Tehetséges ifjak segítése

BESZÁMOLÓ - „Az energia forradalma-forradalmi energiák” c. tehetségprogramról

(A magyar ipari és technológiai forradalom IV. c. a tehetségprogram pályaműveit tartalmazó
kiadvány letölthető innen(www.mfhnalap.org)
A rendezvényről készült fényképeket megtalálhatják „Képgaléria”
albumgyűjteményünkben.)
2013. szeptember 6-án lassan gyülekeztünk Pecz Samu örökemlékű alkotása, a Műegyetem
könyvtárépülete előtt. Dr. Horváth Attila történész kíséretében jártuk be a templomszerű –
ahogy Tőtős Áron nagyváradi történészhallgató megjegyezte – a „tudományok
templomának” pompás példájaként szolgáló építményt. A múlt századforduló historizáló
motívumai ragadják meg a tekintetet: a gótikát idéző nagyolvasó korábban Európa
legnagyobb fesztávolságú hálóboltozatával büszkélkedhetett, az ívelt, egykor festett
üvegablakok fénnyel telítik a teret.
A nem mindennapi látvány mellett azt is megtudtuk, hogy a világháború előtt még
pompásabb alkotásokat rejtett az épület: az előtérben korábban egy nagyszabású carrarai
márvány szoborcsoport fogadta a látogatót, mely Ferenc József és felesége, Erzsébet
királyné mellett az osztrák és a magyar nép egy-egy szimbolikus alakját jelenítette meg. A
háborús pusztítás következtében mára Erzsébet királyné szobra maradt csak fenn, de az
előkelő helyen: a Képzőművészeti Főiskolán kapott helyet. Az olvasóterem Oxford és
Cambridge konzervativizmusát idézi, nem véletlen választotta egyik filmjének színhelyéül
Anthony Hopkins. Sajnos ma már csak egy vázlat emlékeztet az egykori szekkóra, Raksányi
Dezső festőművész alkotására, mely a bejárati ajtót fogta körbe.
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Válaszként is:

Tisztelt Forradalmi Ifjak!

1. Van kedvetek segíteni a hőszivattyúval visszatáplált hőenergiával rásegített
fűtéssel működő elpárologtatós ivóvízdesztillálók kifejlesztésében és gyártásában?
(All Rights Reserved)
2. Van kedvetek segíteni, az ívfényen átporlasztott vízzel mélyfúró berendezések és
azok segítségével magmahő-hasznosítással áramtermelés és lakásfűtés
kifejlesztésében és a létesítményei gyártásában? (All Rights Reserved)

3. Van kedvetek segíteni a melléklet szerinti étkezéses vegyi fegyver alkalmazás
betiltatásában és az alkalmazási lehetőségei kiküszöbölésében a mellékelt infók
terjesztésével (is)?

4. Van kedvetek segíteni az ivóvízbázis szennyező háztartási szennyvizeknek a
Duna- és más ivóvízbázis folyóink helyett a termőföldbe juttatásával racionalizált
rezsicsökkentő hulladékgazdálkodásban?

Verőce, 2013. 09. 30. Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

mellékletek:
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/10/CSOD-FOTITKOK-100206.pdf
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/doksik/kalisoval-kevert-konyhasoval-csalokat-felj-130929-gvh.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/09/szennycsatornazasi-csalas-130928-ajbh.pdf
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