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EGÉSZSÉGKÁROSODÁS 
CSÖKKENTÉSÉRE

a  Polgári  Törvénykönyv  (Ptk.  484-487.  §.)  alapján,  az 
internetes  www.aquanet.fw.hu tudományos  honlapunkon 
közzétett orvosi kísérletek mérési adatai alapján Ön/öke/t is 
tájékoztatjuk  az  ivóvíz  házilag  biztonságos  olcsó 
frakcionált desztillálással méregmentessé és vírusmentessé 
tétele,  s  az  ételek  tiszta  konyhasóval  fiziológiásra  növelt 
mértékben  sózása,  s  az  ételek,  italok  mérgezõ  túlzott 
káliumtartalma  fiziológiásra  korlátozása  nyilvánvalóan 
betegség-elhárító, jobb egészséget, kellemesebb közérzetet, 
hosszabb életet biztosító, már a Bibliában és a Talmudban is 
erõteljesen  kihangsúlyozott  természetes  egészségvédõ 
hatásairól.  Szakmai  Konzultáció,  honlap  CD-másolat: 
AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG 
Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja 
pjt.  E-mail: ujvizforras@freemail.hu, Tel.: 06-20-2181408 

Verõce, 2007. 06. 27.
 Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ 

feltaláló s.k.

Melléklet: DOKUMENTUM GYÜJTEMÉNY
Copy: Magyarországi Zöld Párt 

 Kód: Öntevékeny Egészségvédõk 070627



Ú  j   T  udományos   F  ogyókúra  
Vér-Elektrolit Optimum Program alapján 

DR.  O.Z.A.  HANISH  ORVOSI  DESZTILLÁLTVÍZ 
KÚRÁJA,  AZ  ÁLTALA  ELÕÍRT  KÉTÓRÁNKÉNTI 
VÍZIVÁSOK  KÖZÖTT,  NORMÁLISAN  SÓZOTT 
ÉTELLEL  PÓTOLTATJA A KONYHASÓT  A  VÉR  ION-
EGYENSÚLYÁNAK A BIZTOSÍTÁSÁRA.

AKI  DESZTILLÁLT  IVÓVÍZZEL  „NULLKALÓRIÁS” 
INTENZÍVEBB  FOGYÓKÚRÁT  ÓHAJT  FOLYTATNI,  A 
HARMADIK  NAPTÓL  KEZDVE  TEGYEN  MINDEN  2. 
ADAG  4  DECILITERNYI  DESZTILLÁLT  IVÓVÍZÉBE 
ANNYI  KONYHASÓT,  AMENNYINEK  MÉG  EL TUDJA 
VISELNI AZ ERÕSEN SÓS ÍZÉT (kb. max. 18 gramm/nap).

A KONYHASÓ  MELLÉ,  A  DESZTILLÁLT  VÍZBE 
TEGYEN  C-VITAMINT,  MEG  EGY  KEVÉS  ÉDES 
BIOSZÖRPÖT  ÉS  ESETLEG  BÉRES  CSEPPET  IS.  A 4. 
NAPTÓL DR.  HANISH ÜTEMEZÉSE SZERINT  EGYEN 
EGY  KEVÉSKE NYERS  ZÖLDSÉGET,  GYÜMÖLCSÖT, 
MAGVAKAT,  PL.  MOGYORÓT,  TÖKMAGOT, 
LEHETÕLEG BIOTERMÉKEKET!

Én is ezúton tudtam lefogyni 
(mozogva) 1 hét alatt 7 kg-ot!

Hungary, 2003.11.17. Tejfalussy András. All Rights Reserved! 
www.aquanet.fw.hu (Code: VEOP fogyókúra) 



EGÉSZSÉGVÉDELEM
MITÕL  BETEG,  RÖVID  ÉLETÛ  ÉS  MEDDÕ  A 
MAGYAR, MIÉRT VESZÍT EL NAPI 111, VAGYIS 30 
ÉVENTE  1.000.000  „SZEMÉLYES  ÉLETTERET”? 
AZ OK-OKOZAT KALIBRÁLÓ MÉRÉSEK HÁROM 
FÕFELELÕST  MUTATTAK  KI:  A   KLÓROZÁST 
TÚLÉLÕ VÍRUSOS IVÓVÍZ (1), A FIZIOLÓGIÁSNÁL 
KEVESEBB KONYHASÓT (2), DE SOKKAL TÖBB 
KÁLIUMOT  (3)  TARTALMAZÓ  ÉLELMISZER.  A 
VEGYI-FEGYVER HATÁSUK:  (1)  FERTÕZ,  (2)  ÉS 
(3)  RONGÁLJA  A  SEJTMEMBRÁNOKAT,  VESÉT, 
SZÍVET,  KERINGÉST  STB.  AZ  EZEK  ELLENI 
VÉDEKEZÉSRE A „V.E.O.P.”-OT AJÁNLOM, LÁSD: 
„WWW.AQUANET.FW.HU”!

Verõce, 2007. 07. 31. 

Tejfalussy András
dipl. mérnök feltaláló.
Tel.: 06202181408 

(Kód: Egészségvédelem-070731) 



AMIT AKARNI
KELL: 

1. 
Jogállamot 

2. 
Okos és becsületes vezetõket 

3. 
Valódi tudományon alapuló oktatást, kutatást és 

fejlesztést 
4. 

Ökológiai egyensúlyt fenntartó termelést és fogyasztást 
5. 

Nyílt, demokratikus tájékoztatást 
6. 

Az elvégzett munka hasznosságával arányos, a 
nemzetközi átlagnak megfelelõ igazságos jövedelmeket 

és egészségbiztonságot
7.

Emberséget

Code: 7pontos



A "KRISZTUSI ÖRÖK ÉRTÉKREND MODELL 
SOFTWARE” FÕ ALGORITMUSAI

JÉZUS ÚJSZÖVETSÉGBEN LEÍRT VISELKEDÉSÉNEK, MINT „MODELL-
PROGRAM”-NAK AZ ÖKOSZISZTÉMÁVAL KAPCSOLATOS  EMBERI 

DÖNTÉSEKNÉL ALAPULVÉTELÉHEZ, A TUDATOS, ÁTFOGÓ 
ALKALMAZÁSÁHOZ A FÕ „PSYCHO-LOGIKAI” ALGORITMUSOK:

IGYEKEZNI KELL HELYESEN ISMERNI AZ EGÉSZ ÖKOSZISZTÉMÁT. 

A JÉZUSI MODELL-PROGRAM HOZZÁÉRTÕEN ALKALMAZÁSÁVAL 
SZÜKSÉG SZERINT, FOLYAMATOSAN JAVÍTANI KELL AZ 

ÖKOSZISZTÉMA MÛKÖDÉSÉT, MEGAKADÁLYOZVA A 
TÖNKRETÉTELÉT, A TÖNKREMENETELÉT.

IGYEKEZNI KELL BUTÍTÁS-, FÉLREVEZETÉS-, KÍNZÁS-, HAZUDÁS-, 
LOPÁS-, CSALÁS-, RABLÁS-, GYILKOLÁS (BÛN-)MENTESEN ÉLNI. 

FOLYAMATOSAN HASZNOSNAK KELL LENNI A VILÁG EGÉSZE, 
MINDEN ÉLÕLÉNYE, S TERMÉSZETESEN EZEN BELÜL SAJÁT 

NEMZETÜNK, CSALÁDUNK ÉS ÖNMAGUNK SZÁMÁRA IS.

 IGYEKEZNI KELL AZ ÖKOSZISZTÉMA EGYENSÚLYÁNAK A 
MEGÕRZÉSÉRE ÉS JAVÍTÁSÁRA TÖREKVÕKET SZERETVE ÉS 

SEGÍTVE, S ÁLTALUK SZERETVE ÉS SEGÍTVE ÉLNI.

 AZ ÖKOSZISZTÉMA-EGYENSÚLY RONTÁSÁRA TÖREKVÕKET 
AKADÁLYOZNI, ELLENÜK FOLYAMATOSAN KÜZDENI KELL.

 ELSÕSORBAN AZ ÖKOSZISZTÉMA EGYENSÚLYÁNAK A 
MEGÕRZÉSÉÉRT ÉS A JAVÍTÁSÁÉRT ÉRDEMES ÉLNI, EBBÕL 

CÉLSZERÛ MEGÉLNI.

LÉTVÉDO KÖR MOZGALOM ÁLTAL AJÁNLOTT PROGRAM 

Indítás: A „7 PONT” CÉLKITÛZÉSEI KERETÉBEN: 

HUNGARY, 2006. 06. 30. 

Tejfalussy András

Code: Krisztusi-software-algoritmusok 



A BIBLIA, A TALMUD ÉS A MÉRÉS UGYANAZT BIZONYÍTJA 
NINCS TÉNYLEGES  SÓZÁSI- ÉS DESZTILLÁLTVÍZ-IVÁSI VITA 

Code: VEGYESZ-VIZ-SO-CSALÁSA-070801

KIK, MIÉRT, S HOGY     HITETTÉK EL   EGYES VEGYÉSZMÉRNÖKÖKKEL   AZT AZ OSTOBASÁGOT, 
HOGY „A TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVÍZ MÉRGEZÕ SÓHIÁNYT OKOZHAT”, S HOGY „AZ ÉTELEKET NEM 
SZÜKSÉGES KONYHASÓVAL SÓZNI”? 

1./  LEHET,  HOGY  A  MÉRNÖK  TANULÓKNAK  EGYES  EGYETEMI  TANÁROK  MÉG  MA  IS 
BEBESZÉLIK, HOGY „NEM SZABAD KONYHASÓVAL SÓZOTT ÉTELT ÉS ITALT FOGYASZTANI” ÉS, HOGY 
„A KONYHASÓ NÉLKÜLI TÉSZTA ÉS ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS ÉS A NEM DESZTILLÁLT IVÓVÍZ IS 
ELEGENDÕ NÁTRIUMOT PÓTOL”?

2./ TUDATOSAN ELTERELIK AZ EGYETEMI HALLGATÓK FIGYELMÉT A NÁTRIUM- ÉS KÁLIUM 
PÓTLÁSI FIZIOLÓGIÁS OPTIMUMRÓL, AZ ÉLETTANILAG OPTIMÁLIS NÁTRIUM- ÉS KÁLIUM-PÓTLÁSI 
ARÁNYRÓL?

3.a./  ÓCEÁNVÍZBEN, MAGZATVÍZBEN,  VÉRBEN  KB.  UGYANAZ  A NÁTRIUM/KÁLIUM  (Na/K) 
ARÁNY. EZ AZ ÉLETTANI OPTIMUM IS. EZT AZ OPTIMÁLIS KONYHASÓ/KÁLISÓ PÓTLÁSI ARÁNY 
VALÓSÍTJA MEG MEGFELELÕ SEBESSÉGGEL A FIZIOLÓGIÁS INFÚZIÓS OLDAT, AHOL  NaCl/KCl=30/1 
(Na/K=  20/1).      

3.b./  BIZTOS, HOGY  A  KONYHASÓ  GYORSAN  ELFOGYHAT  A  SZERVEZETBEN  ERÕSEBB 
IZZADÁSKOR,  HA  A  FIZIOLÓGIÁSNÁL  LASSABBAN  PÓTOLJÁK.EZ  NEM  A  DESZTILLÁLT  IVÓVÍZ 
HATÁSA, HANEM A HIÁNYOS KONYHASÓ PÓTLÁSÉ. 

4./  A FIZIOLÓGIÁSNÁL TÖBB  DESZTILLÁLT  VÍZ MINDIG  GYORSAN   KIVÁLASZTÓDIK  A 
VÉRBÕL ÉS A VESÉN KERESZTÜL KIÜRÜL A SZERVEZETBÕL. A SZERVEZET SZABÁLYOZÓ RENDSZERE 
AUTOMATIKUSAN IGYEKSZIK A VÍZ- ÉS A KONYHASÓ ÁLLANDÓ ARÁNYÁT FENNTARTANI A VÉRBEN. 
EZ ÚGY TÖRTÉNIK, HOGY HA A KONYHASÓ TÖBB LESZ A VÉRBEN, AKKOR TÖBB VÍZ KERING VELE, S 
A  VÉR  FELHÍGUL,  VISZONT  HA  A  KONYHASÓ  ELKEZD  KIFOGYNI  A  VÉRBÕL,  AKKOR  A  VÍZ 
MENNYISÉGE IS LECSÖKKEN, VAGYIS A VÉR BESÛRÛSÖDIK .

5./  TÖBB  VEGYÉSZMÉRNÖK ISMERÕSÖM  VAN.  ELMONDTÁK,  HOGY KORÁBBAN  ÕK  SEM 
MERTÉK MEGKÓSTOLNI A DESZTILLÁLT VIZET. AZÉRT NEM, MERT A TANÁRAIK FIGYELMEZTETTÉK 
ÕKET A LABORGYAKORLATON, HOGY „AZONNAL MEGHALHATNAK, HA PÁR CSEPP DESZTILLÁLT VÍZ 
A SZÁJUKBA JUT”. 

6./  ELSÕSORBAN A TANÁRAIK CSAPTÁK BE ÕKET? A VEZETÉKES VIZET, S A NEM KELLÕEN 
MEGTISZTÍTOTT  EGYÉB  „IVÓVIZEKET”  ÁRUSÍTÓK  ÉRDEKÉBEN  ÜGYELTEK  ARRA,  HOGY  A 
HALLGATÓK  NE  GONDOLHASSÁK,  HOGY SOKKAL OLCSÓBB  ÉS  KÖNNYEBB  LENNE  OTTHON  AZ 
IVÓVIZET DESZTILLÁLNI, AHELYETT HOGY TOVÁBB VÁSÁROLNÁK ÉS CIPELNÉK A PALACKOZOTT 
„MÉREGMENTES IVÓVIZEKET”? AZÉRT IS BECSAPTÁK ÕKET, MERT ENGEDELMESKEDNIÜK KELL A 
ZSIDÓ TÖRVÉNYKÖNYVNEK, A TALMUDNAK? UGYANIS A TALMUD ELÕÍRJA, HOGY CSAK A ZSIDÓK 
HASZNÁLHATJÁK  A  DESZTILLÁLT  VIZET  IVÓVÍZKÉNT  ÉS  GYÓGYÍTÓ  VÍZKÉNT,  S  EZT  NEM 
ENGEDHETIK MEG MÁSOKNAK! (Lásd: TALMUD. Taanith 10 a. lap.) S A TALMUD NEM CSAK AZT ÍRJA 
ELÕ,  HOGY  A  ZSIDÓK  TÖBB  TISZTA  DESZTILLÁLT  VÍZ  IVÁSÁVAL,  S  KONYHASÓVAL  ERÕSEN 
(FIZIOLÓGIÁSAN) SÓZOTT KENYÉRREL GYÓGYÍTSÁK ÖNMAGUKAT (lásd: 93 b. lap és Baba m. 107 b.), 
DE AZT IS, HOGY ZSIDÓ ORVOS NEM ZSIDÓKAT „PÉNZÉRT SE GYÓGYÍTSON MEG”!

7./  SZÁMOS MÉRÉS IS BIZONYÍTJA   AZT, HOGY A FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKÛ  DESZTILLÁLT-VÍZ   
IVÁS NEM OKOZHAT, DE A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁSNÁL LASSABB PÓTLÁSA OKOZHAT A VÉRBEN 
„ÉLETVESZÉLYES KONYHASÓ-HIÁNYT”, A KONKRÉT MÉRÉSI ÉS A BÛNÜGYI BIZONYÍTÉKAIT LÁSD: 
www.aquanet.fw.hu     

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


Code: MozesII-23-1+20-33

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.  Ímé 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  megyen  és  beviszen  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 nyavaját.
26. El  sem  vetél,  *  meddõ  sem  lesz  a  te  földeden    semmi;   
napjaid számát teljessé teszem. *5 Móz. 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. * Józs. 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  megszaporodol  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.



Code: MozesV-7-2+22

MÓZES V. KÖNYVE 7. RÉSZ.
A bálványimádókkal barátkozni és õket kímélni nem kell.

2. És  adja  õket  az  Úr,  a  te  Istened  a  te  hatalmadba  és  *  megvered  õket; 
mindenestõl veszítsd ki õket; ne köss velük szövetséget és ne 
könyörülj rajtok. * Móz. 33, 52. Józs. 6, 21. 11, 11.
...

22. És lassan-lassan kiûzi az Úr, a te Istened e népeket elõled. 
Nem lehet  õket  hirtelen  kipusztítanod,  hogy a  mezei  vadak 
meg ne sokasodjanak ellened! ” 

Mit is mond a Talmud a keresztényekkel 
(el)bánásmódról?

Maimonides  mondja:  Vedd  tudomásul,  hogy  a  nazarénusok 
népe, akik Jézus után tévelyegnek, habár tanaik különböznek,  
mégis valamennyien bálványimádók ... és, hogy velük úgy kell  
bánni,  mint  a  bálványimádókkal  szokás....  Így  tanítja  ezt  a  
Talmud. (Misna-Tora, Aboda zara I. 3-hoz.)...”
Vagyis a Talmud, ami a ma is érvényben lévõ hivatalos zsidó 
törvénykönyv (?!), kötelezõen elõírja azt, hogy a talmudisták 
„úgy  bánjanak  (el)  valamennyi  kereszténnyel,  bármilyen 
felekezetû  is,  ahogyan  a  Biblia  azt  a  fentiekkel  elõírta  a 
BÁLVÁNYIMÁDÓKKAL  szemben”,  azaz  mindenhonnan 
„teljesen ki kell irtaniuk, bárhogy is, de végleg ki kell ûzniük 
õket tervszerûen, olyan ütemben, ahogyan eközben a zsidók 
elszaporodni tudnak az országokban, amelyekbe bementek”. 

E Mózestõl származtatott vadul gyûlölködõ, rablógyilkossági  
parancsokat elfogadó állami vezetõk és keresztény papok is egy 
alattomos, aljas népirtásban és kirablásban bûnsegédkeznek!?



