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Nem kértem, hogy reklámozz, ahogy írtam ártsz azoknak az ügyeknek, amihez hozzányúlsz.
Nekem is.
Talán nem érzékeled, de küldeményeidből hiányzik a megfontoltság és indokoltság.
Összekeversz egymáshoz nem illeszkedő anyagokat és nekem ezek olvasására nincs időm.
Ragaszkodom ahhoz, hogy levegyél a listáidról, ellenkező esetben a szolgáltatómhoz fordulok és 
kérem őket, hogy tegyék lehetetlenné hogy elérj. Ez problémát okozhat később abban, hogy abban a 
rendszerben másokat is elérj. Gondold végig. Nincs jogodban olyan személyt zavarni, aki nem kér 
az anyagaidból. Én ilyen vagyok. Nem érdekel, hogy a tórával és talmuddal milyen viszonyt ápolsz. 
Én semmilyet, így mások ilyen viszonya sem érdekel. Amennyiben a kálium sóinak hatását 
kifogásolod (nem tudok róla, hogy végeztél volna efféle kutatásokat), akkor legalább légy szíves a 
világirodalom alapján érvelni. A tengeri só (tengervíz?) egyébként káliumot csak 
nyomokban tartalmaz. Ha ilyen céljaid vannak, akkor higgadtan és tárgyszerűen próbálj meg érvelni 
és ne úgy hogy mindenki azt gondolja, hogy elgurult a gyógyszered.
Értsd meg nincs szükségem a körleveleidre. Senki körleveleit sem fogadom szívesen, ha ez 
megnyugtat.
Ha személyesen akarsz velem valamit közölni, akkor személyes levelet írj.
Továbbra is azt javaslom, hogy fordulj orvoshoz, mert az aktivitásod szerint baj van veled. Ez 
független attól, hogy a környezetünkben is sokféle baj van s ezek közül párat észreveszel és 
fontoskodsz vele.
Db

Kedves Béla! Mindenkihez igyekszem eljuttatni pl. azt is, hogy  a Váci vízműveknél Ti mit 
mértetek, azt, hogy a megengedettnél több száz százalékkal nagyobb vízszennyezettséget. Valamint 
a nemzetközi hatás kalibráló szabadalmaim alkalmazásával tisztázott műtrágyázási csalások mérési 
dokumentumait is. Szerintem népirtási bűncselekmény és nem vallási kérdés, hogy a tóra és a 
talmud előírja, hogy a keresztények csak szennyvizet igyanak. Sokféle találmányom van, sok 
mindennel foglalkozom, és ezek eredményeit igyekszem másoknak is tudomására hozni, hogy 
okosabban döntsenek. Sajnálom, hogy szerinted mindez bolondság.

Verőce, 2014. 01. 31.   Tejfalussy András

Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök  (sz.szám:  1-420415-0215)  AGROANALÍZIS 
TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  gmk  va.  (1036  Lajos  u.  115.),  Cégbíróság  által  kijelölt 
végelszámoló,  Ptk.  Megbízás  nélküli  ügyvitel*  keretében  közérdekű  feljelentéseivel, 
bejelentéseivel,  javaslataival  kárelhárító  méréstani  szakértő  (www.tejfalussy.com, +36-
202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).

MEHNAM-info / Mérnökképzés / Vitarovat Kód: paks-atomkatasztrofavedelem-140125

NYÍLT LEVÉL PUTYIN ELNÖK ÚRHOZ PAKSI ATOMERŐMŰ BIZTONSÁGI ÜGYBEN

Javaslom Putyin elnök úrnak is, hogy intézkedjenek a paksi atomerőmű veszélyforrásai elhárítására:

Az általunk végzett szakértői elemzés számos jelenleg meglévő atomerőművi veszélyforrást és ezek 
elhárításának legcélszerűbb sorrendjét  és szabályait  rangsorolja.  Az ehhez alkalmazott  software-
met, mely egy ok-okozat kikérdező, kapcsolat elemző, szakértői döntés optimalizáló program, én 
APLA-nak nevezem, de 1992-ben (egy programozó alkalmazottunk) ellopta tőlem, és azóta az US 
Air Force és a NASA, és sokan mások is, „Expert Choice” elnevezéssel alkalmazzák (lásd internet).
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Az ALPA bázisprogramom működését a www.tejfalussy.com     honlapomon is meg lehet tekinteni. A 
PAKSI ATOMERŐMŰ JELENLEGI VESZÉLYFORRÁSAI ELEMZÉSÉT Dr. Pátzay György úr, a 
Budapesti Műszaki Egyetemi (BME) fizika-kémiai tanszék vezetőhelyettese ezzel végezte el. Ő már 
évtizedek óta szakértőként segít a paksi atomerőmű veszélyforrásai azonosításában és elhárításában. 
Vele közösen átadtam az atomerőműre vonatkozó APLA elemzést Dr. Péceli Gábor BME rektor 
úrnak, aki azt rendkívül jónak minősítette. Illetékes Hivatalos Személyek azóta nála is megnézhetik.

Miért nem foglalkozik a sajtó és politika azzal, hogy egyes szakértők az eredeti élettartam majdnem 
kétszeresére emelték az mai paksi orosz atomreaktorok használati idejét? Nem baj, hogy veszélyes? 
Az atomerőművi  blokkok élettartamát  a  működési  engedély meghosszabbítása  önmagában nem 
hosszabbítja meg. Az eredeti működési határidő lejártával, vagyis a közeljövőben teljesen ki kell 
cseréltetni! a robbanásveszélyes egységeket. Lehet, hogy katasztrófa lehetőségek fenntartásra van 
szüksége a politikának, hogy bármikor elronthassák az orosz-magyar jóviszonyt? Például akkor, ha 
majd a magyarok észreveszik, hogy az izraeliek teljesen felvásárolták hazánkat*? Ehhez jól jönne, 
egy az „oroszokra” ráfogható, jól megrendezett, paksi atomkatasztrófa, amit a média felfúj, hogy 
elmeneküljenek a hazai nem zsidók? Lehet, hogy ez egy titkos izraeli katasztrófa-ok-védelmi terv? 
Miért  nem  nézte  meg  Dr.  Illés  Zoltán  környezetvédelmi  államtitkár  és  Dr.  Kossa  György 
katasztrófavédelem vezető a nekik is felajánlott veszélyforrás és veszélyelhárítási sorrend elemzést?

