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7 pontban, amit

MINDIG AKARNI KELL 

1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetôket

2. Valamennyi magyar állampolgár emberi alapjogait biztosító Magyar Alkotmányt 
és joggyakorlatot 

3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra alapozó oktatást, kutatás-
fejlesztést, tudományt

4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát biztosító) optimalizált 
termelést és fogyasztást 

5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi hasznosságával arányos, a 
nemzetközi átlagnak megfelelô munkadíjat, nyugdíjat és teljes körû, lehetõ 

legnagyobb egészségbiztonságot 

6. Teljes körû nyílt tájékoztatást a problémák minden lényleges okát feltáró és a 
problémák kiküszöbölését mindenben elõsegítõ jól érthetõ helyzetelemzésekkel

7. Szerettetel teljes, valódi emberséget és barátságot.

www.aquanet.fw.hu  
Code: 7pont-090816

AJÁNLÁS
A fenti 7 pont szerinti alapon, szeretettel és tisztelettel  figyelmébe ajánlom a 
Magyar  Nemzet  létérdekei,  Országunk  fizikai  és  szellemi  értékei  védelmére 
bátor  hazaszeretettel  vállalkozó  Magyar  Gárda*  valamennyi  Tagjának  és 
Önzetlen  Pártfogójának,  a  velünk  sorsközösséget  vállaló  minden 
Honfitársamnak az itt, továbbá a www.ujvizforras.fw.hu és www.aquanet.fw.hu,  
valamint a Google: aquanet_hungary honlapjainkon dokumentált, véleményem 
szerint  nemzetvédelmi  jelentõségû  étkezési  apartheid  problémát  és  a 
kivédésére szolgáló helyes létvédõ technikát. 

Verõce, 2009. július 7. 
Tejfalussy András



*  Javaslatként,  a  létében  támadott  Magyar  Gárda  mûködése  folyamatosságának  a  biztosítására:  A 
Magyar  Gárda  Hagyományõrzõ  Egyesület  tagsága  célszerûen  létrehozhatna  egy  Magyar  Gárda 
Hagyományõrzõ Polgári Jogi Társaságot (PJT-t) is. Jelenleg ugyan egyik PJT-t sem engedik hivatalosan 
bejegyeztetni (korábban cégként is bejegyeztethetõ volt), de a PJT szervezésekkel is foglalkozhat. A 
PJT-k  pénzügyi  gazdálkodása  szempontjából  irányadó,  hogy  amennyiben  a  szervezés  mellett 
gazdálkodik is, akkor a vásárlásai után nem igényelheti vissza az ÁFÁ-t, és ha a bevételei terhére pénzt 
fizet ki valakinek, azután a pénzt felvevõ, mint magánszemély adózik.

Verõce, 2008. 07. 27. 
MAGYAROK és Mások!  
Mindenki szíves figyelmébe ajánlom, hogy Nobel-díjas kutatók nemrég elõkerült mérései  
szerint  is  vesebaj,  szívbaj,  rák,  impotencia,  meddõség,  pszeudohermafroditizmus 
(buziság),  elbutulás stb.  okozó,  betegítõ hatású,  lényegesen rövidíti  az  életet,  végleg  
kipusztítják  az  ilyet  fogyasztó  állatot,  embert,  népet  a  hazánkban  jelenleg  konyhasó  
helyett, ill.  azzal keverve „ételízesítési és élelmiszer tartósítási célra” árult, használt  
káliumos „tengeri”, fûszeres” stb. sók, s a talaj-mûtrágyázásra használt kálium sók, az  
ezek  miatti  étkezési  nátrium-aluladagolás  és  kálium  túladagolás  (antifiziológiás 
sóbevitel) folytán. Statisztikusok szerint, ha (a fentiek miatt!) a magyarok a jelenlegi  
ütemben pusztulnak, a létszámuk a mainak kb. az 5%-ára csökken le 200 év alatt. A  
védekezéshez  azt  kell  elsõsorban megérteni,  hogy  minden sejt,  az  egész  szervezet,  a  
fiziológiás nátrium- és  kálium pótlást  igényli.  Akik  más állít,  az  buta és/vagy csaló.  
Pontosan kell tudni a nátrium-, kálium- és vízpótlási igazi veszélyességi határértékeket  
és a valódi fiziológiás pótlási optimumot (az élettani szükségletet), és minden étel és ital  
valódi  konyhasó-  és  kálium tartalmát.  Kizárólag  a  káliumsóktól  mentesített  teljesen 
tiszta  nátrium-klorid  (NaCl)  konyhasóval  szabad  sózni  az  ételeket  és  italokat,  s  
kizárólag a káliumos sókkal nem mérgezett termõföldön termesztett növényeket szabad 
felhasználni  étkezési  célra,  s  lehetõleg  a  vírusmentes  és  méregmentes  (frakcionált  
átpárlással  tisztított)  vizet  kell  ivóvízként  mindig  használni.  A fiziológiás  konyhasó-,  
kálium-  és  vízpótlást  a  „Vér-Elektrolit-Optimum  Program*”  részletezi.  A  fentiek  
tudományos dokumentációja is megtekinthetõ a www.aquanet.fw.hu honlapunkon. 