IDÉZET, A MÁSODIK VATINÁNI ZSINATON XXIII. 
JÁNOS PÁPA ÁLTAL MONDOTT BESZÉDBÕL:

*
„Csak egyetlen beszédet tudott elmondani, - azután hirtelen meghalt”, írja Tóth János 

a „Nyerésre állunk” címû könyvében, a pápa beszédének az alábbi részéhez (172. 
175. oldal) fûzött megjegyzésként. A könyv az 1994-ben létrejött „Harmadik Évezred 

Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, Budapest” kiadványa.

*
„A szemináriumokban  alig  van  ékesszólástan  és  a  hívek 
kénytelenek végig kínlódni az újpapok gyatra beszédeit és 
naiv, pietózus meséit! Tele a fejük spekulatív dogmával és 
az  Ószövetség  idejétmúlt  és  régen  megcáfolt 
antropomorfista nacionalizmusával, s beleizzadnak szegény 
elneveltek, hogy kihozhassák az Isten egyetemes szeretetét, 
minden  népeknek  adott  természeti  jogokat  és  Krisztus 
univerzalitását. Vagyis hamis és ókori nívón mozognak ma 
is,  amikor  a  pozitív  tudományok  és  az  archeológia, 
antropológia és geológia, nemkülönben a megtalált Sumír 
Elsõ Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) 
is  mindent  világosan  feltártak  és  megmagyaráztak.  Senki 
sem  érti,  ezt  a  megmaradt  és  már  kimúlt  ószövetségi 
fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori 
hagyománynak  és  letûnt  népnek  (szumír,  akkád,  káld, 
babyloni)  megmásított  történelme. Szóval kötve vagyunk, 
valami  õsi  judaizmussal  és  nekünk  nem  elég  az  Isten 
Fia!...”

(Code: JanosXXIII)



Code: Talmudista-so-viz-apartheid

Részletek LUZSÉNSZKY ALFONZ: „A TALMUD MAGYARUL”- jából,
A MÓZES II., 23, 20-33-BAN és V. 7., 2,22-BEN A KERESZTÉNYEKKEL SZEMBEN IS 

KÖTELEZÕEN  ELÕÍRT TÖMEGGYILKOSSÁGGAL KAPCSOLATBAN:

Részlet Luzsénszky elõszavából, ahol a saját talmud-fordításának a tárgyi hûségét igazolja:     
... „IV. Furcsa Talmud-per indult meg  1936-ban. Könyvem  1920-ban megjelent II. kiadásának 4. 
füzetébõl  makulatura  gyanánt  eladott  példányait  foglalták  le  Debrecen  táján,  s  ebbõl  emelt  az 
ügyészség  vádat.  Kérte  a  füzet  elkobzását,  ezt  azonban  mind  a  vizsgálóbíró,  mint  a  kir.  tábla 
elutasította. Erre szakértõként kihallgatta a rabbiképzõ szeminárium talmudtanárát, azonban ez is 
kénytelen volt fordításom tárgyi hûségét elismerni. A vádtanács 8469/1936. sz.  hogy határozatával 
bûncselekmény hiányában megszüntette az eljárást. A kir. ítélõtábla ezt a határozatot  11.421/l937. 
sz. határozatával jogerõre emelte.”

Milyen a Bibliában, Mózes II. 23, 25-ben szereplõ, „Jehova által megáldott (biztonsági 
= kóser) kenyér” és a „Jehova által megáldott (biztonsági = kóser) ivóvíz”, amelyek elhárítják a 
meddõséget  és gyógyítóak,  s  hosszabb életet  garantálnak? A kóser kenyér  a  vegyszermentesen 
termesztett  búzából  készült  kenyér,  amit  optimális,  fiziológiás  mértékben,  kálisómentes 
konyhasóval  sóznak, a kóser étkezésnél  alkalmazott  ivóvíz pedig a természetes  frakcionált 
desztillálástól megtisztult víz, az ókorban még ilyen volt az esõvíz:
93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a  
betegség  szó  ugyanis  ezt  a  számot  adja. De  mindezt  elûzi  egy  sóskenyér  s  rá  egy  korsó  víz. 
(Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)” 

10 a. lap. Legelõször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. ...... Izrael országa esõvizet  
iszik,  az egész világ pedig a maradékot.  Izrael országa iszik elõször és azután az egész világ,  
hasonlókép  egy  olyan  emberhez,  aki  sajtot  készít  s  az  élvezhetõ  részt  kiválasztja,  a  
hasznavehetetlent meg ott hagyja.”  

A  TALMUD  SZERINT  AZOKAT,  AKIK  A  VELÜK  EGY  ÉLETTÉRBEN  LÉVÕ  TÖBBIEKET 
TERVSZERÛ  ARÁNYBAN  „LASSANKÉNT”  KIGYILKOLJÁK  ÉS  KIRABOLJÁK,  ELSÕSORBAN  A 
MÁSFÉLE  KENYERÜK  ÉS  A MÁSFÉLE  IVÓVÍZÜK  VÉDI  A MEDDÕSÉGTÕL,  NYAVAJÁKTÓL ÉS 
ÉLETRÖVIDÜLÉSTÕL.  TEHÁT A „BÁLVÁNYIMÁDÓK” LEGYILKOLÁSÁRA A KÓSER KENYÉR ÉS 
KÓSER IVÓVÍZ ELLENKEZÕJÉT, KONYHASÓ-SÓ HIÁNYOS KENYERET ÉS AZ ELSZENNYEZETT 
IVÓVIZET KELL ALKALMAZNIUK, HA NEM AKARJÁK ÉLETVESZÉLYBE SODORNI MAGUKAT   IS.   
EZ  KIDERÜLT  A  MÉRÉSEKBÕL  IS: A  NEM  KÓSER  ÉTRENDÛ  MAGYAROK  PUSZTULÁSÁT, 
MEDDÕSÉGÉT,  ÉLETRÖVIDÜLÉSÉT A KONYHASÓ-HIÁNYOS,  ÉS  A KÁLIUMOT TÚLADAGOLÓ,  ÉS  A 
NEM TISZTA IVÓVÍZ HASZNÁLATUKON ALAPULÓ TÁPLÁLKOZÁSUK OKOZZA. KB OLYAN ARÁNYBAN 
PUSZTULNAK,  AHOGY  A  KONYHASÓ  SÓS  ÍZÉT  A  MÉRGEZÕ  KÁLISÓVAL  ÉS  A  FÛSZEREKKEL 
„PÓTOLJÁK” ÉS AZ IVÓVIZEIKET A SZENNYCSATORNÁKBÓL SZÁRMAZÓ, A KLÓROZÁST IS TÚLÉLÕ 
VÍRUSOKKAL,  S  „TERMÉSZETES  ÁSVÁNYI  ANYAGOKKAL”  (KÁLISÓ,  ARZÉN  STB.)  ÉS  IPARI, 
MEZÕGAZDASÁGI STB. EREDETÛ ANYAGOKKAL FERTÕZIK, MÉRGEZIK. 

A MA IS ÉRVÉNYES ZSIDÓ TÖRVÉNYKÖNYV TALMUD FELBUJTÁSAI A MÓZES II. 23., 20-33. 
ÉS V. 7, 2, 22. SZERINTI RABLÁSRA ÉS GYILKOSSÁGRA A NEMZSIDÓKKAL SZEMBEN:

54 b. lap.  A nemzsidók javai hasonlók a pusztához, s olyanok, mint egy gazdátlan jószág, és 
mindenki, aki elõször birtokába veszi, megszerzi azokat. (Ugyanez áll a Chosen hammispat 156, 5.  
és 271. 4. alatt.)” 

73 b. lap.  Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg, embert ölt, vagy (azzal a  
szándékkal), hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendõ. (Ugyanez áll a Makkoth 7 b.  
lapján.”  ......

Verõce, 2007. augusztus 10.
(Tejfalussy András s.k.)
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A magyar nem vallásos zsidók és nemzsidók elleni   vegyi háború   módja  
Miközben  átcserélték  részükre  az  ételeikben  és  italaikban  és  a 

gyógyszereikben  a  nátriumot  a  káliumra,  a  teljesen  méregmentes  ivóvizet 
mérgezõnek hazudják nekik, s elszennyezett, fertõzött, de „tisztának” hazudott 
vizet itatnak velük: 

Egészséges  ember  vérében  a  nátriumból  kb.  húszszor  több  van,  mint 
káliumból, ezért a szervezet a vízvesztéssel párhuzamosan ebben az arányban 
veszíti  ezeket.  Emiatt  ennek  megfelelõen  kell  (a  vízpótlással  párhuzamosan, 
fiziológiásan)  pótolni  ezeket,  lásd  pl.  a  „fiziológiás  infúziós  oldat”  (Ringer) 
ennek  megfelelõ  nátrium/kálium  arányát,  ill.  hogy  a  vallásos  zsidók  ennek 
megfelelõen étkeznek és isznak, már több ezer év óta (lásd a kosher étkezést)!

Az antifiziológiás ételek és italok forgalomba hozatalát azzal indokolta a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöksége, hogy „mivel az egész szervezetben 
kb.  annyi  a  nátrium,  mint  a  kálium,  ezeket  1/1  arányban  lenne  célszerûbb 
pótolni”. Vagyis pótoltatják a szervezetbe beépült, nem elveszíthetõ nátriumot és 
káliumot is (a káliumnak a 98%-a sejtek szerves belsõ alkotórésze, vagyis nem 
kell pótolni, a nátriumnak viszont csak kb. a 40%-a van a sejtekbe beépülve, s 
emiatt a nátrium nagy része gyorsan elveszíthetõ /az izzadsággal/.

A  fenti  csalásra  alapozva  a  nátrium  korábbi  fiziológiás  pótlásának 
megfelelõ  mennyiségû  (a  fiziológiás  szükségletnél  kb.  tízszer  több,  mérgezõ) 
káliumot  etetnek,  mialatt  a  kálium  korábbi  fiziológiás  pótlásának  megfelelõ 
mennyiségû  (a  fiziológiás  szükséglet  kb.  egytizedét  pótló,  vagyis  a  szervezet 
elektrolít  egyensúlyát  súlyosan  megzavaró)  nátriumot  pótoltatnak.  Ehhez 
kicserélték az ételízesítõ sókban a nátriumot a káliumra (megsértve vele az ezt 
tiltó MSZ-01-10007. sz. Magyar Szabványt!), s hamis „orvosi-”, „gyógyszerészi-” 
és  „természetgyógyászi”  tanácsadások  útján  is  lebeszélnek  a  konyhasóval 
fiziológiásan sózásról. Eközben a nátriumot alig tartalmazó, viszont egyébként is 
nagy  káliumtartalmú   növényeknek  a  normálishoz   képest  a  többszörösére 
növelték a s kálium tartalmát (s ezúton a növényekbõl lévõ élelmiszerekét is) a 
talajokhoz „mûtrágyaként” alkalmaztatott,  s  a növényeket is mérgezõ kálium 
sókkal (a nem vallásos zsidók részére termesztett növények esetében).

Az  antifiziológiás  étkezés  ivartalanító  és  életrövidítõ  hatásait,  a  kálium 
vegyületeket  tartalmazó  mûtrágyák  növényeket  is  mérgezõ  hatásait  számos 
ellenõrzõ  mérés  kimutatta,  a  népirtás  szervezõi  azonban ezek  eredményeit  a 
számos  esetben  pontosan  az  ellenkezõjére  hamisították,  s  csak  a  hamis 
eredményeket engedik hatásosan tanítani, publikálni a magyarok részére.
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Az  ürülékeket,  mezõgazdasági-  és  ipari  szennyezõket  tartalmazó 

ivóvizekrõl azt hazudják, hogy teljesen ártalmatlanok. Általában nem engedik 
ellenõrizni a mérgeket, s a fertõzõ vírusokat megfelelõ méréssel. Ha idõnként 
mégis bemérik is ezek nagy mennyiségét, azt letagadják. Elhallgatják a valódi 
eredményeket. Eközben azzal a akadályozzák a megbízható és hatékony ivóvíz 
méregmentesítést,  vagyis  a természet által  is  alkalmazott  vízelgõzölögtetést és 
ezúton való tiszta ivóvíz elõállítást (mely egyben a legolcsóbb is), hogy az állami 
szervek azt hazudják, azt taníttatják, hogy „életveszélyesen mérgezõ a mérgeket 
egyáltalában  nem  tartalmazó  (desztillált)  ivóvíz”.  (A vallásos  zsidóknak  azt 
tanítják, hogy mint ivóvíz, csakis a desztillált víz egészséges!) 

A  magyarországi  köztársasági  elnökök,  kormányok  és  országgyûlési 
pártok, s az Országgyûlés és az ügyészség, s a rendõrség és a bíróság vezetõinek 
a többsége is, tudatosan „zöld utat” engedtek az antifiziológiás ételek és italok és 
a  szennyes  ivóvíz  itatás  útján  folytatott  népirtásnak.  Az  alábbiakból  látható, 
hogy kik érdekeltek ez antifiziológiás étkeztetéssel való magyar kiirtásban:

Sem a vallásos zsidókat,  sem az iszlám országok lakosságát,  sem Kínát 
nem mérgezik a kálisóval való mûtrágyázással. A magyarok nyugdíjbefizetéseit 
és  ingatlanait  népirtással  megkaparintó  bûnszervezet  mellett  ezek  is  hasznot 
húzhatnak  az  utód  nélkül  „meghalt”  magyarok  „kiürült”  ingatlanai, 
termõföldjei  olcsón  megszerezhetõségébõl.  Az  elmúlt  20  év  alatt,  vagyis  a 
kálisóetetés  kezdetétõl,  több mint  600.000-rel  csökkent  a  magyarok létszáma. 
Ezeknek a népeknek a vezetõi, habár tisztában kell legyenek az antifiziológiás 
táplálkozás  népirtó  hatásával,  nem  lépnek  fel  ellene,  mert  õk  is  a  népirtás 
potenciális  haszonlesõi.  Akik  ismerik  az  antifiziológiás  táplálkozás  népirtó 
hatásait, de hallgatnak róla, azok egy tiltott vegyi háborúban is bûnsegédek!  

Az  antifiziológiás  étkeztetéssel  népirtás  fenti  módjának  a  konkrét 
bizonyítékai,  s  az  antifiziológiás  táplálkozással  való  népirtás  elleni  egyéni-  és 
kollektív védekezés konkrét módjának és eszközeinek a leírása is megtalálhatók 
a WWW.AQUANET.FW.HU internetes honlapunkon.

Budapest, 2005. március 30.                                        Tejfalussy András
dipl. mérnök, méréstani szakértõ

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG pjt 
ORSZÁGOS LÉTVÉDÕ KÖREI

1036 Budapest, Lajos u. 115., Tel./fax: 36-1/250-6064

Tájékoztatásul benyújtva a Legfõbb Ügyész kezéhez! 



KIDERÜLT A MÓZES-SOFTWARE ALKALMAZÁSA
MAGYAROK!  TÁJÉKOZTASSÁTOK  EGYMÁST (és  az  orvosaitokat,  

gyógyszerészeiteket),  hogy  a  szabadalmaztatott  „OK-OKOZAT  KALIBRÁLÁSI” 
sokáltozós méréseim alapján  KIDERÜLT,  hogy az „ivóvizek” méregtartalma és a 
klórozást  túlélõ  fertõzõ  vírusai  (1)  és  a  fiziológiásnál  sokkal  kevesebb konyhasót  
tartalmazó (2) és a fiziológiásnál sokkal több káliumot (3) tartalmazó ételek és italok 
BIOLÓGIAI VEGYI FEGYVEREK! (1) mérgezi, s befertõzi a sejteket, (2) lerontja 
a  vérkeringést,  s  (3)  elrontja  a  sejtmembránt!  Ez  a  „  vérelektrolit-rontás  ” 
megbetegíti  az  immunrendszert,  mellékvesét,  vesét,  szívet,  idegrendszert,  rákot,  
allergiát, legyengülést, elbutulást,  meddõséget, életrövidülést okoz.  Ez a valódi fõ  
oka, hogy 1970 óta 1 millióval több magyar halt meg, mint amennyi született!

„A  tudományos  viták  Alkotmányban  megengedettsége”  trükkel  fedezett,  
„véletlenszerûsített, lassú  HOLOKAUSZT”  folytatódik!  1960 óta „kell ennünk” a 
szükségtelen, gazdasági kárt is okozó  káliumvegyületekkel talajmûtrágyázás miatt  
mérgezõre nõt  káliumtartalmú növényeket.  A  80-as évek  óta kálium vegyületekkel  
pótolják a hiányzó konyhasó „sós-ízét”. Ezek antifiziológiásra növelik a nem kóser 
étkezésûek (nem zsidók és zsidók!) számos élelmiszerének, ételízesítõjének, italának a 
káliumtartalmát,  s  eközben antifiziológiásra  csökkentik számos  ételük,  italuk  (pl.  
ivóvizük)  konyhasó-tartalmát,  s  tiltják nekik  a  gyógyhatású,  biztonságosan  tiszta  
desztillált ivóvíz ivását, étkezési használatát. 