*Az  Európai  Uniós  és  az  Izraeli  vezetők  megállapodtak  az  EU-s  országok  és  Izrael  cégei 
egymáshoz liberalizáltan betelepülésében. Ezt a hazai országgyűlés is elfogadta. Azóta izraeli cégek 
részére is hozzáférhető a magyar termőföld. Az izraeli cégvezetők megvásárolhatják az itt született 
gyerekeik  részére  a  magyar  termőterületeket.  Az  izraeli-magyar  kettős  állampolgárok  is 
felvásárolhatják.  Ma  már  néhány  ezer  így  vagy  úgy  magyar  állampolgár  izraelita  az  összes 
magyarországi  termőföldet  felvásárolhatja,  és  persze  valamennyi  (pl.  hiteltartozás  miatt) 
értékesítésre kerülő egyéb ingatlant is.

Ezúton kérem a Magyar Államtól (annak Pénzügyminiszterétől), hogy az atomerőművi kárveszély 
elhárítást  elősegítő  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  gmk va.,  BME,  Jobbik  és  Kisgazdapárt 
részére  1:1:1:1  arányban  fizessen  kárveszély-arányos  megbízás  nélküli  ügyvitel  díjat (Ptk. 
XXIII. 6:583. §). Kérem a t. Többi Címzettek mindegyikét, hogy szíveskedjék jelezni, ha van olyan 
konkrét elleninformációja, ellenszempontja, amivel tovább pontosítható az itt javasolt kárelhárítási 
intézkedésem! Az észrevétel 15 napon túlielmaradását a dokumentáltakkal egyetértésnek tekintem.

Verőce, 2014. 01. 23. Tisztelettel: Tejfalussy András (tanácsadó)

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (sz.szám: 1-420415-0215)  AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás 
nélküli  ügyvitel*  keretében  közérdekű  feljelentéseivel,  bejelentéseivel,  javaslataival  kárelhárító 
méréstani szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408,  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  ).  
MEHNAM-info /  Mérnökképzés                                     Kód: paksi-atomeromu-biztonsagi-140130

Ptk. „Megbízás nélküli ügyvitel” szerinti közérdekű kárelhárítás az „állami illetékesek” helyett!

LEGFŐBB ÜGYÉSZ KEZÉHEZ!

Feljelentés közveszélyt okozó „paks-ügyi” szakértők ellen / közérdekű bejelentés: 

Tudomásom  szerint,  nincs  kipróbálva,  okozhat-e  katasztrófát  atomreaktorok  előre  tervezett 
élettartamán (30 év) túl, további 20 évig használata.
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Véleményem szerint, a reaktorokat teljes egészében ki kell cserélni, a méréseken alapuló eredetileg 
előírt használat időtartama lejártával!

A többi egység, amelyik nem nukleáris robbanás veszélyes – természetesen megfelelő megelőző 
karbantartás mellett – tovább is üzemeltethető.

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/01/paks-atomkatasztrofavedelem-14012.pdf

Verőce, 2014. 01. 30.

Kapta: Baka András kúria elnök,  Polt Péter legfőbb ügyész és valamennyi országgyűlési képviselő

Tejfalussy András

Re: NYÍLT LEVÉL PUTYIN ELNÖK ÚRHOZ PAKSI ATOMERŐMŰ BIZTONSÁGI 
ÜGYBEN

Kedves András!
 
Egyre növekvő agodalommal látom a már napi rendszerességű üzeneteid, amelyben a legkülönféle 
szerepben tűnsz fel. Néha azt gondolom viccelsz, máskor hogy sajnos nem.
 
Nem tudom miként kerülök a címlistádra. Az nem elégséges, hogy valamikor egy munkahelyen 
dolgoztunk, ahol elég laza volt közöttünk a kapcsolat. Ha valamiféle ügyképviseletet remélsz tőlem, 
akkor tudnod kell, hogy nem vagyok semmilyen politikai érdekkijáró és nem foglalkoztat mások 
vallási beállítottsága sem. (Nem terjesztem a református vallást, lévén a családban katolikus is.)
 
A leveleid mégha lehet is bennük megfontolásra alkalmas gondolat (például a kálium sófélékbe 
kerülése) a körítés, a rosszul fogalmazott indulatok miatt alkalmatlanok a komoly kezelésre.
Inkább ártassz azoknak az ügyeknek, mint segítessz, amelyeket a soraid érintenek.
Fontold meg a tanácsom, hogy sokkal kevesebbszer vegyél másokat igénybe és sokkal igényesebb 
formában próbáld őket az álláspotjaidról tájékoztatni. Persze, ha foglalkoztat mások véleménye.
 
Kérlek, vegyél le minden körleveledről, mert nem olvasom a soraid azon egyszerű oknál fogva, 
mert úgy tűnnek, hogy azok egy valóságos tevékenység nélküli ember toporzékolása. Azt 
gondolom, hogy orvoshoz kellene fordulnod. Mindezt jó szándékkal írom és nincs bennem sértő 
szándék.
 