EZÚTON KÉREK MINDENKIT, HOGY SEGÍTSEN TÁJÉKOZTATNI A  TÖBBIEKET,  
HOGY A NÉPIRTÁS ELLEN VÉDEKEZNI TUDJANAK! 

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. 
Telefon: 36-202181408, e-mail: ujvizforras@freemail.hu

Copy: Lakitelek Alapítvány részére (a Ptk. 484-487. §. alapján). 
Iratjel: Közérdekû tájékoztatási080727 *ALL RIGHTS RESERVED!



Az interneten, fõrabbi általi aláírása fotójával:

„VILÁGSZENZÁCIÓ!” 
„AZ  ELSÕ  RABBI,  AKI  ELISMERTE   A  NEMZSIDÓK  ELLENI  TUDATOS, 
VILÁGMÉRETÛ  TÖMEGGYILKOSSÁGOT.  A  FÕRABBI  MEGERÕSÍTI,  EZ 
CÉLIRÁNYOS, MEGTERVEZETT, VILÁGMÉRETÛ NÉPIRTÁS!”

Az  interneten  „Német  Medicinaként”  és  „Új  Orvoslásként”  elõadott  rákbetegség 
gyógyítási  mód  eltitkolja  a  zsidók  rák  okozó  módszerét,  s  a  rák  igazi  gyógyítási 
módszerét  is.  A  fõrabbi  által  nyilvánosan  aláírt  zsidó  népirtást  beismerõ  szöveg 
egyáltalán nem új, a Mózes II. 23. 20-33-ban és a Talmudban (lásd: Taanith 10 a. lap és 
Baba kamma 93 b.  lap)  a  zsidók leírták  a  betegítési  és  gyógyulás  megakadályozási 
módszerüket is! 

A  szennyezett  ivóvizekkel  és  kálium-túladagoló  és  konyhasó-hiányos  ételekkel  és 
italokkal okozott rákbetegségeket nem ezek okainak megszüntetésével, hanem egyfajta 
"lelki ráhatással" ígérik gyógyítani, vagyis éppúgy becsapják a betegeket, mint a zsidó 
származású Max Gerzson, egy Hitler elõl elmenekült német orvos, a konyhasó használat 
elhagyására  és  a  káliumot  túladagoló  étkezésre  rábeszélõ  módszere  útján.  A 
rákbetegségek nyilván csak azok valódi okai megszüntetésével gyógyíthatók. Tehát a 
nem desztillált víz ivásának az abbahagyásával és a konyhasó és a kálium fiziológiásan 
pótlásának  a  helyreállításával.  Ehhez  (egy  felnõtt  esetén)  a  Talmud  által  ivóvízként 
ajánlott tiszta desztillált vízbõl kellõen nagy mennyiséget, több, mint napi 3,5 litert kell 
bejuttatni, szájon át a Dr. O. Z. A. Hanish által leírt orvosi desztilláltvíz-kúra szerint 
(lásd:  www.ujvizforras.fw.hu),  vagy  ugyanannyit,  de  infúzióval  (napi  15  liternél 
kevesebb desztillált  víz  nem okoz „vízmérgezést”,  vagyis  a  konyhasó relatív  hiánya 
miatti vér elektrolit zavart!) és biztosítani kell a fiziológiás konyhasó-pótlást, a napi min. 
15-25  gramm  konyhasó  étkezési  bejuttatásának  a  fokozatos  helyreállítását.  A 
káliumpótlást pedig annak fiziológiás mértékére, a 2,1 gramm/24 óra kálium vérbe jutási 
sebességet  nem  meghaladó  szintre  kell  fokozatosan  csökkenteni,  az  elõzõleg 
„megszokott”  mérgezõ  túladagolása  helyett.  Lásd  s  VEOP,  Vér  Elektrolit  Optimum 
Programot a www.aquanet.fw.hu honlapon!

