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A bűnügyi bizonyíték dokumentáló www.aquanet.fw.hu honlapot letiltás miatt a www.tejfalussy.hu 
honlapra hivatkozva újra benyújtom, a köztársasági elnökhöz és ügyészséghez. Verőce, 2013.06.15. 
Tejfalussy András 

 
Iratjel: talmudkorupciosokat-feljelentes-121029 

 
Bűnvádi feljelentés Orbán Viktor miniszterelnök, Vona Gábor pártelnök és társaik segítésére, a Ptk. 484-487. 
§ keretében a Tudományos Rendőrség PJT-nél (helyettük is) folytatott nyilvános közérdekű kárelhárításként: 
 
TALMUDKORRUPCIÓS CIONISTA BŰNSZERVEZET AKADÁLYOZZA A HÁZTARTÁSI IVÓVÍZ 
DESZTILLÁLÁST ÉS A HÁZISZENNYVÍZ-HASZNOSÍTÁST A MŰTRÁGYÁZOTT INGATLANOKON 
 
 Ezek a magukat környezetvédőnek és egészségvédőnek feltüntető bűnözők elhallgatják, hogy 
egészségvédő, egészségjavító, gyógyító hatása van a tiszta desztillált ivóvíznek, ha étkezéssel megfelelően 
pótoljuk az NaCl konyhasót. Ezek a bűnözők, elhallgatják, hogy az ivóvíz elpárologtatásához, gőzzé 
alakításához szükséges teljes hőmennyiség visszaadódik, amikor a gőz visszahűl vízzé, tehát a hőenergia 
teljes egészében újra felhasználható, vagyis szinte ingyen lehet tiszta ivóvízhez jutni. 
 Ezek a bűnözők a vidéki szennycsatornákat külföldi hitelek terhére szaporítják, a felszín alatti 
vízkészlet védelme ürügyén. A magyar lakosság kárára szorgalmazzák, hogy a házi szennyvíz kerti 
hasznosítását környezetterhelési díjjal büntesse az állam ott is, ahol a műtrágya és állati trágya használat 
megengedett. Környezetvédelemnek és egészségvédelemnek tüntetik fel, hogy a háztartási szennyvizet 
szennycsatornákkal összegyűjtik, és hiányosan tisztítva azokba a folyókba koncentrálják, amelyekből 
egyszerű homok-kavics szűrőkkel és klórozással készítik a vezetékes ivóvizet. Tehát a szennyvízből a 
szűrőkön átjutó mérgekkel, és a klórozással nem hatástalanítható fertőzőképes vírusokkal itatják a magyar 
lakosságot. A műtrágyázás megengedése önmaga is bizonyítja, hogy e helyeken nem azért csatornáznak, 
amit ürügyként mondanak, ugyanis a nitrát, kálium, foszfor műtrágyák veszélyes ivóvíz mérgező anyagok. 
Azért szennycsatornáznak, hogy szennycsatorna építési hozzájárulással és szennycsatorna használati díjjal 
túlterheljék a kertes ingatlanok tulajdonosait és műtrágyavásárlásra kényszerítéssel növeljék a kerti 
növénytermesztés költségeit, s hogy elszennyezzék a folyókat, és eltávolítsák az országból azt a sok vizet és 
ásványi anyagot, amelyeket a háztartási szennyvíz tartalmaz, amit a növények öntözésére és trágyázására 
hazánkban kellene hasznosítani.  
 Miután a Tóra és Talmud izraeli törvények a zsidóknak előírják, hogy a más népeket akadályozzák a 
tiszta ivóvízhez és kellően sózott éltelekhez jutásban, hogy ezúton kiirtsák őket az ingatlanszerzési vágyaik 
teljesítéséhez (lásd: Mózes II. 23/25-33, V.7/ 2, 22. és Talmud, Taanith 10 a. lap, baba Kamma 93 b. lap), 
nyilvánvaló, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) érdekkörében kell keresni 
a főbűnözőket. Miért hazudja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) honlapja, hogy 
életveszélyesen mérgező a tiszta desztillált ivóvíz? Miért hazudják a népnek azt, hogy szükségtelen a tiszta 
NaCl-dal ételsózás, s hogy a Ringer fiziológiás infúziós oldatnál szokásos, élettanilag optimális fiziológiás 
arányban, fiziológiás dózissal való víz, konyhasó és kálium pótlás ártalmas, és hogy a kálisót REDI SÓ,  
VIVEGA, BONSALT használják a tiszta NaCl konyhasó helyett? Miért nem a hővisszanyerő háztartási 
desztillálókkal ivóvíz tisztítást támogatja az állam és az Európai Unió a vidéki szennycsatorna hálózatok 
bővítése, az egyre több szennyvíz ivóvízbázisokba koncentrálása helyett? Miért nem jutalmazzák, büntetés 
helyett, a saját élelmiszer előállításhoz a háziszennyvízben lévő vizet és ásványi anyagokat újrahasznosító 
kerttulajdonosokat? Megmondom: azért, mert a hazai kormányok környezetálvédelmet, egészségálvédelmet, 
életrövidítést, tudatos fajirtást folytatnak, hogy a betelepülő izraelieknek olcsó ingatlan szerzési lehetőséget, 
s maguknak a lerövidített életű magyarok nyugdíjbefizetéseiből is tőkét biztosítsanak a hiteltörlesztéseikhez! 
 Ezúton ismét felhívom Orbán Viktor miniszterelnök, Vona Gábor pártelnök és az országgyűlési 
képviselők figyelmét, hogy tűrhetetlen, amit ez ügyben kormányszinten folytatnak. Abba kell hagyni a tiszta 
ivóvízhez jutásunkat akadályozási, a szennycsatornáztatással az országunkat eladósító, tönkretevő, a nép 
életét rövidítő környezetvédelmi és egészségügyi bűnözést! A sikeres Kínában sokkal kevesebbért főbelövik 
a felelősöket! 
 
Verőce, 2012. 10. 29.   Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstani szakértő 
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