Megnyugvást kívánva, üdvözöl
Darvas Béla DSc

Kedves Béla! Mindenkihez igyekszem eljuttatni pl. azt is, hogy  a Váci vízműveknél Ti mit 
mértetek, azt, hogy a megengedettnél több száz százalékkal nagyobb vízszennyezettséget. Valamint 
a nemzetközi hatás kalibráló szabadalmaim alkalmazásával tisztázott műtrágyázási csalások mérési 
dokumentumait is. Szerintem népirtási bűncselekmény és nem vallási kérdés, hogy a tóra és a 
talmud előírja, hogy a keresztények csak szennyvizet igyanak. Sokféle találmányom van, sok 
mindennel foglalkozom, és ezek eredményeit igyekszem másoknak is tudomására hozni, hogy 
okosabban döntsenek. Sajnálom, hogy szerinted mindez bolondság.
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Verőce, 2014. 01. 31.   Tejfalussy András
2014. január 28. 19:09 bdarvas írta, <bdarvas@freemail.hu>:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (sz.szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás 
nélküli ügyvitel* keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító 
méréstani szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  ).  

Kedves Darvas Béla!

Nem egészen értem, hogy miért nem szeretnél az általunk folytatott életmentő közérdekű 
kárelhárításban együttműködni.

Az általam feltalált nemzetközileg szabadalmaztatott hatás kalibráló mérési módszereket (és 
ezekhez alapként használt software-imet), s az ezeken alapuló tudományos méréstani 
feltalálói mérési és konstrukciós, valamint közérdekű oktatási és közérdekű kárelhárítási 
 tevékenységeimet a ww.tejfalussy.com honlapomon dokumentáltam, ott is megtekinthetted.  

Nem egészen értem, hogy szerinted melyik ügynek ártok azzal, hogy fellépek a tiszta, desztillált 
ivóvizet mérgezőnek, a szennyezett ivóvíz tisztának hazudók, a magyarokat konyhasó helyett evett 
kálisóval népirtók, a talaj mérgező kálisó és konyhasó műtrágyaként használatával aszálykárt 
fokozók ellen, s hogy kidolgoztam a magyar lakosság egészségét védő technikai megoldásokat?.Pl., 
hogy feltaláltam és alkalmazzuk a mesterséges aszály körülményei között a talajkezelő és vagy 
növénykezelő anyagok stressz-tolerancia növelő vagy csökkentő hatását közvetlenül kimutató 
mérést? Meg hogy  az elpárologtatási hőt szinte teljesen újrahasznosító háztartási ivóvíz desztillálót 
találtam fel? Az zavar, hogy én találtam fel az MTA martonvásári mezőgazdasági kutatóintézeti 
"gradiens fitotronjához" is a gradiens-csökkentéssel optimumkeresést? ? Vagy az ugyancsak általam 
feltalált Automatikus Psycho-Logikai Analízis (APLA) szakértői döntés optimalizáló ("expert 
choice") software-t nevezed a "kóros aktívitásomnak"? Vagy azt, hogy a nemzetközi szabadalmakat 
elnyert találmányaim szerzőségét átnevezéssel ellopó tudományos akadémiai bűnözők ellen is 
fellépek?

A kálisóval ételízesítés mérgezőségéről mellékelhetem a MTA elnöki titkárságán a kálium 
hatáskalibráló mérések általunk felülellenőrzéséről készült emlékeztetőt és az Igazságügyi 
Orvosszakértő Intézetet vezető Dr. Baraczka Balázs úrral (aki elmeorvos is) közösen aláírt 
emlékeztetőnket. Csak azért nem mellékelem, mert ezeket is megtalálhatod a honlapomon. 

Ha jól értem, azt állítod, hogy csak fontoskodás, hogy a kálisóval (ÉS KONYHASÓVAL) 
műtrágyáztatás  aszálykár fokozó hatásait kimutató sokváltozós méréseink eredményeit (ahelyett, 
hogy szűk körben, csak akadémiai lapban publikálnám) közérdekű kárelhárítási célból 
 mindenkihez igyekszem eljuttatni, pl. hozzád, aki fellépett az ivóvízkút szennyezők ellen? ? 

A Váci Vímű nyersvíz-kútjában általatok bemért túlzott növényvédőszer-tartalom egyébként felveti 
azt a nem csak méréstani kérdést is, hogy valamennyi azonos módon vízhez jutó szomszédos váci 
nyersvíz kútban sok volt-e a növényvédőszer? És ha nem, akkor miért nem. Szerinted normális, aki 
akkreditált laboratórium mérései alapján egyértelmű bizonyítékot szerez arról, hogy  a vízmű kutak 
nyersvize életveszélyesen mérgező, mégsem deríti ki, hogy még mennyi kútban lehetett méreg? 
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Melyik ügynek ártottál volna azzal, ha hivatalból feljelentened az általatok bemért nyersvíz 
mérgezettségét is letagadókat? 

Verőce, 2014. 01. 02.

Tejfalussy András

2014. február 1. 10:13 bdarvas írta, <bdarvas@freemail.hu>:

Tejfalusi András tudományos rendőrúr!
 
Negyedjére kérem tartsa tiszteletben, hogy nem kívánok magával kapcsolatot tartani, mert úgy 
látom nincs tisztában a szakmai képességeivel, a tudásásával és a leírt árnyalatlan/igénytelen/hibás 
tartalmú szövegeinek hatásával, amellyel semmiféle közösséget nem kívánok vállalni. Vegyen le 
valamennyi címlistájáról!
Jobbulást kívánva üdvözli
 
Darvas Béla
címzetes egyetemi tanár

Tedd SPAM-ban a tőlem kapott leveleket, ha annyira zavarják az egyetemi tanárságodat! 
Verőce, 2014. 02. 02. Tejfalussy András
2014. február 2. 9:51 bdarvas írta, <bdarvas@freemail.hu>:

11 TILTÓ JAVASLAT A VÀLASZTÀSI KAMPÀNY KERETÉBEN TÖRTŐ TERJESZTÉSRE, AZ 
ÀLTALÀNOS  CSŐDNEK  AZ  EDDIGI  HAZAI  KORMÀNYOK  ÉS  ÖNKORMÀNYZATOK 
ÁLTAL ELTITKOLT 11 FŐ OKA ELHÀRÍTÀSA CÉLJÀBÓL, CSALÀDI ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI 
SZINTEN

1. pontosítás: 

Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök  (sz.szám:  1-420415-0215)  AGROANALÍZIS 
TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  gmk  va.  (1036  Lajos  u.  115.),  Cégbíróság  által  kijelölt 
végelszámoló,  Ptk.  Megbízás  nélküli  ügyvitel*  keretében  közérdekű  feljelentéseivel, 
bejelentéseivel,  javaslataival  kárelhárító  méréstani  szakértő  (www.tejfalussy.com, +36-
202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  ).  

