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Tejfalussy András



Előszó

Magyarországot  nem  védi  ténylegesen,  aki  nem  hajlandó  fellépni  a  mózesi 
programot végrehajtó gárdák ellen, mely mózesi program néhány nemzedék ideje 
alatt meddővé teszi, tehát végleg kipusztítja a program céljai szerint módosított 
étkezésűeket Magyarországról.  

Számosan  akadnak  a  nemzeti  oldalon  olyanok,  akik  mindenféle  dologgal 
készségesen foglalkoznak, de ezzel nem. Felmerül a kérdés, hogy miért?

Talán tájékozatlanságból? Talán ostobaságból? Talán gyávaságból?  Vagy azok 
közé tartoznak, akik, vagy a családjuk a lerövidített életűekkel egészségügyi- és 
nyugdíjárulékként  fizettetett  pénzére  és   a  meddők  “hátrahagyott”  ingatlanai 
megszerzésére spekulálnak??   

Ez  csak  úgy  dönthető  el,  hogy  dokumentált  módon  megküldjük  ezt  az  email 
könyvet, egyúttal javasolva, hogy alaposan tanulmányozzák a www.aquanet.fw.hu 
honlapunkon közzétett mérési és egyéb adatokat is, ők válaszoljanak nyílvánosan 
a fenti kérdésre.

S aki ezek után is javasolja, hogy a talaj helyett az ivóvízet biztosító folyókba 
vezessük a háztartási szennyvizeket, hogy ne desztilláljuk a szennyezett vizet ivás 
előtt, hogy konyhasóval kevert kálisóval műtrágyázzunk és ételízesítsünk, hogy 
ne állítsuk át az elektromos áram termelő erőműveket az olcsó és környezetkímélő 
geotermikus  hővel  fejlesztett  nagynyomású gőzre,  az  nyugodtan  besorolható  a 
nem  talmudista  emberiség  ellenségei  közé,  akár  zsidó,  akár  keresztény, 
akármilyen hitű. 

Sok sikert ehhez a kísérlethez!

Verőce, 2009. 08. 10. 

 Tejfalussy András

http://www.aquanet.fw.hu/




A Mózesi Gárda rablógyilkos, népirtási programja:
A MÓZESI GÁRDA ÁLTAL HAZÁNKBAN HASZNÁLT ÉTKEZÉSI-
DISZKRIMINÁCIÓS BIBLIAI BÁZIS SOFTWARE, HOGY MINDIG 
ÉPPEN  OLYAN  SZÁZALÉKBAN  MEDDÕSÍTIK,  BETEGÍTIK, 
ÉLETRÖVIDÍTIK A NEMZSIDÓKAT, AMENNYI INGATLANT (ÉS 
NYUGDÍJ-BEFIZETÉST)  A  "HONFOGLALÓ  ZSIDÓK"  EL 
AKARNAK  RABOLNI  MÁSOKTÓL.  FEGYVEREIK:  BETEGÍTÕ 
IVÓVIZ + BETEGÍTÕ KENYÉR + REPKEDÕ GYILKOS VADÁLLAT 
+ ÁLVÉDEKEZÉS SZERVEZÉS.

SZENT BIBLIA (Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda,
90-92. oldal)

„Mózes II. könyve 23. rész: 
Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek megtartásáról való 
törvények.

Ígéret és parancs a kananeusok kiûzésére.

20. Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged az 
útban és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.
„21. Vigyázz magadra elõtte és hallgass az õ szavára; meg ne 
bosszantsd õt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én 
nevem van benne.
22. Mert ha hallgatandsz az õ szavára; és mindazt megcselekended, 
amit mondok: akkor ellensége  lészek a te ellenségeidnek és 
szorongatom a te szorongatóidat.
23. Mert az én Angyalom elõtted megyen és beviszen téged az 
emoreusok, khivveusok, perizeusok, kananeusok és jebuzeusok közé és 
kiirtom azokat.
24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az 
õ cselekedeteik szerint ; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld 
össze bálványaikat.
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te 
kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.



26. El sem vetél, meddõ nem lesz a te földeden semmi: napjaid 
számát teljessé teszem.
27. És rettenésemet bocsátom el elõtted és minden népet 
megrettentek, amely közé mégy és minden ellenségedet elfutamítom 
elõtted.
28. Darazsat is bocsátok el elõtted és kiûzi elõtted a Khivveust, 
Kananeust és Kitheust.
29. De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld pusztává 
ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.
30. Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megsokasodol és bírhatod 
a földet.
31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és a 
pusztától fogva a folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a földnek a 
lakosait és kiûzöd azokat elõled.
31. Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged  ellenem, 
mert ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.” 

         FELJELENTÕIRAT (Kárelhárítás a Ptk. 484-487. §. alapján)

BE KELL TILTATNI A MÓZESI GÁRDÁT!

Lépjen  fel  mindenki  az  ellen,  hogy  a  miközben  a  zsidók  a  Talmud 
alapján a tiszta, kóser konyhasóval normális mértékben sózott kenyeret 
ehetik és a gyógyhatású tiszta desztillált vizet ihatják, addig az ÁNTSZ 
és számos orvos, természetgyógyász bebeszéli  a nemzsidóknak, hogy 
abnormálisan kevés konyhasóval sózzanak, s egyék helyette a mérgezõ 
sókat,  pl.  kálisót,  timsót  stb.  és  féljenek  a  desztillált  víz  "mérgezõ" 
hatásától,  s  az  állatokkal  terjedõ  influenza  vírusra  hivatkozva 
életveszélyes oltásokkal kísérleteznek.

          Verõce, 2009. 08. 09.
          Tejfalussy András (1-420415-0215)

TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.

Kód: TerroristaSoftwareMozesII-23-20-33Flj









Code: SzabadEuropaRadioKali900706

A kálium-túladagolási mérgezésrõl Szabad Európa Rádió által Tejfalussy Andrással készített interjú, 
magnófelvételrõl leírva.

Tejfalussy  Andrással,  az  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  Környezetvédelmi-  és 
Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja GMK elnökkel Szabad Európa Rádió által készített, 1990. július 
6-án, 7.10-kor a „FÖLDKÖZELBEN” címû mûsorban közzétett interjú teljes szövege:

AGRÁRFÓRUM

A kommunista  nagyüzemi  agrárpolitika  hatalmas  környezeti  károkat  is  okozott,  például  a  túlzott, 
egyoldalú mûtrágyázással. Hallgassák meg budapesti munkatársunk Makkvári György (Vincze András/ 
interjúját!

Meglepetéssel  olvastam  egy  amerikai  szakfolyóiratban  a  következõt:  ahogy  a  talajhõmérséklete 
tavasszal emelkedik és gyorsabban nõ a fû, a káliumtartalom megnõhet. A káliumnak a kalciumhoz és 
magnéziumoz viszonyított aránya, arány növekedése megmérgezheti az ott legelõ
szarvasmarhákat. Ez lehet az úgynevezett. „búzamérgezés” okozója, a szarvasmarhák körében. De a 
lovaknál  is  fáradékonyság  és  levertség  léphet  fel  a  növényekben  megnõtt  káliumtartalom 
következtében.

Eddig az  idézet  az  amerikai  folyóiratból.  Más források is  azt  jelzik,  hogy emlõs  állatoknál,  s  így 
természetesen az embernél is, akár szívhalálhoz is vezethet a túlzott káliumfogyasztás. Béres József, a 
világhírû  Béres  cseppek  kidolgozója,  a  televízióban  is  elmondotta,  hogy  kettévágott  burgonyának 
abban  a  felében,  amelyet  kálisóval  mûtrágyázott  talajokba  helyezett,  lényegesen  több  olyan,  az 
emberekre is áttételezõdõ rákkeltõ vírust talált, mint a kálisóval nem mûtrágyázott földben mért másik 
felében. Az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság 
Ellenõrzõ  Központja  gmk  AZT  TAPASZTALTA  AZ  ALKALMAZKODÁSI  KÉPESSÉG 
MÉRÉSEIVEL,  hogy  egyértelmûen,  sokféle  növénynél,  a  kálium mûtrágya  csökkenti  a  növények 
alkalmazkodó képességét. Stúdiónk vendége Tejfalussy András, a Környezetvédelmi és Gazdaságosság 
Ellenõrzõ Központ vezetõje. Õt kérdezem most arról, hogy konkrétan mire vezethetõk vissza ezek a 
káliummal kapcsolatos negatív hatások, és ha ezek a  negatív hatások valóban léteznek, miért  nem 
figyeltek fel már korábban erre. 

Egy mondatban azzal tudnék válaszolni, hogy az eddig alkalmazott nem megfelelõ megbízhatóságú 
mérésekre vezethetõ vissza a jelenlegi helyzet. A jelenlegi, úgy is mondhatom, hogy 30 éve fennálló 
helyzet.

A jelenlegi  mérések  ugyanis  az  idõjárástól  és  a  talajoknak  a  helyrõl-helyre  változásától  annyira 
zavartak voltak,  hogy 20-30 év után  sem lehetett  egyértelmûen véleményt  nyilvánítani  valamilyen 
egyszerû vegyi anyagnak, vagy akár egy természetesen elõforduló „sónak”, a kálisónak a hatásairól.

20-30  év  után  a  kutatóintézetek  –  a  mi  gyorsabb  és  megbízható  mérésein  eredményeinek  az 
ismeretében átértékelték  az  eddigi  méréseiket  és  most  már  õk  is  azt  mondják,  amit  mi,  aminek a 
különbözõ lapokban,  pl.  a  NÉPSZABADSÁG március  24-i  száma,  „A KÁLISÓ LELEPLEZÉSE” 
címû cikkben, mint velünk együtt nyilatkozók hangot is adtak. 



Egyértelmûen a rossz mérésekre vezethetõ vissza, s persze a rossz érdekeltségekre is visszavezethetõ, 
nem akarom részletezni, de természetesen sok nem tisztességes érdekeltség is megbújhatott.

Tehát szándékosságát lát a mérések helytelenségében?!

Én  inkább  azt  mondanám,  hogy  sokkal  nagyobb  erõfeszítésekre  lett  volna  szükség  már  a  kezdet 
kezdetén, hogy a földfelszín, ill. a vízszûrõ rétegnek az ellenõrzését is tisztességes mérésekkel meg 
lehessen oldani.

Például  elterjesztettek  egy  olyan  kalibrálási  módszert,  amivel  egyáltalán  nem  lehet  pontosan  és 
megbízhatóan  mérni.  Úgy  hívják,  hogy  „véletlenesítés”  („randomizálás”).  A randomizálás  szó  a 
Mezõgazdasági Lexikon szerint azt jelenti, hogy „sorsolásos”, tehát „véletlenített”.

Nos el lehet képzelni, hogy ha a kalibrálás véletlenített,  akkor milyen lehet az eredmény. Pontosan 
olyasvalamirõl van szó, mintha lenne egy mérleg, amelynél minden pontosan mûködik, „csak” a skála 
lötyög, s akárhová állítható.

A Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenõrzõ  Központ,  feltételezhetõen  helyesebb,  pontosabb 
méréseket is elvégzett. Melyek ezek a eredmények?

Elkezdtünk mérni már 1979-ben, és hát amihez nyúltunk, mindenütt problémát láttunk. Engedélyezett 
vegyszerekrõl  kiderült,  hogy  nem  az  volt  a  hatásuk,  esetleg  az  ellenkezõje  volt,  mint  amit  az 
engedélyezési  okiratokban  találni  lehetett.  Azóta  is  mértünk,  s  a  káliumról  rendre  mértük,  hogy 
csökkenti a növények alkalmazkodó képességét, s megbetegednek a növények és mindenféle bajuk 
van. 

Pontosabban miben áll ez a betegség?

Konkrétan, hogy érthetõ legyen, egy mondatban: mesterséges aszályt okoz a kálisó, s ez egy nagyon 
érdekes dolog. Sokan nem is gondolnák, hogy vannak adatok arra, hogy a kálium, ami a növényekben 
nyilvánvalóan van, s az emberben is ás az állatban is, s kell is, az valamilyen formájában mérgezõ 
lehet. 

Hiszen a laboratóriumi mûszerek csak azt mérik, hogy ennyi vagy annyi a kálium, de nem mérik azt, 
hogy milyen formában van. Tehát, mi azt látjuk most már 10 éves, nagyon sok mérésbõl, hogy az a 
kálium,  amelyik  ionos  formában  van,  nagyon  könnyen  felvehetõ,  az  mérgezi  a  növényeket. 
Lehetetleníti a normális vízszabályozásukat, mesterséges aszályt okoz, s mivel a vízfelvétellel szorosan 
összefügg  a  tápanyagfelvétel  és  minden  más  is,  tehát  a  növények  egészséges  mûködése  is,  ezért 
tulajdonképpen megbetegítik  a  növényeket  a  külsõ egyéb hatások,  például  egy túladagolt  nitrogén 
mûtrágya (vagy egy vírus, amint a Béres dr. is rámutatott) vagy esetleg a egy-egy idõjárási anomália. 
Ugyanakkor az egészséges, jó alkalmazkodni tudó növények ezeket a hatásokat kompenzálni tudják.