Ez  ellen  az  aljas  népirtás  ellen csak  a  kenyerek  (a  tészták  sózása)  és  az  
ivóvizek  különbözõvé  tételével  rablógyilkosságot  folytatók  egészségvédelméhez a 
Mózes II. 23. 20-33.-ban és a Talmud-ban elõírt kóser étkezés védhet meg, vagy az 
általam  leírt  „VÉR  ELEKTROLIT  OPTIMUM  PROGRAM”  (VEOP) szerinti  
létvédõ táplálkozási  mód, amelyeknél  ivóvízként  mindig méregmentes,  vírusmentes  
tiszta  desztillált  vizet  kell  használni,  fiziológiás  mértékben,  az  ételekkel  való 
fiziológiás  mértékû  konyhasó-pótlás  és  fiziológiás  mértékû  káliumpótlás  mellett.  
Mind  a  „tervszerû  lassúsággal”  betegítõ  életrövidítõ  antifiziológiás  konyhasó-,  
kálium-  és  vízpótlás  egészségi  kárait  bizonyító  népirtási  bûnügyi  mérési  
dokumentumok, mind az egyéni védekezéshez szükséges TISZTA KONYHASÓ hazai  
biztosítási  lehetõségei,  s  a  többszörösen  is  energia-újrahasznosító,  vagyis  a  
háztartásokban  legolcsóbban  mûködtethetõ,  az  IVÓVIZET  FRAKCIONÁLVA 
DESZTILLÁLÓ kislétesítmény  terv-modelljei  is  tanulmányozhatók  a 
„www.aquanet.fw.hu” internetes tudományos honlapunkon

LEGEGÉSZSÉGESEBB, LEGHOSSZABB ÉLETET KÍVÁN, a fentieket  
kinyomozó AGROANALÍZIS Tudományos Társaság pjt és Verõcei Létvédõ Kör 
részérõl is, Tejfalussy András létvédõ (dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló,  
36/1/250-6064,36/27/380-665, 36/20/2181408, e-mail: ujvizforras@freemail.hu
Verõce, 2007. június 15. Ptk. 484-487.§.  Kód: „mose-software-070615-email”)



KIDERÜLT
az egészségügyi „botránykönyvekrõl” és „élelmiszer-botrányokról”

Jó lenne, ha mindenki ismerné a néppusztulás titkos, de most már teljes körben kiderült fõ  
valódi okait. Ehelyett látványos álbotrányok vannak, hogy az egészségkárosodottak válasszanak a  
felkínált  sok  másodlagos  egészségkárosító  okból,  s  a  betegségeket,  meddõséget,  életrövidülést  
fõleg okozó konyhasó-hiányos és káliumdús ételekre s nem tiszta ivóvízre rábeszélõket ne támadják  
tömegesesen!

 A  konyhasó(nátrium)-hiányos  és/vagy  káliumtúladagoló  étkezés  elrontja  a  keringést.  
TÚLÉRZÉKENYÍTIK A SEJTEKET A TERMÉSZETES HATÁSOKNAK AZ OPTIMUMTÓL 
VALÓ KISEBB ELTÉRÉSEIRE IS.  EZ A FÕ OKA A MÉRGEZÕ, FERTÕZÕ ÉS SUGÁRZÓ 
HATÁSOK MIATTI  BETEGSÉGEK NAGYSÁGRENDEKKEL MEGSZAPORODÁSÁNAK,  meg  a 
sok szennycsatorna, amelyekbõl a folyókba és onnan az ivóvíz-vezetékekbe jutnak az ürülékkel a  
klórozást túlélõ fertõzõ vírusok, s influenza- stb. járványokat okoznak! 

A  KÁLIUM-TÚLADAGOLÁS  GÁTOLJA  A  KÜLÖNFÉLE  MÁS  ANYAGOK,  PL.  A 
KÁLCIUM ÉS A VITAMINOK SEJTEKBE BEÉPÜLÉSÉT. SOKKAL NAGYOBB DÓZIS ESETÉN 
AZONBAN  BEÉPÜLNEK.  AZ  E  TÉNYT  ÉS  AZ  ORVOSI  DESZTILLÁLTVÍZ-KÚRA 
GYÓGYHATÁSÁT  ELHALLGATÓK  IS  A  VITAMINT  ÉS  GYÓGYSZERT  ÁRUSÍTÓ  CÉGEK 
ÜZLETI HASZNÁT NÖVELIK!

Szeretném ezúton is felhívni a figyelmet arra, hogy a káliumot túladagoló ételek és italok  
fogyasztását azonnal abba kell hagyni, de a fiziológiás konyhasó-pótlásra folyamatos vérnyomás-
ellenõrzés  mellett,  fokozatosan  kell  visszatérni! (Elõzõleg  a  fiziológiás  szükségletnél  kevesebb 
konyhasó pótlása miatt  a  vér  besûrûsödött,  s  ez  a  vérnyomásnak a vérkeringés fenntartásához  
szükséges növekedésével is járt. A konyhasót visszatartó aldoszteron termelõdés lassú csökkenése 
miatt a fiziológiás mértékre lassan megnövelt konyhasó-pótlás következtében majd a vízmennyiség  
is  fiziológiás szintre nõ a vérben, s  a  felhígult  vér megfelelõ keringését a  normálisra csökkent  
vérnyomás is tudja biztosítani.) Emellett tudni kell, hogy a tiszta desztillált ivóvíz fogyasztás csak  
egészségvédõ és gyógyító hatású lehet, ha közben élettanilag optimális (= fiziológiás) mértékben 
pótolják az ételek a konyhasót. Konyhasóból a Salsola és Ringer fiziológiás infúziós oldatok 2 liter  
desztillált vízben oldva 18 gramm konyhasót juttatnak be  a betegekbe naponta, a sportolóknak 15-
25 gramm kell, tehát ennyi az optimális.

A  www.aquanet.fw.hu tudományos  honlapunk  bemutat  a  vízszennyezéssel  veszélyeztetett  
személyek,  családok  részére  egy jól  bevált,  többszörösen energia-  újrahasznosító  ivóvíz-átpárló  
háztartási kislétesítményi terv-modellt (licenc), melynek alkalmazásával étel-ital és ivóvíz céljára 
legolcsóbban  lehet  desztillálni  a  vezetékes-ivóvizet,  az  ásott  kutak  vizét,  vagy  a  háztetõn  
elszennyezõdött esõvizet. 

Verõce, 2007. augusztus 10.                                       Tejfalussy András

MAZSIHISZ helyetti kárelhárításként     (Ptk. 484-487.§.) kapta: az Egészségügyi Miniszter  
és a nem kóser étkezésüek nátrium- és kálium pótlásának a  mértékét a fiziológiásnak az 
ellenkezõjére torzító Dr. Rigó János „mértékletességi” tanácsait, s a káliummal mérgezést  

„ellenasúlyozó” termékek burkolt reklámjait a  keresztények felé (ma is) közvetítõ Mária Rádió 
Magyarország vezetõje. (Code: BotranyKonyvFelrevezet070810) 



ÉLETRÖVIDÍTÉS ESETÉBEN IS KÖTELEZÕ A KÁRTÉRÍTÉS!
Nyílt közérdekû bejelentésként kapja : dr. Sólyom László köztársasági elnök

(Code: Libya-Solyom-karterites-070731)

Egy-egy  líbiai gyermek életének a  libai  egészségügyi  intézmények külföldi 
alkalmazottai  közremûködésével  „gondatlanságból  lerövidítése”  gyermekenként     1   
millió  dollár  kártérítés  napokban  kifizetésével járt az  adott  életrövidítésben 
Líbiában  közremûködõ,  s  EMIATT  HALÁLRAÍTÉLT  állampolgáraik  helyett  a 
kártérítés kifizetését magukra átvállaló Európai Unió illetékes országai a részérõl. 

Az  Európai  Unió  nem  köteles  diszkrimináció  mentesen alkalmazni  saját 
országain  belül,  az  itt,  ill.  a  csatolt  mellékletben  leírtak  szerinti  életrövidítõ 
„egészségügyi  eljárások” miatt  lerövidült  életû  (a  nem kóser  étkezésû) személyek 
esetén is ezt, a kiderült kártérítési normát? Az Európai Uniós jog szerint köteles!

A www.aquanet.fw.hu internetes tudományos honlapunk bizonyítékai szerint 
hazánkban a kálisónak a legkisebb mennyiségét is valamennyi étkezési sóban tiltó 
MSZ-01-10007-82.  szabványt  sértõ,  20-98% kálisót  is  tartalmazó  sterilizáló, 
életrövidítõ étkezési sókat árusítanak a nem kóser étkezésûek részére. Az illetékesek 
évtizedek óta nem hajlandók a szigorúan ellenõrzötten kálisómentes szabványos sók 
megjelölésére.  Ráadásul  a  fiziológiás  konyhasó-  és  káliumpótlást  és  a  desztillált 
ivóvizet  egészségre  károsnak  híresztelik  és  nem  hajlandók  ezt  a  hazudozást 
beszüntetni. Miért? Azért, mert Kun Béla óta, egy a fasiszta Alliance Israelitée-nek 
tulajdonított, s 1910-ben „a magyarok Magyarországról végleg kiirtására, kiûzésre” 
meghirdetett aljas országhódítási programot valósítanak meg?

A nem kóser étkezésûek (zsidók és nem zsidók) magyarországi életrövidülése 
alapján az Európai  Unió és/vagy a  Magyar Állam éppen annyira  kárfelelõsséggel 
tartozik a károsultak családjai felé, mint ahogy azt Líbia esetében elismerték. Ezért a 
Talmudból a népirtás ezen módját jól ismerõ  MAZSIHISZ helyett is követelem, a 
Polgári Törvénykönyv (Ptk. 484-487. §.) alapján, hogy a büntetõbíróság ítélje el az 
adott  életrövidülésért  felelõs  valamennyi  személyt,  s  a  mulasztásaik  miatt 
megrövidült életû minden egyes nem kóser étrendû zsidó és nem zsidó személynek 
(vagy örököseinek) fizessenek 1 millió dolláros kártérítést! 

Szakmai konzultáció, honlap CD-másolat  : AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja pjt. E-mail: 

ujvizforras@freemail.hu. Tel.: 06-20-2181408. Tejfalussy András dipl. mérnök, 
méréstani szakértõ feltaláló, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

Mellékelt iratok: „Code: PannonhalmiApát070727” és a mellékletei. 

Verõce, 2007. 07. 31.                                              Tejfalussy András s.k.   
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Magyar Tudományos Akadémia
Budapest, V., Roosevelt tér 9.

Nyílt levél, Vizi Szilveszter elnök kezéhez

Tematika: Vizi E. Szilveszter MTA elnök 15.044/Jog/2006, E-43/2006. iktatószámú 
2006. 02. 03-i, hozzám címzett állásfoglalása. 

Elnök Úr!
Szükségesnek tartom, hogy a tények felsorolásával is reagáljak arra, hogy Ön 

szerint, Ön nem tartozik fellépni sem az általunk feltárt tudományos csalások, vagyis 
bûncselekmények  megszüntetése  érdekében,  sem  pedig  az  azokat  elkövetõk  által 
ellenem  közzétetetett  rágalmazó  akadémiai  etikai  bizottsági  határozatuk 
érvénytelenítésére.

Ezúton  bûnügyi  szempontból  is  értékelve  a  Tudományetikai  Bizottság  által 
ellenem közzétett 2/2/2002. (X. 28.)TeB. számú, mindmáig érvényében fenntartott, 
engem  rágalmazó,  minden  mondatában  hamis  „etikai  határozatot”,  ezúton 
tájékoztatom a közvéleményt is az internet útján, hogy az etikai bizottság állításaival 
szemben,  a  www.aquanet.fw.hu internetes  tudományos  honlapunkon  közzétett 
konkrét bizonyítékok szerint  a következõk a valós tények,  a „KIDERÜLT” címû 
mellékletben leírtaknak is megfelelõen:

1.  Csalásban  bûnsegédkezés,  hogy  a  hazai  termõtalajok  kálium  készletének 
periódikus feltöltése ürügyén a Magyar Tudományos Akadémia hozzájárul az 1/3 és 
hasonló nitrogén/kálium (N/K) tartalmú mûtrágyák (8/16/24 N/P/K mûtrágya, 13/46 
N/K  izraeli  kálium-nitrát,  5/10/25 N/P/K  MULTICARE,  stb.)  általános 
használatához, elhallgatva, hogy Kína és az iszlám országok 20/1 feletti N/K arányú 
mûtrágyahasználattal biztosítják az optimális termést. Hazánkban 1-6% kálium van a 
termõtalajokban,  vagyis  kb.  150.000 kg  a  természetes  kálium  készlete  egy  2% 
káliumtartalmú  1000 négyzetméteres kert  5 méteres termõrétegének, ami sok száz, 
ezer évekre is ingyenesen biztosíthatná a növények számára optimális, kb. 90 mg/kg 
oldatban lévõ káliummennyiséget. 
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2./  Tudományos  kutatók  javaslatára,  több  tízmilliárd forint  kedvezményes  hitelt 
használtak  fel  állami  részrõl  a  gilisztákkal  etetett  szervestrágyából  közvetlenül,  a 
giliszta  emésztési  folyamata  útján  „humusz  termeltetésre”.  Ehhez  létrehoztak  egy 
szabványt,  amelyben olyan „humuszmérõ mûszernek” az  alkalmazását  írják elõ a 
giliszta ürülék humusztartalmának a mérésére, amelyik mûszer biztosan összetéveszti 
a szervesanyagokat a „humusszal.” Ezúton felcsalták a humuszt termelni (biológiai 
okokból)  nem  képes  közönséges  (Eisenia  Foetida)  trágyagiliszták  árát  a  korábbi 
gilisztaárnak kb. a harmincszorosára. A valójában nem humusz gilisztaürüléket (állati 
trágyát)  „talajhumusz”  áron  árusították.  A  csalás  kiderülése  után  ráfogták  a 
„biohumusz” és a „humusztermelõ giliszták” eladhatatlanná válását a szokásos piaci 
kereslet-kínálat  változási  folyamatok miatti  ármozgásra.  A hamis tulajdonságokkal 
felruházott  gilisztákat  ez  által  a  felcsalt  áron megvásároltatók,  s  az arra felbíztató 
hitelezõk  kifosztották  a  biológiailag  lehetetlen  humusztermelésre  felbíztatott  több 
tízezer magyar családot, sokakat öngyilkosságba hajszoltak, vannak olyanok, akiket a 
mai napig is fosztogatnak a hitelezõk.

3./ A Medicus Anonymus családorvosi havilapban (’99/március VII. évf. 3. szám) 
Dr.  Rigó  János akadémikus,  az  Országos  Dietetikai  Intézet  igazgatója  azzal 
reklámozza  étkezési  célra  a  40% kálisót  tartalmazó  VIVEGA-t,  hogy:  „A 
táplálkozási ajánlások a nátrium- és a káliumfogyasztás kívánatos arányát  1 : 1-ben 
jelölik meg”. .... „az MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottsága az OÉTI és a 
Magyar  Táplálkozástudományi  Társaság  közremûködésével  1988-ban  összeállított 
Táplálkozási  Irányelvekben  a  következõkben  hangsúlyozza  a  sófogyasztással 
kapcsolatos állásfoglalását: „Kevés sóval készítsük az ételeket, utólag ne sózzunk, a 
mérsékelten sós ízt nagyon gyorsan meg lehet szokni. Különösen kerüljük a sózást a 
gyermekeknél,  mert  az  ekkor  kialakult  ízlés  az  egész  életre  kihat.  A fogyasztásra 
szánt  élelmiszerek  közül  válasszuk  a  kevésbé  sózottakat,  az  ételek  változatos 
ízesítésére használjunk fûszereket”. ....”Ezen elvek gyakorlati megvalósítását segíti 
elõ a csökkentett nátriumtartalmú sókeveréket, káliumot, magnéziumot, zöldségeket 
és fûszerkeveréket tartalmazó VIVEGA ételízesítõ. .... A napi ételízesítéshez ajánlott 
mennyiség kb. 8 gramm, ami 1360 mg nátrium- és 1600 mg káliumfelvételt jelent.”

Elhallgatták,  hogy  az  OÉTI  által  végeztetett  klinikai  vizsgálatok  során  0,8  -1,6 
gramm kálium oldat megitatása 10 személy közöl 10-nek rontotta el a vesemûködését 
és (emiatt) a „csak” 1,6 gramm már mérgezõ szintre vitte a vérük 
káliumtartalmát (5 mmol/liter fölé).
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Ezeket a méréseket letagadta az OÉTI a rendõrség felé adott hamis szakvéleménye 
útján, s az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága is. Az OÉTI-tõl 
beszerzett  mérési  dokumentációból  az  MTA Elnökségi  Titkársága  a  Semmelweis 
Orvostudományi  Egyetem  (Dr.  Karádi  István  methabil,  a  Kútvölgyi  Kórházi 
fõigazgatója  és  Dr.  Nagy  Elemér  akadémikus  fizikaprofesszor  bevonásával  maga 
megállapította,  hogy szignifikánsan mérgezõ hatásúak voltak a feloldva megitatott 
0,8 -1,6 grammos káliumadagok, mert meghaladták a vese mérgezõ kálium többlet 
eltávolítási sebességét. A Magyar Tudományos Akadémia azért ajánlja a szervezetben 
lévõ  nátrium  és  kálium  arányában  való  nátrium  és  káliumpótoltatást,  mert 
elhanyagolja,  hogy az  emberi  szervezetben a  kálium  98%-a  ún.  nem kicserélõdõ 
kálium, vagyis a sejtek szerkezetébe be van épülve, a nátriumnál pedig épp fordítva 
van. A Ringer oldat 30/1 konyhasó/kálisó aránya az élettanilag optimális pótlás, több 
kálium mellé  több  konyhasó  is  kell,  viszont  napi  kb.  0,6 gramm kálium pótlása 
szükséges  csak  (2 liter  Ringer  oldat  káliumtartalma)  étkezés  esetében  is,  a  többi 
felesleg,  amelyet  el  kell  távolítani.  Egészséges  felnõttnél  is  megjelenik  az  EKG 
torzulás,  ha  a  szájon  át  bevitt  kálium  beviteli  sebessége  5  -  8 gramm/nap 
kálisóbevitelnél  gyorsabb  (2,2  -  3,5 gramm/nap-nál),  lásd  a  Belgyógyászat 
alapvonalai 2-ben (Prof. Dr. Magyar I. és Prof. dr. Petrányi Gy.). A magas vérnyomás 
Prof. Issekutz Béla, Kossuth-díjas egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia 
r. tagja által írt „Gyógyszertan és Gyógyítás” címû tankönyv szerint csak kezdetben 
csökken a kálium bevitel  fokozásától,  s  akkor is  annak szívgyengítõ hatása miatt, 
utána viszont a korábbinál is magasabbra nõhet. (MEDICINA Könyvkiadó, Budapest, 
1957., ötödik, teljesen átdolgozott kiadás,  345. oldal.). Határértékezési csalás az 1:1 
nátrium : kálium -pótlási arány is, s az is, hogy hol napi  7,9 gramm, hol napi  18 
gramm,  hol  pedig  napi  70 gramm (értsd:  akár  egyszerre  beadott)  szájon  át  való 
kálium  bevitel  felett  állítják  mérgezõnek  (az  OÉTI  egyazon  rendõrségnek  írt 
szakvéleményén belül is) a káliumbevitel sebességet. 