MEHNAM-info Kód: csod-fook-csalasokat-betiltas-140202

TIZENEGY  TUDOMÁNYOS-  ÉS  JOGI  CSALÁS,  AMIT  TÖRVÉNNYEL TILTATNI 
KELL

TERRORELHÁRÍTÁS ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES, hogy az országgyűlési, önkormányzati és 
EU-s  választásokhoz  kampányoló  személyek  mindenhol,  minden  településen  ismertessék  a 
magyar lakossággal az előlük eltitkolt 11 csődfőokot, s hogy védekezésünkhöz az alábbiakat kell 
betiltatni:
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1.  Konyhasó-  és  vagy  káliumtartalmú  műtrágyákat  (mert  talajmérgezőek  és  fokozzák  az 
aszálykárt).

2.  Konyhasó  helyett  káliumsóval  ízesített  élelmiszereket  (mert  életrövidítőek  és  meddővé 
tesznek).

3.  Élelmiszer  tartósítás  alumínium vegyület  timsóval  (mert  agymérgező,  elbutít,  lerövidíti  az 
életet).

4. Élelmiszerrel vagy infúzióval túl sok kálium vérbe juttatását (mert életrövidítő és meddővé 
tesz).

5. Tiszta esővíz (desztillálástól megtisztult víz) ivóvízként használata „mérgezőnek” feltüntetését.

6.  Talaj-,  növény-,  állat-,  ember  állapotjellemző  adatai  hamis  optimum  határértékekhez 
kalibrálását.

7. Kisebb adó- és/vagy munkabér költségű külföldi termék ugyanilyen hazai terméknél kisebb 
árát.

8.  Fűtő-  és  elektromos  energia  geotermikus  magmahő  felhasználással  előállításának 
akadályozását.

9.  Trágyaként-  és  öntözővízként  hasznosítható  szennyvíz  ivóvízbázis  folyóba  és  tengerbe 
vezetését.

10. A vér, magzatvíz és ezeknek megfelelő Ringer fiziológiás infúziós oldati, élettanilag optimális 
víz/NaCl=110,  Na/K=30  (víz-és  ásványi  anyag)  arányoktól  durván  eltérő  étkezési  dózisok 
előírását.

11.  Tudományos-  és  jogászi  bűnözést,  pl.  az  igazságszolgáltatás  helyett  „jogszolgáltatás” 
folytatást,  kulcsszó-átértelmezéssel  bűncselekmények  jogszabályok  szerinti  értelmezésének 
lehetetlenítését, a magyaroknak tudatosan kárt okozó tudományos akadémiai csalók bíróság által 
nem büntetését. stb.

A méréstani és bűnügyi bizonyítékokat lásd a www.aquanet.fw.hu tudományos honlapot is 
megjelenítőwww.tejfalussy.com honlapon  és  a  Hun  Televízió  „Sorsunk  alakítói” 
műsoraiban.

Felkérem  a  Magyar  Államot  (Pénzügyminisztert),  hogy  fizessen  kárelhárítási  díjat  a  jelen 
kárelhárító „megbízás nélküli ügyvitelért”*. A kárelhárítási díjat 1:1:1 arányban kérem kifizetni 
az  Agroanalízis  gmk  va.  és  a  választási  kampányuk  során  a  fentieket  minden  településen 
ismertető Jobbik Magyarország és Kisgazdapárt részére. A díjat az állam által folytatott, ma még 
törvényekkel nem tiltott (= megengedett) 1-11. károkozások fenti tiltással elhárítható összes kárai 
alapján  kérjük  kiszámíttatni!  (* Megbízás  nélküli  ügyvitel az  újabb  Polgári 
Törvénykönyvben: XXIII. 6:583. §.)

Felkérem t. Címzettek Mindegyikét, hogy szíveskedjék jelezni, ha van konkrét elleninformációja, 
ellenszempontja, ami miatt tovább lehetne pontosítani az itt javasolt kárelhárítási intézkedésemet! 
Az észrevétel 15 napon túlmenően elmaradását a fent dokumentáltakkal egyetértésnek tekintem.
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Melléklet: A hazai országgyűlés által 4. éve válasz nélkül hagyott, a 11 csőd főokot titkolás (és a 
hazaáruló titkolói) ellen benyújtott  közérdekű bejelentés (Kód: csod-fototkok-oe-100223a)

Verőce, 2014. 02. 02. 

Tejfalussy András (tudományos tanácsadó)3 melléklet

feladó: András Tejfalussy tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

címzett:
 János Horkovics <hunimedkft@gmail.com>;
 Gaudi-Nagy Tamás <gaudi-nagy.tamas@jobbik.hu>;
 Hírháló Nemzeti <nemzetihirhalo@gmail.com>

másolatot kap:
 0ktnmr <0ktnmr@gmail.com>;
 András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>;
 lu <lu@mku.hu>

titkos másolat: …....

….....
Melléklet: 

 Kód: CSOD-FOTITKOK-100206

HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK A 11 (TIZENEGY)

ALAPVETÕ FÕ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS!

1./  KONYHASÓVAL  (NaCl-dal)  MÛTRÁGYÁZÁSSAL  MÉRGEZIK  A  MAGYAR 
TERMÕFÖLDEKET.

2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKÛ OPTIMÁLIS 
ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítõ + ivartalanító hatású!).

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET 
(a kálium túladagolás is életrövidítõ+ivartalanító = népirtó hatású!).