Mégis mivel magyarázható az, hogy nem csak Magyarországon, de tudtommal világszerte igen nagy 
mértékben alkalmazzák a kálium mûtrágyát?



Véleményem szerint a rossz mérésre és a propagandára vezethetõ vissza. A nemzetközi kimutatások 
szerint  Lengyelországban  használták  a  nitráthoz  képest  a  legtöbb  káliumot,  utána  következik 
Magyarország, azután következnek mások Mindenesetre a sokszorosát használjuk a káliumnak ahhoz 
képest, amennyit pl. Amerika használ. Amerikában pl. 80 kilogramm az összes mûtrágya hektáronkénti 
átlagban,  miközben  Magyarországon  200-400-esetleg  800  kg/hektár  mennyiségeket  használnak. 
Amerikában az átlagos 80 kg/hektár mennyiségen belül 3-4 kg a kálium, és ezt sem a szántóföldön 
használják  a  meggyõzõdésem  szerint,  hiszen  ott  árt.  Esetleg  „vízkultúrákban”  (a  talaj  nélküli 
növénytermesztési  módnál)  használhatják,  ahol  a  vízfelvételi  probléma  nem  jelentkezik  és  a 
tápoldatban mindig ott  kell  lennie mindennek, s szó sincs arról,  hogy aszály lehet egy vízben álló 
növényzetnél.

Milyen veszélyeket rejt ez az emberiség szempontjából?

Egészséges ember nem lehet egészséges állat és egészséges növény nélkül, egészséges növény nem 
lehet egészséges környezet nélkül. Az egészséges környezet egyik alkotóeleme a talaj. Na most ugye ez 
egy visszacsatolásos rendszer, amelynek elegendõ egy elemé elrontani, vagy
„véletlenszerûvé”  tenni  ahhoz,  hogy  az  egész  „véletlenszerûvé”,  nem  megfelelõ  alkalmazkodó 
képességûvé váljon. Tehát a növények alkalmazkodó képességének az elrontása végiggyûrûzik és az 
egész élõvilág alkalmazkodó képességét veszélyezteti, végsõ soron az élõvilágot veszélyezteti, ennek a 
természetes körülmények között jól mûködõ rendszernek a megbontása (addig voltak jól mûködõek 
ezek a visszacsatolások, amíg be nem avatkoztunk).

Ez egy igen sötét diagnózis, mi az az idõszak, ami alatt mégis ez bekövetkezhetne, ha nem figyelnek fel 
a helyes mérési eredményekre és nem tesznek megfelelõ lépéseket?

Két dolgot tudok ezzel kapcsolatban mondani, kiemelni: Az egyik az, hogy a kálium miatt óriási nitrát- 
és  foszfor  hatóanyag  veszteségekkel  dolgozik  a  mezõgazdaság.  Ezek  az  anyagok  önmagukban  is 
mérgezõek. Például a nitrát az ivóvízben – közismerten – a csecsemõk ún. kék-fulladásához vezet. Idõs 
emberekre  persze  ugyanilyen  veszélyes.  Illetve  nitrózamminná  válva  a  szervezetben  rákelõidézõ 
önmagában is. Tehát nem csak a túladagolt káliumtól keletkezik rák, hanem ettõl is.

Teljesen egyértelmû, hogy a káliumozási kampány és a halálozási arányszámok romlása hazánkban 
összefügg egymással, a diagramok szerint korrelál egymással, tehát egybeesik. Mások mást mondanak, 
de én ezt látom. Itt van a mûtrágyázás körül a legnagyobb baj. 

Más oldalról nézve van egy „szerencse”, idézõjelben. Ez a só ugyanis önmagában is ki tud mosódni a 
talajokból Magyarországon Nekünk „szerencse”. Aki felé mosódik, annak nem az. Tehát ezek a földek, 
amelyek óriási veszteséggel tudnak csak mezõgazdasági terméket elõállítani és most érték nélküliek is 
emiatt,  ezek  5-10  év  alatt  a  csapadék  hatására  át  fognak  mosódni  és  kijavulnak.  Tehát  ma  még 
reverzibilis  a  károkozás.  Persze  akik  már  meghaltak,  belepusztultak,  azoknak  ezt  már  hiába 
mondanánk. 

Ha  így  folytatják  a  mûtrágyázást,  akkor  ez  a  folyamat  nem  állítható  meg.  Az  az  igazság,  hogy 
lehetséges,  hogy  akármeddig  lehet  a  kálisót  ilyen  reverzibilis  (az  eredeti  állapotra  visszatérést  a 
késõbbiekben nem kizáró)  hatással  alkalmaztatni.  Mindenesetre  a  nép  el  fog  vándorolni  ezekrõl  a 
földekrõl. Az ilyen földek földek olcsók lesznek. Földeladási spekulációkra kerülhet sor. Megveszik a 
földeket olcsón, mintha nem érnének semmit se. 5-10 év múlva pedig ragyogó termõföldek lesznek, 
Magyarország klimatikus adottságai és talajai alapvetõen jók ....



A NEMZETKÖZI SZABADALMAT ELNYERT KUTATÁSGYORSÍTÁSI TALÁLMÁNYAIMBAN 
LEÍRT   SOKTÉNYEZŐS   HATÁSOKAT  KALIBRÁLÓ,  ÚJ  TUDOMÁNYOS  MÉRÉSI-  ÉS 
KIÉRTÉKELÉSI  GTS-ANTIRANDOM  SOFTWARE-IM  SZERINTI  OK-OKOZAT  KALIBRÁLÓ 
VIZSGÁLATAINKBAN MEGMUTATKOZOTT, HOGY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KUTATÓINTÉZETEI TELJESEN HAMISAN KALIBRÁLTÁK A KONYHASÓVAL KEVERT (!) 
KÁLIMŰTRÁGYÁK ÉLETTANI HATÁSÁT, ASZÁLYKÁRT NÖVELŐ, TERMÉST CSÖKKENTŐ, 
NEM PEDIG AHOGY ÁLLÍTOTTÁK. ASZÁLYKÁR CSÖKKENTŐ TERMÉSNÖVELŐ HATÁSÚ: 





Kiderült, hogy az ócska izraeli kálium műtrágyák mindenáron eladni akarásáról van szó.













































A Ringer oldat 99%-a is teljesen tiszta desztillált víz:

















Kód: CsatornazassalIvovizSzennyezes

Harc a lakosságot eladósító, vízbázis mérgezõ csatornáztatás ellen

A hazai  kormányok és tudományos fórumok évtizedek óta  folytatják az ivóvíz szennyezéssel  való 
tudatos  egészségrontást,  és  sok  ezer  milliárd  forintos  közmû fejlesztési  pénz  elpazarlását,  a  hazai 
szennycsatorna közmû hálózat fejlesztése ürügyén.

Ezek az állami vezetõk, s a tudományos vezetõk többsége is, az egyre több szennycsatorna építését 
szorgalmazó  rendeleteikkel  és  propagandájukkal  sok  ezer  milliárd  forint  ráköltésével  országos 
szennycsatorna  építési  közmû  beruházásokat  menedzselnek.  A  szennycsatornák  koncentrálják  a 
szennyezõket  a  folyók  vizébe.  Emiatt  az  folyókból  a  parti  talajon  átszívással  és  ezután  már  csak 
klórozás  útján  készített  vezetékes  ivóvíz,  ha  ezután  nem  tisztítják  meg  a  háztartások  átpárlásos 
desztillálással is, általában közveszélyesnek tekinthetõ.

Dr. Mádl Ferencnek, aki akkoriban akadémikusként jogi egyetemi professzorként miniszter volt, már 
1992-ben, egy közérdekû bejelentésben, leírtuk az egész csatornázási csalási korrupciót és az amiatti 
országos gazdasági és egészségi károkat. Mellékeltük részére a "Csatorna panama" címû interjút is, 
miután az illetékesek az abban általam közölt  tényekkel szemben nem mertek eljönni  vitatkozni  a 
bíróságra. A kormány és az Akadémia, de a Jogi Egyetem is, sokkal hamarabb tudtak a csalásról, mint 
mielõtt kinevezték köztársasági elnökké Mál Ferencet. 

Tisztelt Fõvárosi Bíróság
Budapest, Markó u. 27. 
1055

3 példányban

Mellékelt bizonyítási anyagok:
Felperes mellékeli CD-n az AQUANET.FW.HU nyilvános internetes felperesi honlap aktuális (2005. 
február 14-ei) teljes anyagát, valamennyi szerzõi és kárelhárítási javaslattevõi és kárelhárítói jogának a 
fenntartásával.

elszámoltatási- és bûnvádi keresete

Tejfalussy András dipl. mérnöknek (Postacím: 1036 Bp., Lajos u. 115., személyi szám: 1-420415-0215) 
felperesnek

az alperes Pénzügyminiszter, mint a Magyar Állam képviselõje (1051 Budapest, József nádor tér 2/4). 
ellen.

Budapest, 2005. február 14.

Tisztelettel:

Tejfalussy András
dipl. mérnök felperes



Jelen kereset 1. PÉLDÁNYA faxon kerül benyújtásra a per nyilvántartásba vételéhez, a további két 
példánya és a CD pedig 8 napon belül, személyesen, pótlólag lesz benyújtva.

Alulírott  Tejfalussy András dipl.  mérnök (1036 Lajos u. 115.,  személyi szám 1-420415-0215) mint 
felperes, ezúton a pénzügyminiszter mint a Magyar Állam képviselõje alperessel szemben, a közérdekû 
adatok  megismeréséhez  és  a  közügyek  intézésében  való  részvételre  vonatkozó  alkotmányos 
személységi jogom általa megsértése miatt, elszámoltatási pert indítok.

A t. Bíróság egy elõzményper alapján (is) illetékes az ügyben. 

Az  a  jelen  per  indító  oka,  hogy  adatok  merültek  fel  arra  vonatkozólag,  hogy  az  alperes 
pénzügyminiszter több ezer milliószor ezer forintos mértékû lakosság (ország) kirablásban vesz részt, s 
az  ezt  feltárót  egy  nyilvános  bírósági  tárgyalás  során  megrágalmazta,  s  pszichiátriai  csalást 
kezdeményezett ellene a bírónál.

Felperes  ezúton  követeli  a  közérdekû  adatok  megismeréséhez,  a  közügyek  intézésében  való 
részvételhez és a jó hírnévhez való alkotmányos törvényi joga alapján, hogy a Be. 55. § és Be. 212. §,
valamint a Pb. 123. § szerinti bírósági eljárás keretében a pénzügyminiszter tételesen és nyilvánosan 
számoljon el a felperes felé, (vagyis az állampolgárok felé, akikre átterhelik az adóval és a társadalom- 
és  nyugdíjbiztosítási  állami  alapokba  befizettetésekkel  és  a  közvagyon  eladásából  való  adósság 
törlesztésükkel az államadósságokat) azzal az újabb több ezer milliárd forintos államadóssággal, amely 
a korábbi és a jelenlegi miniszterelnök (Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc) által nyilvánosan vitatott 
mértékû, de amelyet általuk sem vitatottan az alperes (mostani, MSZP-SZDSZ pártok kormánya) az 
elmúlt 2 év alatt „hozott össze”.

Ez egy olyan újabb államadósság,  amely Orbán szerint  3500 ezer millió forint,  Gyurcsány szerint 
viszont „csak” 2500 ezer millió forint. Vagyis még az elõzõ miniszterelnök, de a legújabb sem tudja 
pontosan,  hogy mennyi  többlet  államadósságot  „keletkeztetett”  a  Pénzügyminisztérium (és  a  többi 
minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank) a korábbi ún. „szocializmusnál” állítólag versenyképesebb 
jelenlegi ún. „kapitalizmusban” az államadósságot ilyen nagy mértékben növelõ, vagyis nyilvánvalóan 
alapvetõen hibás állami pénzfelhasználása, „gazdálkodása” révén. 