4./  1976-ban, „A hazai kutatómunka hatékonyságának a megsokszorozása” címmel 
Dr. Stefán Mihály (azóta: akadémikus), mint a Csepel Mûvek mûszaki vezérigazgató-
helyettese készíttetett egy kiadványt az általam szabadalmaztatott kutatás gyorsítási 
gradiensváltozós  kombinatorikáról,  s  annak  alapján,  Dr.  Pál  Lénárd  akadémikus 
(1976. dec. 15-én kelt, Ig. 683/76./M-1236/76. KFKI/CsM ikt. sz. ügyirat) javasolta 
az  általam feltalált  és  az  MTA martonvásári  Mezõgazdasági  Kutató  Intézete  által 
1974 óta  alkalmazni  kezdett,  a  CE-781.  alapszámú  (1970.  szept.  22.)  magyar 
szabadalmi bejelentésemben,
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és az arra elnyert francia szabadalmamban (71.34109, 1972. szept. 24.) egyszemélyi 
szerzõként  általam  feltalált  és  leírt,  ezen  szabadalmam szerinti  kutatás  gyorsítási 
software-nek  az  általános  bevezetését.  Ezek  után  a  nevem  meg  sem  említésével 
jelentették  e  kutatás  gyorsítási  software-t,  mint  fejlesztési  eredményt  egy  állami 
célprogram  jelentésben  („Beszámoló  jelentés”,  A  gabonatermesztés  fejlesztése 
OKKFT-A/9. program 1981 évi teljesítésérõl,  programmegbízott: Dr. Szániel Imre, 
Szegedi  Biológiai  Kutató  Intézet  igazgató,  programfelelõs:  Dr.  Dénes  Lajos,  a 
Mezõgazdasági  és  Élelmezésügyi  Minisztérium,  miniszterhelyettese):  ...d./ A 
kutatómunka  során  több  új  berendezés,  módszertani  jellegû  eredmény,  és  új 
megállapítás  született.  Ezek  közül  a  következõk  érdemelnek  figyelmet:  Gradiens 
(inhomogén) fitotron kamra. A találmány alkalmazásával a kutatási cél egyszerûbben 
és  gyorsabban,  a  szokásos  kísérleti  felület,  egyedszám  és  anyag  törtrésze 
felhasználásával  érhetõ  el.  Lehetõség  nyílik  elõzõleg  megoldhatatlannak  látszott 
optimálási feladatok elvégzésére is.”...

1976-ban a Csepel Mûvek Fémmûve átadta az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem 

Szerveskémiai Tanszékének használatra a fent említett és a 1112. alapszámú 1976-os 

elsõbbségû  szabadalmam  szerinti  kutatás  gyorsítási  software-met  is,  és  annak 

segítségével  nagyságrendekkel  felgyorsultak  a  peptidkémiai  kutatások.  Errõl 

szerzõdés és tanszéki szakvélemény és angol nyelvû tanszéki publikációnk is látható 

az internetes tudományos honlapunkon (www.aquanet.fw.hu).  Dr.  Furka Árpádot, 

aki  ezen  kutatás  gyorsítási  software  általa  elrontott  (random  elemekkel 

megbízhatatlanná  tett)  változatának  általa  ”1980  után  feltalálásával,  de 

szabadalmaztatni  elfelejtésével”  állt  elõ  az  MTA elnöke,  Ön  által  is  szervezett 

televíziós  „Mindentudás  Egyetemi  elõadásában,   már  többször  is  megkísérelték 

Nobel-díjhoz  juttatni,  az  általa  elrontott  és  „kombinatorikus  kémiának”  átnevezett 

kutatás gyorsítási software-rel kapcsolatos szerzõségi elsõbbségem eltitkolásával. 

1977.  áprilisában  10 éves keretszerzõdést írt alá a Magyar Tudományos Akadémia 
Számítástechnikai Kutató Intézete (SZTAKI) a Csepel Vas- és Fémmûvekkel (CSM), 
melyet  SZTAKI  részérõl  Dr.  Vámos  Tibor  akadémikus,  CSM  részérõl  pedig  Dr. 
Stefán Mihály CSM mûszaki vezérigazgató-helyettes írtak alá.
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Ezúton  Dr.  Stefán  Mihály  átadta  az  addigi  software  és  hardware  kutatási  összes 
eredményemet  a  SZTAKI-nak,  amit  a  szerzõdés  alábbi  2.2. pontja  bizonyít: 
...”automatikusan  kutató  számítógéprendszer.  SZTAKI  közremûködik  inhomogén 
számítógép-rendszer - anyagok technológiai paraméterektõl függõ anyagjellemzõinek 
automatikus kutatására, vizsgálatára - gyártmány és gyártásfejlesztési munkáiban”.
A  szerzõdés  2.2.  pontjában  megjelölt  „automatikusan  kutató 
számítógéprendszer”,  és  „inhomogén  számítógép-rendszer  -  anyagok 
technológiai paraméterektõl függõ anyag- jellemzõinek automatikus kutatására, 
vizsgálatára”  téma  az  én  Csepel  Mûvek-i  és  országos  pályázataimban  és  a 
szabadalmi bejelentéseimben, s a IX. Kohászati Napokon (Balatonaliga, 1977. 
május 2-5.) plenáris elõadóként, „A mesterséges inhomogén paramétereloszlások 
hatása és az anyagkutatások hatékonysága” címû elõadásomban bemutatott és 
utána több nyelven írásban is megjelent, a szabadalmaimban szereplõ hardware 
és software megoldásaimat jelenti. 
Ehhez képest meg sem említik a nevemet a SZTAKI által ezen a területen folytatott 
fejlesztések során létrejött eredményekkel kapcsolatban az MTA SZTAKI-nál ezeket 
megismerõ Dr. Roska Tamás és társai, így például az Országos Találmányi Hivatal-i 
TE-909.  alapszámú „G.T.S. Jelenítõ Analizátor’”címû szabadalmi bejelentésemben 
(1978.  augusztus  9.) leírt,  általam feltalált  GTS-elvû analóg-digitál  (periódikus 
gradiens-hullám  koordinátás)  új  optikai  számítógép-  hardware  és  -software 
megoldásaimmal kapcsolatban sem.

5./  Tény, hogy a „gilisztákkal  humusztermeltetés” csalását a Magyar Tudományos 
Akadémia a mai napig is szó nélkül hagyta, s mivel a bíróságok szakmai vitákban 
nem kompetensek, emiatt a csalást megszervezõ agráregyetemi kutatók a bíróságok 
elõtt „tudományos vitának” tüntethetik fel a giliszták humuszt termelni tudását vagy 
nem  tudását,  a  jelenlegi  Alkotmányra  hivatkozással,  amely  szerint  kizárólag  a 
tudományos fórumok illetékesek dönteni tudományos igazságok kérdésében, s ezt az 
adott  ügyekben erõsen  korrumpáltnak tûnõ hazai  bûnüldözési  szervek hajlamosak 
úgy értelmezni, hogy a tudományos csalási alapú vegyi fegyver alkalmazási, orvosi, 
stb. bûncselekmények ügyeiben is.
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A hamis  akadémiai  határozatnak  és  fenntartásának  az  ügyét,  mint  folytatólagos 
becsületsértést és nekem, de Magyarország lakosai többségének is, s ma már az 
Európai Uniónak, sõt a Világ legnagyobb részének, legtöbb népének különösen 
nagy  kárt  okozó,  tudományosan  szervezett  és  fedezett  csalást tulajdonképpen 
büntetõbíróságnak kellene tárgyalnia. A hazai bíróság azért is alkalmatlan a pártatlan 
ítélkezésre, mert a hazai Alkotmány lehetõvé teszi az ilyen ügyek kivonását a bírósági 
hatáskörbõl.  Kérem Önt,  az MTA elnökét,  hogy másolatban adja ki  részemre az 
MTA Etikai  Bizottság hamis  határozatában hivatkozott  ún.  „részletes  vizsgálat”  
teljes iratanyagát, hogy megállapíthassuk, hogy konkrétan kik tagadták le, hazudták 
szembe  a  fenti  tényeket,  kik  tartják  fenn  folyamatosan  az  ellenem  közzétett 
RÁGALMAZÓ hamis határozatot,  a  kutatási  hatékonyság megsokszorozó kutatási 
létesítmény terv és software TALÁLMÁNYAIM helyesen alkalmazásának a minél 
tovább  megakadályozására,  s  ezúton  az  Európai  Unió  pénzeinek  is  a  további 
pazarlására, s arra, hogy ezáltal tudatosan a magyar lakosságból, de Európa, Ázsia, 
Afrika (kivételek az iszlám országok és Kína),  Amerika  és Kanada és Ausztrália 
kóser  étkezéssel  nem  védett  lakosait  végzetes  gazdasági  és  egészségi  csõdbe 
juttassák.

Verõce, 2007. 06. 26.  Tejfalussy András s.k.
A melléklet (részlete)

KIDERÜLT
Az  1981-ben  alakult  Agroanalízis  Tudományos  Társaság 

Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenõrzõ  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 melléklet teljes szövegét lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon!)

Verõce, 2007. április 07.                                          Tejfalussy András dipl. 
villamosmérnök, méréstani szakértõ
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Magnófelvételrõl  leírva,  a   Tejfalussy Andrással,  az  AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja GMK elnökkel a Szabad 
Európa Rádió által készített, s 1990. július 6-án, 7.10-kor, a „FÖLDKÖZELBEN” címû mûsorban 
szereplõ interjúnak a teljes szövege:

AGRÁRFÓRUM

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

Meglepetéssel olvastam egy amerikai szakfolyóiratban a következõt: ahogy a talaj hõmérséklete 
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 ún. „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. 
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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.
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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 
menyiségeket 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 aról, 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 elemét  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. 
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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 leírás hiteléül:

Verõce, 2007. 07. 07.

Tejfalussy András

P.s.:  Mellékletként csatoltam a fenti irathoz a mérgezõ kálium használattal kapcsolatos további 
kutatómunkáink leglényegesebb megállapításairól, a t. Fejér Megyei Bíróság részére is, ahol a nem 
kóser étkezésûek mérgeztetésének a kormányszintû felelõsei ellen ezúton is szorgalmazom a hazai 
büntetõbírósági,  vagy ha  ezt  nem engedik,  akkor  a  társadalmi  szintû  és  a  nemzetközi  bírósági 
bûnügyi  vizsgálatot  is:  a  Verõcei  Létvédõ Kör  részérõl  2007.  07.  04-én  közzétett  „MAGYAR 
HOLOKAUSZT  ELHÁRÍTÁS”  címû  közérdekû  kárelhárítási  tájékoztató  kiadványunk  és  a 
www.aquanet.fw.hu internetes  tudományos  honlapunk  mérési,  jogi  és  politikai  dokumentumai 
alapján.

Verõce, 2007. 07. 16.

Tejfalussy András dipl. mérnök s.k.
(feljelentõ felperes)



„SÖTÉTSÉG DÉLBEN”
címmel van egy könyv, melyet magyarra is lefordítottak. A szerzõ szerint lehet, 
hogy újabb háborúhoz vezethet, ha elõnyben részesítik a kálisóval mûtrágyázást. 
(Arthur Koestler: „Darkness at Noon” Copyright: Jonathan Cape, 1940.): 

...  „Nem  sokkal  ezelõtt  fõbelõtték  legfõbb 
mezõgazdasági  szakértõnket,  B.-t  és  harminc 
munkatársát,  mert  kitartott  nézetei  mellett,  
miszerint  a  nitrát-mûtrágya  jobb,  mint  a  káli-
mûtrágya.  Egy  központosított  mezõgazdaságú 
országban természetesen óriási  jelentõsége van 
annak,  hogy  a  nitrát-  vagy  a  káliumûtrágya 
mellett döntenek-e, könnyen lehet, hogy emiatt  
fog  kitörni  a  következõ  háború.  Ha  a  Nagy 
Egyesnek  igaza  volt  a  mûtrágya  kérdésében,  
akkor a történelem fel fogja oldozni õt, és akkor 
ennek  a  harmincegy  embernek  a  kivégzése 
semmiségnek fog tûnni. Ha viszont tévedett . . .”
A szerzõ által írt elõszó szerint: „E könyv szereplõi képzeletbeli személyek. A 
történelmi viszonyok azonban, amelyek tetteiket meghatározták, valóságosak. N. 
Sz. Rubasov élete sokak életének szintézise, akik áldozatul estek az úgynevezett 
moszkvai pereknek. Közülük számosan személyes ismerõsei voltak a szerzõnek. 
Könyvét az õ emléküknek ajánlja.
Párizs, 1938 október-1940. április”.

Code: Koestler1940Idezet
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Idefigyeljen Mikola István!
Maga, volt kórházszövetségi elnökként, s volt miniszterként és FIDESZ-es, orvos fõszakértõként is 
tudatosan  bûnsegédkezik-e  a  magyarokat  irtó  talmudisták  által  folytatott  tömeggyilkosságban 
azáltal, hogy mind a mai napig sem jelentette fel az általam Varjas Andrással magának, a Budapest 
III. ker. Lajos u. 115-ben lévõ Agroanalízis Tudományos Társaság gmk irodámban személyesen 
bemutatott (amirõl Ön emlékeztetõt is kapott!) OÉTI által végeztetett, a „REDI-só” (e vegyszer a 
konyhasónak  csak  az  ízét  pótló,  99%-ban  káliumvegyület-tartalmú,  vér-,  vese-  és  szívméreg!) 
hatását ellenõrzõ mérésekkel, s a Gyógyszerkutató Intézet által végeztetett, a „Kálium-R” tabletta 
hatását ellenõrzõ mérésekkel, amelyek során nagy gyakorisággal megmérgezték az embereket, s 
emellett  számos  orvosi  tankönyvvel  is  dokumentált  „orvosi  népirtási  bûntettet”,  s  az  annak 
eszközeit, a szabványellenes, konyhasó helyett a mérgezõ kálisót tartalmazó és emiatt életrövidítõ, 
ivartalanító hatású „nem kóser étkezési sókat” ajánló, engedélyezõ és forgalmazó bûnözõket? Ezért 
nem  méltatta  válaszra  Ön  és Pelczné  Gál  Ildikó sem,  amikor  (Dr.  Für Lajos  miniszter  úr 
javaslatára) nemrég újra megkerestem Önt e-mail útján is ez ügyben, s Pelczné címére, a mérési- 
stb.  bizonyítékokat  tartalmazó www.aquanet.fw.hu internetes  tudományos  honlapunk  CD-
másolatát is benyújtottam az Országgyûlés Iktatóirodájánál, hogy szíveskedjenek segíteni a nem 
kóser étkezésû zsidókat és nem zsidókat országgyûlés által is jóváhagyva (1992. dec. 8-án, a 8253. 
sz. hamis miniszteri  válasz alapján) megmérgeztetés leállításában, és a mérgeztetést szervezõ és 
fedezõ  orvos-  és  agrokémikus  és  jogász  stb.  akadémikusok  és  egyetemi  tanárok  és  fogyasztó 
védelmi felügyeleti, egyházi, országgyûlési, minisztériumi, önkormányzati, rendõrségi, ügyészségi, 
bírósági,  ombudsmani,  köztársasági  elnöki  és  média  stb.  szintû bûnsegédeik  büntetõbíróság elé 
állításában? Ugyanis velük szemben állítólag csak akkor emelhetne vádat sikerrel valamely nem 
korrupt ügyész (személyes megbeszélésünkön dr.  Györgyi Kálmán, mint akkori legfõbb ügyész 
közölte velem ezt), ha miniszter is tesz feljelentést. Ebbõl a szempontból a volt miniszterek (és a 
volt  miniszterelnökök) is  illetékes feljelentõk lehetnek,  bár ahogy a közmondás is  tartja:  „Nem 
akarásnak nyögés a vége”....

1940-ben  már  leírták  (Arthur  Koestler:  Sötétség  Délben),  hogy  a  következõ  világháború, 
valószínûleg, a már az ún. „moszkvai perekben” is szabotázs-bûnügy témaként szereplõ, a mérgezõ 
kálisóval  elkezdett  „talaj  mûtrágyáztatás”  mezõgazdasági  termelési  önköltség  megtöbbszörözõ 
hatása,  s  az  azzal  mérgezett  ivóvizek  és  élelmiszerek  károkozása  következtében fog  kitörni.  A 
világháború  késõbb  (a  mérések  bizonysága  szerint  valóban  emiatt!)  ki  is  tört,  s  ezért  lett  a 
„holokauszt” is.  Maga és  társai  egy új,  az  elõzõ kisebbnél  sokkal  nagyobb zsidó holokausztot 
akarnak elõidézni a mózesi-talmudi népirtási programok tudatosan minél tovább folytattatásával?!  

Melléklet: KI „MINDENKI HÜLYE” MÉG? (Code: HolokausztSajnalasFlj070603)

Verõce, 2007. 06. 05.
Tejfalussy András s.k.

Másolatot kap: Pelczné Gál Ildikó FIDESZ alelnök



NYÍLT LEVÉL                                                                      Code: HorvathAgnesKcsalas070531
Egészségügyi Minisztérium Miniszter                                           Tárgy: kötelezõ segítségnyújtás

Tisztelt Horváth Ágnes!
Mint általa felkért parlamenti szakértõk, Varjas András fizikus kollégámmal 1992-ben dr. 

Kovács Pálnak adtuk át interpellációs célra az OÉTI, Bíró György által irányított hazai klinikai 
ellenõrzõ mérések dokumentumait. 