Verõce, 2009. 07. 03.               Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

2621 Verõce, Lugosi u. 71.
Kód: Ujorvoslas-fõrabbival-090705





MI(K)TÕL GYÓGYUL MEG VALÓBAN A ZSIDÓ RÁKBETEGEK 98%-a

A NEM ZSIDÓKNÁL IS ALKALMAZÁSA CÉLJÁBÓL, KIDERÍTETTÜK a 98%-os sikerrel eddig 
csak a rákbeteg zsidókat gyógyító orvoslás nemzsidók elõl eltitkolt fizikális   technológiáját:  

A RÁKOS  SEJTEK  KIPUSZTÍTHATÓK  A VÉRBE  FELESLEGBEN  BEJUTTATOTT  TISZTA 
DESZTILLÁLT  VÍZZEL,  MIVEL  AZ  FOKOZZA  A  SEJTEKEN  BELÜL  LÉVÕ  KÁLIUM 
OZMÓTIKUS  NYOMÁSÁT.  A  NAGYMÉRTÉKBEN  KÁROSODOTT,  BETEG  SEJTEKNEK 
GYENGÉBB,  MEGRONGÁLÓDOTT A SEJTMEMBRÁNJA,  S EMIATT A NAGYON ERÕSEN 
OLDÓ  HATÁSÚ  TISZTA  DESZTILLÁLTVÍZ  KIOLDJA  BELÕLÜK  A  KÁLIUMOT. EZ 
KÖNNYEN MEGY,  MERT A SEJTEK  BELSEJÉBEN,  AZ INTRACELLULÁRIS  TÉRBEN KB. 
ÖTVENSZER TÖBB A KÁLIUM, MINT A SEJTEK KÖRÜLI, EXTRACELLULÁRIS TÉRBEN, A 
VÉRBEN. ILY MÓDON A SEJTEN BELÜLI KÁLIUM ELVESZTÉSE MIATT A RÁKOS (VAGY 
MÁS  MIATT  ELGYENGÜLT)  SEJTEK  ELPUSZTULNAK,  S  EZUTÁN  A  SZOMSZÉDOS 
EGÉSZSÉGES  SEJTEK  OSZTÓDÁSNAK  INDULNAK  ÉS  EGÉSZSÉGES,  ÚJ  SEJTEKKEL 
PÓTOLJÁK AZ ELPUSZTULT RÁKOS, VAGY EGYÉB HIBÁS SEJTEKET.

A desztillált víz bejuttatásán alapuló gyógymód, amelynél a konyhasó fiziológiás mértékben pótlását a 
desztilláltvíz  fogyasztás  közötti  szünetekben  való  étkezés  során  végzik,  Dr.  O.  Z.  A.  Hanish 
(Mazdaznan)  orvosi  desztilláltvíz  kúrájaként  (köz)ismert.  Ennek  kemoterápiaszerû,  infúziós 
alkalmazása  esetén  a  desztilláltvíz  beadagolás  közötti  szünetekben  evett,  vagy  infúzióval,  pl. 
SALSOLA beadott konyhasóval szükséges FIZIOLÓGIÁSAN pótolni a konyhasót.
 
