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Előkészület is lehet a lázadó magyarok ivóvizének akármikor központi parancsra megmérgeztetésére?

A magyar emberek nem tudják, hogy milyen vizet isznak, ihatnak. Kénytelenek beletörődni, hogy a „vízügyi
hatóságok”  a  szennycsatornákkal  elvitt  háztartási  szennyvizet  az  ivóvízbázisokba  juttatják.  Nem tudják
ellenőrizni a szennyvíztisztítást és ivóvíztisztítást. Valamennyi vízmű reklámozza, hogy tökéletes az általa
szolgáltatott vezetékes ivóvíz. 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat fennen hirdeti, hogy országosan, mindenütt rendszeres
laboratóriumi méréssel a leggondosabban ellenőrzi,  ellenőrzik az ivóvizeink tisztaságát.  A házilagosan is
előállítható biztosan méreg- és vírusmentes desztillált ivóvíz (ilyen a tiszta esővíz is) ivásról lebeszélik a
magyarokat. Azt hirdetik, hogy a tiszta desztillált vizet ivás életveszélyes (víz)mérgezést okoz.

Az ún. országos ellenőrzés valójában úgy néz ki, hogy az évente összesen 128.000 vízmintát el kell osztani
3200-zal (a települések számával) és utána még 365-tel (ennyi nap van egy évben), s máris kiderül, hogy
egy-egy településen átlagosan csak 8 naponta vesznek 1 db vízmintát, ami túl kevés. A közbenső napokban
akár rá is kapcsolhatják a növényvédőszeres kutat a lakossági vízvezetékre anélkül, hogy a saját vízminta
méréseik kimutathatnák. A homokon, kavicsot át szűrés és a klórozás, amivel a vízmű a nyersvizet az ivóvíz
hálózatba bejuttatás előtt kezeli, nyilvánvalóan alkalmatlan a növényvédőszerek hatástalanítására. 

Amikor a Pest Megyei Ügyészséggel ki akartam vizsgáltatni, hogy valamennyi vízmű kútban ennyi volt a
méreg, vagy csak a megmintázott kútban, a tárgyaláson részvevő valamennyi ügyész ki akarta vizsgálni.
Ugyanis, ha Dunából származott volna az ennyire sok növényvédőszer, akkor valamennyi nyersvíz kutat  -
mivel mindegyik a Dunából kapja a vizet - meg kellett mérgezze. Ha viszont csak az a nyersvíz kút volt
megmérgezve, amiből a szakemberek a mintát vették, akkor abba a kútba valakik beletették. Vagyis az ilyen
mérgezett  kutak készenlétben tartása előkészület is lehet arra, hogy – pl.  a lakosság fellázadása esetén -
központi  parancsra  megmérgezzék az  ivóvizet.  Az  ügyészség  azért  nem vizsgálta  ki  az  ügyet,  mert  az
ügyészek főnöke megtiltotta. Ez az ügyészségi vezető korábban már azt is hazudta egy általam tett másik
közérdekű feljelentést elhárító hamis határozatában, hogy a „vecsési bíróság” elmebeteggé nyilvánított. Nem
is  volt,  ma  sincs  „vecsési  bíróság”.  Egyébként  az  „államfőink”  is  készítettek,  ill.  fenntartanak  egy
gondnokság helyezett elmebetegnek hazudó hamis köztársasági elnöki iratot, amivel azt fedezik, hogy 1997.
szeptember  10-én betörtek hozzám és  ott  és a III.  ker.  Rendőrkapitányságon agyrázkódásosra rugdostak
vertek a  rendőrök a  mezőgazdasági  és  élelmezésügy miniszter  által  a  népvédő közérdekű bejelentéseim
megtorlására megrendelt gondnokság alá helyezési peri tárgyalás előtt. A tárgyaláson belebuktattam a bírót a
közokirat hamisításaiba nem tudott gondnokság alá helyezni, de csaló bírák révén máig is akadályozzák a
kártérítési eljárásokat. A csalásaikat és okirat hamisításaikat a választójogom folyamatossága is bizonyítja!

Mindezek dokumentumait közzétettem a www.tejfalussy.com honlapon (lásd Email könyv 11.)

Aki  azt  hiszi,  hogy alkotmányos  jogállam,  ahol  ilyeneket  tehetnek a  miniszterek,  ügyészek,  bírák,  és  a
köztársasági elnökök, akiket alkotmányjogi csalással neveztek ki „államfőnek” is, nem normális!

Az országgyűlési képviselők és nem a nép által választott ún. „gyenge”, köztársasági elnököket államfővé is
átminősítő alkotmányozó csalók és a rólam, akkoriban országgyűlési szakértőről hamis híresztelést fenntartó
Áder János köztársasági elnök és a hivatali bűnsegédei elleni feljelentésként az ORFK-nak is megküldöm
azzal, hogy nincs joguk elhárítani a nyomozást a fenti ügyben. Közérdekű bejelentéskén kapja: Orbán Viktor,
a hamis X-398/1998. köztársasági elnöki válaszuk semmissé nyilvánítását követelésként kapja: Áder János .

Verőce, 2016. augusztus 21. 

Jogos védelemként és jogos önvédelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.) is közzéteszi: 
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök, hatásmérés
tudományi szakértő. Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.  www.tejfalussy.com,  www.aquanet.fw.hu,
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408.
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