4./ TUDATOSAN RÁKÉNYSZERÍTENEK A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN (AFIZIOLÓGIÁSAN) 
TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTÕ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE.

5./  TUDATOSAN  AKADÁLYOZZÁK  AZ  EGÉSZSÉGET  VÉDÕ  ÉS  GYÓGYÍTÓ  HATÁSÚ 
DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTÕZÕ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET
ÉS MÉRGEZÕ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET.

6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT 
ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELÕÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) 
SZÁMOKAT.
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7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelõk termékárait, mint az azonos piacon
árusító  külföldiek  (szlovákok  stb.)  termékárait.  Emiatt  a  magasabb  árú  hazai  termékek 
eladhatatlanok és a magyarországi termelõk beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelõ üzemi 
munkahelyeket.

8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelõ erõmûvek geotermikus (magma)hõvel fejlesztett olcsó 
nagynyomású gõzre történõ átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett 
kõzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását.

9./  Magyarországnak  azért  is  lett  a  korábbinál  is  sokkal  nagyobb  külföldi  adóssága,  mert  a 
kormányok,  e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott  magyar  területekért, 
vállalatokért,  ingatlanokért  beszedett  összegnél  többet,  sok  ezer  milliárd  forintot  elpazaroltak, 
elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba
a vezetékes ivóvízbe átjutó fertõzõ vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak.

10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 gyilkos  
arányt  alkalmaztató  kormányok,  az  általuk  ezúton  ivartalanított  és  lerövidített  életû  magyarok 
megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra 
befizetett pénzét.

11./ 1-10. FÕLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BÛNE.

2014. február 6. 22:39 bdarvas írta, <bdarvas@freemail.hu>:
Kedves Tejfalusi András!

 
Sokadjára kérem, hogy tartsa tiszteletben, hogy nem kívánok magával kapcsolatot 
tartani, mert úgy látom nincs tisztában a szakmai képességeivel, a tudásásával és a leírt 
árnyalatlan/igénytelen/hibás tartalmú szövegeinek hatásával, amellyel semmiféle 
közösséget nem kívánok vállalni. Vegyen le kérem valamennyi címlistájáról! Míg ezt 
nem teljesíti minden levelétől ezzel az üzenettel zárkózom el, s erről azoknak is 
értesítést küldök, akikkel együtt a titkos értesítettek sorában kéretlenül értesített.
Jobbulást kívánva üdvözli
 
Darvas Béla

          c. egyetemi tanár

----- Original Message -----
From: András Tejfalussy
To: Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat ; lu
Cc: viktor.orban ; János Horkovics ; Vona Gábor
Sent: Thursday, February 06, 2014 8:11 PM

Subject: A  szívmérgező  étkezési  káliumtúladagolást  a  Panangin  tabletta  TV-reklámjában 
"szívgyógyszerként"  valószínűsítők  elleni  panaszbejelentést  ellenkező  értelműre  hamisító 
Gazdasági Versenyhivatali ügyintézőt nyilvánosan feljelentés

MEHNAM-info / Jogjavítás / Orvosképzés 

Kód: papangin-reklam-ugyben-gvh-ugyintezot-feljelentes-140204
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Tejfalussy András okl. vill. mérnök (sz.szám: 1-420415-0215)AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás 
nélküli  ügyvitel*  keretében  közérdekű  feljelentéseivel,  bejelentéseivel,  javaslataival  kárelhárító 
méréstani szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).

Kód: darvasugyi-feljelentes-140206

Közérdekű feljelentés (Dr. Darvas Béla címzetes egyetemi tanár fenyegetőzéseire is válaszként):

Azért kapta tőlem a mérgezési ügyekről a tájékoztatásokat, mert nem tett feljelentést, csak cikket írt 
(lásd  melléklet), miután  vízművektől  és  ÁNTSZtől  független,  akkreditált  laboratóriumban 
bemérték,  hogy a Váci Vízművek buki szigeti  nyersvíz kútjaiban közel 80000%-kal   több volt a 
növényvédő  méreg  az EU-ban  megtűrt  maximumnál,  és  rájöhetett,  hogy ha  a  vízművek  és  az 
ÁNTSZ tagadták az Darvasék által mért méregtartalmat, akkor vagy csak Darvasék vízmintáiban 
volt ennyi méreg, vagy a Vízművek és az ÁNTSZ megitatták a lakossággal az életrövidítő hatású 
mérgező vizet. 

Ezúton indítványozom, hogy vizsgálja ki a Rendőrség ezt a vízmérgezési bűnügyet, mert egyébként 
bármelyik változata bárhol, bármikor korlátozhatatlanul megismételhető lehet.

Melléklet:  Darvas  Béla  "a  tudós  válasza  a  Vác-környéki  ivóvízről"  c.  cikke  (Váci  Napló,  IV. 
Verőce, 2014. 02. 06.

Tejfalussy András

Másolatot  kap:  (mindenkori)  Vidékfejlesztési  miniszter,  Legfelsőbb  Bírósági  elnök  és  Legfőbb 
ügyész, és valamennyi országgyűlési képviselő, miután a súlyos vízmérgezés nem feljelentésére is 
lehetőséget biztosító törvényekért és rendeletekért őket is terheli felelősség.évfolyam, 20. szám.)