MEGJEGYZÉS: AZ INTERNETEN, NÉMET MEDICINA ÉS ÚJ ORVOSLÁS CÍMEKKEL, EGY FÕRABBI 
KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL,  EGY  NÉMET  ORVOS  ELÕADJA,  HOGY  A  ZSIDÓ  BETEGEK  98%-ÁT 
TUDJÁK  KIGYÓGYÍTANI  A  RÁKBÓL,  MIKÖZBEN  A  NEM  ZSIDÓK  MEGHALNAK  A 
KEMOTERÁPIÁNAK  ELNEVEZETT  MÓDSZERTÕL,  DE  CSAK  LÉLEKGYÓGYÁSZATI 
MÓDSZERKÉNT ÍRTÁK LE EZT A ZSIDÓKAT MEGGYÓGYÍTÓ MÓDSZERT, TEHÁT TUDATOSAN, 
VAGY TÉVEDÉSBÕL, DE NYILVÁNVALÓAN NEM MONDANAK IGAZAT, UGYANIS A RÁKOT CSAK 
ANNAK  ALAPVETÕ  OKOZÓI,  A  SZENNYEZETT  IVÓVÍZZEL  ITATÁS  ÉS/VAGY  A 
KONYHASÓHIÁNYOS,  ÉS/VAGY  A  KÁLIUMOT  TÚLADAGOLÓ  (AFIZIOLÓGIÁS),  TEHÁT 
RÁKBETEGSÉGEKET ELÕIDÉZÕ ÉTKEZÉSI MÓDOK MINDEGYIKÉNEK A MEGSZÜNTETÉSÉVEL = 
A  FIZIOLÓGIÁS  TISZTA  VÍZ  ÉTKEZÉSI  HASZNÁLATÁVAL  +  FIZIOLÓGIÁS  KONYHASÓ-
PÓTLÁSSAL VALÓ FIZIOLÓGIÁS NÁTRIUMPÓTLÁSSAL + A FIZIOLÓGIÁS KÁLIUMPÓTLÁSSAL, 
ILLETÕLEG  EZEK  MINDEGYIKÉNEK  A  HELYREÁLLÍTÁSÁVAL  ÉS  FOLYAMATOSAN 
FENNTARTÁSÁVAL LEHET  ÉS  KELL (A TESTI  HARDWARE  SZINTJÉN  IS!)  KIKÜSZÖBÖLNI!  A 
RÁKBETEGSÉGEKBÕL  VALÓ  TÉNYLEGESEN  KIGYÓGYULÁSHOZ  EMELLETT  ALKALMAZNI 
KELL A DR. O.Z.A. HANISH ÁLTAL LEÍRT ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ-KÚRA ÉTKEZÉSI ÉS/VAGY 
INFÚZIÓS  VÁLTOZATÁT  IS!  FOKOZOTTAN  KELL  ÜGYELNI  A  KONYHASÓ  VÉRBEN  VALÓ 
FIZIOLÓGIÁS SZINTJÉT FENNTARTÓ, PERIODIKUS KONYHASÓ PÓTLÁSRA! A DESZTILLÁLVÍZ-
KÚRA ALKALMAZÁSA KÖZBEN  IS  A MEGENGEDETT FIZIOLÓGIÁS  HATÁROK  KÖZÖTT KELL 
TARTANI  A  VÉR  NÁTRIUM-  ÉS  KÁLIUM  TARTALMÁT!  (ISMERETES,  HOGY  ÁLTALÁBAN, 
FELNÕTTEKNÉL A NAPI 15 LITERNÉL KEVESEBB DESZTILLÁLTVÍZ ÉTKEZÉSI VAGY INFÚZIÓS 
ÚTON  VALÓ  VÉRBE  JUTÁSA  MÉG  NEM  OKOZHAT  ELEKTROLIT-ZAVART  ELÕIDÉZÕ  ÚN. 
VÍZMÉRGEZÉST!) 

Verõce, 2009. 04. 07. ALL RIGHTS RESERVED! (Iratjel: Ujorvoslashoz-Fizikalitas-90410)
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ kutató, feltaláló (1-420415-0215),

 www.aquanet.fw.hu, www.ujvizforras.fw.hu, +36-202181408



GYURCSÁNY  ÉS  TÁRSAI  HAMISAN  TÁJÉKOZTATTÁK  A  MAGYAR 
LAKOSSÁGOT AZ ÁLLAMI BEVÉTELEKRÕL: 

A  HAZAI  KORMÁNY  ÉS/VAGY  A  MÓZESISTA-TALMUDISTA  RABLÓGYILKOS  HAGYOMÁNY 
ÕRZÕKÉ  (A  MAZSIHISZ-GÁRDÁKÉ?)  AZ  ÁLLAMI  TITKOS  BEVÉTEL,  AMELY  A 
KÁLIUMTÚLADAGOLÓ,  KONYHASÓHIÁNYOS  ÉTELEKKEL,  VÍRUSOKKAL  STB.  FERTÕZÖTT 
ÜRÜLÉK SZENNYCSATORNÁKKAL IVÓVÍZBÁZIS FOLYÓKBA BEVEZETÉSÉVEL, A VÍRUSOKAT ÉS 
VÍZMÉRGEZÕ VEGYSZEREKET KIKÜSZÖBÖLÕ EGYEDI IVÓVÍZ TISZTÍTÁS AKADÁLYOZÁSÁVAL 
KIPUSZTÍTOTT MAGYAROKTÓL „ÁLLAMILAG ÖRÖKÖLHETÕ”, ELTULAJDONÍTHATÓ NYUGDÍJ-  
ÉS TÁRSADALOM-BIZTOSÍTÁSI ADÓKÉNT BESZEDETT ÖSSZEG? AZ A PÉNZ, AMELY AZ ÉVENTE 
KB. 50.000 EMBER ÉLETÉNEK, ÁTLAGOSAN KB. 20 ÉVVEL MEGRÖVIDÍTÉSÉNEK EREDMÉNYE! 
ÉVENTE 50.000 MAGYAR KIPUSZTÍTÁSA KB. ENNYISZER 20 ÉVNYI NYUGDÍJ KIFIZETÉSÉTÕL 
MENTESÍT  ÉS  E  MEGTAKARÍTÁS  =  BEVÉTEL!  ÍGY  TEHÁT  A  KORMÁNYOK  ÉVENTE  KB.  
1000.000.000.000  Ft,  AZAZ  EGYEZERMILLIÁRD  FORINTOT  ELEMELHETNEK  AZ  ÁLLAMI 
EGÉSZSÉGÜGYI- ÉS NYUGDÍJPÉNZTÁRAKTÓL, BÁRMILYEN JOGI KÖVETKEZMÉNY NÉLKÜL?! 
MIRE? 
PL.  A  KORMÁNY  ÁLTAL  PÉNZELT  IVÓVÍZFERTÕZÕ  SZENNYCSATORNA-  HÁLÓZAT 
BÕVÍTÉSEKRE,  TÚLFIZETETT  ÚTÉPÍTÉSEKRE,  EZEKRE  ÉS/VAGY EGYÉBKÉNT  ELPAZAROLT 
KÜLFÖLDI  HITELEK  TÖRLESZTÉSÉRE,  „ELTÕZSDÉZÉSRE”  STB?  A TÖRVÉNYKEZÉS  ÁLTAL 
BIZTOSÍTOTT FELJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI KIBÚVÓK MIATT NEM LÉP FEL SEM A 
LEGFÕBB ÜGYÉSZ,  SEM A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK, SEM A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ELNÖKE,  
SEM AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELNÖKE EZ ELLEN A HAGYOMÁNYOS TÖMEGGYILKOSSÁG ÉS 
KIRABLÁS ELLEN? 