Sejteni lehet azt (a környezetvédelmi tárca vezetõjének nyilatkozataiból és abból, hogy nem is válaszolt 
az ezzel kapcsolatos kérdésekre), hogy pl.  több ezer milliárd forint költséggel a vezetékes ivóvizet 
tovább  mérgezõ  szennycsatornázást  finanszíroztak  az  „ivóvíz  tisztaság  javítása”  ürügyén,  ahelyett, 
hogy  pár  száz  milliárdért  biztosítottak  volna  mindenkinek  energia  újrahasznosító  háztartási  ivóvíz 
átpárlókat ahhoz, hogy mindenki az otthonában garantáltan és olcsón teljesen méregmentésíteni tudja a 
fõzésre  és  ivóvízként  használt  vezetékes  vizet.  (Az  ENSZ Egészségügyi  Világszervezete,  a  WHO 
legutóbbi  állásfoglalása  külön  is  kitért  arra,  hogy  az  átpárolt,  desztillált  ivóvíz  mindenki  számára 
egészséges ivóvíz, hogy nem kellenek ásványi anyagok” az ivóvízbe, mivel azok az ételekkel, azok 
normálissága esetén, a kellõ mértékben pótlódnak.)



Mivel  nyilvánvalóan  lerövidíti  a  lakosok  életét  a  lakossági  ürüléklé  és  háztartási  vegyszer  és 
mezõgazdasági  méreg  tömeg,  vagyis  mindaz,  ami  a  szennyvíztisztítási  és  ivóvíz-tisztítási 
technológiákkal  nem,  vagy  nem  teljes  mértékben  ártalmatlanítható  (de  a  szennycsatornákkal  és  a 
mezõgazdasági területekrõl) a vezetékes vízhez vízbázisként használt folyókba jut, alperesrõl jogosan 
feltételezhetõ,  hogy  az  ezúton  (és  az  antifiziológiás  ételekkel  és  italokkal)  betegített,  elpusztított 
személyek  társadalombiztosítási  és  nyugdíjbiztosítási  befizetéseibõl  is  törleszti  a  külföldrõl  felvett 
hiteleket. 

A felperes és állampolgár társai egészsége kárára veszi fel külföldrõl és használja fel a felvett pénzt. Az 
alperes kb. 1960 óta mérgezi a talajokat a kálisóval, amely a növényeket is megmérgezi és ivartalanítja, 
betegíti  a  fogyasztókat.  Alperes  az  ivóvízbázis  mérgezésrõl,  az  ivóvízben lévõ,  de  az  alperes  által 
letagadott, idõnként akár több ezer százalékkal is a mérgezési határértéket meghaladó koncentrációjú 
mérgekrõl,  és  az  ugyancsak  életrövidítõ  antifiziológiás  étkezésre  átállításról  azt  hazudja,  hogy 
„egészségjavító hatásúak” és lehazudja a ellenkezõt bizonyító méréseket, lásd: az AQUANET.FW.HU 
internetes honlapunk jelen perhez CD-n mellékelt anyaga alapján. 

Nyilvánvaló bûncselekmény, apartheid és kirablás, a közvagyon és az állampolgári befizetések és az 
állampolgárok  egészsége  és  vagyona kárára,  hogy nem azonosítható  1000 milliószor  ezer  forintos 
adósságokat keletkeztet a Pénzügyminisztérium a külföldiek felé és annak kárait áthárítja a felperesre 
és  állampolgár  társaira,  akik  nem  is  juthatnak  ezekrõl  valós  pontos  információhoz,  s  akiket  nem 
engednek  beleszólni  a  pénzfelhasználásokba,  s  akiknek  a  kárelhárítási  javaslatait  érdemi  vizsgálat 
nélkül és/vagy hamis indokolásokkal elhárítják, s akiket a törvénytelenségek elleni fellépésük miatt, 
vagyis  ha  pert  indítanak  a  károkozó,  bûnözõ  hivatalnokok  ellen,  az  alperes  pénzügyminiszter, 
retorzióként, milliós nagyságrendû ügyvédi költségek és illetékek kilátásba helyezésével megzsarol a 
bíróságon.

Felperes  ezúton  kinyilvánítja,  hogy  nem  tartozik  felelõsséggel  egyik  kormány  által  elõidézett 
adósságért  sem,  miután  nem  csak  eltitkolták  azok  okát,  hanem  meg  is  akadályozzák  az  okok 
megtudását, sõt belügyes retorziókat szerveznek ellene, mert ezekkel szemben a miniszterekhez, majd a 
bíróságokhoz mert fordulni. 

Mindezt  konkrétan  bizonyítja,  hogy  az  antifiziológiás  táplálékokra  és  mérgezõ  ivóvizek  ivására 
kényszerítés ellen nem engedték lefolytatni a pereket. Az állami hivatalok és a MAZSIHISZ ellen ezzel 
kapcsolatban  benyújtott  felperesi  keresetek  teljes  bizonyíték  anyaga,  benne  a  bûnügyi  nyomozati 
bizonyítékok  is,  a  bírósági  ügy  szétválasztások  közben  „elkallódtak”,  nem  kerültek  sem 
büntetõbírósági, sem polgári bírósági tárgyalásra, megítélésre. Ráadásul a pénzügyminiszter legutóbb 
arra  vetemedett,  hogy  visszamenõlegesen  megrágalmazta  a  felperest  a  Fõvárosi  Bíróság  nyilvános 
tárgyalásán „elmebetegséggel” és emiatti  „jogi  cselekvõképesség hiányával” a  felperes által  Göncz 
Árpád  és  társai,  vagyis  a  pénzügyminiszter  ellen  is  (ugyanezen  rágalmazásuk  már  korábban  is 
elkövetése megállapíttatására) indított perben, s ott az alperesek milliós nagyságrendû alperesi ügyvédi 
költségek fizettetésével is megfenyegették a felperest, s hónapok óta nem engedik elbírálni a felperes 
jogos költségmentességi igényét.



Felperes kéri, hogy a t. Bíróság jogerõs ítélettel állapítsa meg, hogy a pénzügyminiszter (a Magyar 
Állam alperes képviselõje) súlyosan megsértette a felperesnek a közérdekû adatok megismeréséhez és a 
közügyek intézéséhez való alkotmányos jogait. de másokét is, pl. Orbán Viktor volt miniszterelnökét is, 
azzal,  hogy az alperes a  Ptk.  349.  §  (1)  bekezdésébe ütközõ károkozást  folytat,  amelyet  különféle 
életellenes  bûncselekményekkel  is  fedez.  pl.  az  életrövidítõ,  ivartalanító  antifiziológiás  étkezést  és 
ivóvízszennyezõ túlcsatornázást elõíró rendeletekkel és propagandával és az ezek ellen fellépõ felperes 
elleni  rágalmazással,  és  a  felperes  elleni  orvosi  csalások  bíróság  által  (ismételten)  elrendeltetni 
próbálásával.

Felperes nyilvános tárgyalást kér, az összes irat és az AQUANET.FW.HU honlap bizonyíték anyaga 
alapján,  tételesen,  teljes  részletességgel  lefolytatott  bûnperi  és  polgári  peri  bizonyítási  eljárások 
keretében. 

Felperes az ügy súlyára és közérdekûségére tekintettel soron kívül, sürgõsséggel lefolytatott részletes 
bizonyítási eljárás eredményeként kéri azt, hogy a t. Bíróság állapítsa meg, hogy a pénzügyminiszter 
megsértette a Ptk. 75., 76., 78. paragrafusait és a Magyar Köztársaság Alkotmánya idézett szabályait is, 
de  annak  a  2.  §-át  is  azáltal,  hogy  a  Ptk.  5.  alapján  tiltott  joggal  való  visszaéléseket  és 
bûncselekményeket követett el felperessel szemben a Magyar Állam személyes képviselõjeként.

Felperes kéri, hogy a t. Bíróság jogerõs ítélete útján állapítsa meg a Ptk. 84. § (1) a) bek. alapján, hogy 
az alperes megsértette a felperes alapvetõ személyiségi jogait,  és annak a népcsoportnak az emberi 
jogait is, amelyhez felperes tartozik.

b)  bek.  alapján  kötelezze  az  alperest  a  jogsertései  abbahagyására  és  tiltsa  el  alperest  a  további 
jogsértésektõl,

c) bek. alapján követeli, hogy az alperes tegye közzé a Magyar Közlönyben az újabb adósságot okozó 
pénzfelhasználásáról és azzal elért eredményeirõl az elszámolását és annak bizonyítékait, s ezen
belül  az utóbbi  20 évben az állam által  támogatott  szennycsatorna építéssel  elért  vezetékes  ivóvíz 
méregtartalom csökkenés hiteles, minden kétséget kizáró mérési bizonyítékait.

d)  bek.  alapján  kötelezze  alperest,  hogy  állítsa  helyre  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmánya  általa 
betartását, és fossza meg az antifiziológiás kálisótartalmuktól az ételeket és italokat és élelmiszer 
alapanyagokat, vagy azokat haladéktalanul gyûjtse be és semmisítse meg.

e) bek. alapján követeli, hogy alperes fizesse ki a felperesnek (és ezúton a társainak is) a mellékelt CD-
n dokumentált  közérdekû kárelhárítási  munkájuk díját,  a  Ptk.  484-487.  §  szerinti  megbízás nélküli 
ügyvitel alapján, a felperes és társai által a mellékelt CD-n leleplezett, és az interneten nyilvánosságra 
hozott alperesi károkozások és azok elhárítási módja ismertetése alapján. 



Felperes az ezúton országosan elhárítható kár 1%-át kéri kifizettetni alperessel ügyviteli díjként, az 
alperesi tételes elszámolás jogerõs részítélettel megerõsítése után, az annak alapján majd a felperes által 
elõterjesztendõ szakértõi elõkalkulációnk ítéleti úton megerõsítése alapján úgy, hogy alperes fizesse ki 
azonnali elõlegként a fenti 1%-nak a tíz százalékát a felperes (vagy a felperes elhalálozása esetén a 
családja  tagjai  és  az  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  pjt-nél  a  felperes  által  végrendeletileg 
konkretizált munkatársai, s az õ családtagjaik, mint jogutódaik) részére, a többit pedig utókalkuláció 
alapján fizesse meg minden év február 15.-ei határidõvel a mai naptól számított legalább további 50 
évre. mindig az elõzõ évre utókalkulált kárelmaradás országosan összesített értéke (az elmaradt kár 
egyenlõ többlet bevétel elve) alapján.

Felperes a Ptk. 85. § alapján kéri, hogy a t. Bíróság azonnal vegye zár alá a jelen jogvita teljes idejére 
az  antifiziológiás  étkezés  egészségjavító  hatásait  hirdetõ  alperesi  kiadványokat  és  valamennyi 
antifiziológiás kálium tartalmú ételt és italt is, hogy alperes ne tudjon további népirtást folytatni ezek 
segítségével.

Felperes a tárgyalásokon jelen kíván lenni. Ha nem tud valamiért jelen lenni, ezúton kéri a kapcsolatos 
minden irat részére megküldését és a tárgyalás írásbeli aktuális felperesi állásfoglalásai, s az összes 
addigi anyag alapján való megtartását.

Felperes teljes költségmentességet kér, a Göncz Árpád és társai ellen a jelen üggyel összefüggésben 
korábban indult és ugyanezen a bíróságon már folyamatban lévõ per legutóbbi tárgyalásán a felperes 
által személyesen benyújtott költségmentességi igazolás alapján és a Ptk. 484-487. § keretében alperes 
helyett végzett kárelhárítása alapján.

Budapest, 2006. febr. 14. Nyílt irat! (Code: ezermilliárdos1) 

Tisztelettel: Tejfalussy András 

A Kormányokon kívül a Legfõbb Ügyészt is megkerestük azzal, hogy ezek a problémák a legsúlyosabb 
bûncselekmények (vegyi háború alkalmazása a vezetékes vizet ivóvízként használó, desztillálni nem 
tudó,  vagy  nem  merõ  állampolgárokkal  szemben,  azt  hazudják  nekik,  hogy  a  desztillál  víz  ivás 
"ártalmas"  az  egészségükre,  még ma is  ez  van  ráírva  a  boltokban árusított  étkezési  desztillált  víz 
palackjaira.

Agroanalízis Tudományos Társaság (pjt) Országos Létvédõ Körei

1036 Budapest, Lajos u. 115. Tel./fax: 250-6064.
_______________________________________________________________

Észrevételek  a  szennycsatornák  ivóvíz  szennyezésére  kivetett  bírságról,  Juszt 
László, „A TV ügyvédje” 2004. október 20-i mûsora alapján a Kormány részére, a 
Ptk. 484-487. § szerinti kárelhárító közérdekû ügyvivõként, s kérem, hogy olvassák 
fel a t. TV-Nézõknek!