VálaszTejfalussy András okleveles villamos mérnök részére
 
A tényhibás levelet („közérdekű feljelentést”) az alábbiak szerint korrigálom:
 
„Közérdekű feljelentés (Dr. Darvas Béla címzetes egyetemi tanár fenyegetőzéseire is válaszként):”
 
Úgy gondolom, hogy Tejfalusi András jogi értelemben és téved azt illetően, hogy az alábbi 
határozott kérésem fenyegetőzésnek minősül: „Sokadjára kérem, hogy tartsa tiszteletben, hogy nem 
kívánok magával kapcsolatot tartani, mert úgy látom nincs tisztában a szakmai képességeivel, a 
tudásával és a leírt árnyalatlan/igénytelen/hibás tartalmú szövegeinek hatásával, amellyel semmiféle 
közösséget nem kívánok vállalni. Vegyen le, kérem valamennyi címlistájáról! Míg ezt nem teljesíti, 
minden levelétől ezzel az üzenettel zárkózom el, s erről azoknak is értesítést küldök, akikkel együtt 
a titkos értesítettek sorában kéretlenül értesített.
Jobbulást kívánva üdvözli”
 
Ennek leírására az vezetett, hogy az egészségügyi tárca épületében tartott konferencián azt kérdezte 
tőlem valaki (bár mezőgazdasági eredetű szennyezésekről tartottam előadást), hogy mi a 
véleményem a csökkentett nátriumtartalmú sókat illetően. Ebben a témában előttem kettővel az 
OÉTI főigazgatója (Martos Éva) tartott előadást, amit nem hallottam. Furcsa, hogy nem őt 
kérdezték. Azt válaszoltam, hogy mezőgazdasági ökotoxikológia és ehhez kapcsolható 
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környezetanalitikai területen kutatok a munkatársaimmal, így a kérdéshez nincs közöm, bár 
meglepődéssel tapasztaltam, hogy van olyan csökkentett nátriumtartalmú só (pl. Norbi Update), 
amely a címkézés szerint fele részben kálium sót tartalmaz. Az OÉTI igazgatónője ekkor felpattant 
és arról tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy annak a sónak az összetétele más, mint ami a 
címkézésen fel van tüntetve, és hogy ne visszhangozzam a Tejfalusi úr mailjeiben terjesztett 
tévtanokat illetően. Mondtam, hogy eszemben sincs ilyet tenni, mert nem innen szerzem az 
információimat, és nem ez befolyásolja a véleményem, de fiziológiai magyarázatot igényel, ha a 
konyhasónak ismert túlsúlyosan nátrium-klorid összetételét valaki lényegesen megváltoztatja. Ő 
megkérdezte tőlem, hogy én mit tartanék helyesnek, és én azt mondtam, hogy magánemberként a 
tengeri sót (kálium-klorid tartalma igen alacsony). Mindezt azért, mert evolúciós szempontból az 
élet a tengervízben alakult ki, ezért feltételezem (és nem tudom!), hogy annak megfelelő az 
összetétele. Ebből az ügyből levontam azt a tanulságot, hogy miközben éveken keresztül válasz 
nélkül hagytam/olvasás nélkül töröltem (mint igen sokan mások) Tejfalusi András kéretlen és 
érzelmi indítattású leveleit, aközben a névlistáján megjelentem és azt is terjeszthette velem 
kapcsolatban, hogy egyetértek vele. Szó sincs róla, nem gondolom őt mérvadónak sem 
környezetanalitikai, sem fiziológiai, sem toxikológiai értelemben. Úgy gondolom, hogy Tejfalusi 
András olyan ember, aki valós elfoglaltság hiányában felcsíp információkat és azokat félig 
megértve fontoskodik, „tudományos rendőrséget” játszik és „közérdekű feljelentőt”. Nehéz 
elhinnem, hogy a „Tudományos Rendőrség” és „Agroanalízis Tudományos Társaság” kifejezést 
komolyan gondolja és egy villamosmérnökről sok mindent elképzelek, de azt kevéssé, hogy 
élettudományokban/toxikológiában járatos. Minden kálium-tartalmú környezeti anyag mára így 
kerülhetett a feketelistájára. Ezért hát udvariasan arra kértem, hogy vegyen le a címlistáiról és ne 
küldjön nekem további körleveleket.
 
*
 
„Azért kapta tőlem a mérgezési ügyekről a tájékoztatásokat, mert nem tett feljelentést, csak cikket 
írt (lásd melléklet), miután vízművektől és ÁNTSZtől független, akkreditált laboratóriumban 
bemérték, hogy a Váci Vízművek buki szigeti nyersvíz kútjaiban közel 80000%-kal több volt a 
növényvédő méreg az EU-ban megtűrt maximumnál, és rájöhetett, hogy ha a vízművek és az 
ÁNTSZ tagadták az Darvasék által mért méregtartalmat, akkor vagy csak Darvasék vízmintáiban 
volt ennyi méreg, vagy a Vízművek és az ÁNTSZ megitatták a lakossággal az életrövidítő hatású 
mérgező vizet.”
 