Iratjel: GyurcsanyosPerBeavatk090629

BEAVATKOZÁSI KÉRELEM MEGISMÉTLÉSE A HIÁNYOLT PONTOSÍTÁSOKKAL
a 19.P.24.413/2006/118. föv.bir. perben:

Melléklet iratjele: Csodtitkok-090527x

Alulírt  Tejfalussy  András  (1-420415-0215)  dipl.  villamosmérnök  az  I.  és  II.  r.  alperes  ellen  és  a 
felperesek mellett, ez utóbbiak pernyertessége érdekében kívánok jelen perbe beavatkozni, mint aki 
feljelentést  is  tettem a  Bt.  211.  §.-ba  ütközõ  választási  csalás  elkövetõi  és  bûnsegédeik  börtönbe 
juttatására Gyurcsány Ferencék ellen. Kérem megállapítani, hogy miattuk évente kb. 50.000 fõvel fogy 
a magyarok száma, s Gyurcsányék eltitkolták a kihaltak nyugdíjra és egészségügyi hozzájárulásként 
befizetéseinek  a  megmaradását,  ami  a  megtakarítás  =  bevétel  közgazdasági  összefüggésnek 
megfelelõen kormánybevétel, s a legfõbb tényleges csõdokokat (lásd melléklet: Csodtitkok-090527x, 
valamint www.aquanet.fw.hu) ugyancsak titkol(tat)ják. 

Költségmentességet kérek és távollétem esetére felkérem az I.  r.  felperest  a képviseletemre. A bíró 
elfogult  az  ügyben,  mert  az  õ  tény-figyelmenkívül-hagyó  döntései  miatt  is  (lásd  pl.  PKKB 
29.P.85.585/2002. per) folytathatják alperesek a csalásaikat. A Be.55.§. szerinti per kell! 

Kérem a t. Bíróságot e fax bírósági tovább másolására!

Verõce, 2009. 06. 29.     Tejfalussy András
Code: MozesII-23-1+20-33



BIBLIAI  ZSIDÓ  RABLÓGYILKOSSÁGI 
BÁZIS SOFTWARE:
MÓZES II. KÖNYVE 23. RÉSZ.

„ Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek megtartásáról való törvények.

1. HAZUG hírt ne hordj ne fogj kezet a gonosszal, hogy hamis tanú ne légy.
....
Ígéret és parancs a kananeusok kiûzésére.

20. Ím én * Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged az útban és bevigyen téged arra a 
helyre, amelyet elkészítettem. * rész 33, 2.
... 
23. Mert az én Angyalom te elõtted egyen és bevisszen téged az emoreusok, khitteusok, perizeusok, 
kananeusok, khivveusok és jebuzeusok közé és kiirtom azokat.
....
25. És  szolgáljátok  az  Urat  a  ti  Isteneteket,  és  akkor     megáldja  a  te  kenyeredet  és  vizedet  és   
eltávolítja ti közületek a nyavalyát.

26. El sem vetél, * meddõ sem lesz a te földeden   semmi;   napjaid számát teljessé teszem.   *5 Óz. 7, 
14.)

27. Az én rettenésemet bocsátom el elõtted és minden népet megrettentek, amely közé mész és minden 
ellenségedet elfutamítom elõtted.

