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 I.

Izrael nyilvános hadüzenetei?

           1.



2.



II.
Izraeli nyilvános háborús stratégiák és taktikák?

1.

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.
32. 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.”



2.

A „Talmud Magyarul” ismerteti a zsidók legfőbb háborús taktikáit és 
stratégiáit. Először 1910-ben adták ki. Azért adták ki az Alliance Israelitée 

hadüzenetével egy időben, hogy felhasználható legyen ezen hadüzenet szerinti 
háború céljára, a  héberül már nem tudó magyarországi zsidók kiképzéséhez?

A perek a fordítás szöveghűségének olcsón reklámozását is szolgálhatták!?





3.

Izraeli König software
 1981-ben az MSZMP kiadó vállalata (KOSSUTH) kiadta Böcz Sándornak a "Mit kell 
tudni a palesztinokról" címû könyvét. A 71. oldaláról idézzük, a Magyar Fórum 
lapban (1998.III.26.,6.oldl) megjelent másolata alapján: 

" A cionista politikusok afféle rákos daganatot látnak az arab kisebbségben , 
amelynek az eltávolítását fölöttébb kívánatosnak tartják . Ez a szándék botrányt 
keltõ módon fogalmazódott meg a hírhedt König-memorandumban , amelyet a 
galileai megbízott terjesztett az izraeli miniszterelnök elé 1976. tavaszán.
A memorandum fõbb pontjai : szigorítani kell az arabok rendõri, katonai 
ellenõrzését; olyan nemzeti pártot kell rákényszeríteni az arabokra , amely az izraeli 
hírszerzés irányítása alatt áll; különleges hírszerzõ rendszert kell kiépíteni a 
kommunista párt vezetõi ellen folytatott kémkedésre, lejáratásuk végett; szigorú 
intézkedéseket kell hozni a diákvezetõk megrendszabályozására, be kell zárni az 
egyetemeket az arab diákok elõtt, meg kell akadályozni tanulmányaik folytatását, és 
egyidejûleg ösztönözni õket az ország elhagyására, majd meg kell tiltani a számukra 
a visszatérést; el kell érni, hogy az arabok a nap huszonnégy óráját megélhetésük 
biztosítására fordítsák, s ne maradjon idejük arra, hogy általános helyzetükkel, 
oktatási igényeikkel törõdjenek; súlyos adók és bírságok kivetésével kell 
megfosztani az arabokat azoktól a pénzügyi, gazdasági eszközöktõl, amelyek révén 
életszínvonalukat és társadalmi pozíciójukat javíthatnák; ki kell rekeszteni az 
arabokat a társadalombiztosítási juttatásokból, úgy, hogy azokból kizárólag a zsidók 
részesülhessenek; folytatni kell az arab földek elkobzását új zsidó települések 
létesítése céljából ; meg kell akadályozni az arab népesség természetes 
szaporodását , és intézkedéseket kell tenni az arabok számának csökkentésére.
A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos 
kormánypolitika kifejezôje."

Titkos katonai kiképzés 
nyilvánosan?

A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA TÖRTÉNTEK AZT BIZONYÍTJÁK, 
HOGY A FENTI, S A „KGB TITKOS DOKUMENTUMA” CÍMŰ 
ALÁBBI KIADVÁNY IS AZ ALLIANCE ISRAELITÉE ÁLTAL 

RENDEZETT HÁBORÚRA KIKÉPZÉST SZOLGÁLJÁK.



4.







A „KGB 45 PONTJA” C. CIKK SZERINTI TERRORIZMUS LEGÚJABB MÓDSZEREI:

A magyarokkal lebeszélik a konyhasóval szükséges (fiziológiás) mértékben sózástól. Ehhez 
Lewis Dahl  fenti dózis átszámítási csalására alapoznak. Elfogadtatják velük a népirtásnak a 
szükségszerűségét. Azt hazudják nekik, hogy „hamarosan kimerülnek az energiaforrások”. 

Pedig a magmahővel fejlesztett nagynyomású olcsó gőzzel  lehetséges, százezer évekig is 
folytatható a villamosáram termelés, s a környezetet egyáltalában nem szennyező tiszta 

üzemanyag hidrogén és oxigén előállítása, de a tiszta desztillált ivóvíz termelése is!