A környezetszennyezési bírságot azokkal kellene fizettetni, akik az ivóvíz bázis folyókba koncentrálják 
a lakosság ürülékét és háztartási használt vizét, tisztítatlanul vagy részlegesen tisztítva, s ezután a parti 
kavics-homok talajon visszaszívják a folyókból és ezt a vizet már csak klórozzák, majd „egészséges 
ivóvíznek” kikiáltva itatják a lakosokkal.



A felszín alatti karsztvíz ivóvíz készletek sem károsulnának attól, hogyha a 10 millió lakos ürülékét 
trágyázásra használnák az 5 millió hektár termõföldön kellõen szétosztva. A csecsemõket is ide értve, 
egy-egy lakos ürülékének, mint „megújuló energiaforrásnak” a növényekben hasznosításához 5000 m2 
termõterület  áll  rendelkezésre.  A háztartási  használt  víz  sem veszélyezteti  a  felszín alatti  karsztvíz 
ivóvíz készletet  ekkora termõterületen szétoszlatva.  A megoldás tehát  az „ANTICSATORNÁZÁS”, 
vagyis  az,  hogy  folyókban  koncentrálása  helyett  szét  kell  oszlatni  a  háztartási  szennyvizet  a 
termõtalajokban. 

Az emberi ürüléknek és háztartási használt víznek a termõterületen szétoszlatással való hasznosítását 
akadályozó,  s  ezeket  az  ivóvíz  bázis  folyókba  koncentráló  vállalatokat  kellene  kötelezni  bírság 
fizetésére, s kártérítés is járna tõlük a szennyezett ivóvízzel itatott lakosok részére! 

E  kárelhárítási  javaslatot  már  korábban megküldtük az  illetékes  miniszter  címére,  s  ennek alapján 
remélhetõleg  leállítja  a  kormány  az  ivóvíz  bázis  folyókat  szennyezõ  települési  túlcsatornáztatás 
folytatását.

Budapest, 2004. október 20. Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök

Cc.: Dr. Persányi Miklós miniszter úrnak (KvVM): 
Iratkód: Csatorna bírságról

A mérések  adataiból  a  megyei  és  országos  szinteken  készült  hivatalos  (KÖJÁL/KTM)  statisztika 
szerint, már 1988-ban is közveszélyesen gyakran volt túlszennyezett a hazai vezetékes és egyedi kút 
víz, 20-80% gyakran ütköztek, csupán átlagosan 11 fajta vízjellemzõ paraméter mérési adatai esetében 
is,  az nem túl szigorú hazai egészségügyi követelményekbe: Miután hatóságilag rákényszerítették a 
lakosokat a szennycsatorna építésben részvételre és a szennycsatornák használatát kötelezõvé tették a 
számokra,  bírságolják  a  folyóvizek  általuk  ezúton  tovább  piszkítását.  Az  elszegényedett,  pl.  a 
kisnyugdíjasok ingatlanaira,  házára,  termõfüldjére  is  jelzálogot  jegyeztetnek be,  mert  nem képesek 
elviselni  a  csatorna  közmû  beruházással  részükre  elõidézett  eladósodást,  és  emiatti  kamatokat  és 
újabban, a bírságot. 

A szennyvíztisztításnak nevezett mûvelet után nem sok mindent mérnek, szinte alig néhány (kb. 20 féle 
jellemzõt, ebbõl sem mindegyik vízszennyezõ anyag. Sok ezret méreg lehet a vízben, oldott állapotban 
nem vehetõ észre, s csak (frakcionált) átpárlással desztillálva lehet kiküszöbölni ezeket az életrövidítõ, 
ivartalanító csatorna hulladékokat. (de persze csak akkor, ha nem tudják tovább hülyíteni a desztillált 
víz ártalmasságáról terjesztett hazugságokkal) a népet. Egy kitervelt gazság az egész, ami megfelel az 
Uzsora Civilizáció címmel nemrég megjelent könyv "Szex és az Új Világrend" fejezetében olvasható 
népirtási (és hagyaték megkaparintási) Rockefeller és társainak tulajdonított programnak.

Természetesen a csatornáztató fõhivatalnokok maguk is nagyon jól tudják, hogy nem veszélyesebb a 
háziszennyvíz a talajvízre, vagy a talajvíz alatti ivóvíz készletekre, vagy a kertek és szántók talajára, 
növényeire, mint az állati trágya, vagy a mûtrágya és a sok mezõgazdasági irtószer. Ugyan õk jó elõre 
(alibi gyártási céllal is) leírták hivatalos kiadványokban, szakkönyvekben, hogy egyáltalán nem káros, 
sõt hasznos, s ahol lehet, a talajba kell juttatni a háziszennyvizet, nem pedig a szennycsatornákba. De 
miután az igazság leírásával hatalmi pozíciót szereztek maguknak és holdudvaruknak, elkezdték a nagy 
korrupciós lehetõségeket biztosító szennycsatorna hálózat bõvítést államilag pénzeltetni!



Nyereségesebb, nyereséges környezetvédelem csak a természetes ökoszisztéma- körfolyamataiba be 
nem avatkozás esetén valósulhat meg. Azelõtt is megvalósult, amikor még az üzleti érdekeit hajszoló, 
más  nemzetek  irtásán,  uzsorán  és  károkozáson  és  azzal  okozott  valós  és  álproblémákkal 
"foglalkozással",  de  a  valós  problémák  megoldan  sem  akarásával,  sõt  szaporítani  akarásával), 
mérhetetlenül  vagyonosodni  akaró  elmebajos  népgyilkos,  gátlástalan  talmudista  fasiszta 
"bizniszmenek" nem vették át teljesen a Földbolygó természeti folyamatai saját rögeszméik, egyéni 
érdekeik  szerinti  irányítását,  Jehova  népirtásban  nekik  bûnsegédkezési  bibliai  ígéreteire  alapozva, 
miközben  azzal  is  foglalkoznak,  hogy  a  sokak  által  Isten  isteni  útmutatásnak  tekintett  Biblia 
kulcsmondatait lépésrõl-lépésre meghamisítsák. Ki tudja ma már azt,  hogy mi volt a Biblia eredeti 
tartalma,  hogy az mindig  is  nem csak egy kalózkodni  szeretõ  népcsoport  urainak az  üzleti  céljait 
szolgálta-e? Pl. a zsidó (héber) bibliában az áll, hogy sózni kell az ételt (konyhasóval), egyes angol és 
magyar  nyelvû  bibliákban  pedig  ennek  épp  az  ellenkezõje  található.  Pedig  a  sózás  élet  és  halál 
meghatározója lehet (és az ivóvíz tisztasága is, amelyrõl ugyancsak elkezdték a hamis "szent szövegek" 
elhitetését, s mindehhez a hazai keresztény papság is minden módon statisztál).

A  nyereségesebb,  a  nyereséget  termelõ  környezetvédelem  kialakítását  (helyreállítását)  a 
mezõgazdasággal  kell  kezdeni,  s  ott  is  az  ürülék  visszajuttatásával  a  talajba,  ahonnan  az  anyagai 
származnak. Ugyanoda, ugyanabba a talajba, s nem máshová kell visszajuttatni! Vagyis a terményeket 
sem  szabad  onnan  elszállítani.  A  lakosságnak  energiatakarékos  otthoni  vagy  közösségi  ivóvíz 
átpárlókkal, vízdesztilláló létesítményekkel lehet, ezekkel kell megoldania a tiszta ivóvízhez jutását, 
legalábbis addig az idõig, amikorra a természet természetes erõi megtisztítja a természetes édesvizeket 
a szennyezõdésektõl, s az esõvizet is, amely eredetileg is a teljesen tiszta édesvíz természetes forrását. 
Addig is el kell érni,  hogy a legfelsõbb állami vezetés állítsa le a vérelektrolit rontó sózású RDA-
hamisításokon és szennyvízitatáson alapuló aljas apartheidet.

KÖZÉRDEKÛ KÁRELHÁRÍTÁSI BEJELENTÉS, a Ptk. 484-487.§ alapján
Copy: Magyar Állam (pénzügyminisztere) értesítésére. 

T. Állami Számvevõszék! Fax: 338-4710.

Kérem  annak  szíves  közlését,  hogy  mennyit  javított  a  további  szennycsatorna  hálózat  bõvítés  az 
ivóvízbázis folyókból nyert vezetékes ivóvíz tisztaságán, az Önök által elvégzett vizsgálatok szerint.

Több ezer milliárd forintot fordítanak a még többméreg szennycsatornákkal a folyókba és onnan a 
vezetékes ivóvízbe juttatására, azon a címen, hogy ettõl javul a vezetékes ivóvíz minõsége.

Kossuth  Rádió  ma  délután  16  óra  30  perc  körül  elhangzott  mûsorában  Szaló  Péter,  a  Nemzeti 
Fejlesztési Hivatal elnöke, az Európai Unió pénzeibõl ígérte a további szennycsatorna hálózat bõvítést.

Kérem vizsgálni, hogy pl. a Franciaországban több vagy kevesebb-e a szennycsatornázott ingatlanok 
aránya a magyarországi arányhoz képest (ugyanis sokkal kevesebb).

Budapest, 2005. február 18. 

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
1036 Bp., Lajos u. 115. Tel./fax: 36-1/250-6064













Kód: VargaPjegyzetAlapjan090321sum

NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS 
BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS 
(„FIZIOLÓGIÁS") SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI 
SÓREFORM" A FÕ OKA (Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei)

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8" c. kiadványában, „A 
biológia aktuális problémái" fõcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája" c. fejezet. Aki írta, az 
akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezsõ azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján 
Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és 
szerkezetük és biológiai hatásuk" felfedezéséért. Az összefoglalás jellegû leírás emellett további 61 
tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a 
könyvbõl itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK 
AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS 
PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A 
TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL 
RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS 
DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS 
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET 
ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek késõbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítõ, ivartalanító stb. hatások például 
konkrétan a következõk: 

1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szõlõcukor-képzõdés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás 
alakul ki. (167)

3./ A különbözõ stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsõsorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztõrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, 
törvényszerûen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./ Idõvel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringõ vérmennyiség, a vér besûrûsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szûrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)



10./ Idõvel elégtelenné válik a vesemûködés. (168)

11./ A bõr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fõ tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesûrûsödés miatti vesemûködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelõ 
vesedaganatok jönnek létre. (169) 

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlõdési torzulásait is okozza 
(„pszeudohermafroditizmus"):

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlõdési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitorisz-
megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idõ elõtti mentstruációt. (170)

23./ Felnõtt nõknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszõrösödés, kopaszodás, érdes hang, a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlõk sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erõteljes izomzat kifejlõdést, a 
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszõrzet idõ elõtti megjelenését, korai szakáll- 
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlõ-megnagyobbodást okoz. 
(170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlõrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)



Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két 
legfõbb okot részint elhallgatják, részint ellenkezõ hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti 
(fiziológiás mértékû) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelõ étkezést 
„elavultnak" hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a 
vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy 
kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívmûködés! (A könyvrõl általam készített 
fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni 
az internetrõl, amihez a Google keresõbe a „mellekvesekerges" szót kell beírni, ill. lásd: a 
www.aquanet.fw.hu honlapon.)

(RozgicsKovácsNaKcsalas090316 kódú irathoz mellékelt szöveg, kiegészítésekkel)

TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.

Büntetõjogi méréstani szakvélemény a nem kóser étkezési kálium-túladagolással és egyidejû 
konyhasópótlás-akadályozással és a többletkálium mérgezõ hatását csökkentõ ételek és italok 
fogyasztásának akadályozásával folytatott magyarországi népbetegítés népirtási bûnügyében, mint 
tudományos kárelhárítás a rendõrség helyett, a Ptk. 484-487. §. alapján:

Az élettani optimumnak megfelelõ (fiziológiás) mértékben adagolva nem mérgezõ természetes 
anyagok, a konyhasó és a kálium Erõsen megváltoztatott mértékben való (afiziológiás) adagolásával, 
valamint a tiszta desztillált ivóvíz ivás tiltásával folytatott tudatos biológiai népirtás, hogy a hivatalos 
magyar tudományos fórumok, egészségügyi szervek, orvosok, gyógyszerészek, természetgyógyászok, 
és az általuk uralt/terrorizált, magyargyûlölõvé tett média és kereskedelem rábeszéli, rákényszeríti a 
nem kóser étkezésû magyarokat a káliumot mérgezõen (afiziologiásan) túladagoló, s a konyhasót 
egészségkárosítóan (afiziológiásan) aluladagoló étkezésre, miközben lebeszélik õket a túladagolt 
kálium mérgezõ hatásai ellen valamennyire védõ desztillált tiszta lágy ivóvízrõl és fiziológiás sózásról 
és savanyúság- és cukorevésrõl is! 