28. Darazsat * is bocsátok el te elõtted és kiûzi elõled a Khivveust, Kananeust és Kihitteust. * Jós. 
24. 12.

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 ki õt elõled, míg megszaporodok és bírhatod a földet.

31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és pusztától fogva a folyóvízig: 
mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait és kiûzöd azokat elõled.

32. Ne * köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel. *Móz. 7,2.

33.  Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged ellenem; mert ha az õ isteneiket szolgálod,  
vesztedre lenne az néked.





Kód: Csodtitkok-090706
Ismert csõdokok
Szinte mindenki tudja, hogy a hazai kormányok ma is sok ezer milliárd forinttal pénzelik a vidéki  
szennycsatornákat  építõ  cégeket,  azért,  hogy  a  háztartási  szennyvizeket  a  lakosság  ivóvizéhez  
felhasznált folyókba vezessék a talaj helyett, ahová való lenne, ahol fertõtlenítõdne, megtisztulna és  
ahol a szennyezõ anyagok növényi tápanyagként hasznosulhatnának. S azt is tudjuk, hogy korruptak 
a hazai vezetõ kormánytisztviselõk, akik mind az országkiárusításból, mind az adóinkból, mind a  
külföldrõl  származó  pénzt  lehetõleg  csak  a  saját  érdekszférájukhoz  tartozóknak  juttatják,  a  
megérdemeltnél sokszor nagyobb vállalkozói díjak fizetésével.
.

Kiderítettük  a  mózesi-talmudi  étkezési  apartheidek  útján  hazánkból  kipusztított  lakosok  (titkos 
kormánybevételt  képezõ) sok ezer milliárd forintnyi  nyugdíjbefizetéseibõl  anyagilag egyre inkább 
gyarapodó hazai kormánytisztviselõk és maffiamédia által eltitkolt alábbi csõdokokat: 

ELTITKOLT CSÕDOKOK
HAZÁRULÁS AZ ELTITKOLÁSA IS, HOGY AZ ALÁBBI KILENC (9) TITKOS, 
FÕ OK(OZÓJ)A VAN HAZÁNK EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK: 
1./ MÉRGEZTETIK A TERMÕFÖLDEKET A KB. 20% KONYHASÓT IS TARTALMAZÓ, „40%-
OS KÁLISÓ” (HAMIS) ELNEVEZÉSÛ „MÛTRÁGYÁVAL”. 

2./ AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGJAVÍTÓ TISZTA DESZTILLÁLT VÍZZEL VÍZPÓTLÁST, ÉS 
EZZEL A RÁKBETEGSÉGEKBÕL KIGYÓGYULÁST IS. 

3./ AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓT OPTIMÁLISAN (FIZIOLÓGIÁSAN) PÓTLÓ ÉTKEZÉST. 

4./  TIMSÓ  (KÁLIUM-ALUMÍNIUM-SZULFÁT)  ÉS  KÁLISÓ,  KÁLIUMCITRÁT  STB. 
KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL IS MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET.

5./ ELÕÍRJÁK A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTÕ ÉTKEZÉST.

6./  1-5.  FOLYTATÁSÁHOZ  MEGHAMISÍTOTTÁK  A  REFERENCIA  SZÁMÉRTÉKEKET 
(HATÁRÉRTÉKET),  AMELYEK  ALAPJÁN  ELÕÍRJÁK  AZ  EGÉSZSÉGVÉDELMI 
INTÉZKEDÉSEKET ÉS ÉRTÉKELIK A LABORATÓRIUMI MÉRÉSEKET.

7./  Akadályozzák  az  áramtermelõ  erõmûvek  magmahõvel  fejlesztett  olcsó  nagynyomású  gõzre 
átállítását,  s  az  erre  alkalmas,  a  Potter  Drilling  cég  által  kifejlesztett  kõzet-átolvasztásos,  olcsó 
mélyfúrás alkalmazását, AZ ENERGIAVÁLSÁG TÖBBSZÁZEZER ÉVRE ELHÁRÍTÁSÁT.

8./  Jelenleg  mintegy  300%-kal  több  adó  +  járulékkal  (összes  adóval)  sújtják  a  magyar  termelõk 
termékárait,  mint  az  azonos  piacokon  árusító  külföldiek  (szlovákok  stb.)  saját  hazai  termékáraiba 
beépülõ  összes  adó.  Emiatt  eladhatatlan  sok  magyar  termék,  emiatt  szüntetik  be  a  magyarországi 
termelõk a termelést, emiatt szûnnek meg a magyarországi termelõ üzemi munkahelyek.