III.

Izrael nyilvános biológiai és vegyi fegyverei a káliumsók?

1.

ORVOSI- ÉS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ-DIPLOMÁSOK 
HASONLÓ MÓDOKON MA IS UGYANÍGY 

GYILKOLHATNAK?
A SZOVJET pártvezetés utasítására Jagoda úgy gyilkoltatta meg a nagy orosz írót, 
Maxim Gorkijt és a fiát, s még sokakat másokat, hogy "természetes megbetegedés” 

látszatát keltették, vagy kivárták amíg az illetô beteg lesz, s ezután megengedett 
kezeléseket, megengedett gyógyszeket halált okozó módon kombináltak: 



2.
Pl. a műtrágyaként engedélyezett kálisóval mérgezőre lehet növelni az élelmiszer- 

növények káliumtartalmát. Ezt kombinálni lehet az ugyancsak engedélyezett 
konyhasópótlás csökkentéssel, ami növeli a többletkálium mérgezőségét.

A mérgezést okozó kálisóval műtrágyáztatásból a
II. Világháború kitörése előtt is volt már botrány!?  

file:///Tejfalussy/Dokumentumok/AQUANET-DOC/szoveg/tulsok.htm
file:///Tejfalussy/Dokumentumok/AQUANET-DOC/szoveg/tulsok.htm


3.
Úgy jelentették meg a kálisóval műtrágyázás csak kárt okozását beismerő alábbi tudományos 
cikket, hogy az lehetőleg a legkevésbé se juthasson el a tényleges érdekeltekhez, a gazdákhoz: 
Pozsonyban, a magyar nyelvű „Új Szó”-ban jelentették meg. A szlovák gazdák többsége azért 
nem olvasta el, mert nem szereti a magyar nyelvűeket, a magyar gazdák többsége pedig nem 
jut hozzá a Pozsonyban kiadott magyar nyelvű laphoz. Az sem kizárható, hogy csalás tovább 
való eltitkolásában érdekeltek felvásárolhatják a lap Magyarországra behozott példányait. 



4.

 SZÁJON ÁT BEJUTTATVA MÁR EKKORA KÁLIUMDÓZIS IS SZÍVMÉRGEZŐ: 



5.
Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei2

EGÉSZSÉGMENTÉSI, NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ 
BEJELENTÉS!

( A MAGYAR ÁLLAM ÉS ÖNKORMÁNYZATOK HELYETT IS A PTK 484-487. §. ALAPJÁN) 

A NOBEL-DÍJAS  KUTATÓK  MELLÉKVESEKÉREG-MÉRÉSEI  BEBIZONYÍTOTTÁK, 
HOGY A HAGYOMÁNYOS, FIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE 
ALAPOZOTT  „ÉTKEZÉSI  SÓZÁSI  REFORMMAL”  TUDATOSAN  IDÉZTÉK  ELÕ  A 
BETEGSÉGEK TAPASZTALHATÓ NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁT. 

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, 
„A biológia aktuális problémái” fõcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki 
írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezsõ azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek 
alapján  Kendall,  Reichstein  és  Hench  1950-ben  Nobel-díjban  részesültek  „a  mellékvesekéreg-
hormonok  és  szerkezetük  és  biológiai  hatásuk”  felfedezéséért.  Az  összefoglalás  jellegû  leírás 
emellett  további 61 tudományos publikáció mérési  eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban 
zárójelben jelzem, hogy a könyvbõl itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)
EZEK  A  NEMZETKÖZI  TUDOMÁNYOS  PUBLIKÁCIÓK  EGYBEHANGZÓAN  BIZONYÍTJÁK  AZT, 
HOGY  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  ÉS  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  EMBEREK  ÉS  PATKÁNYOK 
MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL  KAPCSOLATBAN  A  TUDOMÁNYOS  KUTATÓK 
VISZONYLAG  ÁTFOGÓ  ÚJ  VIZSGÁLATI  EREDMÉNYEKKEL  RENDELKEZNEK  (134),  AMELYEK 
SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS 
EMBEREKEN  IS  MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE,  MIKÖZBEN  A  SZERVEZET 
ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A késõbbi,  hosszabb  távon  is  egészségkárosító,  életrövidítõ,  ivartalanító  stb.  hatások  például 
konkrétan a következõk: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