Ez egy étel- és ivóvíz különbözõvé tételre alapozott, a Mózes II. 23. 20-33. és Talmud, Taanith 10 a. lap 
és Baba kamma 93 b. lapon leírt módon népirtásra alapozott extraprofit szerzési aljas zsidó program, 
amit (a hazaáruló pártok és kormányok közremûködésével) a magyarok létszáma és élethossza 
lecsökkentésére (=ingatlanaik- és nyugdíjbefizetéseik elrablására) alkalmaznak.

Verõce, 2009. 03. 21. 
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-410415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115. +36-250-6064, www.aquanet.fw.hu

Természetgyógyász-továbbképzés: elsõsorban nem az elsavasodással, 
hanem fõ okával, az étkezési nátrium-kálium pótlás aránytalanságával 
(afiziológiásságával) kellene foglalkozni:

A fiziológiás nátrium és kálium normák és a káliummérgezés hatásai csökkentési módszerei is, 
legpontosabban a dr. Varga Péter által készített, kéziratként 1978-ban megjelentetett, JEGYZET AZ 
INTENZÍV BETEGELLÁTÓ SZAKASSZISZTENSEK SZÁMÁRA I. kötetben van leírva: 



A víz- és sóforgalom szabályozása, a Nátrium - Kálium pumpa: A víz- és sóforgalom kölcsönhatásainak 
szövevényes rendjében sohasem beszélhetünk külön só és külön vízforgalomról, a víz- és sóháztartás 
szétválasztott zavaráról. A só és víz „sorsközössége" nem oldható fel. A szervezet folyadéktereinek 
térfogatváltozása egyben elektrolitváltozást is jelent. .... A nátrium sejten kívüli túlsúlya annak a 
következménye, hogy azt a sejtekbõl aktív sejttevékenység ûzi ki. A folyamatot Nátrium - , 
helyesebben Nátrium - Kálium pumpának nevezzük. Ha a sejt - a Nátrium - Kálium pumpa - károsodik, 
az elektrolitegyensúly megbomlik. (42. oldal.)

Nátrium: A sejten kívüli tér legfontosabb kationja, itt van a szervezet össz-nátrium-tartalmának 98%-a. 
A sejteken belül található az össz-nátrium-tartalom 2%-a. A csontokban kötött formában található 
nátrium a sóháztartásban élettani körülmények között nem vesz részt. A nátriumnak vezetõ szerepe van 
a sejten kívüli folyadék tónusának és ozmotikus nyomásának fenntartásában, a terek közötti 
folyadékcserében, és nem elhanyagolható a jelentõsége a sav-bázis háztartásban sem. A felnõtt 
szervezet átlagosan kb. 1 gramm/testsúly-kg kicserélhetõ nátriumot tartalmaz. (46. oldal.) 

Felnõttnél 3-15 gramm a fiziológiás (élettani szempontból optimális) napi nátrium pótlás, ami 6,75-
33,75 gramm konyhasóval biztosítható (50. oldal). 

Konyhasóvesztés (nátriumvesztés) és tünetei: Hypotoniás dehidráció (nátrium-hiányos exiccosis). A 
„sóhiány" megnevezéssel a szervezet össz-nátrium-tartalmának csökkenését jelölik, a hyponatraemia 
terminológiája a szérum-nátrium-szint csökkenésének kifejezésére szolgál. A nátrium-hiányos 
exsiccosisban (=a szervezet kiszáradása, heveny folyadékveszteség) csökken a nátrium-bevitel, 
illetõleg fokozott a - vízzel szemben aránytalan - renális, extrarenális veszteség. A víz- és sóanyagcsere 
összefonódottságából fakad, hogy a nátriumveszteség nem vezet azonnal hyponatraemia (a vér 
sóhiányos állapota) kialakulásához, mert azt vele arányos vízveszteség követi. 1 liter vízveszteség 
átlagosan 144 mval (=8,4 NaCl) elvesztésével jár. A 8,4 gramm NaCl-ban 3,88 gramm a nátrium. A 
klinikai képet a konyhasó- hiány mértéke határozza meg: Az enyhe sóhiány (kb. 20 gramm veszteség) 
tünetei: gyengeség, fejfájás, pszichés tompultság. Kifejezett sóhiányban (35 gramm veszteség) 
fokozódó gyengeségérzet, collapsus-hajlam (ájulási-hajlam), az inreflexek renyhesége áll elõtérben. Az 
interstitium (szövetközötti-tér) folyadékvesztesége a turgor-csökkenésben nyilvánul meg. (Turgor: a 
szövet ellenállóképessége, amikor az erek teltsége normális.) Súlyos (40 gramm feletti) sóhiányban a 
nátrium veszteség hipovolaemiát és az izomzatban fokozott görcskészséget okoz. A testhõmérséklet 
alacsony. A szomjúságérzet általában hiányzik. A tenziócsökkenés (=nyomáscsökkenés), a veseállapot 
romlása oligo-anuriához (=csökkent-vizeletkiválasztáshoz), akut veseelégtelenséghez (akut tubuláris 
insuffiencia) vezet.

A kibontakozott kórkép az addison-crisis (=Addison kórban a mellékvesekéreg mûködésének gyors 
lefolyású megszûnése miatt bekövetkezõ súlyos állapot) állapotához hasonló. Laboratóriumi leletek: A 
vizelet mennyisége lehet normális, fajsúlya azonban alacsony. Albuminuria (=fehérjevizelés) 
észlelhetõ, a vizelet üledékében vörösvérsejtek, cylinderek (=hengeralakzatok) mutathatók ki. (44. 
oldal)

A nátrium és klór szintje, a szérum (= a vérplazmával azonos összetételû, az alvadt vérbõl kisajtolódó, 
fibrinogén -mentes folyadék ozmolaritása a folyamat súlyosbodásával csökken. (fibrinogén=a vér-
plazmában lévõ, nagy molekulasúlyú, labilis, speciális fehérje.) 



A vér sejtes elemei számszerûen csökkennek. A vörösvérsejtek átlagos térfogata nõ, a hemoglobin 
koncentrációja csökken. Csökken a plazma vérfehérje szintje is.

Izotóniás dehidráció (víz- és sóveszteség). Mind a víz-, mind a sóveszteség okozta kórformák összetett 
hiányállapotok. Jelölésükben az az irányadó, hogy melyik folyamat elsõdleges. (Isotonia= egyezõ 
ozmotikus nyomású állapot.) (44. oldal)
Az izotóniás dehidráció a víz és só együttes, egyenlõ mérvû veszteségével jellemzett kórállapot. A 
szérum ozmolaritás (ozmolaritás=membránon átszûrõdési képesség) változatlan marad. Mivel a víz- és 
sóveszteség kizárólag a sejten kívüli térbõl származik és ebben a sejten belüli tér nem vesz részt, a 
folyamat rövid idõn belül keringésromláshoz vezet, ami végsõ fokon shock-állapotba torkollik. 
Etiológiájában pancreatis, peritonitis, ileus, vérzés, trauma, égésbetegség nagyfokú plazmavesztése 
szerepel, gyomor-bél atonia a velejárója. A paralytikus béltraktusban több liternyi, a keringés számára 
elveszettnek tekinthetõ folyadék panghat. A klinikai képet a keringésromlás tünetei, a vérnyomás - 
percvolumen -, a glomeruláris szûrlet csökkenése, tachycardia, collapsus-hajlam, lényegében a schock 
képe jellemzik. Laboratóriumi adatok: A vizelet mennyisége csökken, a kezdeti nagy fajsúlyt a 
veseelégtelenség bekövetkezésével isosthenuria, hyposthenuria váltja fel, a szérum MN, ill. 
karbamidnitrogén szintje emelkedik. A hemokoncentráció miatt a vér sejtes elemeinek száma no, 
kivéve, ha a kórállapot kiváltója vérzés. A vizeletben a nátrium és klór ürítése csökken vagy 
megszûnik, illetve a sav-bázis statustól függõen változik. A szérum-kálium értéke a schock kezdeti 
szakaszában a sejtdestructió miatt magas, szintjét késõbb a vese kiválasztóképessége módosítja. (45. 
oldal)

(Etiológia=okok kutatása, az okok kutatásával foglalkozó tudomány, pancreatis=hasnyálmirigy-
gyulladás, peritonitis=hashártyagyulladás, ileus=bélelzáródás, trauma= sérülés, lelki megrázkódtatás, 
atonia=pegyhüdtség, shock= hirtelen bekövetkezõ keringési elégtelenség, az idegrendszernek az egész 
szervezetre kiható reakciója, paralytikus=bénulásos, percvolumen=percenkénti mennyiség, 
glomeruláris=vese-gomolyagok általi, tachicardia: szapora szívverés, isosthenuria=a vese hígító- és 
koncentráló képességének megszûnése, hyposthenuria=a vese koncentrálóképességének csökkenése, 
hemokoncentráció=hemoglobinkoncentráció, statusz=állapot, sejtdestruktio=sejtszétbomlás.) 

Hypotoniás hyperhidráció (hígításos hyponatraemia, vízmérgezés). A kórforma elõterében a víztúlsúly 
áll. A sejtenkívüli-tér víztartalmának növekedése nátrium-tartalmának relatív csökkenéséhez vezet, 
amely ebben az esetben nem valódi nátrium-szegénység. az ozmótikus koncentráció csökkenése folytán 
a hypotoniás plazmából víz vándorol a sejtekbe: a víztúlsúly megoszlik a két folyadéktér között, a 
sejtek megduzzadnak, károsodnak....(45. oldal)

Kálium: A kálium a sejten belüli folyadék legjelentõsebb kationja. A vérszérum megfelelõ kálium 
szintje 0,16-0,18 gramm/liter. A szervezet össz-kálium-tartalma 2,04 gramm/testsúly-kg. Ennek 98%-a 
a sejtekben, 2%-a a sejten kívül helyezkedik el. Az össz-kálium-tartalom 10%-a fehérjéhez, 
glikogénhez, illetve foszfáthoz kötött, 90%-a disszociált, ozmotikusan aktív, és kicserélhetõ. 
....Felszívódása a vékonybél felsõ szakaszán, kiválasztása legnagyobbrészt a vesékben történik. 
Kismértékben - mintegy 10%-ban - a széklettel ürül ki. A kálium a glomeurulusokban filtrálódik, a 
proximális tubusokban visszaszívódik és végül a disztális tubusokban nátrium-kálium ioncsere után 
választódik ki. (46. oldal). (dissociatio=vegyi bomlás, szétesés, elkülönülés, filtráció=szûrés, 
proximális=közelebbi, disztális=távolabbesõ, a proximális ellentéte.) 



A kálium háztartás megbomlása elsõsorban a felvétel, a sejtekbe való beépülés, és a vesék útján való 
kiürítés egyensúlyának zavara következtében és csak másodsorban a kóros eloszlás miatt alakul ki. A 
sejten kívüli térben a normális káliumtartalom szûk határok között mozog és ezért már kismérvû 
csökkenése, ill. fokozódása a szervezet károsodásához vezethet. A sejten kívüli térnek már kisfokú 
káliumveszteségét is a sejtek káliumtartalmának csökkenése kíséri. (47. oldal.)
A vesemûködésnek a túlzott konyhasóhiány és/vagy kálium-túladagolás miatti romlását a 
renintermelõdés abnormálisra fokozódása mutatja. (Renin=a vérellátásában károsodott vese 
kéregállományában keletkezõ proteolytikus enzim, amely a vér-plasma angiotensinogénjére hatva, 
abból egy vasconstrito polypeptid anyagot hasít le.) 

A sejten belüli kálium a sejteken belüli elektroneutralitásért (=elektron-egyensúlyért) és ozmotikus 
koncentrációért, az enzimatikus (=biokatalizátorként mûködõ szerves vegyületek által kifejtett) 
tevékenységéért felelõs. A vérszérum normális kálium tartalma az ép sejttevékenység elõfeltétele. 
Károsodása a Nátrium - Kálium pumpa mûködésében zavart okoz, aminek következtében kálium kerül 
a sejten kívüli térbe, és helyét a sejtekben nátrium és hidrogén ionok foglalják el. A kiáramló kálium a 
sejten kívüli térben alkalósist, a sejtbe belépõ hidrogén ion itt acidózist hoz létre. A sejtben a kálium 
megkevesbedése csökkenti a sejten belüli ozmotikus nyomást, ami folyadékáramlást indít meg a sejten 
kívüli tér felé, a sejtek exicalódnak és károsodnak. (47. oldal.)