Ezek a mérési adatok azt bizonyították, hogy 2 - 4 gramm/nap szájon át bejuttatott kálisó, 
(Redi-só)  kálium-beviteli  sebesség is  – olyan nagyon  vesemérgezõ volt,  hogy már ennyitõl  is 
mindegyik egészséges felnõttnek is megnõtt a víz-visszatartása (a megivott fél liter víz fele 5 óra 
alatt  sem távozott),  vagyis  lecsökkent a vizelet-kiválasztásuk. A  4 gramm/nap kálisó-beviteli 
sebesség esetén mindegyikük vérében az 5 mmol/liter mérgezettségi küszöbnél magasabbra nõtt a 
káliumtartalom (hyperkalaemia). A 2 - 4 gramm/nap sebességgel szájon át bejuttatott kálisótól 
pedig 4  enyhe  veseléziós betegbõl  3 mérgezõdött meg annyira erõsen, hogy az orvosok nem is 
merték folytatni a kálisóval etetést (extrem hyperkalaemia) 6 napon túl.

Az  OÉTI  csalása cím  alatt  tanulmányozhatók  a  www.aquanet.fw-hu internetes 
honlapunkon azok a miniszteri és OÉTI-s és ÁNTSZ-es parlamenti és rendõrségi szakvéleményeik, 
amelyekben minisztériumi szinten letagadták e méréseket és azt az ILSI publikációt, ami szerint 
szájon át bejuttatott káliumnál 7,9 gramm/nap kálium beviteli sebesség (vagy nagyobb) mérgezõ. 

A Magyar I. – Petrányi Gy. professzorok által szerkesztett egyetemi orvosi  tankönyv (A 
Belgyógyászat  Alapvonalai-2)  szájon  át  bejuttatott  kálium  esetén  az  5  -  8  gramm/nap  kálisó 
beviteli sebességet (=  2,2 - 3,5 gramm/nap káliumbeviteli sebességet) s természetesen az annál 
nagyobbat is, egészséges felnõttnél is EKG-t torzító, szívmûködést rontó hatásúnak nevezi meg. 

A Varga Péter professzor által szerkesztett „Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata” 
címû tankönyv pedig a vérbe bármely úton bejutott 0,8 - 1,6 gramm/óra, ill. 11 gramm/nap vagy 
annál gyorsabb kálium bejutást (sebességet) jelöli meg veszedelmesen mérgezõnek.

Dr.  Issekutz  Béla  gyógyszertan  könyve  pedig  leszögezi,  hogy  a  kálisónak  a  vérbe 
bejuttatása  eleinte  a  szív  mûködését  rontó hatásával  vérnyomást  csökkentõ,  de  késõbb  az 
eredetinél magasabbra növeli a vérnyomást. 

A „Technika  a  Biológiában”  8.  kötetének  „A  mellékvesekéreg  biológiája”  fejezetében 
Nobel-díjas kutatóknak,  s  több mint  60  kutatási  publikációnak a  mérési  adatai alapján  azt 
ismertetik,  hogy a fiziológiásnál kevesebb konyhasóval és a fiziológiásnál több kálisóval etetett 
emberek és állatok fokozatosan elveszítik  a  stresszel  szemben védekezõképességüket,  pusztulni 
kezd a veséjük, romlik a szívük és vérkeringésük, magas lesz a vérnyomásuk, bõrbetegségek és 
idegbetegségek,  meddõség is  sújtja  õket,  esetleges  magzataik  nemi  szervei  eltorzulnak,  a 
felnõttek szexuális nyomorékok lesznek, rövidül az életük, a mérgezett populációk  kipusztulnak.

Szíveskedjék megnevezni azokat a hazai ételízesítõket, melyekben – vérnyomást csökkentõ 
hatására stb. alapozva –  a konyhasót részben vagy egészen kálisóval pótolják,  s szíveskedjék 
megnevezni azokat a hazai étkezési sókat is,  amelyekben biztosan nincs kálisó, vagyis amelyek 
megfelelnek a min. 97 % konyhasó-tartalmat elõíró és a kálisó legkisebb mennyiségét is minden 
étkezési sóban tiltó Magyar Szabványnak (MSZ-01-10007-82).  Kérésemet a közérdekû adatok 
megismeréséhez való állampolgári jog tiszteletben tartásával sürgõsséggel szívesedjék kezelni! 
Melléklet: KIDERÜLT 

  Verõce, 2007.05. 31.                    Tejfalussy András s.k. dipl. mérnök méréstani szakértõ 
LÉTVÉDÕ CIVIL KONTROLL (Ptk. 484-487. §.)
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2/1. Code: DombiEva070715
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
1011 Budapest I., Fõ u. 44-50.

T.c. Dr. Dombi Éva úrhölgy, közigazgatási jogi tanácsadó részére

Tárgy: személyes tájékoztatás

Kedves Éva!

Az  általam nemzetközileg  szabadalmaztatott  ok-okozat  kalibráló  „Antirandom”  mérések 
eredményei alapján kiderült egy „étkezési reformokra” alapozott „Magyar Holokauszt”, amely ellen 
csak a kóser étrendûek védettek. E népirtás lényegében a Mózes II. 23. 20-33-ban leírtak szerinti 
lassított,  véletlenszerûsített  „élõhely  elbirtoklási”  népirtási  módszernek  felel  meg.  Közben  a 
„biztonsági ivóvíz” és a „biztonsági kenyér” védi a kóser étkezésûeket. A Talmudból kiderül, hogy a 
biztonsági ivóvíz nem más, mint a teljesen tiszta esõvíz, vagyis a frakcionálással desztillált víz, s a 
biztonsági kenyér pedig a konyhasóval erõsebben (fiziológiásan) sózott kenyér, ill. tészta, s ezek 
önmaguk  is  elhárítják  a  meddõséget,  a  betegségeket  és  a  lehetõ  leghosszabb  életet  tudják 
biztosítani.

Vagyis a nem kóser étrendûek védekezéséhez a 100 Co-os gõzébõl visszahûtött vírusmentesített, 
méregtelenített víz és „biztonsági sóval” készített étel és ital is szükséges. (Fõleg a kenyér és egyéb 
tészták ilyen „biztonsági sóval”, vagyis a fiziológiás konyhasó pótláshoz szükséges, felnõttnél kb. 
napi  kb.  12-25  gramm  mennyiségû  legtisztább  konyhasóval  sózása  szükséges.  Izzadás  nélküli 
napon 12 gramm is elegendõ, de egész nap erõsen izzadás esetén 25 gramm is kellhet!). Ugyanis a 
„biztonsági konyhasó” a teljesen tiszta nátrium-klorid (NaCl). Nem csak a ténylegesen szigorúan 
ellenõrzött kóser só ilyen, de (egyelõre még) a szigorúan ellenõrzött patikai konyhasó („natrium-
chloratum”) is. Emellett a kálisóval mûtrágyázott és/vagy „sós-íz-pótolt” (a kálium túladagolásával 
betegítõ, meddõvé tevõ,  vese- és szívmérgezõ), a valamennyi étkezési  sóban a kálisó legkisebb 
mennyiségét is szigorúan tiltó érvényes szabványt (MSz-01-10007-82., 30/l994/XI.8. IKM.) sértõ 
törvénnyel (1995. évi XC. törvény, 8. sz. melléklet 2. j),) (!), vagyis szabálysértés megengedésével 
(!) hivatalosan engedélyezett (!), a konyhasó helyett a mérgezõ kálisóval ízesített élelmiszerek ellen 
kell  védekezni.  Házilag  biotermesztett  saját  növények  fogyasztása  a  legjobb,  a  mások  által 
biotermesztett  növényeknél  meg  van  engedve  a  kálisóval  mûtrágyázás,  s  újabban  a  vizek 
káliumtartalmának a mérését is elhagyták az Európai Uniós elõírásból, ill. a kálium határérték is 
eltûnt. (Így kevésbé marad mérési adat nyoma ennek a népirtásnak?) 

Már a legjobb úton voltunk Dr. Biczók Gyulával és Dr. Illés Zoltánnal, hogy a nem kóser 
étrendûek fenti  védekezése a KTM-tõl kiindulva megvalósítható legyen, amikor mindhármunkat 
„kirúgatták”, akik a 8253. parlamenti interpellációs miniszteri válasz útján letagadták a konkrét ok-
okozat  mérési  adatokat,  s  ellenkezõre  hamisították  a  káliummérgezési  és  nátriumszükségleti 
határértékeket.

Az e népirtást folytatni engedni nem akarók helyét olyanok foglalták el (pl. a magyar WWF 
korábbi  vezetõje),  akik  elõzõleg  személyesen  részt  vettek  a  kálium-vegyületekkel  káliumpótlás 
feleslegességét és biológiai ártalmasságát, természetmérgezõ hatását kiderítõ mérési eredmények 
figyelmen kívül hagyásában, hamis határértékek és hamis szabványok elfogadásában.



2/2. Code: DombiEva070715

Dr. Györgyi Kálmán legfõbb ügyészként egyszer azt mondta nekem, hogy az antifiziológiás 
kálium- és nátrium fogyasztással  népirtást  megszervezõ MTA vezetõk ellen egy miniszternek is 
feljelentést kellene tennie, mert csak akkor tudna a hazai ügyészség sikeresen vádat emelni egy 
ennyire  magas  „tudományos  szintrõl”  és  valószínûleg  külföldrõl  is  folyamatosan  szervezett, 
fedezett és nyilvánvalóan pénzelt (pozíciókkal, utaztatásokkal stb. is jutalmazott) emberiség-ellenes 
súlyos  bûncselekménynél.  Mint  szakértõk  azóta  a  feljelentéshez  szükséges  valamennyi  mérési, 
tankönyvi  és  egyéb  konkrét  bizonyítékot  megszereztük  és  közzétettük  a  „www.aquanet.fw.hu” 
internetes tudományos honlapunkon. Egy utóbb miniszter lett megbízóm ugyan fel akarta felvállalni 
a bebizonyosodott sózási csalás elleni feljelentést, Dr. Kovács Pál, de õ ezután hamarosan meghalt 
(öngyilkosságnak mondták). Az egyik utóda is járt nálam, Dr. Mikola István és egyet is értett a 
mérési adatok alapján általunk megállapított tényekkel, de ezután, mint miniszter, vagy nem tudta 
vagy  nem  merte  megtenni  a  népirtás  leállítását  kezdeményezõ  feljelentést.  Ezen  persze  nem 
csodálkozom azok után, amiket ellenem és a feleségem ellen tettek (lásd a 2. mellékletben) a milliós 
magyar fogyás általunk kiderített tényokait fenntartani akarók. 

Én egyébként már leálltam a bûnügy további bizonyítékainak a felkutatásával, mert minden 
sokszorosan bizonyítva van, s már nem szakértés, hanem bûnügyi eljárás kellene. Nincs remény se 
arra, hogy állami segítséget kapjon a ‚Magyar Holokauszt elhárítás”? Az egyik egyetemen nemrég 
elhangzott „tortaosztogató” Gyurcsány beszéd erre utal! (lásd: 1. melléklet).

Tegnap elsõsorban azért küldtem el dr. Erdei György közigazgatási államtitkárnak a 2. sz. 
alatt mellékelt levelet, mert Ön jó véleménnyel van róla (én már nem), s nehogy rajtam múljék, ha 
az új miniszter esetleg vissza szeretné hívni a minisztériumba az általunk kiderített fenti magyar 
holokauszt ellen fellépõ, s emiatt a korábbi vezetõk által eltávolított tisztességes szakvezetõket.

Mellékletek: 

1. / Code: „GyurcsányTorta070715”

2./ Code: Parlament-8253-070714

3./ SzabadEuropaRadioKali900706

4./ MagyarHolokausztElharitas70704

5./ EU-Interpolhoz-070617sum

Verõce, 2007. 07. 15.

Szívélyes üdvözlettel:
Tejfalussy András s.k.

Utóirat: Szíves tájékoztatásul megküldöm jelen levelet és mellékleteit Phd. Dr. Illés Zoltán 
úr és Phd. Dr. Biczók Gyula úr részére is!



ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM
1036 Budapest. Lajos u. 115..

Munkahelyi telefon/fax: 36-1-250-6064, 27-380-664, „www.aquanet.fw.hu”, e-mail: „ujvizforras@freemail.hu”
Code: Benda-Lezsák-060906

Budapest, 2006. 09. 06.
Nyílt levél a LEVES HAZUDIK c. kiadvány kapcsán.

BENDA JUDIT
E-mail: info@ketezeregy.hu.

Tisztelt Benda Judit!
A korszerû ellenõrzõ mérések szerint, a Biblia, Mózes II. 23. 20-33. igazat írt, amikor 

arról  szól,  hogy  a  „Jehova  szövetségesei”  nagyobb  nemzõképességét,  hosszabb  életét  és 
„nyavalyákból kigyógyulását”  három egyszerû dolog biztosítja,  vagyis a  következõk:  az „áldott 
kenyér”, az „áldott ivóvíz”, s a veszedelmes repkedõ állatok elkerülése. Miért? Azért, mert ezek 
ellenkezõje  a  legegészségrontóbb,  legéletrövidítöbb.  A Talmudból  lehet  tudni,  hogy  az  „áldott 
kenyér” konyhasóval készül.  S azt  is onnan lehet tudni, hogy az „áldott  ivóvíz” a tiszta esõvíz 
(=frakcionáltan desztillált víz). A Talmud szerint ezek együttesen a legtöbb betegségbõl kigyógyító 
hatásúak. Logikus, hogy a Mózes II.  23. 20-33-ban leírt területfejlesztési  program a nem áldott 
kenyérrel és a nem áldott ivóvízzel folytatható veszélytelenül.

Tehát a konyhasóval nem sózott kenyér (és tészta) biológiai fegyver? A  konyhasó mentes 
kenyér  és  tészta  Magyarországon a  bioboltokban is  divat.  A WHO és  a  Magyar  Országgyûlés 
(törvény!)  engedik  a  konyhasót  kálisóval  „helyettesíteni”,  s  a  Magyar  Tudományos  Akadémia 
elnöksége is ajánlja. A WHO gyermekek élelmezésénél korlátozás nélkül ajánlja a kálisót konyhasó 
helyettesítõként.  Max Gerzson már  a  II.  világháború elõtt  bebeszélte  a  német  népnek,  majd  a 
többinek, hogy a konyhasóval sózás mérgezõ, s hogy egyenek több káliumot. Edmond Bordeaux 
Szekely és hívei is ezt terjesztik. A kenyér és a tészta sózását is tiltják. Elhallgatják,  hogy a legtöbb 
élelmiszer növény olyan kevés nátriumot tartalmaz, hogy ezekkel lehetetlen megfelelõ mértékben 
pótolni a szervezet konyhasó veszteségeit.

Felhívom  a  figyelmet  a  „Technika  a  biológiában  8.”  kötelére,  „A biológia  aktuális 
problémái” tárgykörben,  a „Mellékvesekéreg biológiájával” cím alatt ismerteti a kísérletek mérési 
eredményeit  az  ételek  konyhasó-tartalmának a   csökkentése  és  a  káliumtartalmának a  növelése 
tényleges  hatásairól.  Ezek  a  mérések  ellenõrizték  a  Gerzson  és  Székely  által  ajánlott  étrendi 
változtatások hatását a patkányokon és az embereken is.  Egy  Nobel-díjas kutatócsoport mellett, 
több mint 60 további kutatócsoport, köztük a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként is ismert 
Szentágothai János ezen mérései eredményei szerint ugyanis az élelmiszerek konyhasó tartalmának 
csökkentése vagy a káliumtartalmának a növelése is megszûntette az állatok és az emberek stressz 
elleni  védekezõ  képességét,  s  sorra  tönkretette  a  szerveiket,  egyre  betegebbek  lettek,  majd 
(többnyire Addison kóros tünetek kíséretében) belepusztultak e „reformtáplálkozásba”. 

Ennek az volt  az  oka,  hogy a nátrium is és a kálium is  létfontosságú elemek, amelyek. 
fiziológiás arányban pótlásánál jól mûködik a „nátrium-kálium-pumpa” a sejtek membránjában, 
az antifiziológiás pótlásnál viszont rosszul, mivel a sejteket körülvevõ (vér)elektrolit is a konyhasó 
és a kálisó ionjaiból és desztillált vízbõl áll, s ha elromlik az arányuk, eltorzulnak a sejtmembránok, 
s ez keringés-, szív- és veseromlást, allergiát, rákot, fekélyt stb. okoz, s az így táplálkozók elvesztik 
a nemzõképességüket, pl. már az anyaméhben eltorzulnak a magzatok ivarszervei. 

A konyhasó- és a kálium optimális (fiziológiás) élettani aránya régóta ismeretes a tengervíz 
és a vér és a magzatvíz és a fiziológiás infúziós oldat (kb.  azonos) konyhasó és kálisó arányai 
alapján. Ismert, hogy a sportoló és a keményen dolgozó fizikai munkás, de egy beteg is. 



gyengül, s meghal, ha nem pótol naponta  15-25 gramm konyhasót, s különösen akkor, ha túl sok 
kálium is bejut a vérébe, pl. a „gyilkos ápolók” is a kálisóval  gyilkoltak a korházakban. 

Max Gerzson, Edmond Bordeau Székely és tanítványaik valójában a Mózes II. 23., 20-33-
ban leírt élethosszabbító és betegségelhárító konyhasó pótlás ellenkezõjét szorgalmazták. Az emberi 
ürülékek fertõzõ vírusaival is szennyeztetett vezetékes  ivóvíz folyamatosan terjeszti a járványokat, 
eltitkolták, hogy a klórozás nem öli  meg a vírusokat,  s közben a hivatalos szervek a desztillált 
ivóvizet „életveszélyes konyhasóhiányt okozónak” hazudták.