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

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

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

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

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

7./ Csökken a keringõ vérmennyiség, a vér besûrûsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

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

10./ Idõvel elégtelenné válik a vesemûködés. (168)

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

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)



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

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

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fõ tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

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

20./  A  vér  besûrûsödése  miatti  vesemûködés  romlás  fokozza  a  renintermelést,  renintermelõ 
vesedaganatok jönnek létre. (169)  

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlõdési torzulásait is okozza 
(„pszeudohermafroditizmus”):

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

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idõ elõtti mentstruációt. (170)

23./ Felnõtt nõknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszõrösödés, kopaszodás, érdes hang, a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlõk sorvadása. (170)

24./  Fiatal  fiúknál  korábbi  pénisz-megnagyobbodást,  korábbi  erõteljes  izomzat  kifejlõdést,  a 
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszõrzet idõ elõtti megjelenését, korai szakáll- 
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./  Pszeudohermafroditizmus  tünetként  fiúgyermekeknél  és  férfiaknál  emlõ-megnagyobbodást 
okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlõrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a 
két legfõbb okot részint elhallgatják, részint ellenkezõ hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum 
szerinti (fiziológiás mértékû) sópótlást, a  vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelõ 
étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a 
magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, 
de az is, hogy  kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívmûködés! (A könyvrõl 
általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, 
ki lehet nyomtatni az internetrõl, amihez a Google keresõbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni.)
A  GYÁRTÓK,  BOLTOK,  S  AZ  ÕKET  ELLENÕRZÕ  HAZAI  HATÓSÁGOK  HIVATALOS  ÍRÁSBELI 
KÉRELEMRE  SEM  VOLTAK  HAJLANDÓK  MEGADNI  A KÁLISÓVAL KEVERT  SZABVÁNYSÉRTÕ 
ÉTKEZÉSI SÓK ÉS AZOKKAL GYÁRTOTT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUM-TARTALMÁT! 
MAGYARORSZÁGON  CSAK  A  RABBIK  ÁLTAL  SZIGORÚAN  ELLENÕRZÖTT  KÓSER  SÓ,  S  A 
GYÓGYSZERTÁRI KONYHASÓ (NÁTRIUM-KLORID) ESETÉBEN KÖTELEZÕ BETARTANI AZ MSZ-
01-10007-82.  MAGYAR  SZABVÁNYT,  MELY  VALAMENNYI  ÉTKEZÉSI  SÓBAN  TILTJA  A  KÁLISÓ 
LEGKISEBB MENNYISÉGÉT IS.

Verõce, 2008. június 30.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 
Verõce, Lugosi u. 71., Tel/Fax: 36-27-380-665 (ujvizforras@freemail.hu, mobil:06202181408)



6.

SZENNYEZETT VÍZ IVÁSRA RÁBESZÉLÉS
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TITKOLJÁK, HOGY ENNYIRE SZENNYEZETT A MAGYAROK 
IVÓVIZE:
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IV. 
Izrael nagyságrendekkel fokozta a mérgező káliumsói exportját! 

VI. 1.



V. 

Izrael magyarországi fegyverbarátai a „rendszerváltó pártok”??
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 Izrael nyilvánosan működő magyarországi fegyveresei?
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Izrael legfőbb magyarországi nyilvános háborús sikerei?
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 Izrael magyarországi bűnsegédei nyilvános haszna?
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Izrael magyarországi bűnsegédei titkos haszna?
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EGÉSZSÉGI KÁROKOZÁS ELHÁRÍTÁS, A PTK. 484-487. §. ALAPJÁN

Kedves Barátaim!                                                              Kód: MagyarVilagos080908