A felnõttek veséi egy nap alatt kb. max. 3,6 gramm káliumot tudnak eltávolítani anélkül, hogy 
túlságosan túlterhelõdnének. (48. oldal). A kálium mérgezõ hatása a vérbe bejutási sebességétõl függ, 
nem a „napi dózisától". Gyorsabban bejutva sokkal kevesebb is súlyos mérgezést okozhat: Ha a vérbe 
bármely okból, bárhonnan egy órán belül több mint 0,8-1,6 gramm kálium jut be, vagy ha 24 óra során 
több kálium jut be mint 11 gramm, az veszedelmes mérgezést okozhat, melynek tünetei: az ideg-
izomtevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, a szív kitágulása és ritmuszavara, valamint az 
érzészavarok a jellemzõek. Az EKG-n jellegzetes torzulások mutatkoznak. Ha a vérben bármilyen 
okból több lesz a kálium mint 0,28-0,4 gramm/liter, az kamrafibrillációt, sõt halált, diasztolés 
szívmegállást is okozhat (= kitágulás után többé nem húzódik össze a szív). (47. oldal.) 

A következõk segítik a szervezet védekezését a (vérbe bárhonnan bejutott) mérgezõ káliumtöbblet 
ellen: 

1./ A vesének segítenek: hígítással segít a káliummentes folyadék, pl. desztillált víz vérbejutása (47. 
oldal), a több konyhasó vérbejutása (46., 47., 51. oldal), a savi jellegû anyagok, mivel a savi ionok egy 
része káliumhoz kötötten ürül ki (47. oldal).
2./ A cukor bejutás csökkenti a vérben lévõ káliummennyiséget, mivel elõsegíti a káliumnak a vérbõl a 
sejtekbe vándorlását. (47., 50. oldal). 

A sav-bázis egyensúlyzavarok kezelése: Nem minden egyensúlyzavart kell alkalizáló (lúgosító) vagy 
acidizáló (savasító) oldatokkal kezelni.... Minden esetben elsõsorban az alapártalom gyógyítására kell 
törekednünk, amelynek felszámolása esetén rendszerint minden egyéb beavatkozás nélkül is helyreáll a 
sav-bázis egyensúly. A testnedvek homeostasisa ugyanis az életfontos mûködések következménye. 
(Homeostasis= az élõ szervezeteknek a változó külsõ és belsõ körülményekhez való alkalmazkodó 
képessége, amellyel önmagukat viszonylagos biológiai állandóságát biztosítják.) Az alapbetegségtõl 
elvonatkoztatott, mindenáron való „leletkozmetika" összetéveszti az okot a következménnyel, ezért 
öncélú és értelmetlen. 



Ezzel szemben a korrekció teljes mellõzése sem fogadható el, mert a homeostasis nem csak 
következménye, hanem elõfeltétele is a normális életfontos mûködésnek. (61. oldal.)
Ajánlom, hogy mindenki szerezze be és tanulmányozza, s ezután vegye alapul ezt a kiváló tankönyvet, 
amelyet a témabeli kutató munkám során nekem tanácsadóként segítõ Dr. Szabó Árpád úr, az Országos 
Igazságügyi Orvosszakértõi Intézet néhai fõigazgatója az általa ismert eddigi legjobbként ajánlott, 
mivel nem csak az élettanilag optimális nátrium - kálium - víz pótlási határértékeket (fiziológiás 
normákat), ismerteti pontos mérések alapján, de az azoktól való (afiziológiás) eltérés miatti 
betegségeket is, s az ilyen betegségek kiküszöbölési módját is! 
*

Kód: RozgicsKovácsNaKcsalas090316
Nyílt levél Rozgics Máriához, a Magyar Világ lap fõszerkesztõjéhez: 
ÁTPROGRAMOZTÁK ÉTKEZÉSI BIOLÓGIAI NÉPIRTÁS SZERVEZÉSÉRE A MAGYAR 
VILÁG LAPOT IS?

Dr. Boksay Zoltán - Dr. Csákvári Béla - Dr. Kónya Józsefné: KÉMIA III. OSZTÁLY címû könyve 
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.) szerint: „a desztillálással tiszta, lágy víz nyerhetõ, ezzel szemben a 
kemény víz nem alkalmas sem fogyasztásra, sem fõzésre..." (158. oldal), továbbá: „Az ember naponta 
kb. 12 g NaCl-ot ürít ki szervezetébõl, s mivel ennyi sót a táplálékok nem tartalmaznak, az ételek 
sózásával kell a pótlásról gondoskodni. 

Különösen a növényi táplálkozás esetében fontos, hogy elegendõ mennyiségû só jusson a szervezetbe, 
tekintve, hogy a növények alig tartalmaznak NaCl-ot. (Pl. a szarvasmarhák etetéséhez is rendszeresen 
használnak vasoxiddal kevert sót, az ún. marhasót.) Az orvosi gyakorlatban a NaCl 0,9%-os oldatát, az 
ún. fiziológiás konyhasóoldatot használják vérveszteség pótlására, kiszáradás ellen. Infúzió formájában 
közvetlenül a vérbe jutatják az oldatot. ..." (150. oldal).

Miután a szokásos (Ringer) fiziológiás konyhasó oldatban harmincszor kevesebb a kálium, mint a 
nátrium, és ugyanilyen, ez az valódi optimális arányuk az élõ vérben és a magzat által kortyolgatott 
magzatvízben is), ha Kovács József a Magyar Világ lapban a literenként 5 gramm vagy még több 
káliumot tartalmazó zöldséglevek sózás nélkül literszámra ivását javasolja, és a napi NaCl-pótlás 2-3 
grammra korlátozását, és lebeszél a desztillált tiszta víz ivásáról, részérõl ez tudatos elõidézése az õ 
különleges módszereivel gyógyítani ígért betegségek keletkezésének!? 

Ezenkívül, a Medicina Könyvkiadó által 1976-ban kiadott tudományos szakkönyv szerint, az ezért 
Nobel díjat (1950) kapott kutatók állat- és emberkísérletei, mérései is azt mutatták ki, hogy mind a 
káliumot túladagoló, mind a konyhasót hiányosan pótló étkezés rák- stb. betegségeket okoz, 
életrövidítõ, ivartalanító (=népirtó) hatású. Lásd: Technika a biológiában, 8, A biológia aktuális 
problémái, Dr. Szabó Dezsõ: A mellékvesekéreg biológiája (133-177. oldal). Ezért is, a Kálium Retard 
káliumhiány elleni tabletta megengedett szokásos adagja 0,5-1 gramm/8óra/fõ, s ha az orvos mégis egy 
napon belül egynél többször veteti be ezeket, akkor elõ kell írnia a vérszérum-káliumszint- és EKG 
ellenõrzést a fokozott káliummérgezési veszély miatt, lásd a tablettához tartozó figyelmeztetést 
bármelyik (?) gyógyszertári számítógépben. 

Számos további tudományos mérés is bizonyítja azt az étkezési biológiai népirtást, amelyet a nátrium 
és kálium pótlási optimum értékek (határértékek) tudatos meghamisítására alapozva szerveznek a 
Magyar Tudományos Akadémiai elnöksége, egyetemi vezetõk, s egyes keresztény kurzusok (!) 
bûnsegédkezõ közremûködésével is. 



Például lásd Orvosi Havilap (1999/március, VII. évf. 3. szám), ahol dr. Rigó János akadémikus (a 
katolikus Mária Rádió Magyarország is õt foglalkoztatta egészségügyi tanácsadóként!) az élõ vér 30 : 1 
nátrium-kálium aránya helyett a hullákbeli 1 : 1 nátrium-kálium arányt írja elõ étkezési sópótlási 
optimumként, és ehhez a Béres Rt. boltjaiból vásárolható ilyen összetételû, méregdrága étkezési 
sókeveréket (Vivega) ajánlanak.

KIDERÜLT
Az 1981-ben alakult Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság 
Ellenõrzó Központja kiderítette az (általam feltalált) „OK-OKOZAT KALIBRÁLÁSI ANTIRANDOM 
MÉRÉSTAN" alkalmazásával, s a nemzetközi mûtrágya-felhasználási statisztikák hivatalos adataiból, 
hogy Kína és számos iszlám ország a saját részére termesztett élelmiszer-növények termõtalajait nagy 
mennyiségû nitrogén- és foszfor-mûtrágyával kezeli, de a kálium-vegyületekkel mûtrágyázásuk 
elhanyagolható mértékû. A más országok, más népek, pl. a magyarok étkezéséhez termesztett 
élelmiszer növényeknél viszont a kálium-vegyületek mérgezõ dózisaival mûtrágyáznak. Sõt hazánkban 
nem csak élelmiszer-tartósításra használnak káliumvegyületeket, hanem a konyhasó „sós ízének" 
pótlására is, s ehhez az ok-okozat kalibrálások durva meghamisítása útján elhitetik a konyhasó jó, 
fiziológiás dózisát „mérgezõen soknak". 

A sok változatban használható mérõtér-létesítményi-terveim és az azokat bemutató lényegi modellek és 
a mérési- és kiértékelési bázis-software-im leírásai megtekinthetõk az interneten szereplõ nemzetközi 
szabadalmaimban. Az 1970-es nemzetközi szabadalmamban leírt „GTS" (Gradiens Térképezési 
Sorozat") mérõtér-létesítményi-terv és mérési- és kiértékelési software, s a további nemzetközi 
szabadalmaim szerinti „Antirandom" mérõtér-létesítményi tervek és mérési- és kiértékelési software-k 
szerint végzett több tényezõs ok-okozat kalibráló méréseink eredményei egyértelmûen kimutatták, 
hogy a kálium vegyületeivel talaj-mûtrágyázás mérgezi a talajvizet és a növényeket, s ezúton kb. 
250%-osra növeli a növénytermesztési önköltséget, eladósítja a termesztõket, akik emiatt elveszthetik a 
termõföld tulajdonukat, ingatlanaikat is. A hazai talajokban 1-6% a nem mérgezõ formában lévõ 
természetes kálium, vagyis ha pl. 2%, akkor egy 1000 négyzetméteres kert 5 méteres termõrétege kb. 
150.000 kg-ot tartalmaz belõle, s ez a növények számára optimális mennyiséget, ami csak 90 mg/kg, 
több száz évig is pótolni tudja. A kálium könnyen oldódó vegyületeivel mûtrágyázás kb. 250 mg/kg-ra, 
mérgezõre növeli a talaj oldatban lévõ káliumtartalmát. Ez több száz százalékkal növeli a növények 
káliumtartalmát, s ezúton az állatok és emberek egészségét is végzetesen károsítja, pl. több egymást 
követõ nemzedéküknél alkalmazva, fokozódó meddõséget, vagyis fajkipusztulást is okoz! 

Áramvezetõ sóoldat, ún. „vérelektrolit" veszi körül az emberi sejteket. Ha a vérelektrolitban a kálium 
az evett és ivott ételtõl, italtól túl sok (antifiziológiás mennyiségû) lesz, meghibásodik a 
sejtmembránban a „nátrium-kálium pumpa", vagyis a sejtmûködés. Ha ez sokáig tart, tönkremennek a 
sejtek és szervek, az illetõ egyre betegebb lesz, s elpusztul. A vérelektrolit a 99% víz, 0,9% konyhasó 
(NaCl), 0,03% kálisó (KCl) arány esetén optimális, ez az ún. „fiziológiás" arány. Az õskorban, az elsõ 
sejtek idején, s ma is ilyen a nátrium és kálium aránya az óceánokban. Az emberi magzat által 
kortyolgatott magzatvízben is ilyen, s a víz- és sópótlási célra alkalmas orvosi infúziós (Ringer-) 
oldatban is. Az állati, emberi szervezet automatikusan törekszik a fenntartására, vagy eltérése esetén a 
minél elõbbi helyreállítására. 



A fentiekbõl is, de nagyszámú állaton és emberen végzett klinikai mérésekbõl is következik, hogy 
pusztító hatása van a fiziológiástól hosszú ideig eltérõ sópótlásnak, különösen a hiányos 
nátriumpótlásnak és/vagy kálium-túladagolásnak. A hiányos konyhasó-pótlástól besûrûsödik a vér, ettõl 
romlik a keringés és emiatt lassanként tönkremegy a vese és minden más szerv is. A kálium-túladagolás 
elsõsorban szív-, vese- és idegrendszer károsító. „A belgyógyászat Alapvonalai 2." (Prof. Dr. Magyar I. 
- Prof. dr. Petrányi Gy., Medicina Orvosi Könyvkiadó Budapest, 1967.) egyetemi tankönyv szerint egy 
egészséges felnõtt veséi többlet-kálium-eltávolítási sebessége kisebb, mint 2,2 - 3,6 gramm/nap, s azt is 
írja, hogy ha a szájon át bejutó kálium az ételbõl és italból ennél gyorsabban jut be a vérbe, akkor 
kálium-túladagolási mérgezésre, hiperkalémiára jellemzõ torzulásokat, szívmûködés romlást mutat az 
EKG-diagram!