Fenti zavaros tartalmú állításaival világosan indokolja azt, hogy miért írom azt, hogy „…nincs 
tisztában a szakmai képességeivel, a tudásával és a leírt árnyalatlan/igénytelen/hibás tartalmú 
szövegeinek hatásával…”. A Vác környéki nyersvíz-kutak növényvédőszer-maradékairól – ahogyan 
a Tejfalusi András által mellékelt sajtótájékoztatásból kiderült – nem én, sőt nem is a 
környezetanalitikai méréseket végző kollegáim írtak, hanem Kárpáti Zoltán és mtsai 1997-ben. 
Ehhez a miniszteriális háttérintézetekhez tartozó kollektívához semmi közöm, semmilyen 
munkakapcsolatban nem voltam velük.Tejfalusi András felszínes olvasással olyan adatokat 
tulajdonít tehát nekem, amihez semmi közöm azon túlmenően, hogy másokkal együtt olvastam a 
cikket és egy 2002-ben egy előadássorozatban (előtte 2000-ben megjelent könyvemben, 
lásdhttp://www.bdarvas.hu/gmo/idn6027) nyilvánosan méltattam/kritizáltam ezt az állapotot.
Tejfalusi András állításában a Váci Vízművek nem tudom mit jelent. Kollégáim 2002-ben a 
Dunamenti Regionális Vízmű területén mintáztak nyersvizeket (ezt is tartalmazza az általa csatolt 
írás, de úgy tűnik a csatolt anyagot éppen az nem olvasta, aki hivatkozza), s abban sokkal kisebb 
mértékű és más hatóanyagoktól származó növényvédőszer-szennyezettséget talált. A méréseink 
eredménye később a nemzetközi sajtóban angolul jelentek meg és a KVM is kapott ezekről 
folyamatos tájékoztatást. Nincs olyan, hogy „növényvédő-méreg”. Nem minden növényvédő szer 
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mérgező, és a hatásmechanizmusuk többnyire eltérő. Csupán toxikológiában járatlan kezelheti a 
több száz hatóanyagot közös megítéléssel. Nagyon szerencsétlen, ha egy villamosmérnök kellő 
felkészültség nélkül élettudományi területekre téved. Továbbá sohasem voltunk akkreditált 
laboratórium, amelynek jogi értelemben van jelentősége, csupán tisztessége kutatólaboratórium.
Vajon egy 1997-es mások által mért eredményről Tejfalusi András miért gondolja azt, hogy a saját 
koordináta rendszerében engem közérdekre hivatkozva feljelent. Tizenhat évig mire várt? Ráadásul 
magáról az ügyről, a cikkről tőlem értesült. Telefonon felhívott és kezdetben készségesen 
válaszoltam is a kérdéseire, hiszen 1978-1982 között a MÉM NAK dolgoztunk mindketten, bár 
csak pár mondatot váltottunk akkor. Számomra már akkor érthetetlennek tűnt, hogy egy általa 
fejlesztett kezelési és értékelési módszerről gondolta azt, hogy a szerkísérletek kiértékeléséhez 
vezető egyetlen út. A biometriai értékeléseket azonban éppen a sokszínűségük jellemzi. Az 1997-
ben írt, 2002-ben neki átadott cikket – nekem úgy tűnik – olvasnia máig nem sikerült neki, hiszen 
annak tartalmával ellentétes dolgokat állít. Miként hihetném, hát hogy bármely más ügyben 
olvasatai/interpretációi helyesek és körültekintőek. A Dunakanyar Régió nevű lapban megjelent 
tájékoztatóm alapján egyébként az Ügyészség hivatalból kivizsgálást indíthatott volna, de nem ez 
történt. 2002-ben a nevezett előadássorozat salgótarjáni állomásán megjelent Kárpáti Zoltán szóban 
forgó cikkének harmadik szerzője Csanády Mihály, és azt állította, hogy a cikk szerzői 
nagyságrendileg tévedtek az adataik publikációja során. Az előadáson – ha jól emlékszem – Rácz 
Jenő (MSzP) későbbi (2004-2006) egészségügyi miniszter is részt vett.
 
*
 
„Ezúton indítványozom, hogy vizsgálja ki a Rendőrség ezt a vízmérgezési bűnügyet, mert 
egyébként bármelyik változata bárhol, bármikor korlátozhatatlanul megismételhető lehet.”
 
A növényvédő szerek a felszíni vizekbe túlnyomóan csapadékkal való bemosódással kerülnek be. 
Nem valaki a nyersvízbe teszi ezeket, hanem a növényvédelemben részesített területektől ered. 
Mindez a környezetanalitika egyszeregye. A megoldás a növényvédőszer-hatóanyagok revíziója.
Tejfalusi András neve a növényvédőszer-analitikai és -toxikológiai szakirodalomban ismeretlen. 
Tudomásom szerint semmit sem mért, semmit sem mutatott ki ezen a szakterületen, csupán 
morfondíroz és zavart kelt. Ezzel a magatartásával rendkívül sokat árt a területen dolgozó 
kutatóknak, hiszen a felszínes és szakszerűtlen állításai nyomán már a valóságos eredmények 
elfogadtatása is problematikus.
 
*
 
Tejfalusi András figyelmét felhívom arra, hogy amit esetemben tesz azt rágalmazásnak hívják és a 
büntetőjog szabadságvesztéssel bünteti. Nem vagyok közszereplő, így velem szemben Tejfalusi 
Andrásnak bizonyítási kötelessége van, ami ez esetben bizonyosan képtelenség. Csupán az tart 
vissza a feljelentéstől, hogy sajnálom a kutatási időm rápazarolni és azt gondolom nem belátó képes 
az érintett szakterületen.
Kifejezetten sajnálom, hogy téves híradásaival rendszeresen olyan személyeket keres meg, akiket 
potens döntéshozóknak gondol. Komoly késztetés a hírnévre való vágyakozás, de befektetett 
eredeti munka nélkül ez sehol sem megy.
Tehát továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy Tejfalusi András vegyen le a címlistájáról, és hogy 
értesítettjei számára világossá tegyem, hogy semmi közöm az állításaihoz.

Üdvözlettel és minden értesítettől elnézést kérve
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tárgy: Re: Tejfalusi Andras kozerdeku feljelenteseirol
küldő: gmail.com

Nyilvános feljelentés kiegészítés

Darvas Béla miközben engem és kutatási  eredményeimet  pocskondiázza,  „elfelejtette” említeni, 
hogy a természetes anyagok (pl. kálium) túlzott dózisa is mérgező, nem csak a növényvédelem 
ürügyén alkalmazott  hiányosan ellenőrzött  hatású vegyszerek.  Az hogy ők, akik bemérték,  nem 
jelentették fel, hogy az EU által megengedett felső határnál kb. 8000%-kal több, vagyis mérgező 
mennyiségű  "növényvédőszert"  tartalmazott  az  általuk  bevizsgált  buki  szigeti  nyersvízkút,  és 
hagyták,  hogy  ilyen  víz  juthasson  a  vezetékekbe,  közveszély  okozó,  tudatos  egészségrontási 
bűncselekmény. 