Szóljatok  minél  több  magyarnak,  küldjétek  tovább  minél  több  tisztességes  
szervezetnek  és  személynek  az  ANTIGERZSON  SOFTWARE címû  új  e-mail  
könyvem,  hogy õk  is  tudjanak róla,  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)  elrontja  a  keringést  és  a  sejtek  membránját,  s  ezáltal  
tönkreteszik  az  immunrendszert,  mérgezik  a  vesét,  szívet,  rontják  a  keringést,  
életrövidítõ  betegségeket,  meddõséget,  rákot,  elbutulást  stb.  okoznak.  Hazánkból 
évente  kipusztul  kb.  50.000  magyar.  A  kipusztultak  nagyobb  része  a  
nyugdíjogosultak  körébõl  kerül  ki.  Kb.  20  évvel  hamarabb  halnak  meg,  mint  
ameddig élhetnének, s a fent ismertetett módon pusztítják el õket. Egy nyugdíjas  
kipusztulása  20  millió  forint  nyugdíjfizetési  kötelezettségtõl  mentesíti  az  állami 
nyugdíjbiztosítót. A nyugdíjasok létszámának évi 50.000-rel csökkentésével évi kb.  
1000 (ezer) millárd forinthoz lehet hozzájutni úgy, hogy az összeg jogosultjai ne  
követelhessék vissza. Az állami nyugdíjbiztosító mindenképpen átszervezni akarása 
is fõként ezen rablógyilkosság nyomai eltüntetését szolgálja.
Ezért bûnügyi szempontból elsõsorban azok a személyek és szervezetek felelõsek, akik  
a hibás és/vagy hiányos tájékozottságuk és/vagy érdekeltségeik folytán, vagy tudatos  
gonoszságból  bebeszélik  másoknak  a  nem  teljesen  megtisztított  ivóvizeknek  és  a  
fiziológiás  szükségletnél  nagyságrendekkel  kevesebb  konyhasónak,  de  sokkal  több 
káliumnak a fogyasztását (lásd a mellékelt MagyarV-Rozgics-080908 kódú  NYÍLT 
LEVÉL alapján).  Az  egészségkárosodás  elleni  védekezést  legjobban az  ún.  kóser  
étkezés, vagy a fiziológiás „VÉR ELEKTROLIT OPTIMUM PROGRAM” (VEOP) 
szerinti táplálkozás valósítja meg, vagyis a tiszta desztillált ivóvíz ivás, s azzal való  
ételkészítés, és az ételekkel fiziológiás mértékre növelt konyhasó pótlás, valamint az 
ételekkel  és  italokkal  bejuttatott  kálium  mennyiség  tudatosan  fiziológiásra  
korlátozása.  A  fenti  (Mózes  II.  23.  30-33.  szerinti)  étkezési  úton  népirtásról  és  
elhárítási módjáról, eszközeirõl a  www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunk nyújt  
részletesebb tájékoztatást. 

Hivatkozott mellékletként: a „MagyarV-Rozgics-080908” kódú NYÍLT LEVÉL. 
Verõce, 2008. szeptember 08.

Üdvözlettel a Verõcei Létvédõ Kör nevében is:
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló
T.: 36-1/250-6064, -27/380-665, 06202181408, e-mail: ujvizforras@freemail.hu

mailto:ujvizforras@freemail.hu


NYÍLT LEVÉL
Kód: MagyarV-Rozgics-080908

MAGYAR VILÁG 
Rozgics Mária

A Magyar Világ lap által újabban „orvosi tanácsadással” foglalkoztatni elkezdett  Kovács József 
„pszichoterapeuta, nem konvencionális gyógyító” saját elmebetegségére utaló közveszélyt okozó 
étkezési tanácsaival, s a lapban nekem címezve közzétett nyílt levelével kapcsolatban, ezúton is 
szeretném felhívni a figyelmet a mellékelt közérdekû bejelentésem alapján az alábbiakra is. 