A napokban egy statisztikus elõadta, hogy ha a jelenlegi 10 millió magyar ilyen ütemben fogyna 
tovább, akkor 200 év múlva már csak 670 ezer utóda lenne. Az étkezési kálium-túladagolással és az 
étkezési konyhasó-pótlás csökkentéssel betegítés, meddõvé-tétel elkezdése óta, vagyis a legutóbbi 30 
év során, 1 millióval kevesebb magyar született, mint amennyi meghalt. Mivel nem csak kevesebb, de 
egyre meddõbb is lesz a magyar lakosság, ezúton 200 évnél sokkal rövidebb idõ alatt is kipusztíthatók 
a magyarok. Ki a felelõs? Mindenki, aki segít eltitkolni és folytatni ezt a népirtást!

A klórozásnak ellenálló vírusokkal (pl. a sokasodó falusi szennycsatornák útján) folyamatosan 
fertõzött, elszennyezett vezetékes ivóvízzel és az antifiziológiás konyhasó- és káliumtartalmú 
élelmiszerekkel elõidézett betegségek ellen csak a Mózes II. 23. 25-26.-ban szereplõ „biztonsági 
ivóvízzel" és „biztonsági kenyérrel" lehet eredményesen védekezni. Ezeket a zsidó törvénykönyv 
(Talmud) ismerteti: az egészségvédõ, gyógyító „biztonsági ivóvíz" a tiszta esõvíz (=frakcionálva 
desztillált víz), a „biztonsági kenyér" pedig a tiszta konyhasóval Erõsebben (fiziológiásan) sózott 
kenyér (biotészta). A szükséges magyar egészségvédelem megvalósítható a MAZDAZNAN alapján Dr. 
O. Z. A. Hanish által leírt orvosi desztilláltvíz-kúra, s a konyhasó és a kálium fiziológiásan pótlását 
biztosító „Vér-Elektrolit Optimum Program" (VEOP) együttes alkalmazásával. Ezek, s egy általunk 
kifejlesztett otthoni hõenergia-visszanyerõ ivóvíz-desztillálási gyakorlati megoldás is megtekinthetõk a 
„www.aquanet.fw.hu" internetes honlapunkon! 

Mindenkitõl kérem e leírás szerinti közérdekû adatok lehetõ legszélesebb körben közzétételét, 
elterjesztését! 

All Software Rights Reserved! (Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítás)

Verõce, 2007. április 07.
Tejfalussy András dipl. villamosmérnök, méréstani szakértõ 
2621 Verõce, Lugosi u. 71. (ujvizforras@freemail.hu)

*
Védekezés a vírusos ivóvíz és a „sópótló" kálisó ellen
A vírusoktól és mérgektõl is mentes lágy ivóvízhez jutás akadályozása, a tiszta konyhasóval sózásról 
lebeszélés, a mérges kálisóval ízesítés és mûtrágyázás is lassan ölõ biológiai -vegyi fegyver (Mózes II. 
23?). Ilyenektõl csökkent a magyarok száma 1980-óta 600.000-rel! 



Életkortól is függõen, az emberi szervek 60-90%-a víz. A vérben is vízbázisú az elektrolit, amitõl a 
sejtfali "nátrium-kálium pumpa" mûködése függ. E vérelektrolit víz, nátrium, kálium, klór elemei 
helyes arányban pótlása javítja, hibásan pótlása pedig károsítja a sejteket. A hibás víz- és sópótlás pl. 
allergiát, szív- és vesebetegségeket, magasvérnyomást, rákot, ivartalanságot, fertõzõdést stb. idézhet 
elõ. A hazai csapvíz 10-90% gyakran volt szabványsértõ a KÖJÁL és KTM 1988-1991-es országos 
adatai szerint. Azóta nem volt mitõl javulnia. Budapesten a szennyvíz nagy része tisztítatlanul jut be a 
Dunába, majd kavicsszurok és klórozás után 70%-ban a lakosokat ivóvízzel ellátó fõvárosi 
körvezetékbe jut. Leírták, hogy általában napi néhány tucat vízmintát, kb. 11 paraméterre mérnek. A 
szántóföldekrõl a Dunába bejutó sok mérget nem mérik. Ezt egy 100 millió Ft-os vizsgálat 
eredményébõl idézte az Állami Számvevõszék (1997. októberi R/381-b.) jelentése. A WHO, de az õsi 
iratok, pl. a Talmud (Taanith. 10 a. lap.) is ajánlják a desztilláltvíz-ivást. Sok külföldi országban pl. 
Svájc, USA, Németország stb., fõleg a biztonságossága, gyógyhatása, s a nagyobb élvezeti értéke miatt 
fogyasztanak inkább desztillált vizet. A SALSOLA és Ringer infúziós oldat 99%-a is a desztillált víz. 2 
liter ilyen oldat 18 gramm konyhasót is pótol, mert együttesen gyógyító hatásúak. Egy felnõttnek, 
izzadástól is függ, naponta 15-25 gramm konyhasót célszerû pótolnia az ételekkel és italokkal. A 
sportorvos is napi 15-25 gramm körüli konyhasó fogyasztást ajánl. 

Mindezek bizonyítják, hogy nem elegendõ csak napi 0,5 - 5 gramm konyhasót pótolni. Számos mérés 
és szakirodalom bizonyítja, hogy milyen ártalmas a szennyezett ivóvíz + a nátrium-hiányos és/vagy 
kálium-túladagoló étkezés. Az USA tudományos körei a SCIENCE központi tudományos folyóirat 
útján közzétették, hogy mérési átszámítási csalás volt a konyhasóval sózásról lebeszélés 
(Népszabadság: „A komisz só", 2002. nov. 15.). Hazánkban már 1976-ban publikálták, hogy a 
nátriumhiányos vagy káliumdús élelem betegít, s ivartalanít! 63 tudományos értekezés, köztük az egyik 
egy Nobel-díjasé, mérési eredményeit összegezték így. A Magyar Tudományos Akadémia egyik elnöke 
is szerepel a publikációs jegyzékben. Mégis tele van a sajtó a konyhasót mellõzõ „diéták" ajánlásával. 
Bebeszélik a magyaroknak, hogy konyhasó helyett 6-10 gramm kálisót (több, mint 4 gramm káliumot) 
egyenek naponta. Valójában csak 0,4-0,8 gramm kálium pótlás kell naponta. Egy órán belül 0,8 gramm 
kálium felszívódás is a felére lerontotta 10 egészséges felnõtt mindegyikénél a vesemûködést a hazai 
állami klinikákon végeztetett orvosi kísérletekben. Nem kell félni a konyhasótól és a desztillált 
ivóvíztõl! Viszont félni kell a nem desztillált ivóvíztõl és a konyhasó-hiányos és/vagy nagy 
káliumtartalmú ételektõl és italoktól! 
A mérges kálisóval mûtrágyázás, a nátrium helyett evett kálium és a nem tiszta ivóvíz kárai 
elháríthatóak. Az MSZ-01-10007-82. szabvány tiltja a kálisót az étkezési sókban, de kijátsszák. 
Azonban ma sincs kálisó a kóser sókban. Ajánlatos gyógyszertári vagy kóser konyhasóval sózni, 
amelyek megbízhatók. Legjobb a VEOP (Vér-Elektrolit-Optimum Program), a Ringer fiziológiás 
infúziós oldatnak a Víz : Na : K : Cl = 99 : 0,4 : 0,02 : 0,6 optimális arányai szerint étkezni! Az ételek 
és italok és alapanyagaik nátrium- és kálium tartalma tápanyag táblázatokból számolható. 

Manapság csak kb. 6 Ft/liter költségû az otthoni vízlepárlás egy földgázzal fûtött, s a párologtatási hot 
többször újrahasznosító, könnyen kezelhetõ DVÍZBOILER kislétesítménnyel /licenc/. Napi 20 liter 
desztillált ivóvíz + 200 liter (hõvel lágyított) háztartási melegvíz készíthetõ vele + lakást fut. Ön is 
építhet velünk kötött licencszerzõdés keretében ilyen desztillálót. Észrevehetõ az étkezési sóba kevert 
mérges kálisó, s ha az ivóvíz nem tiszta. A boltok pár ezer forintért adnak erre alkalmas mûszereket! 

Budapest, 2006. 06. 06. 
Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök, méréstani szakértõ



TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!
JÓ LENNE, HA A MAGYAR GAZDÁK MEGTEKINTENÉK AZ ALÁBBIAKRA VONATKOZÓ 
BIZONYÍTÉKOKAT, MIELÕTT BÁRMIT IS ELHISZNEK A TALAJLABOROK ADATAI 
ALAPJÁN KAPOTT TRÁGYÁZÁSI TANÁCSOKBÓL!

A TUDOMÁNYOS MÉRÉSTANI TALÁLMÁNYAIMON ALAPULÓ, NEMZETKÖZILEG 
SZABADALMAZTATOTT SOKVÁLTOZÓS ANTIRANDOM HATÁSVIZSGÁLATI MÉRÉSEK 
LELEPLEZTÉK, HOGY A KÁLIUM MÛTRÁGYÁK MINDENHOL KÁROSAK A 
TERMÕFÖLDEKEN. KÍNA ÉS AZ ISZLÁM ORSZÁGOK NEM ALKALMAZZÁK A 
KÁLIUMMÛTRÁGYÁKAT. NÁLUK, SOK ÉVES ORSZÁGOS ÁTLAGBAN AZ ÁLTALUK 
FELHASZNÁLT NITROGÉN HATÓANYAG MENNYISÉGE KB. 20-SZOR TÖBB, MINT A 
KÁLIUM HATÓANYAGÉ! HAZÁNKBAN A SZAKTANÁCSADÓK A TALAJMINTÁK MÉRÉSI 
ADATAIT HAMIS OPTIMUM ELÕÍRÁSOKHOZ HASONLÍTJÁK, S A TALAJOK VÍZOLDOTT 
KÁLIUMTARTALMÁT ÍGY TÜNTETIK FEL TÚL KEVÉSNEK. EMIATT HAMISAK A HAZAI 
SZAKTANÁCSOK. 

A TALAJOK KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL LECSÖKKENTI A NÖVÉNYEK ELLENÁLLÓ 
KÉPESSÉGÉT SZINTE VALAMENNYI KÁROSÍTÓ STRESSZ-HATÁS VONATKOZÁSÁBAN,. 
LÁSD: WWW.AQUANET.FW.HU.

VERÕCE, 2009. 04.02.

TISZTELETTEL: TEJFALUSSY ANDRÁS DIPL. MÉRNÖK, MÉRÉSTANI SZAKÉRTÕ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
06-202181408

Kód: Három Alapfeltétel 090331

ÁLTALUNK JAVASOLT TÚLÉLÉSI STRATÉGIA:

EGÉSZSÉGESEN MARADNI, SZAPORODÓKÉPESNEK LENNI, BETEGSÉGEKBÕL 
KIGYÓGYULNI!

Ehhez javasolt étkezési technika:

1./ Ivóvízként tiszta desztillált vizet (H2O) kell használni! 
+

2./ Konyhasót (NaCl) fiziológiás mennyiségével kell pótolni, nem pedig sokkal kisebb mértékben!
 +

3./ Káliumot (K) a fiziológiás mennyiségével pótolni, kerülve a nagyobb mértékû túladagolását! 

A szükséges eszközökrõl lásd: www.ujvizforras.fw.hu! All Rights Reserved! 
SZAKTANÁCSADÁS: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT 
1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18. 

+36-1/250-6064, +36-202181408
www.aquanet.fw.hu











































VÁLASZ NEM ÉRKEZÉS MIATT ISMÉTELTEN MEGKÜLDVE!
Code: NyiltLevelSolyomnak0708106-2

E-mail: szilvia.szotak@keh.hu
Melléklet: „KIDERÜLT”

Köztársasági Elnöki Hivatal
Dr. Sólyom László elnök
NYÍLT LEVÉL

Tisztelt Sólyom Úr!

Egy  közös  ismerõsünk  is,  a  Magyar  Szellemi  Védegylet  jelenlegi  elnöke  azt  
tartaná  legjobbnak,  ha  Önnel  közvetlen  személyes  megbeszélésen  tisztáznánk,  hogy  
miért tart/tat/ja érvényben Ön is évek óta az X-398/1998. köztársasági elnöki hivatalos 
hamis iratukat, bírósági közremûködéssel.

