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Nyilvános közérdekű feljelentés a szennycsatornáztatási kormányzati és önkormányzati korrupciók ügyében, az 
ivóvízvédelemben hamis megoldásokat elfogadó dr. Áder János köztársasági elnökkel és (bűn)társaival szemben.

„Mit csinálnak a szennyvízzel: Életünk és a víz.

HOGYAN ÉS MIRE HASZNOSÍTHATJUK A SZENNYVIZET?

…..  A kert és annak talaja – rendkívüli adottságai révén tökéletesebben képes megtisztítani a szennyvizet, mint a 
legjobb hatásfokkal működő tisztítómű. A talajban ugyanis nemcsak egyszerű fizikai szűrés megy végbe, hanem a 
roppant nagy tömegű és sokféle baktérium élettevékenysége révén sok olyan hasznos átalakulási folyamat is van, 
amelyeket ma szinte alig tudunk követni. Ennek a biológiai kohónak köszönhető például, hogy a néhány deciméteres 
talajrétegen átszivárgó szennyvíz teljesen elveszíti ártalmasságát az emberre, korábbi fertőzőképességét, és megszűnik 
egyéb szempontból is káros anyagnak lenni.” Megnyugtatásul rögtön mondjuk el: kertészkedni a szikkasztómezőnek 
kialakított talajon is lehet, sőt – ha jól kihasználjuk adottságait – még nagyobb hozammal is jár a kertművelés, mint 
egyébként. Természetesen kellő gondossággal kell eljárnunk. (na de az istállótrágya sem a leghigiénikusabb anyag és a 
talaj mégis milyen hasznossá tudja tenni.)” …. Lásd a „Mit csináljak a szennyvízzel? Életünk és a víz” című könyv 51. 
oldalán. Lektorálta: Dr. Varga Miklós, a későbbi környezetvédelmi minisztériumi államtitkár (Kiadó: Vízügyi 
Dokumentációs Szolgáltató Leányvállalat, Budapest, 1987.)

Ehhez képest ma mit csinálnak a minisztériumok és az önkormányzatok a kerttulajdonosokkal, akik öntözésre és 
tápanyagvisszapótlásra hasznosítják a saját háztartási szennyvizüket? Ha nem kötnek rá a községi szennycsatornára, ha 
nem engedik elvezetni a szennyvizüket az ivóvíz kitermeléshez használt  folyókba (és onnan a vízvezetékekbe és a 
tengerbe), akkor tízszeres vízdíjjal büntetik őket. Ezúton csatornahasználati díj fizetésre, műtrágyavásárlásra és a 
növényzetre ártalmas klórozott csapvízzel öntözésre kényszerítik őket. A kormányok és az önkormányzatok minderre, 
hamis törvények és hamis rendeletek segítségével, jelenleg azzal a hamis ürüggyel kényszerítik a kerttulajdonosokat,
hogy  a „ háztartási szennyvíznek a talajba juttatása elszennyezné a kert talajfelszíne alatti értékes ivóvízkészletet”. 
(Nagyon érdekes, miután több ezer évig nem szennyezte, amikor még visszajuttathatták a talajba az ürüléket!?)

Miért teszik? Egyrészt azért, hogy állandóan szennyezzék a csapvizet, hogy a magyarok hamarabb kipusztuljanak 
Magyarországról, hogy a helyünket az arra pályázó nem magyarok elfoglalhassák. Másrészt azért, hogy több legyen a 
beteg, nagyobb legyen az orvosok és gyógyszergyártók haszna. Harmadrészt azért, hogy rövidebb ideig éljünk és egyéb 
célra felhasználhassák a nyugdíjalapokba befizetett pénzünket. Negyedrészt azért, hogy gyarapítsák a csatornázó és 
csatornahasználati díjat szedő cégek profitját. Ötödrészt azért, hogy gazdagítsák a káli stb. műtrágyát árusító cégeket. 
Nyilvánvaló a gyilkolási, kirablási szándék és az ezzel kapcsolatos kormányzati és önkormányzati vesztegetés, a 
korrupció! Mindehhez az Európai Unió jelentős összegekkel járul hozzá, az ott ülő képviselőink egyetértésével!

Idézem a csalásra vonatkozó titkosszolgálati előírást a „Hogyan bánjunk a bennszülöttekkel” című publikációból. A 
KAPU című folyóirat 1990. februári száma 5. oldalán ezt olvashattuk: „Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése 
során ügyelni kell arra, hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva, amelyek ivóvíztartalékként 
szolgálhatnak”. Ide idézhető az ennek alapjául szolgáló zsidó törvénykönyv (Talmud) alábbi előírása is: „Izrael országa 
esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot” (vagyis szennyezett vizet, lásd Talmud Taanith 10 a. lap. ) Továbbá ide
idézhető az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat előírása, ami szerint azután szabad ivóvízként használni a
desztillált vizet, ha előtte 50-50%-os arányban összekeverték a szennyezett vízzel. (Miközben pl. a SALSOL infúzióban
csakis a tiszta desztillált víz és az abban feloldott tiszta NaCl konyhasó van, vagyis nem csapvíz és abban mindenféle 
szennyező anyag!) „Szennycsatornáztatnak”, ahelyett, hogy energiatakarékos otthoni ivóvízdesztillálókkal látnák el a 
magyarokat azért, hogy a kerti kutak vizét és vagy a csapvizet biztonságosan megtisztíthassák. Részletesebben lásd: 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/desztvizhonlap/desztviz_szoveg/tisztelt_latogato.htm

Verőce, 2016. November 10.  

(nemes  Sydo)  Tejfalussy  András okl.  vill.  mérnök  (2621  Verőce,
Lugosi u. 71.), a tudományos kutatás felgyorsító hatásmérési eljárási
szabadalmak  és  az  ezek  alapját  képező  optimum  behatárolási
bázissoftware feltalálója,  jogos  önvédelemként  (Btk.),  közérdekű
kárelhárítási megbízás nélküli ügyvivőként (Ptk.) a magyar állam és a
magyar önkormányzatok vízügyekben illetékes hivatalnokai helyett.
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