Az Önnek megküldött mérési és tankönyvi stb. bizonyítékok mellett érdemes tanulmányozniuk a 
pszichológus alapképzettségû Szende Gábor által írt, „A nõk felemelkedése és tündöklése” címû 
könyvet is, amelyben Szende Gábor genetikai alapon is ellenzi a konyhasóval sózás mértékének (az 
antfiziológiás  mértékûre  való)  csökkentését.  A  MAGYAR  TUDOMÁNYOS  AKADÉMIA 
méréstani szakértõjeként többünk által felülvizsgált hazai orvosi klinikai mérések adatai is mind azt 
bizonyítják, hogy az Önök Kovács Józsefe egészségveszélyeztetést folytat azáltal, hogy igyekszik 
rávenni arra a magyarokat,  a  Magyar Világ lap útján,  hogy egészségük javítására fogyasszanak 
olyan általa javasolt összetételû zöldségleveket, amelyekben literenként kb. 5 gramm kálium van. 
Veszélyesen hamis az a javaslata is, hogy ezekbõl igyanak legalább napi 1,5 litert, sõt lehetõleg napi 
4,5 litert is. Közvetlen életveszélyt okoz azzal, hogy ezeket a „napi dózisokat” az egy napon belüli 
bejuttatási sebesség korlátozás nélkül ajánlja. Lehet, hogy nevezett nem tudja, hogy az egy napon 
belül, de gyorsabban bejuttatott ennyire sok kálium még nagyobb mértékû vesemérgezést okoz, s 
esetleg  szívleállást  is?  A  Kovács  József  által  ajánlottak  nem  csak  a  nemzsidók  egészségét 
veszélyeztetik, de a kóser étkezési elõírásokat nem követõ valamennyi zsidóét is. Ugyanis a zsidó 
kóser étkezési elõírások szerinti ételek konyhasó- és káliumtartalma hiába felel meg az optimális 
(lásd pl. a fiziológiás infúziós Ringer-oldat ismert vegyi összetétele alapján), fiziológiás mértékû 
konyhasó- és kálium pótlásnak, ha azt a nem kóser étkezésû zsidók sem alkalmazzák.
 
Amikor a lapban megjelent cikke mellé írt széljegyzetem megküldésével felhívtam Kovács József 
figyelmét is arra, hogy az általa ajánlott káliumdózisoknál nagyságrendekkel kisebb (1-2 gramm 
káliumot tartalmazó oldat  egyszerre  megivása)  is  kálium túladagolási  vese-  és  vérmérgezéseket 
okozott a konkrét hazai klinikai hatásvizsgálati ellenõrzõ mérések során, s hogy az általa javasolt 
káliumdózisok  durván  ellentmondanak  az  orvosi  egyetemi  tankönyvekben  megjelölt  mérgezési 
küszöb  (határértéki)  elõírásoknak  is,  mivel  a  szájon  át  bejuttatott  napi  2,2-3,6  grammnál  több 
kálium minden egészséges  felnõttnek  is  eltorzítja  az  EKG-jét,  lapjuk  közzétette  Kovács  József 
teljesen hazug nyílt levelét, amelyben engem „az õ zsidó mivoltának megsértésével” név szerint 
rágalmazott, s közben az általam a lapnak leírtakat, s utána neki is elmondottakat hamisan idézte.

Kérem Önt, hogy szíveskedjék nyilvános magyarázatot adni (a zsidók ellenem uszítását is célzó?), 
tudatos egészségügyi közveszély okozásban bûnsegédkezõ etikátlan szerkesztõségi eljárásra! 

Verõce, 2008. 09. 08.

Tejfalussy András dipl. Mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.
www.aquanet.fw.hu



X. 

X. Az állami nyugdíjbiztosító népirtási bevételét eltitkoló kiadvány

Az alábbi „Gyurcsány-tortából” hiányzik az a titkos kormánybevétel, ami abból származik, hogy 
évente  újabb  és  újabb kb.  50.000 nyugdíjjogosult  tűnik  el  a  magyar  lakosság  évente  ennyivel 
fogyatkozása miatt.

Budapest, 2008. 08. 30.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
1-420415-0215, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
www.aquanet.fw.hu
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EGÉSZSÉGMENTÉS
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,  VALAMINT 
ÉS A BÛNÜGYI BIZONYÍTÉKOKAT IS, LÁSD A 
WWW.AQUANT.FW.HU HONLAPON!
ÁLLAMI EGÉSZSÉGVÉDELEM PÓTLÁS a Ptk. 484-487. §. alapján
Verõce, 2007.07.03. Tejfalussy András dipl. mérnök. Telefon: 06-20-2181408 
VERÕCEI MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖR. (H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.)
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  ANTIRANDOM MÉRÉSEKBŐL DERÜLT KI











XVI.

Kötelező az ügyben a  büntetőeljárás a vonatkozó jogszabályok alapján















HA CSALÁSSAL HATALOMRA JUTOTT PÁRTOK KÉPVISELŐI NEVEZIK KI 
AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI HIVATALNOKOKAT IS, AKKOR MILYENEK?