9./ 1-8. FÕKÉNT A KORRUPT TUDOMÁNYOS ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BÛNE. 

10./ 1-9. RÉSZLETES TUDOMÁNYOS MÉRÉSTANI ÉS JOGI BIZONYÍTÁSÁT, ÉS HOZZÁ A KONKRÉT 
BÛNÜGYI STB. BIZONYÍTÉKOKAT IS, LÁSD ITT: www.aquanet.fw.hu! 



ATT-iratjel: KvVM-SzaboImre090703

Melléklet: 1992.09.09-i mérés-kiértékelési jegyzõkönyv

Tárgy: hazaárulás-elhárítás

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Szabó Imre miniszter kezéhez
Fax: 06-1- 201-4190

A konyhasóval  kevert  kálisót  mûtrágyaként  engedélyezõk  és  a  konkrét  használatát  szaktanácsoló 
valamennyi  hivatalos  személy  ellen  azonnali  nyomozás  elrendelését  indítványozom,  mivel  ki  kell 
deríteni, hogy személy szerint ténylegesen kik mérgezték, mérgezik tudatosan a magyar földeket.
A Dr. Illés Zoltán helyettes államtitkár által 1990. XI. 20-án a KTM részérõl jóváhagyott, Dr. Biczók 
Gyula KTM talajtani osztályvezetõ, valamint személyem, mint alulírt gmk társaság vezetõje által aláírt 
I-1077/90.  KTM  számú  keretszerzõdésünk  alapján  elvégzett  kálimûtrágyázási  hatás-  ellenõrzési 
mérésünk  alapján  (kiértékelését  lásd  a  mellékelt  1992.09.09-i  jegyzõkönyvben),  de  számos  elõzõ 
mérésünk során is igazolódott, hogy a Magyarországon általánosan alkalmazott (izraeli stb. importból 
származó) ún. kálimûtrágyák talajtermékenység rontó, mérgezõ hatásúak. 
Erre való tekintettel, a KTM-mel kötött ezen szerzõdés KTM által megszüntetése után is folytattuk a 
mérgezési   ügy  vizsgálatát,  a  Ptk.  484-487.  §.  alapján,  megbízás  nélküli  kárelhárítási  ügyvitel 
keretében, amirõl rendszeresen tájékoztattam a KTM-et is, és a változó elnevezésû utódait is.
Egyre nagyobb minisztériumi csalások derülnek ki.  Legújabban például  az,  hogy a  mezõgazdasági 
minisztérium, a hamisan 40%-os kálisónak nevezett, 60% kálisót + 26% konyhasót is tartalmazó izraeli 
terméket,  mint  „természetes  mûtrágyát”  engedett  árusítani  és  általánosan  használni,  még  az 
ökotermesztésben is,  a  „Nemzetközi  Káli  Társaság”  és  a  hasonló  „befolyásoló  tényezõk” igényeit 
korruptan kiszolgálva. Ennek csak egy valódi értelme van, az, hogy a konyhasóval is tudatosan rontják 
a  magyar  talajok  termõképességét.  Miért?  Hogy  ily  módon  növelve  a  mezõgazdasági  termelési 
költséget, lehetetlenné tegyék a kálisóval + konyhasóval talajmérgezõ mezõgazdasági üzemek részére a 
bankhitel-visszafizetését,  különösen  az  aszályos  években.  Ugyanis  a  konyhasó  és  a  kálisó  is 
megsokszorozza az aszályos idõjárás károsító hatását.  Az emiatti  csõdeljárás útján a Magyarország 
felvásárlását bejelentõ Izrael sokkal olcsóbban tulajdoníthatja el hazánk területét? 
Könnyen bizonyítható - nevezettek saját publikációival is  -, hogy ezt a hazaárulást fõként Láng István 
volt akadémiai fõtitkár és annak sleppje, többek között a jelenlegi fõtitkár, Németh Tamás tudomásával 
folytatják. Részemrõl felhívtam több volt MÉM vezetõt, több agráregyetemi tanárt, sõt egy korábbi 
minisztert, Dr. Dimény Imrét is. Mind azt állították nekem, hogy fogalmuk sem volt róla, egyáltalán 
nem tudták, hogy konyhasó is lehet a mûtrágyaként árusított kálium sókban. Szerencsére Dr. Biczók 
Gyula,  akivel  tovább  dolgoztam a  kálisóval  okozott  károk  elhárításán,  azután,  hogy  (Láng  István 
és/vagy  sleppje  javaslatára?)  eltávolították  õt  a  KTM-tõl,  megtalálta  a  Magyarországi  Kemizálási 
Kézikönyvet (1972), melyben dokumentálva van nem csak a „40%-os kálisó” kb. 60% KCl + 26% 
NaCl tartalma, de pl. a Kamex mûtrágya 19% konyhasó tartalma is! 
Fentiekre  tekintettel  Dr.  Biczók  Gyula  részére  is  kérem  ugyanazzal,  az  I-1077/90.  KTM  számú 
szerzõdés szerint a KTM által elfogadott mérnöknapi normával kifizetni a KTM által kirúgása óta eltelt 
idõ minden munkanapjára a megbízás nélküli ügyvitelt, mint ahogy magánszemélyként (aki az alulírt 
gmk végelszámolója és a Tudományos Rendõrség PJT munkatársa is), a részemre is.

