskeresztnél  500 db.  arzénszűrős-
kancsóra pályázhat a 800.000 ember, s hogy ásványvizet is vásárolhat. Ehhez képest a zsidók az 
átpárolt vízzel és tiszta NaCl konyhasóval sózott kenyérrel óvják az egészségüket. Lásd Mózes II. 
23. 20-33, Talmud, Taanih 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap, s az benne van a törvényeikben, hogy 
az  izraeliek  az  általuk  elfoglalni  akart  területeken  addig  élő  lakosságot  a  tiszta  vizet  ivást 
akadályozással és a tiszta NaCl konyhasóval normálisan (fiziológiásan) sózást gátlással kell irtsák!

Önök ugyan titkolják, de korábban a Pénzügyminisztérium közölte velem, hogy 110.000.000.000, 
-Ft-állt rendelkezésükre az arzén ivóvízből kiküszöböléséhez. Ebből az akkoriban arzénmérgezett 
1.300.000 veszélyeztetett  ember mindegyikének 84.000 Ft-ot adhattak volna,  hogy vásároljanak 
vagy készítsenek saját háztartási ivóvíz-desztillálót, ami a többi vízszennyeződést is kiküszöbölné! 

Szíveskedjék büntetőeljárást elrendelni a desztillált vizet mérgezőnek, s az arzénest ártalmatlannak 
feltüntető Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és Országos Élelmezés és Táplálkozás 
Tudományi Intézet ellen is, ahonnan a szennyezett, pl. arzénes vizet ivást ajánlják a tiszta desztillált 
víz helyett azzal az ürüggyel, hogy a tiszta desztillált víz ivás életveszélyes vízmérgezést okozhatna. 
Valójában egy felnőttnél a legalább 15 liter desztillált víz (vagy más ital) ivása csak akkor okozhat 
elektrolit zavarokat okozhat, ha ezalatt az illető nem fogyaszt NaCl konyhasót is. Kipróbáltam. 15 
liter megivása után szájszárazsági tünetet érzékeltem, ami két pohárnyi sózott desztillált víz ivással 
elmulasztható  volt.  Tudatosan nevezték  el  hamisan “vízmérgezésnek” a  népnek bebeszélt  NaCl 
konyhasó  hiányos  és/vagy  kálisóval  túladagolt  étel  miatti  elektrolit  zavarokat.  Nem a  tisztító, 
gyógyhatású tiszta desztillált víz mérgező. Az Önök „STOP SÓ, Nemzeti Sócsökkentési programja” 
miatti NaCl hiány és kálium túladagolás azonban valóban okoz „életveszélyes elektrolit zavarokat”.

Azért írtam most már Önnek is, mivel Dr. Illés Zoltán államtitkár barátunk, akit már többször is 
kértem a desztillálós megoldás megvalósítására, nem ért rá a tényleges arzénmentesítést megoldani, 
és/vagy nincs hatásköre a közszolgálati média főproblémákat elködösítő tevékenységeit korlátozni.

Kérve személyes válaszát, tisztelettel:
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc

(személyi szám: 1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit)
okl. vill. mérnök, méréstani szakértő, www.aquanet1.net76.net

Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a./PJT, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
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4.

 LEGMEGBÍZHATÓBB OLCSÓ IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS
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CSAPNIVALÓ A HAZAI VEZETÉKES IVÓVÍZ, HIÁNYOS, HAMIS AZ ELLENŐRZŐ 
MÉRÉS
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Iratjel: kizaro-ok-mazsihisz-antsz-orban-121025
Kizáró ok

Kizáró  ok  kell  legyen  az  izraeliek  magyarországi  ingatlanszerzésénél,  hogy  az  alaptörvényeik 
(Tóra, Talmud, Cionista Káté) a nem zsidókkal szemben nem csak kirekesztőek, de gyilkosságra, 
rablásra, vagyis terrorizmusra felbujtóak. Ha az izraeliek elutasítják ezek hatályon kívül helyezését, 
kiutasítani kell őket betelepülni engedés helyett. Ki kell zárni őket az ENSZ-ből is. Érvénytelennek 
kell tekinteni az izraeli cégek európai uniós országokba betelepülését liberalizáló, az Európai Unió 
vezetésével kötött, hazánkra 2010. dec. 8-án rákényszerített egyezményüket. MAZSIHISZ, ÁNTSZ 
és az Orbán Kormány együttműködése eredményeként jelenleg is ők pusztítanak, ivartalanítanak 
minket. Főként a kálisóval műtrágyáztatással, és az egészségvédő tiszta NaCl konyhasó helyett a 
mérgező kálisót tartalmazó sókeverékekkel (kóser Bonsalt, Vivega stb.), s az arzénnel és a számos 
mezőgazdasági és ipari méreggel is szennyezett és a szennycsatornák vírusaival fertőzött vezetékes 
ivóvízzel* és azzal készített ételekkel és italokkal és ezek nyilvánvaló egészségrontó, életrövidítő, 
ivartalanító,  népirtó hatásai egészségjavítónak, élethosszabbítónak és meddőséget akadályozónak 
bebeszélésével.

*Melléklet: mit-iszunk-jovore-orban-121024

Verőce, 2012. 10. 25.

Tejfalussy András
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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