 Akik ezek valamelyikét meg sem említik, mint pl. a „Leves hazudik”, vagy a „Cenzúrázott 
egészség” címû kiadványok szerzõi, akik elhallgatták a nátrium- és a kálium fiziológiás pótlásának 
a szükségességét és az ellenkezõje népirtó, ivartalanító hatását, azok vagy hibásan képzettek, vagy 
tudatosan  elterelik  a  figyelmet  a  legfõbb  problémáról,  a  sejtmembrán-rontóra,  betegítõen 
antifiziológiásra „átreformált” kálium-túladagolásról és hiányos konyhasó-pótlásról .

A  biológiai  fegyverként kálisóval  mûtrágyáztatott  és  kálisóval  ízesített,  nátriumhiányos 
élelmiszerek  és  a  túlzott  szennycsatornázás  útján  bejuttatott  vírusokkal  fertõzõvé  tett  vezetékes 
ivóvíz nyilvánvalóan forgalomban van hazánkban. A Mózes II. 23. 20-33-ban szereplõ harmadik 
biológiai  fegyver a  mérges  darázs.  Ehelyett  hazánkban a Magyar Országgyûlés jóváhagyásával 
fertõzött tojásokban jelenleg az emberre is veszélyes madárinfluenza vírust szaporítják . Sürgõs 
törvényváltoztatás  kellene  a  hibás  törvényekkel  fedezett  „mózesi  területfejlesztés” betiltására. 
További méréstani és statisztikai stb. bizonyítékok a „www.aquanet.fw.hu” internetes honlapunkon 
tekinthetõk meg!

Szívélyes üdvözlettel:  Tejfalussy András
Cc.: Lezsák Sándor alelnök úr, Magyar Országgyûlés
e-mail: sandor.lezsak@parlament.hu
___________________________________________________________________________

Kedves Benda Judit! Ismételten megküldöm Önöknek a fenti (060906-i) tájékoztatást, mint 
„Nyílt levelet”, a mellékletekkel és azzal is kiegészítve, hogy a 2001 Kiadó által megjelentetett 
„Halál  a  konyhában”  c.  kiadványuk  és  az  ahhoz  fûzött  megjegyzések  is  sajnálatos  módon 
elhallgatják a hazai „egészségvédõk” által „reformétrendként” bebeszélt” nagyságrendi konyhasó-
pótlás-csökkentésnek  és  nagyságrendi  káliumbevitel-  növelésnek  és  az  ugyancsak  bebeszélt 
„keményebb  víz  ivásának”  a  kárait,  s  a  fiziológiás  nátrium-  és  kálium-pótlás  és  a  fiziológiás 
desztilláltvíz-ivás veszélyesen mérgezõnek hazudásának kárait is. 

Az egész nap heverészõk, s  alig  evõk (pl.  az  indiai  szegények)  néhány tized grammnyi 
naponkénti  nátriumpótlással  2-3  évtizedig  is  elélhetnek  (elvegetálhatnak).  Viszont  a  dolgozó, 
és/vagy más miatt normális mennyiséget evõ személyek esetén (lásd az errõl bemutatott gimnázium 
III.  osztályos Kémia könyvet  a  www.aquanet.fw.hu honlapunkon) min.  12 gramm a naponkénti 
fiziológiás konyhasó beviteli optimális-közeli sebesség, sõt ha erõsen izzadnak, akár 25 gramm is 
lehet,  lásd  a  közismert  a  „Tápanyagtáblázat”  (Bíró  György és  társa,  Medicina  Kiadvány)  errõl 
bemutatott táblázatát, amit sportorvos írt, s ahol a fiziológiás konyhasó pótlási optimumot 15-25 
gramm/nap konyhasópótlási sebességben jelölik meg. 

Kérem, hogy szíveskedjenek eljuttatni észrevételeimet az említett könyvek t. Szerzõihez, s 
lehetõleg közöljék velem az e-mai címeiket, hogy ne kelljen Önt terhelnünk a közvetítés-kéréssel. 

Mellékletek: 1./ „Életrövidítés esetében is kötelezõ a kártérítés” (Code: Libya-Solyom-karterites-070731), 
2./ „EGÉSZSÉGVÉDELMI  biztonságtechnikai  ellenõrzés,  a  Ptk.  484-487.  §. alapján  a  MAZSIHISZ  (= 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) helyett folytatott „MAGYAR HOLOKAUSZT-ELHÁRÍTÁS” (Code: 
PannonhalmiApat070727, melynek mellékleteit lásd a www.aquanet.fw.hu honlapunkon ) 

Verõce, 2007. 08. 01.                                               Szívélyes üdvözlettel:  Tejfalussy András
            2/1-2/2. Code: Benda-Lezsák-070801
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TISZTELT EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK! 
A címlistával és válaszokkal együtt, INTERNET útján közzétett "nyílt levél". Code: Jesus.99

Kérem  a  t.  Címzetteket,  hogy  tevõlegesen  segítsenek  felszámolni  a  magyarországi  só-  és 
ivóvíz-hamisítási APARTHEID-et.

A só-hamisítás:
Az étkezési sót (NaCl) a kálisóval (KCl) hamisítják, ami sejt szintû mérgezést okozva eltorzítja a 
vér összetételét, ezúton idõvel rákot, fekélyt s szaporodás képtelenné válást okoz. A hamis sókat 
"intenzív természetes íz", "természetes só", "tengeri só", egészségvédõ nátriumszegény só", "mikro-
elemes kõsó", "Vivega", "REDI-só", "Sale Marino", "Compack Douwe Egberts és Horváth Rozi", 
Sara Lee, "Bad Ischler" feliratokkal, és idõnként az MSZ jel ráhamisításával mindenhol árusítják,
Az  emberi  vérben  kb.  a  tengervízének felel  meg  a  /normális/  Nátrium ;  Kálium arány,  ill.  az 
úgynevezett vérpótló oldat-ban is. Az emberek ezt hallották, vagy a kórházból ismerik.

Az ilyen infúziós oldatban a Nátrium : Kálium arány (pl.  az  ún.  "RINGER" oldatban) valóban 
hasonló a tenger vízéhez. A Nátrium(só) NaCl : Kálium(só) KCl aránya = 0,9%NaCl : 0,03% KCl. 
Az MSZ jel azt jelenti, hogy MSZ-01-10007/82.sz.magyar szabványnak felel meg az összetétel. E 
szabvány betartása mindenkire, minden Magyarországon árusított étkezési sónál, a 30/1994/XI.8. 
sz. IKM miniszteri rendelet alapján kötelezõ.

E hamis sókban 10-98% káliumklorid (ill. káliumcitrát) van. Ezeknek a hamisított sóknak semmi 
közük  sincs  a  természetes  tengeri  sóhoz,  mivel  annak  a  valódi  Nátrium  :  Kálium  aránya 
(TERMÉSZETTUDOMÁNYI LEXIKON, 1968., 355.oldal, ("tengervíz")=30,59% Na : 1,11% K 
(55,29% Cl, azaz klór-tartalom mellett).

A kálisó fogyasztás mérgezõ hatásairól /klinikai méréseknek állami titkos adatai alapján/ a "Tudtál 
róla"címû (KCl-99w) mellékelt összefoglaló értékelés tájékoztat. A vizeletmérés egyszerû és bárki 
megismételheti.  APARTHEID  a  kálisóetetés,  ugyanis  Magyarországon  is  kapható  idõnként  oly 
kálisómentes "tengeri só", amiben szemernyi sincs a mérgezõ kálisóból: a a SEA SALT (tengeri só) 
"egészségvédõ tengeri (kosher) só", ezt a sót Izraelbõl importálják, és nem mindenki jut hozzá!

Az ivóvíz-hamisítás:

A vezetéki- és kútvíz is 10-90 % gyakran veszélyes és a magyar szabványnak sem felel meg, lásd 
KÖJÁL/KTM táblázat! 

A  zsidó  rabbik  több  mint  1500  éve  azt  tanítják,hogy  csak  a  desztillált  (esõ)víz  egészséges 
(TALMUD. Taanith.10 a.lap). USA, Németország is régóta házilag desztillál /INTERNET!/.

A magyar hatóságok tiltják a lakosoknak a nulla szennyezõ-tartalmú tökéletesen tiszta (desztillált) 
ivóvíz ivását. 

A félrevezetett emberek emiatt, alig tisztító szénszûrõs, ill. "vízmágnesezõ" készüléket vásárolnak s 
a  desztillált  vizet  csapvízzel  rontják.  A víz  kis  ohmos-ellenállása szennyezõt és a  nagy ohmos-
ellenállása szennyezés-mentességet jelent, Ohm-méréssel megállapítható: a "Pi készülék" vize és a 
más szénszûrõs készülékeké a csapvízéhez hasonló,  szennyes. És ha a víz mágnesezhetõ lenne, 
akkor  a  tekercsben feszültség indukálódna a  rajta  átömlõ "mágnesezett  víztõl",  nem hinni  kell, 
hanem mérni.
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Mellékletek:  1./  KCL-99w;  2./  KÖJÁL/KTM  vízszennyességi  táblázat;  3./  "A megnyomorító 
kálisóról és ivóvízrõl". (Biokultúra cikk)

Budapest, 1999. XII. 12.
Köszönti:

Tejfalussy András
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG /elnök/ 

H-1036 Bp. Lajos u. 115.,Tel./fax: 2506-064

Címlista: 
Szervezet neve: Cím, T/F, Megküldés:

1./ Magyarországi Autonom Ortodox Izraelita Hitközség 1074 Dob u.35. T:351-0526, T/F:322-7200 
(1999.XII.13.) 

2./ MAZSIHISZ dr. Zoltai Gusztáv, ügyvezetõ eln. Síp u. 12. T:342-1335,  F:342-1790 "

3./ Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 1026 Bimbó u. 127. F:394-4847, F:394-1210 "

4./ Magyarországi Jehova Tanúi Egyház 1162 Cserkút u. 13/17. F:409-1984 T:409-1980 

5./ Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Országos Központ 1116 Tomai u.4. 208-4933 :208-4932, 
F:208-4934 

6./ Dr. Hegedûs Lóránt ref. püspök /Hivatala/ 1092 Ráday u.28. T:218-0753, F:218-0903 "

7./ Jezsuita Intézmények Diákjainak Egyesülete, Esztergál Pál elnök,1117 Fehérvári út 35. T:361-
0171, F:209-3816 "

8./ Kósáné dr. Kovács Magda Emberi Jogi bizottság elnök, Parlament F: 441-5986 " 

9./ Dr. Orbán Katalin Ügyvédi Iroda, F: 318-5918 "

10./ Budapesti Evangélikus Gimnázium 1071 Városligeti fasor 17/21. T:321-1200*, F:342-2985

11./ Nemzetközi gyermekmentõ Szolgálat 1066 Teréz krt. 24. F:302-4136 T:331-0908 " Magyar 
Egyesület /+gyerekek.004!/

12./ Faddy Ottmár atya részére személyesen T: 212-5628

A „HIT GYÜLEKEZET” részére, nyílt levél   (Kód: HIT  )  
Faxon (260-3717) és INTERNETEN is!  

Az ügy Országgyûlési Elnöki Iroda-i elõzményi száma: P-119/2/1998.

HACK PÉTER országgyûlési  képviselõnek, HIT Gyülekezetének és MIÉP-nek,  mellékelem 
egy vallási megkülönböztetésen alapuló népirtásról az alábbi dokumentumokat, és a népirtás elleni 
fellépésüket kérem.

T. Címzettek!
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A címlistával és válaszokkal együtt INTERNET útján közzétett "nyílt levél", melyben kérem a t. 
Címzetteket,  hogy tevõlegesen  segítsenek felszámolni  a  magyarországi  só-  és  ivóvíz-hamisítási 
APARTHEID-et! /Irat jele: JESUS.99/
2./ Tudtál róla?¶
KÁLISÓVAL  (KCl)  MÉRGEZETT  sókat:  REDI-só,  VIVEGA,  Nátrium-szegény-só, 
árusítanak.Már egy 2-4 grammos kálisó adag is mindenkinél vese-és vérmérgezõ. A nagyobb adagja 
szívmegállást  idézhet  elõ.  Kis  adagjai  -  hosszabb  távon -  szívtágulást,  fekélyt,  rákot,  allergiát, 
szaporodás-képtelenséget okoznak. /Irat jel: KCl-99w/

3./ Az Országos ivóvíz-minõségi helyzet 1988-ban a KÖJÁL-vizsgálatok alapján kifogásolt minták 
arányával (%) jellemezve.10-90% gyakran veszélyezteti a hazai vezetéki víz Magyarország lakosai 
egészségét. lásd: Tájékoztató hazánk környezeti állapotáról,. KTM kiadvány (1991) alapján./

4./ "A megnyomorító kálisóról és ivóvízrõl". Biokultúra", a bio-gazdálkodók, környezetkímélõk 
és egészségvédõk szakfolyóirata /X. Évf. 6. szám, 1999. decemberben/.  Már a múlt század vége 
óta mérgezték pl.  Németország népeit,  majd a  moszkvai  perekben is  szerepelt  a  kálisó,  mint 
háború  elõidézõ  ok  s  csak  a  zsidó  titkosszolgálatot  uralomra  nem  engedõ  országokban  nem 
számottevõ a mûtrágyákba keverése (a török, kínai, arab és perzsa területeken). Hazánkban 1960-tól 
terjesztették el. Elõbb növényeknek a kálium tartamát, majd az étkezési só káliumtartalmát növelte 
mérgezõre az összeesküvõ talajtanos, növénytanos és orvosi csoport. Ezen adatok, kálisótermelési s 
-használati s politikai nemzetközi publikációk alapján csak "szûk szakmai körökben" ismertek /ma 
is/.

A  MAGYAR  ORSZÁGGYÛLÉSBEN,  a  mai  felszólalásában,  Hack  úr  védelmezte  a  HIT-
Gyülekezetet,  mint  annak  hívõ  tagja.  Ha  az  õ  általa  elõadott  HIT-gyülekezeti  szándékok  s 
törekvések  valóban  igazak,  nem  okozhat  nehézséget,  hogy  a  többi  egyház  által  évtizedek  óta 
hagyott kálisó etetést és szennyvíz itatást - amitõl jelenleg csak ortodox zsidók nem szenvednek 
mérgezést és genetikai károsodást (kóser ételeik, italaik, a desztillált ivóvizük káliummentessége ill. 
szennyezõmentessége  ugyanis  megvédi  a  kóser  étrendûeket,  de  a  többi  nemzetet  nem!)  - 
nemzetközileg,  és  Magyarországon  is  leleplezzék  és  ezúton  abbahagyassák.  Felkérjük  õt  arra, 
ezúton tegyen/ek/ bizonyságot is arról, hogy igazat mondott!

Kósáné dr.  Kovács  Magda,  a  Magyar Országgyûlés Emberi  jogi-,  kisebbségi  és  vallásügyi 
bizottsági elnöke legutóbbi levele tájékoztatott arról, hogy szerinte e téma "vallásügyi illetékese": a 
MAZSIHISZ, pedig nem valószínû, hogy valóban az! 

Másolatot kap: ifj. Hegedûs Lóránt úr ref. lelkész, országgyûlési képviselõ, MIÉP faxon: 268-
5199.

Budapest, 1999. XII. 12.                                                                               Tejfalussy András
akadémiai és parlamenti méréstani szakértõ

UTÓLAGOS FELJEGYZÉS: 
Bár egyre többen tudnak e mózesi népirtásról, csak Faddy Ottmár Atya ferencesrendi tiszteletes, Dr. 

Hegedûs Lóránt református püspök és Fia és Frankó Mátyás evangélikus lelkész segítettek felvilágosítani a 
gyülekezetük tagjait a csak a nem kóser étkezésûeket sujtó szennyezett ivóvízzel itatásnak, s a vérkeringés-

rontóan konyhasó-hiányos, kálisóval mérgezett élelmiszerekkel etetésnek az egészségkárosító tényleges 
hatásairól, s a személyes védekezés szükségességérõl és lehetséges módjáról. Mindezeket is figyelembevéve, az a 

véleményem, a konyhasó-hiányos étkezést, a kálisóval etetést és a szennyvízzel itatást szervezõk, folytatni 
hagyók, s az ellenük nem fellépõk is, akkor is fasiszták, ha a keresztény papoknak látszanak! Verõce, 

2007.07.05.Tejfalussy András s.k.(Verõcei Létvédõ Polgári Kör,2621 Verõce, Lugosi u. 71.)



Verõcei Létvédõ Polgári Kör, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. Tel./fax: +36-27/380-665.
______________________________________________________________________________

2/1. Kód: vácipüspök-2v  
Nyílt levél! Melléklet 2 db.!

Dr. Beer Miklós Váci Megyéspüspök Úr részére
E-mail: piroda@vaciegyhazmegye.hu 
Tematika: Aktuális kiegészítéssel (2. melléklet) az elõzõ irat ismételten megküldése

Tisztelt Megyés Püspök Úr!

Megküldöm Önnek újra, szíves tájékoztatásul, az alábbi elõzõ levelet, a    2. sz. melléklettel   
aktuálisan kiegészítve. Ugyanis elképesztõnek tartom, hogy - az egyébként csodálatosan jó Mária 
Rádió - egészségügyi tanácsadója lehet Prof. Dr.  Rigó János akadémikus, aki személyes vezetõ 
szerepet játszott a  nem kóser étkezésûek egészségének a károsításában azzal,  hogy  mértéktani  
csalásaikra alapozva,  az  étkezési  nátrium-  és  káliumpótlás  „kiegyensúlyozottabbá  tételét”  
hazudva,  mérgezõre,  antifiziológiásra  változtatták  a  nem  kóser  étkezésûek  nátrium-  és  
káliumpótlását. Felmerülhet a kérdés, hogy nevezett azért van-e a Mária Rádiónál, hogy az általa  
antifiziológiásra változtatott  sózás  miatt  keletkezett  ásványianyag-  és  vitaminfelvételi  zavarok  
(kálium  túladagolással  indukált  pszeudo  hiányok)  tüneti  kezelésére  alkalmas  „ásványi  anyag 
kiegészítõ”  és  „vitaminpótló”  termékek  vásárlásának  célszerûségére  onnan  hívhassa  fel  a  
gyanútlan katolikus hívõk figyelmét”? Lásd 2. melléklet: „BotranyKonyvFelrevezet070810”.