Darvas Béla a nevemet Tejfalusi-nak írással igyekszik eltereli a figyelmet a vegyszer- és egyéb 
környezeti hatásokat sok változó esetén is pontosan kalibrálni képes, kutatás gyorsító nemzetközi 
szabadalmaimról és arról, hogy ők az izraeliek által kieszelt "”véletlen elrendezéses” (randomizált) 
pontatlan, áttekinthetetlen, zavaros  méréseket alkalmazzák. Ezekkel a volt munkahelye, a MÉM 
NAK műtrágya-hatásellenőrző  „Egységes  Országos  Trágyázási  Kísérletei”  (EOTK)  csak  25  év 
múlva kezdték el gyanússá tenni (lásd melléklet-1.), hogy a kálisóval műtrágyázás nem a termést 
növeli, hanem csak a költségeket, és ezekkel a nagypontatlanságú mérésekkel a mai napig fedezik, 
hogy megsokszorozzák az aszálykárt a talajok vízoldott káliumtartalmának a kálium műtrágyákkal 
megtöbbszörözésével. 
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Darvas Béla a vízmérgezést feljelentési kötelezettségét elszabotálással hozzájárult a Váci Vízművek 
által ellátott verőcei lakostársaim egészsége súlyos romlásához is. Lehet, hogy Magyarországon ez 
ma még vagy már nem számít bűncselekménynek, de úgy tudom, hogy pl. Kínában kivégezik a 
mérgezett ital vagy étellel egészségrontást elősegítő tudományos szakembereket.

Az, hogy Darvas Béla a közzétett leveleiben elkezdte hamisan írni a nevem, a népirtást leleplező 
méréstani szakvéleményeimet lejáratni igyekvő ügynököknél szokásos módszer. Arra szolgál, hogy 
nehezítse a mérnöki diplomám, a miniszteri stb. kitüntetéseim, a hazai és nemzetközi jogvédelmi 
bejelentéseim,  szabadalmaim,  és  a  tudományos  publikációim,  honlapjaim  internetes  keresését. 
Ezzel  is  azt  a  hamis  látszatot  igyekszik kelteni,  hogy ezek nincsenek,  miközben elmebetegnek 
tüntet fel.

A MÉM  Növényvédelmi  és  Agrokémiai  Központnak  az  általam  írt  akadémiai  pályázathoz  írt 
szakvéleményét,  lásd  melléklet-3.   Tudományos  méréstani  találmányaim,  hazai  és  nemzetközi 
szabadalmaim, a kálisó mérgező használatát elítélő hazai és külföldi tudományos publikációk, a 
káliummérgezést kimutató hazai ellenőrző mérések eredményeit is durván meghamisítókat elítélő 
minisztériumi,  tudományos akadémiai  és műszaki  egyetemi méréstani  szakvéleményeinket,  és a 
találmányaim  akadémiai  és  egyetemi  kutatóintézeti  sikeres  alkalmazásai  dokumentumát  lásd  a 
www.tejfalussy.com     honlapomon. 

A Darvas Béla és társai által becsmérelt, általam feltalált Antirandom mérési elrendezés tervező- és 
kiértékelő GTS-Antirandom software  szerinti,  a nemzetközi  méréstani  szabadalmaim alapját  is 
képező vegyszer- és egyéb környezeti hatásokat együtt kalibráló, optimalizáló mérések harmonikus, 
szimmentrikus (antirandom) elrendezésűek, többváltozósak és közvetlenül, egyértelműen mutatják 
a káliumtrágyák mérgező hatását (lásd 2. melléklet). Darvas ezt tudja, mivel a MÉM NAK is kezdte 
ajánlani a használatát (lásd melléklet-3.). 

Ezekkel kiegészítve, fenntartom a Darvas Bélával szemben benyújtott feljelentést és visszautasítom 
a fenyegetéseit, rágalomnak is tekintve az engem és munkásságomat becsmérlő kinyilatkoztatásait , 
valamint hitelrontási céllal elkövetett tudatos csalásnak minősítem, hogy az általa közzétett hozzám 
intézett leveleiben „Tejfalusi”-ra hamisította a nevemet

Verőce, 2014. 02. 10. Tejfalussy András

Mellékletek:
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Melléklet-1.

A Darvas Béla által is alkalmazott hatás ellenőrző zavarosított (randomizált) mérésből csak 25 év 
után ismerték el, hogy nincs minden rendben a káliumműtrágyák használatánál. Azóta is folytatják, 

„tudományos vitának” álcázva fel a nyilvánvaló méréstani csalást, hogy ne foglalkozhassék vele 
büntetőbíróság. Kihasználják azt, hogy a korábbi alkotmány és az új „alaptörvény” is tiltja a 
„tudományos viták” bíróságon eldöntését. Nem tudományos vita, hogy ők méréstani csalást 
folytatnak. Nemzetközi szabadalmaim megadása bebizonyította, hogy nekem van igazam.
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Melléklet-2.
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Melléklet-3.
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Az ÁNTSZ hamis irányelvei napi 2 gramm nátrium és 4,7 gramm kálium pótlást kényszerítenek rá 
a magyarokra. Valójában étkezésnél a testnedvek (vérszérum, magzatvíz összetételének megfelelő 
víz/NCl=110, Na/K=30 dózis arány optimális élettanilag. Tehát a hazai egészségügyi vezetők és az 
ún.  nemzetközi  háttérhatalom a  magyarok  kiirtását  ezen  a  módon,  természetes  anyagok  vegyi 
fegyverként alkalmazásával folytatja. 1950-ben Nobel díjat is kaptak azok a kutatók, akik konkrét 
hatás-kalibráló mérésekkel kísérletileg bebizonyították az Na/K dózisarány fenti megváltoztatása 
vesemérgező, szívműködés- és keringésrontó, ivartalamító stb. hatását. tudatosan irtanak minket, 
akik semmibe veszik, bolondságnak tüntetik fel a Dr. Papp Lajos professzor úr által leírt élettanilag 
optimális dózisarányokat:

Utóirat

A fenti dokumentumok alapján valószínűsíteni lehet, hogy a vitázó tudományos szakértők 
melyike „katasztrófavédő”,  melyike „katasztrófaelhárító”, azt,  hogy „ki micsoda”. 

Verőce, 2014. február 12.

Tejfalussy András
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