Verõce, 2009. 07. 03.                             
    Tejfalussy András dipl. mérnök (elnök, végelszámoló)

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk



Kód: Sunyipublikalas_modszer 
Sunyipublikálási-módszer

Jogi szempontból lehetséges, hogy ne büntessék meg az olyan személyt, aki a hatóság 
részére  elsõként  leírja az  általa  valamely bûnszervezet  segítõjeként  elkövetni  kezdett 
károkozás elkövetési módját és eszközeit. 

Ezen  alapul  a  sunyipublikálási-módszer,  amely  abból  áll,  hogy  károkozást  szervezõ 
állami fõhivatalnokok hatósági engedélyeket adnak ki pontosan ismertetett összetételû, 
egy vagy több komponensükkel károkat okozni tudó eszközökre, pl. anyagokra és/vagy 
azok  károkozó  alkalmazásaira,  s  engedik  ezeket  hamis  terméknevek,  hiányos/hamis 
hatásleírások fedezetében  kereskedelmi forgalomba hozni, szabadon használni. 

Ha  a  károk  bekövetkeznek,  ezek  az  engedélyezõk  büntetlenséget  élveznek  annak 
alapján, hogy egyes tudományos publikációk alapján ismert volt az általuk engedélyezett 
eszköz,  anyag károkozó tulajdonsága is.  Így tehát  csak az eszköz,  anyag alkalmazói 
lesznek felelõsek az összes kárért. E sunyipublikáló hatósági engedélyezõk és szakértõik 
is  bûnözõk,  akik  tudatosan  közremûködnek  a  károsultakhoz  csak  elkésve  eljutó, 
hiányosan/hamisan tájékoztató tudományos és reklám leírásokban, megtévesztõ, hamis 
termékelnevezések stb. alkalmazásával folytatott károkozó csalásokban!

A sunyipublikálók arról ismerhetõk fel, hogy a büntethetõségi véghatáridõ letelte elõtt 
nem hajlandók feljelenteni azokat a hivatalos személyeket, akik országos egészségi- és 
gazdasági  károkat  okozó  tevékenységeket  engedélyeznek.  Annak  ellenére,  hogy  a 
sunyipublikálóknál vannak a hiteles mérési dokumentumok arról, hogy ezek a hivatalos 
személyek  a  hiteles  hatásvizsgálati  (kalibráló)  adatok  szerint,  azokkal  nyilvánvalóan 
ellentétes hamis adatokra, pl.  a veszélyességi határokat kijelölõ kalibráló számadatok 
hamis  dimenzionálására  alapozott  vegyszerhasználati  engedélyeket  adtak  ki.  Lásd  a 
mérgezõ  hatású  káliumvegyületekre  vonatkozó  hazai  és  külföldi  agrokémiai  és 
gyógyászati  engedélyek  hamisságát,  például  azt,  hogy  az  élelmiszerekben 
szilárdítóanyagként  korlátozatlan  mennyiségben engedélyezték  a  timsót,  ami  kálium-
alumínium  szulfát,  a  kálimûtrágyákban  pedig  nagy  mennyiségû  konyhasót 
engedélyeztek, mindkettõ a Mózes könyveiben elõírt népirtási módszer. 

A  MAZSIHISZ  ÉS  ELVBARÁTAI,  A  ZSIDÓ  GÁRDÁK  OLYAN  RASSZISTA 
HAGYOMÁNYÕRZÕ  SZERVEZETEK,  AMELYEK  A  HAZAI  NEM  ZSIDÓK 
KÁRÁRA  TUDATOSAN  AKADÁLYOZZÁK  A  MÓZES  KÖNYVEIBEN  ÉS  A 
TALMUDBAN ELÕÍRT ZSIDÓ MÓDSZERES NÉPIRTÁS LEÁLLÍTÁSÁT. 