Azért-e,  mert  az  általam  feltalált,  a  nemzetközi  szabadalmaimban  leírt  
ANTIRANDOM  mérésgyorsítási  software-im  alapján  végzett  mérésekkel  kiderítettük 
(lásd melléklet),  hogy a Mózes  II.  23.  20-33.  és  V. 7.  2,  22.  szerinti  étel-  és  ivóvíz  
különbözõséggel  „lassanként,  az  ingatlanokra  várók szaporodásának az  arányában” 
STERILIZÁLJÁK,  pusztítják  a  magyar  népet  az  ALLIANCE  ISRAELITÉE-nek  
tulajdonított  1910-es  országelrablási  programot  folytató  RABLÓGYILKOS  NÁCI 
DISZNÓ magyarországi  hazaárulók?  Azért-e,  mert  ehhez  találmányi  szerzõi  jog  
lopásokat is szerveztek ellenem? Azért-e, mert ezeket és az ellenem és a családtagjaim 
ellen szervezett likvidálási kísérleteket is fedeznek a köztársasági elnök hamis iratával  
(X-398/1998.)? Azért-e, mert fedezik ez által is az X-398/1998. hamis iratukhoz hamis 
alapként  szolgáló  hamis  belügyminiszteri,  hamis  ügyészségi,  hamis  önkormányzati,  
hamis bírósági és egyéb - részben - államtitokként iktatott - (pl.  1-a-151/1987. BM.) 
hamis iratokat? 

Nem úgy  van-e,  hogy ezeknek  a  hamis  államigazgatási  iratoknak a bíróságok 
segítségével fenntartása is tudatos (folytatólagos) közokirat-hamisítás? Nem úgy van-e,  
hogy a fenti  bûncselekményeknek az Önnek tudomására jutása után tovább folytatni  
engedése is közokirat-hamisításban való bûnsegédkezés? 

Van-e Önnek hajlandósága egy személyes megbeszéléshez a fent felsorolt kérdések 
erkölcsösebb jogi rendezése érdekében?

Verõce, 2008. 06. 17.
Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló s.k.

ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM
 www.aquanet.fw.hu, +36-27/380-665, +36-202181408







Kód: KonigSoftware81-98

Izraeli König software
1981-ben az MSZMP kiadó vállalata (KOSSUTH) kiadta Böcz Sándornak a "Mit kell tudni a 
palesztinokról" címû könyvét. A 71. oldaláról idézzük, a Magyar Fórum lapban 
(1998.III.26.,6.old.) megjelent másolata alapján: 

" A cionista politikusok afféle rákos daganatot látnak az arab kisebbségben , amelynek az 
eltávolítását fölöttébb kívánatosnak tartják . Ez a szándék botrányt keltõ módon fogalmazódott 
meg a hírhedt König-memorandumban , amelyet a galileai megbízott terjesztett az izraeli 
miniszterelnök elé 1976. tavaszán.

A memorandum fõbb pontjai :  szigorítani kell  az arabok rendõri,  katonai ellenõrzését; olyan 
nemzeti pártot kell rákényszeríteni az arabokra , amely az izraeli hírszerzés irányítása alatt áll; 
különleges  hírszerzõ  rendszert  kell  kiépíteni  a  kommunista  párt  vezetõi  ellen  folytatott 
kémkedésre,  lejáratásuk  végett;  szigorú  intézkedéseket  kell  hozni  a  diákvezetõk 
megrendszabályozására, be kell zárni az egyetemeket az arab diákok elõtt, meg kell akadályozni 
tanulmányaik folytatását, és egyidejûleg ösztönözni õket az ország elhagyására, majd meg kell 
tiltani  a  számukra  a  visszatérést;  el  kell  érni,  hogy  az  arabok  a  nap  huszonnégy  óráját 
megélhetésük biztosítására fordítsák, s ne maradjon idejük arra, hogy általános helyzetükkel, 
oktatási igényeikkel törõdjenek; súlyos adók és bírságok kivetésével kell megfosztani az arabokat 
azoktól  a  pénzügyi,  gazdasági  eszközöktõl,  amelyek  révén  életszínvonalukat  és  társadalmi 
pozíciójukat javíthatnák; ki kell  rekeszteni  az arabokat a társadalombiztosítási  juttatásokból, 
úgy, hogy azokból kizárólag a zsidók részesülhessenek; folytatni kell az arab földek elkobzását új 
zsidó  települések  létesítése  céljából  ;  meg  kell  akadályozni  az  arab  népesség  természetes 
szaporodását , és intézkedéseket kell tenni az arabok számának csökkentésére.

A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos kormánypolitika 
kifejezõje."

A fenti  izraeli  (a  mózesi-talmudi  rablógyilkossági  software  szerinti)  zsidó  népirtási  
módszerek magyarországi nemzsidók (és nem kóser étkezésû zsidók?) elleni, jelenlegi  
alkalmazási módjai konkrét mérési stb. bûnügyi bizonyítékait lásd a www.aquanet.fw.hu 
honlapon.











Kód: CimlapTA-Lezsak-080728

LÉTVÉDÕ KÖRÖK
MOZGALOM
Motto: Tégy a gyûlölet okai ellen IS!

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG 
Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja PJT (+ gmk v.a)
1036 Budapest, Lajos u. 115. 
www.aquanet.fw.hu

TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT 
2621 Verõce, Lugosi u. 71.

Tárgy: KI HAJLANDÓ SEGÍTENI EGÉSZSÉGET MENTENI ÉS ENERGIAVÁLSÁGOT- 
ELHÁRÍTANI?! (NYÍLT LEVÉL, mint közérdekû kárelhárítás a Ptk. 484-487. §. szerint!)

Tisztelt Lezsák Sándor képviselõ úr (és Lakitelki Alapítvány)!

Ezúton újra javaslom az országgyûlési interpellációt, ugyanis a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság”  
nemrég  -  több  hónapos  késéssel  -  kézhez  kapott  levele  egyfelõl  arról  tájékoztatott  a  közérdekû  
bejelentéseimre válaszként, hogy a méréseik nem találtak egyet sem az általuk vizsgált tíz különbözõ  
bolti étkezési só közül, amelyik sértené az MSZ-01-10007-82. szabványt, másfelõl pedig - a következõ  
mondatában -  azt  közli,  hogy a tízbõl  az  egyik  megsértette.  Ez  annyit  jelent,  hogy  ma hazánkban 
legalább 1 millió magyar kénytelen naponta mérgezi magát (de csak a nem kóser étkezésûek), a hazai  
kormányok tudatosan ennyit mérgez(tet)nek átlagosan. Szabálysértés, vagyis bûncselekmény, miután az 
érvényes MSZ-01-10007-82. szabvány szigorúan tiltja az étkezési célra forgalomba hozott, étkezéshez  
felhasznált bármilyen nevû, bárhonnan származó valamennyi sóban a káliumklorid, a káliumcitrát, s a  
kálium-aluminium-szulfátnak (timsó) legkisebb mennyiségét is. Utóbbit hazánkban nem csak a tímárok  
használják,  az  állati  bõrök  cserzéséhez,  hanem  alkalmazzák  „élelmiszer  szilárdításra”  is,  minden  
számszerû mennyiségi korlátozást mellõzve, a „Tápanyagtáblázat” c. könyv szerint ... 
Verõce, 2008. 07. 28.

Tisztelettel: Tejfalussy András

A levélhez csatlakozó melléklet (cím / iratjel):
1./ MAGYAROK és Mások! / Közérdekû tájékoztatási080727
2./  NOBEL-DÍJAS  KUTATÓK  MÉRÉSEI  IS  BIZONYÍTJÁK,  HOGY  SZÁMOS  BETEGSÉG 
NAGYSÁGRENDI  MEGSZAPORODÁSÁNAK  A  HAGYOMÁNYOS  (FIZIOLÓGIÁS)  SÓZÁSSAL 
ELLENTÉTES  ELVEKRE  ALAPOZÓ  „ÉTKEZÉSI  SÓREFORM”  A  FÕ  OKA  /  
NepirtoNahianyKtobbletTunetei
3./  A  MAGYAROK  EGÉSZSÉGOMLÁSÁT  ELÕIDÉZÕ  VALÓDI  FÕ  OKOK.  Közzétett  közérdekû 
bejelentés Kapolyi László országgyûlési képviselõhöz / TAroplapKapolyi080724
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3. Igaz  tudományon  alapuló  oktatást  és  kutatás- 
fejlesztést 
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MAGYAR HOLOKAUSZT 2009
KEDVES  BARÁTAIM! Segítsenek  tájékoztatni  mindenkit  (orvosokat,  

gyógyszerészeket, természetgyógyászokat is), hogy KIDERÜLT a szabadalmazott  OK-
OKOZAT-KALIBRÁLÓ új  sokváltozós  méréseink  alapján,  hogy  az  ivóvizek 
méregtartalma, s klórozást túlélõ fertõzõ vírusai (1), és/vagy a fiziológiás szükségletnél  
sokkal több káliumot (2) és/vagy sokkal kevesebb konyhasót (3) tartalmazó ételek és  
italok is, BIOLÓGIAI VEGYI FEGYVEREK: (1) mérgezi, fertõzi a sejteket, (2) rontja 
a  sejtmembránokat,  (3)  rontja  a  vérkeringést.  Ez  a „vérelektrolit-rontás”  sorban 
megbetegíti  az  immunrendszert,  mellékvesét,  vesét,  szívet,  idegrendszert,  allergiát,  
magas-vérnyomást, rákot, legyengülést, elbutulást stb. idézve elõ. Mivel meddõséget és 
életrövidülést is  okoz,  valójában  ez  a  fõ  oka,  hogy  1970-tõl  máig 1 millióval  több 
magyar halt meg, mint amennyi született.

Jogász- és táplálkozástudományi stb. csalók, „az Alkotmányra hivatkozva”, ennek  
az  általuk  „tudományos  vitának”  álcázott,  „lassú  és  véletlenszerûsített” 
HOLOKAUSZT-nak  a  „bíróságokra  nem tartozását”  hangoztatva,  a  (nem zsidó  és  
zsidó)  nem  kóser  étkezésûek  kárára  diszkriminálnak.  Úgy,  hogy  tiltják nekik  a 
biztonságosan tiszta, s fiziológiás mennyiségben gyógyhatású, desztillált víz ivóvízként  
használatát,  s  1960 óta kálium-vegyület mûtrágyákkal mérgeztetik a nem kóser célra 
termesztett élelmiszernövények termõtalajait. Ez, s a  80-as évek óta a konyhasónak (a 
nátriumnak!) a „konyhasó hiányzó sós íze” ürügyén kálium-vegyületekkel „pótoltatása” 
is  sejtmérgezõre  növeli a  nem kóser ételek  és  italok káliumtartalmát,  s  vérkeringést  
rontóra  csökkenti a  nátriumtartalmát,  s  ez  életveszélyesen  ANTIFIZIOLÓGIÁSRA 
torzítja a vér-elektrolit víz-só-arányait, ami a Mózes II. 23. 20-33-ban és a Talmud-ban 
leírt „holokauszt software” újra alkalmazása, vagyis a kenyér (a tészta sózás) és az  
ivóvíz  különbözõvé  tételével  folytatott  népirtás.  Ezzel  szemben csak a zsidóknak 
(ugyanott) elõírt kóser étkezés képes védeni, s újabban az általam kikísérletezett és leírt  
VÉR ELEKTROLIT OPTIMUM PROGRAM (VEOP) szerinti  biztonsági táplálkozás 
is. Mindkettõnél tiszta desztillált vizet kell inni ivóvízként fiziológiás mértékben, s ételek 
útján  fiziológiás  mértékre  növelt konyhasó-pótlás  és  fiziológiás  mértékre  korlátozott 
káliumpótlás kell. A mózesi holokauszt bûnügyi bizonyítékai, és a VEOP, és az otthon,  
az ivóvizet frakcionálva desztilláló többszörös energia-újrahasznosítású kislétesítmény 
terv-modellje,  s  a teljesen  kálisómentes  szabványos  étkezési  só (MSZ-01-10007-82.) 
adatai, beszerzési- és otthoni minõségellenõrzési lehetõségei is láthatók a tudományos 
társasági www.aquanet.fw.hu  ,    www.aquanet-hungary.hoxt.me   honlapjainkon. 

 LEGHOSSZABB ÉS LEGEGÉSZSÉGESEBB ÉLETET KÍVÁN ÖNÖKNEK, a 
fentieket kinyomozó Agroanalízis Tudományos Társaság, Verõcei Létvédõ Kör és  
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT  nevében is: Tejfalussy András civil létvédõ 

 ujvizforras@freemail.hu, Tel.: 36-1/250-6064, 36-27/380-665, 36-20/2181408
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