 XIV.

  Magyarország nem csak volt, de lesz is!
        AMIT EHHEZ 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

XV.

FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG

Dr. Kozma Tamás bíró

3.P.20.68962007/2007.

Tisztelt Megyei Bíróság! 

Kérem az fenti bűnügyi bizonyítékok figyelembevételét a 3.P.20.689/2007. számon folyamatban 
lévő perben. Ugyanis Dr. Kozma Tamás bíró úr azon az alapon mentette fel a fő alpereseket, hogy 
csak „összeesküvési elmélet”, amit a (Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítás során a Magyar Állam  
és intézményei helyett) én és a tudományos társaságom feltártunk. Holott alperesek e munkáim  
megtorlására készítettek és használnak fel ellenem hamis iratokat. Sőt a Feleségemnek okozott  
baleset  miatti  kártérítést,  s  az  engem  összeverető  alperesi  bíróságok  és  ügyészségek  elleni  
kártérítést is ezekkel, pl. az X-398/1997.ikt.sz. köztársasági elnöki stb. hamis okirat hamis adatai  
ellenem érvényesként felhasználásával akadályozzák. Elképesztő, hogy a hazai bíróságok ennyire 
semmibe veszik a velem és társaimmal szembeni tudatos törvénysértésekben és károkozásokban 
bűnsegédkező alperesek személyiségi  jog sértései  konkrét okirati  bizonyítékait,   még a hiteles  
mérési, orvosi, akadémiai stb. okirati bizonyítékokat is, melyeket az ügyvédemmel benyújtottunk!
Verõce, 2009. szeptember 11. Tisztelettel: Tejfalussy András I. r. felperes
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TISZTELT FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG!  
Dr. Kozma Tamás bíró
3.P.20689/2007.

Írásban elõzetesen benyújtott  felperesi perbeszéd a per 2008.09.22-i tárgyalására.  

Felperesi  álláspontom szerint  valamennyi,  a  3.P.20.689/2007. Fejér  Megyei  Bírósági  per 
alpereseként vagy közvetve érintett bíróság, ügyészség, önkormányzati és államigazgatási szerv és 
egyéb hivatal  erõsen érdekelt  az  Agroanalízis  Tudományos Társaság gmk hatékonyabb mérései 
alapján  kiderült  emberiség  ellenes  népirtási  bûncselekmény bizonyítékai  elhárításában.  Ezért 
folytatólagosan sértik a személyiségi és egyéb, pl. kártérítési állampolgári jogainkat, fõleg az 
enyémet  és  a  Feleségemét,  de  emellett  egyes  cégtársainkét  is.  Pl.  évtizedek óta  durván sérti  a 
sofware feltalálói szerzõi jogomat a Magyar Tudományos Akadémia martonvásári Mezõgazdasági 
Kutató  Intézete  azzal,  hogy  nem  fizet  a  163839 lajstromszámú  magyar  szabadalmam  francia 
szabadalmat  elnyert  általánosított  változatában  leírt  új  tudományos  kutatás-gyorsítási  software 
találmányomért, amit a gradiens-fitotronjaiban használ a kutatásai nagyságrendekkel felgyorsítására 
és olcsóbbá tételére. Ráadásul nem az én szellemi termékemnek tüntetik fel ezen kutatást gyorsító 
és olcsósító software-met az akadémiai- és állami hivatalos célprogram jelentési stb. iratok! Utóbbi 
ügyben a t. Fejér Megyei Bíróság is érintett, mert mint felperest megakadályozott a hatékonyság 
bizonyításában.  