Verõce, 2007. augusztus 11.                                              
Tisztelettel: 

Tejfalussy András s.k.
Copy: Mária Rádió, Károly Atya részére
Az elõzõ levél (code: „vácipüspök-1v”) másolata:  

Tisztelt Dr. Beer Miklós Megyéspüspök Úr!

A „Váci Püspöknek” írt 2005. augusztus 12.-i (kód: vácipüspök) KÖZÉRDEKÛ FIGYELEM 
FELHÍVÁSOMRA Önöktõl kapott  válasz (Dr. Faragó Attila egyházmegyei kórházlelkész, 1737 /  
2005 iktatószámú,  „felvilágosítás  a  tiszta  ivóvízrõl” tárgyú,  2005.  augusztus  16.)  érthetetlen  a  
számomra.  Nem  érthetõ,  hogy  miért  kicsinyelte  le  azt  a  konkrét  problémát,  hogy  több  ezer  
százalékkal  a  határérték  feletti  mérgezõ  anyag  tartalmat  mértek  a  váci  vízmû  (DMRV)  kút  
nyersvizében.  Már  csak  klórozzák  az  ilyen  vizet  a  vízvezetékekbe  juttatás  elõtt.  Ez  nem  tudja 
csökkenteni a méregtartalmát! Ha a mérgeket nem terrorista juttatta be a bemért kútba, akkor az  
egész dunai kútsor ilyen mérgezett vizet szolgáltatott. Ez lerövidítette a fogyasztók életét, sokakét  
esetleg több évvel. A méreg magas szintjét dokumentáló cikk, amelyet Dr. Darvas Béla címzetes  
egyetemi  tanár  írt  „A  Vác  környéki  ivóvizrõl”  címmel  a  Dunakanyar  Régió  váci  lapban,  
megtalálható  az  Önnek  megtekinteni  javasolt  web.interware.hu/ujforras   internetes  honlapon.  
Válaszuk nem tért ki a konyhasóval sózásról lebeszélés és helyette a mérgezõ kálisóval ételízesítésre  
rábeszélés egészségi kárainak a katolikus hívõk elõtt (is) elhallgatásának problémájára sem. Az  
elhallgatás eddigi „eredményeit” lásd a „mitõlfél.!k4”  jelû mellékletben.

- / -
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Nem-e a nem desztillálással tisztított ilyen ivóvizet a mérgezõ anyag tartalma eltitkolásával  
„tiszta vízként” árusító DMRV és társai bûnös üzleti  érdekét,  hasznát  szolgálja, ha Önök nem  
segítenek  felvilágosítani  a  katolikus  hívõket  arról,  hogy  csak  a  frakcionált  desztillálással  
méregtelenített ivóvíz tisztaságában szabad bízni?

Nem-e a konyhasó kitermelési mérgezõ hulladék, a betegítõ, ivartalanító hatású kálisót az  
„étkezési konyhasó pótlására” megvásároltatók aljas üzleti érdekeit szolgálja a katolikus egyház  
azzal, ha elhallgatja a hívõk elõtt, hogy a Biblia csak a jóízû sóval (a nátrium-kloriddal) kellõen  
(fiziológiásan)  sózást  javasolja,  s  a  nem jó  ízû  (káli)sóval  sózást  elítéli?  Nem szolgál-e  üzleti  
érdeket, ha a Szentszék is elhallgatja a hívõk elõtt, hogy a Biblia héber szövege szerint sózni kell (az  
erõs fizikai munka során, az izzadsággal elvesztett sok nátriumklorid pótlására)  az ételt? Ez a  
titkolózás ma már ott tart, hogy számos magyar, angol, amerikai, nem héber nyelvû   Biblia szerint  
nem ajánlott sózni. Ehhez Ézsaiás 30,24-ben lecserélték a „sózott” (kulcs)szót, az azzal ellenkezõ  
értelmû „tiszta” kifejezésre. Ön melyik bibliából prédikál, a nem hamisból?

Véleményem szerint  az is  lehet  üzlet,  ha a talmudistákat  felvilágosítja  a saját  egyházuk  
arról, hogy használhatóan tiszta ivóvíz csak frakcionáltan desztillál(ódot)t ivóvíz lehet, s arról is  
felvilágosítja õket, hogy a nagyobb mennyiségben ivott desztillált víz és a hozzá evett konyhasóval  
fokozottan sózott  kenyér erõsen gyógyhatású,  tehát hogy ennek az ellenkezõje, a nem-desztillált  
ivóvíz itatása és a sózásról lebeszélés betegítõ hatású. Óriási üzlet ennek a katolikus hívõk elõl  
elhallgatása, ugyanis mialatt a talmudisták szaporodás képesek és egészségesek lesznek, a katolikus  
hívõk  nemzõképtelenekké  válnak  és  lerövidül  az  életük,  vagyis  minden  nyugdíjbefizetésük,  
ingatlanuk és egyéb vagyonuk a talmudisták kezére jut.  A talmudistáktól nem idegen az e fajta 
népirtás. A Biblia elõírja valamennyi „bálványimádó” ilyen „lassított”  kiirtását, lásd Mózes V.7. 2  
és  22.,   a  Talmud  (zsidó  törvénykönyv)  szerint  pedig  kötelezõ  a  Jézusban  hívõk  ellen  a 
bálványimádókkal szemben a Bibliában elõírt bánásmód (apartheid) alkalmazása. 

Kitõl félnek? Miért nem mondhatják el a katolikusoknak, hogy a talmudisták desztillált vizet  
használnak ivóvízként, mert tudják, hogy a többi nem biztonságos, azaz hasznavehetetlen ivóvíz  
céljára,  s  hogy  õk  a  kóser  étrend  elõírása  szerint  fiziológiásan  sóznak,  s  hogy  pártjaink  és  
kormányaink, s az EU is, a nem talmudistákat (a zsidókat is) szervezetten irtják az ellenkezõjének a 
bebeszélésével,  a  mérgeket  tartalmazó  ivóvíz  tisztának  hazudásával,  a  fiziológiás  konyhasó  
használat  mérgezõnek  hazudásával  és  a  mérgezõ  kálisó  mûtrágyaként  és  ételízesítõként  
használtatásával.  Amióta  ezt  bevezették  hazánkban  (1961),  a  legtöbb  betegség  gyakorisága 
nagyságrenddel nõtt!  A mózesi talmudista népirtás ellen biztonságot nyújtó egyéni, családi olcsó  
védekezési lehetõség, a háztartási ivóvíz átpárlás, tiszta konyhasóval fiziológiásan sózás, s kálium 
túladagolási mérgezés kerülés nemzetmegtartó fontosságú, Jézus nevében is nyugodtan hirdethetõ 
védekezési módszer. Az viszont korrupció-gyanús, ha tudatosan elhallgatják e természetes létvédõ  
technológiákat a nem talmudista zsidók és a Jézusban hívõk elõtt, mert kiszolgálják vele a mérgezõ-
hulladékokat  „tiszta   ivóvíznek”  és  „gyógytápszernek”  elhitetõk,  s  az  így  való  népirtással  
ingatlanokat  rablók  üzleti  érdekeit.  Az  áltiszta  ivóvízzel  és  szabványsértõ  nemkóser  sókkal  
folytatott  népirtás  elleni  egyéni,  családi  egyszerû  védekezési  módok  Önök  által  a  katolikus  
magyarok elõtt valami kifogással elhallgatása apartheidben és hazaárulásban való bûnsedédkezés 
lenne.   

Verõce, 2005. augusztus 21.                                               Tisztelettel:  Tejfalussy András sk



3/1. Code: „PannonhalmiApat070725”

Asztrik Várszegi OSB, Ph.D.
Titular bishop, Archabbot of Pannonhalma
H-9090 Pannonhalma, Vár u. 1. 

S.O.S ! !        NYÍLT LEVÉL

Tárgy: EGÉSZSÉGVÉDELMI biztonságtechnikai ellenõrzés,
a Ptk. 484-487. §. alapján a MAZSIHISZ helyett folytatott

MAGYAR HOLOKAUSZT-ELHÁRÍTÁS 

Mellékletek, amelyek megtalálhatók a „www.aquanet.fw.hu” internetes honlapon is: 
1./ Ézsaiás 30.,24. hébernyelvû és nem héber nyelvû változatai, az alapszöveg és a helyes és 

hamis fordításai Dr. Hegedûs Lóránt püspök úr által elvégzett összehasonlítása (kézírásban).
2./ „KIDERÜLT” (LELEPLEZÕ Országkrónika könyvújság, 2007. IX/2., 117. old.) 

3./ Az Antifasiszta Magyar Létvédõ Körök Mozgalom „Magyar Keresztény Holokauszt  
elhárítási R I A D Ó ! !”-ja, amelyet a Mária Rádió részére is megküldtem (2007. 07. 24-én) .

4./ Az „ORSZÁGHÓDÍTÓK” c. könyvbõl (HÍDFÕ Alapítvány, USA), az „Alliance 
Israelitée”-nek tulajdonított, „magyar kiûzéssel való zsidó élettér szélesítési” 1910-es terv. (Nem 

kizárható, hogy Trianonban ezen az aljas terven alapult a Magyarországi területek másoknak 
odaítélése, s az alább ismertetett „Magyar Keresztény Holokauszt” is e terv megvalósítása!)

Kedves Fõapát Úr!

Ezúton  is  szeretnék  segítséget  nyújtani,  a  példamutató  biotermesztési  egészségvédõ  
munkájukban közremûködõ Kedves Munkatársainak is,  de a Püspöki Konferencia részére is,  az  
internetes  www.aquanet.fw.hu tudományos  honlapunkon  látható  mérési  bizonyítékok  alapján  
kiderült,  s  Dr.  Hegedûs  Lóránt  ref.  püspök  úr  segítségével  leleplezett  biblia  fordítási  „hibán”  
alapuló „bibliai vegyi fegyver alkalmazás” s annak elhárítási lehetõsége alábbi ismertetésével: 

Egy bibliai kulcsszó az étel-„sózás”. Miért segítik elõ e szónak egy ellenkezõ értelmû szóra  
kicserélésével  (1./)  a  biblia-fordítók  a  fiziológiás  sózás  fontosságáról  figyelemelterelést?  Azért,  
mert elõsegítik vele a Mózes II. 23., 20-33-ban és V. 7., 2, 22-ben leírt, s az ott leírtakat értelmezõ 
Talmudban szereplõ, az étel- és az ivóvíz különbözõvé tételen alapuló, népirtási célú egészségügyi  
diszkriminációt.  Elõsegítik azt,  hogy a kóser étkezésû zsidók a nem meddõségük,  betegségekbõl  
kigyógyulásuk  és  a  hosszabb életük  biztosítására  erõsebben (konyhasóval,  fiziológiásan)  sózott  
kenyeret  (tésztákat)  ehessenek  és  ivóvízként  tiszta  (frakcionált  desztillálású)  esõvizet  ihassanak,  
mialatt az ellenkezõjét rákényszerítik a nem kóser étkezésûekre. 

. / .
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A Biblia és a Talmud ezen software-jellegû mózesi apartheid-programjai alapján, a kenyér-  
és  az  ivóvíz  (fertõzöttségi  és/vagy  vegyi-szennyezõdési)  különbözõségeivel,  véletlenszerûnek 
feltüntethetõ módon gyilkolják a többi népcsoportot. Zsidók írták a Talmudot, a Fõvárosi Bíróság  
szerint ma is az a legfõbb zsidó törvénykönyv, s a Talmud a zsidók által kiirtandó „bálványimádók”  
közé sorolja Jézus követõit is! A keresztény egyházak a népirtáson gazdagodók érdekét szolgálják e  
mózesi népirtási program folytatásának biblia-hamisítással támogatásával?

Ide lehetne sorolni azt a kérdést is, hogy miért lehet „katolikus egészségügyi tanácsadó” -  
az egyébként csodálatosan jó „Mária Rádió Magyarországnál” - az a Dr. Rigó János orvos, aki az  
egyik fõszervezõje volt a Magyar Tudományos Akadémia részérõl annak a tudatos csalásnak, hogy  
tiszta konyhasó (pl. a „SEA SALT” kosher só) helyett a magyar nem kóser étrendûek, a zsidók és a  
nem  zsidók  is,  egyenek  egy  fûszeres,  mérgezõ  káliumvegyületes  sókeveréket,  a  VIVEGA-t,  s  
ugyanakkor mérgezõnek hazudta a konyhasóval egészségvédõen (fiziológiás mértékben) sózást (az  
ok-okozat  mérések  adatainak  az  MTA  részérõl,  „egyes  külföldi  kutatók  állásfoglalására”  
hivatkozással,  nagyságrendileg  hamisan  kalibrálása,  azaz  ok-okozat  mérési  kalibrálási  csalás  
alapján). A kálisóval mûtrágyáztatás vagy a konyhasó mérgezõ kálisóval helyettesítése a mérések  
szerint  sterilizáló  hatású is,  vagyis  az  ily  módon  kálium  túladagolással  mérgezett  állat-  vagy  
embercsoport  néhány nemzedék ideje alatt teljesen kipusztul. Amióta Rigóék ezt csinálják, kb. 1  
millióval lett kevesebb a magyar lakosság, és jelenleg is egyre gyorsuló ütemben fogy, amit persze  
más, sokkal kevésbé lényeges, másodlagos okokra (pl. Csernobil stb.) igyekeznek ráfogni.

Részemrõl tájékoztattam a mérgezési problémáról és a mérgezés elhárítási lehetõségekrõl  
Dr. Schweiczer József fõrabbi urat és tanácsára a Zsidó Egyetem fõtitkárát is. A MAZSIHISZ dolga  
kellene legyen, hogy fellépjen a kiderült, a talmudi-mózesi népirtási programon alapuló magyar  
keresztények elleni holokauszt ellen. Ezt a bíróságon is megmondtam a MAZSIHISZ-nek az ellenük  
ezért  indított  peremben.  Sajnos  a  MAZSIHISZ  nem  akar,  vagy  egyéb  okokból  nem  tud  
felülemelkedni az izraeli kálisót mérgezõ mûtrágyaként és „sós ízt pótló méregként” eladó, ezen  
gazdagodó  nemzetközi  bankárcsoport  érdekein.  Ezért  végzem  a  lakosság  közveszélyrõl  
felvilágosítását,  a  mérgezettek mentését  a  „megbízás  nélküli  ügyvitel” (PTK.  484-487.  §.)  jogi  
keretei között, a MAZSIHISZ helyett (is). Talán ennyibõl is kitûnik, hogy nem csak „a zsidó és a  
keresztény egyház belsõ mûködésének a kérdése”, de apartheidben tudatosan bûnsegédkezés is, ha  
az Általános Emberi Jogi Egyezményt alapjaiban megsértõ „bibliai-talmudi népirtó software”-t  
tovább engedjük alkalmazni a nem kóser étrendû lakosok kálisó segítségével sterilizálására, életük  
rövidítésére (= ingatlanaik és a nyugdíjbefizetésük elrablására). 

Csak annyi kellene, hogy keresztény egyházak lelkészei szóljanak a saját gyülekezetükben  
arról is, hogy a munkabíráshoz, az egészség megtartásához, a Bibliában és a Talmudban egyaránt  
elõírt  „só”  csakis  a  lehetõ  legtisztább  konyhasó  lehet  (NaCl),  s  nem  pedig  valamiféle  egyéb  
sóvegyület vagy sókeverék, s hogy az ételeikkel és italaikkal lehetõleg mindig „fiziológiásan” kell  
pótolniuk a konyhasót és a káliumot, s hogy ehhez megkövetelhetik a boltoktól, az önkormányzatok 
útján  is,  hogy  árusítsanak  a  szabvány  által  (MSZ-01-10007-82.)  elõírt,  s  kálisót  a  legkisebb 
mennyiségben sem tartalmazó konyhasót!

. / .



3/3. Code: „PannonhalmiApat070725”

Emellett  már  csak  azt  kellene  elmondaniuk,  a  bibliaórákon  vagy  a  szószékekrõl,  hogy 
biztonságosan csakis  a  frakcionált  desztillálás  képes  elõállítani  egészségvédõ,  gyógyhatású  
ivóvizet, s azt, hogy háztartási szinten is lehet ilyen módon fertõzésmentesíteni és méregmentesíteni  
bármelyik vezetékes ivóvizet vagy házi-kút-vizet is, meg azt,  hogy az ehhez  eszközként szolgáló  
otthoni  ivóvíz-desztilláló  kislétesítményeket  némi  mûszaki  gyakorlattal  saját  maguk  is  könnyen 
elkészíthetik, vagy ha nem értenek az elkészítéséhez, viszonylag olcsón megvásárolhatók a kétséges  
minõségû ásványvizek árához mérten . S az sem túl nagy munka, hogy tájékoztatást kaphassanak  
arról, hogy a rák- és egyéb súlyos betegségek ellen is hatékony, teljesen veszélytelen (a Talmud 
által is ajánlott) csakis gyógyító hatású természetes „chemoterápia” a megfelelõ konyhasó pótlás  
mellett végzett „desztilláltvíz kúra”, amelynek a pontos orvosi leírása a tudományos honlapunkon  
(www.aquanet.fw.hu) is megtalálható. Továbbá közölni kellene velük, hogy az élelmiszerek és az  
élelmiszer alapanyagok hitelesen mért nátrium- és kálium tartalmait melyik kiadványból ismerhetik  
meg, hogy ezeket a tápanyagokat fiziológiás pótolhassák, se alul-, se túl ne adagolják. Ezenkívül  
természetesen a mérgezõ vegyszerek nélkül elõállított élelmiszerek,  különösen a génmanipulálás 
nélküli,  õshonos  biotermesztett növények  (házilag  viszonylagosan  olcsó)  elõállítására  és  
fogyasztására is kell ösztönözni, tanítani õket, hogy a „lelkük templomának” mondott testük is a  
lehetõ legegészségesebb lehessen. 