Az alsóbbfokú- és a legfelsõbb bíróságok és az ügyészségek, s egyéb államigazgatási és 
önkormányzati hivatalok különféle általuk készített, ill. készíttetett, bizonyítottan teljesen hamis és 
törvénysértõ  okiratokat  több  évtized  óta  érvényben  tartanak  és  felhasználnak  a  lejáratásomra. 
Ezekkel megakadályozzák, hogy eredményesen védhessem a saját és a családtagjaim személyiségi 
stb. jogait, érdekeit, s az általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és 
Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja gmk és annak alvállalkozó cégei jogait és gazdasági érdekeit. 
Ezek  a  jelen  perben  bizonyított  konkrét  hivatali  eljárási  csalásokon,  pl.  a  személyi  azonosító 
adataim meghamisításán stb. alapuló hamis okiratok, amelyekkel a méréstani tudományos munkám 
eredményei ellopása és eltusolása céljából elmebetegnek tüntetnek fel. Elsõsorban azért, hogy ne 
tudjam megakadályozni a nemzetközi szabadalmaimban leírt kutatás gyorsító software-im mások 
által  jogtalanul  használatát,  elrontását.  Másodsorban  azért,  hogy  bizonyos  személyek 
elbitorolhassák a szerzõi jogaimat Nobel-díj szerzési, pályázat nyerési stb. célokra. Harmadsorban 
azért,  hogy  az  e  hatékony  mérési  software  általunk  alkalmazásával  kiderített  sokmilliárdos 
károkozások folytathatók legyenek. Pl.  a gilisztákkal humusztermeltetés csalása károsultjainak a 
hitelezõk  által  kifosztása.  Valamint  a  mérgezõ  kálisóval  mûtrágyáztatás  és  ételmérgezés. 
Hazánkból  ez  utóbbiakkal  évente  legalább  50.000  magyar  nyugdíjast  pusztítanak  ki.  Õk 
egyébként  átlagosan  még  legalább  20  évig  élhettek  volna.  Minden  egyes  nyugdíjas  ennyivel 
korábban  „meghalása”  kb.  20  (húsz)  millió  forint  (vissza)fizetési  kötelezettségtõl  mentesíti  az 
állami nyugdíjbiztosítót = e népirtásból évi 1000 (ezer) milliárd forint titkos bevétele van! A 
gilisztázási  csalási  kár  elhárításáért  járó  pénz  kifizettetésére  2.P.20129/1993. sz.  alatt  indított 
peremet  a  Fõvárosi  Bíróság  azért  nem  kezdte  el  érdemben  tárgyalni,  mert  arra  várt,  hogy  a 
méréseinkkel  leleplezett  csalóknak  a  Váci  Városi  Bíróság  útján  hátha  sikerül  elmebeteggé 
nyilváníttatniuk!  Az  1992-ben,  a  megbízott  országgyûlési  méréstani  szakértõként általam 
elõkészített interpelláció benyújtása és az arra adott hamis miniszteri válasz országgyûlési elõadása 
között,  súlyos  balesetet,  rokkantságot  okoztak  a  Feleségemnek. Az  alperes  bíróságok  és 
ügyészségek a balesetokozókat fedezik. Az általuk írt hamis baleseti jegyzõkönyvek és egy hamis 
munkaszerzõdés 1993-óta nem érvénytelenítésével akadályozzák, hogy balesetokozókkal és/vagy a 
feljelentéseket,  bûnügyi  bizonyítékokat  és  baleseti  stb.  kártérítési  követeléseinket  semmibevevõ 
váci, pest megyei, fõvárosi bíróságokkal kifizettethessük a kártérítést! 
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1980 óta, 28. éve folytatják az okirat-hamisítási hivatali visszaélési bûncselekményeket 
a  csaló  bírák,  ügyészek,  pszichiáterek,  belügyminiszterek,  mezõgazdasági  miniszterek, 
önkormányzati  jegyzõk,  ügyészségi  nyomozó hivatali,  váci-,  Pest  megyei-  és  fõvárosi  bírósági, 
köztársasági  elnöki  és  akadémiai  etikai  bizottsági  stb.  vezetõk,  akik  ezeket  a  hamis  okiratokat 
készít/tet/ik és/vagy érvényesként felhasznál/tat/ják!  

Kérem a tárgyalás távollétem esetén is megtartását, a jogi képviselõm meghallgatásával. 
Kérem az alperesi és felperesi kör általunk korábban is kért megfelelõ kibõvítésével és a korábban 
és itt becsatolt valamennyi bizonyíték konkrét értékelése alapján, részítélet útján az összes eddigi 
hamis államigazgatási és önkormányzati stb. hivatalos okirat hatályon kívül való helyezését!
 
 Verõce, 2008.09.11. 

Tisztelettel: 

Tejfalussy András dipl. mérnök
 gmk végelszámoló I.r. felperes

Copy: birosag@fejer.hu, katalin.simonyi@gmail.com
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