Kérem az  Önök  szíves  segítségét  is  ahhoz,  hogy  a  népirtással  országkirablási  üzletben  
érdekelt bûnözõk ne használhassák tovább a keresztény egyházak segítségével Magyarországon és  
az Európai Unió más országaiban a Bibliát, mint „történelmi rablógyilkossági software-t” a nem 
zsidók  (és  a  nem kóser  étkezésû zsidók)  testi  és  lelki  egészsége,  biológiai  szaporodóképessége,  
vagyona kárára!

Verõce, 2007. 07. 26.

Tisztelettel:

Tejfalussy András s.k.
dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG pjt
Verõcei Létvédõ Polgári Kör, H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.

+36-27-380-665, +36-202181408 (mobil), e-mail: ujvizforras@freemail.hu,
honlap: www.aquanet.fw.hu

Copy: Szíves tájékoztatás végett, a MAZSIHISZ / Országos Rabbiképzõ Zsidó Egyetem Rektori  
Hivatal részére, a Fõtitkár úr kezéhez, a 06-1-342-1740 fax útján.



A ‚HÍDFÕ Baráti Körének, Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 
94114, U.S.A. „Országhódítók” c. kiadványából kiírt gyilkos software:

Russischen  Invaliden  (1910  dec.  30,  285.  szám).  
Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet  
a  magyar  lapok  is  közöltek.  A  Weimaier  Hist.-Gen.  
Taschenbuch,  S.  XII.  fordítása  szerint  a  következõket  
tartalmazta:

„Testvérek!  Hittestvérek!  Az  egész  földkerekségen 
nincs  egyetlen  darab  föld  sem,  amelyet  könnyebben 
leigázhatnánk,  mint  Galiciát  és  Magyarországot.  E  két  
országnak  mindenképpen  a  miénknek  kell  lennie,  mert  
számunkra ott a legkedvezõbbek a körülmények. Ti, zsidó 
testvérek  fáradozzatok  minden  erõtökkel  azon,  hogy  
mindkét  országot  teljesen  birtokotokba  vehessétek,  
fáradozzatok,  hogy  minden  keresztényt  elûzzetek  és  
teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit  
ott  a  keresztények  birtokolnak,  teljesen  a  kezetekbe  
vegyetek. Ha erre nem volna elegendõ anyagi eszközötök,  
a párizsi szövetségünk minden erõvel segíteni fog titeket.  
Erre a célra a szövetségünk már is gyûjtéseket rendez és  
az  adományok  váratlan  bõséggel  folynak  be  a 
pénztárunkba  azzal  a  céllal,  hogy  a  galiciai  és  
magyarországi  területeket  a  galiciaiak  és  magyarok 
kezébõl kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre  
kerüljenek.  Az  egész  világ  tõkései  erre  a  célra  nagy 
összeget  áldoznak  s  egyesülnek,  hogy  ezt  a  célt  a  
legrövidebb idõ alatt elérhessétek.”

(Code: AllianceIsrSoftware)
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T. Kapolyi László Úr!

Szeretnék konzultálni veled az ellenem elkövetett akadémiai rágalmak 
elleni fellépési lehetõségeidet illetõen az alábbi üggyel kapcsolatban, s 
kérlek, hogy szíveskedjél eljuttatni a a mellékelt iratokat a jelen e-mail 
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ismerem az e-mail-jeiket. Kérlek továbbá, hogy ezen iratanyag általuk 
kézhezvételérõl majd szíveskedjél értesítést küldeni a részemre.

Köszönöm.

Verõce, 2007. augusztus 02.

Üdvözlettel: Tejfalussy András

2800 állásból Te is találsz megfelelõt! Mérnöki, értékesítõi, asszisztensi, pénzügyi és IT állások a 
Jobline.hu-n! www.jobline.hu
http://ad.adverticum.net/b/cl,1,6022,186603,243027/click.prm
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12700shadowOriginY32385

PannonhalmiApat070725.rtf Fájlnév: PannonhalmiApat070725.rtf

Típus: text/richtext

Méret: 13170 byte

shapeType20lineWidth0lineColor13948116fShadow1shadowOffsetX0shadowOffsetY-
12700shadowOriginY32385



kiderult-070407-95.rtf Fájlnév: kiderult-070407-95.rtf

Típus: text/richtext

Méret: 8968 byte

shapeType20lineWidth0lineColor13948116fShadow1shadowOffsetX0shadowOffsetY-
12700shadowOriginY32385

KOMMUNISTA-HUMANISTA.rtf Fájlnév: KOMMUNISTA-HUMANISTA.rtf

Típus: text/richtext

Méret: 13543 byte

shapeType20lineWidth0lineColor13948116fShadow1shadowOffsetX0shadowOffsetY-
12700shadowOriginY32385

Libya-Solyom-karterites-070731.rtf Fájlnév: Libya-Solyom-karterites-070731.rtf

Típus: text/richtext

Méret: 5352 byte

shapeType20lineWidth0lineColor13948116fShadow1shadowOffsetX0shadowOffsetY-
12700shadowOriginY32385

Egeszsegvedelem-070731.rtf Fájlnév: Egeszsegvedelem-070731.rtf

Típus: text/richtext

Méret: 3150 byte

shapeType20lineWidth0lineColor13948116fShadow1shadowOffsetX0shadowOffsetY-
12700shadowOriginY32385

HirhaloKovacsJanos070731.rtf Fájlnév: HirhaloKovacsJanos070731.rtf

Típus: text/richtext

Méret: 14515 byte

shapeType20lineWidth0lineColor13948116fShadow1shadowOffsetX0shadowOffsetY-
12700shadowOriginY32385

MTAbunugyiErtekelese070626.rtf Fájlnév: MTAbunugyiErtekelese070626.rtf

Típus: application/msword

Méret: 34705 byte

shapeType20lineWidth0lineColor13948116fShadow1shadowOffsetX0shadowOffsetY-
12700shadowOriginY32385 bibliaforditasheberrol2.bmp Fájlnév: 

bibliaforditasheberrol2.bmp



Típus: image/bmp

Méret: 1826194 byte

shapeType20lineWidth0lineColor13948116fShadow1shadowOffsetX0shadowOffsetY-
12700shadowOriginY32385

AllianceIsraeliteeNepirtasPrg1910kk.bmp Fájlnév: 
AllianceIsraeliteeNepirtasPrg1910kk.bmp

Típus: image/bmp

Méret: 1671051 byte



Code: HirhaloKovacsJanos070731

> ----- Original Message ----- 
> From: Kótai László 
> To: Nemzeti Hirhalo 
> Sent: Tuesday, July 31, 2007 5:40 PM
> Subject: Re: [Dokumentum] Hungary macht frei! - A NAGY ATVERES - 
Ebreszto! - EGESZSEGVEDELMI biztonsagtechnikai ellenorzes
> 
> 
> Tisztelt Szerkesztõség
> 
> Mivel többször látom a konyhasós irománaokat, amelyekrõl a 
szerzõvel már próbáltam szakmai szinten értekezniu - sikertelenül, 
lévén Mózes tanitásait nem érzem szakmai érveknek - szeretném 
Önöket figyelmeztetni, hogy ostobaságok terjesztése a Hirháló hitelét is 
rontja, és eszköz azoknak a kezében, akik ezt (is) fel tudják használni 
ellenünk.
> 
> A desztillált viz káros, nagy mennyiségben veszélyes is a 
sóháztartást felboritó anyag, alaphangon hasmenést okoz, próbálja ki 
bárki akinek kételye van. A kálium/nátrium egyensúlyt a szervezetünk 
szabályozzta, ha akarjuk ha nem, és nem az hogy milyen arányban 
vesszük magunkhoz az étellel. A vegetáriánus - káliumban 
(növényekben ebbõl van sok nem nátriumból) gazdag - étrendû 
Indiában mintha nem lenne gond a gyerekáldással, pedig õk a szerzõ 
állításával ellentétben alig használnak sót, amit személyes 
tapaszatalataim alapján mondhatok, lévén három különbözõ alkalommal 
hónapokat töltöttem el Indiában, és köztük élve azt ettem amit õk, nem 
a szállodák európaiaknak szánt külön étrendjét. 
> 
> Észrevételem célja csak a Hirháló hitelének õrzése, lévén igy is 
minden eszközt felhasználnak ellenünk. Hát legalább magunk alatt ne 
vágjuk a fát.
> 
> Üdvözlettel
> Dr. Kótai László,
> okl. vegyészmérnök
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: Nemzeti Hirhalo 
> To: Kótai László 
> Sent: Tuesday, July 31, 2007 4:23 PM
> Subject: [Dokumentum] Hungary macht frei! - A NAGY ATVERES - 
Ebreszto! - EGESZSEGVEDELMI biztonsagtechnikai ellenorzes
> 
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition. 



> Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.10.25/926 - Release Date: 
2007/7/29 23:14
shapeType20lineWidth0lineColor13948116fShadow1shadowOffsetX0shadowOffsetY-
12700shadowOriginY32385

HTML1DocumentEncodingutf-8Dátum: Tue, 31 Jul 2007 17:48:49 +0200
Feladó: "Hirhalo Admin" <admin@nemzetihirhalo.hu>
Címzett: "Tejfalussy András" <ujvizforras@freemail.hu>,
"Halász József dr." <hjozsef@pannoniatv.hu>
Tárgy: Fw: [Dokumentum] Hungary macht frei! - A NAGY ATVERES - Ebreszto! - 
EGESZSEGVEDELMI biztonsagtechnikai ellenorzes

Tisztelt Uraim, el kellene dönteni végre ezt a sókérdést... 

Üdvözlettel:
Kovács János
Hírháló mindenes
www.nemzetihirhalo.hu

----- Original Message ----- From: Kótai László 

To: Nemzeti Hirhalo 

Sent: Tuesday, July 31, 2007 5:40 PM 

Subject: Re: [Dokumentum] Hungary macht frei! - A NAGY ATVERES - Ebreszto! - 
EGESZSEGVEDELMI biztonsagtechnikai ellenorzes 

Tisztelt Szerkesztõség 

Mivel többször látom a konyhasós irománaokat, amelyekrõl a szerzõvel már próbáltam szakmai 
szinten értekezniu - sikertelenül, lévén Mózes tanitásait nem érzem szakmai érveknek - szeretném 
Önöket figyelmeztetni, hogy ostobaságok terjesztése a Hirháló hitelét is rontja, és eszköz azoknak a 
kezében, akik ezt (is) fel tudják használni ellenünk. 

A desztillált viz káros, nagy mennyiségben veszélyes is a sóháztartást felboritó anyag, alaphangon 
hasmenést okoz, próbálja ki bárki akinek kételye van. A kálium/nátrium egyensúlyt a szervezetünk 
szabályozzta, ha akarjuk ha nem, és nem az hogy milyen arányban vesszük magunkhoz az étellel. A 
vegetáriánus - káliumban (növényekben ebbõl van sok nem nátriumból) gazdag - étrendû Indiában 
mintha nem lenne gond a gyerekáldással, pedig õk a szerzõ állításával ellentétben alig használnak 
sót, amit személyes tapaszatalataim alapján mondhatok, lévén három különbözõ alkalommal 
hónapokat töltöttem el Indiában, és köztük élve azt ettem amit õk, nem a szállodák európaiaknak 
szánt külön étrendjét. 

Észrevételem célja csak a Hirháló hitelének õrzése, lévén igy is minden eszközt felhasználnak 
ellenünk. Hát legalább magunk alatt ne vágjuk a fát. 

Üdvözlettel: Dr. Kótai László, okl. vegyészmérnök 

----- Original Message ----- From: Nemzeti Hirhalo To: Kótai László Sent: Tuesday, July 
31, 2007 4:23 PM Subject: [Dokumentum] Hungary macht frei! - A NAGY ATVERES - 
Ebreszto! - EGESZSEGVEDELMI biztonsagtechnikai ellenorzes 



HTML1DocumentEncodingutf-8Dátum: Tue, 31 Jul 2007 23:15:03 +0200 (CEST)
Feladó: "Tejfalussy András" <ujvizforras@freemail.hu>
Címzett: "Hirhalo Admin" <admin@nemzetihirhalo.hu>
Tárgy: Re: Fw: [Dokumentum] Hungary macht frei! - A NAGY ATVERES - Ebreszto! - 
EGESZSEGVEDELMI biztonsagtechnikai ellenorzes

Hirhalo Admin <admin@nemzetihirhalo.hu> írta:

> Hirhalo Hirlevel Tisztelt Uraim, el kellene dönteni végre ezt a 
sókérdést...
> 
> Üdvözlettel:
> Kovács János
> Hírháló mindenes
> www.nemzetihirhalo.hu

TEJFALUSSY ANDRÁS ÉSZREVÉTELE A FENTIEKRE (VÁLASZKÉNT A HÍRHÁLÓNAK): 

Kedves Uraim!

Egyetértek. De a vita eldöntésének nem az a módja, hogy valaki csak 
úgy szembehazudja a mérések adatait "kicsi", "nagy", "túl kevés", "túl 
sok" stb. bizonytalanító szavakkal, és azután a mérések adatait is a 
hitviták és tudományos viták kategóriájába sorolja. 

Az ellenõrzött mérési adatok pl. a www.aquanet.fw.hu honlapunkon is 
megtekinthetõk. A desztillált víz nem csupán a Biblia és a Talmud által 
ajánlott "biztonsági ivóvíz" A WHO által is tökéletes ivóvízként ajánlott 
víz, mert a tiszta desztillált ivóviz az ételekkel fiziológiás mértékben való 
konyhasó-pótlás mellett csak egészségvédõ és gyógyító hatású lehet. 
Az állatok is tudják, hogy jobb a desztillált vizet inni, mint a fertõzöttet 
és/vagy mérgezettet. Egyes vegyészmérnökök azonb an - a Talmudnak 
megfelelõen, inkább - a fertõzõ vírusos és vegyi anyagokat tartalmazó, 
egészségre káros vizek ivását ajánlják, próbálják bebeszélni a nem 
kóser étrendûeknek, s lehet, hogy önmaguknak is, miután ostobaságok 
voltak ezzel kapcsolatban már a háború elõtti egyetemi tankönyvekben 
is, pl. Pattantyús Ábrahám Géza 1937-es "Gépészeti Zsebkönyvében" is.

Vagyis nincs vita a mérések között amiatt, mert egyesek hazugságai és 
a mérési adatok ellenkezõ értelmûek, e vita, mint népirtási kérdés nem 
a tudományos fórumokra, hanem az apartheidek megítélésére illetékes,
a népirtást nem bûnpártoló, valóban független bírósági fórumra kellene 
tartozzon. Mivel nincs ilyen, mindenkinek a mérési dokumentumoknak a 
tanulmányozását ajánlom, hogy eldönthesse, hogy melyik oldalon áll, a
gyilkosok és önkiirtók, vagy az ellenkezõ szándékúak oldalán. 



Én már régóta lehetõleg csak a desztillált vizet fogyasztom ivóvízként. 
Több más vegyészmérnökkel is találkoztam már, akik megkóstolni sem 
merték a tiszta desztillált ivóvizet. Attól féltek, hogy azonnal meghalnak 
tõle. 

Az ellenem a gyalázkódó levelet íróval szemben szeretném megállapítani, 
hogy pl. három kiváló egyetemi tanár írt egy III. osztályos gimnáziumi 
Kémia tankönyvet, s abban õk is azt állítják mint amit én, hogy minél 
kevesebb ásványi anyag van egy ivóvízben, annál egészségesebb. S 
õk is azt is tanítják, hogy egy felnõttnek normális esetben kb. 12 gramm 
a napi konyhasó vesztesége (s megjegyzem, hogy erõs izzadáskor akár 
kétszer ennyi is lehet), s hogy az élelmiszer növények alig tartalmaznak 
nátriumot, vagyis azt csak konyhasóval sózás útján lehetséges pótolni. 

E kémia tankönyvi szöveg fotója is megtalálható a www.aquanet.fw.hu 
honlapunkon. Vagyis a leghatározottabban visszautasítom a rágalmazó 
levelet a szerzõje felé. Jellemzõ, hogy õ nem küldte meg nekem 
a gyalázkódó levelét. Nem az elsõ ilyen ellenem írt gyalázkodó irat, egy 
korábbit is meg lehet tekinteni a honlapunkon. Abban zsidó ügynöknek 
tüntettek fel "a nevem alapján valószínûsítgetve ellenséges voltomat", 
ugyancsak az Önök honlapja felé (is). 

Verõce, 2007. 07. 31.
Üdvözlettel:
Tejfalussy András

7pont.wps Fájlnév: 7pont.wps

Típus: application/octet-stream
Méret: 6942 byte



2/1. Code: KotaiLmérnökiDiploma070802

Tisztelt Budapesti Mûszaki Egyetemi Vezetés!
(Dr. Péceli Gábor dipl. villamosmérnök dékán úr kezéhez)

S.O.S. SEGÍTSÉG KÉRÉS MÉRNÖKI BÛNCSELEKMÉNY ELHÁRÍTÁSÁHOZ

Csatolt mellékletek  :    1./„EGÉSZSÉGVÉDELMI biztonságtechnikai ellenõrzés
a PTK. 484-487. §. alapján a MAZSIHISZ helyett folytatott MAGYAR HOLOKAUSZT 

ELHÁRÍTÁS” (Code: PannonhalmiApat070725) + ennek mellékletei, 2./ „A BIBLIA, A TALMUD 
ÉS A MÉRÉS UGYANAZT BIZONYÍTJA” (Code: HirhaloKovacsJanos070731), 

3./”ÉLETRÖVIDÍTÉS ESETÉN IS KÖTELEZÕ A KÁRTÉRÍTÉS” (Code: Libya-Solyom-
karterites) 4./ „EGÉSZSÉGVÉDELEM” (Code: egészségvedelem-070731), 

5./ Kótai László vegyészmérnök 2007. 07. 31-én a Nemzeti Hírhálóhoz intézett levele és azt Kótai 
László felé visszautasító, a Nemzeti Hírhálónak általam megküldött nyílt levél

(Code: HirhaloKovacsJanos070731), 6./ A Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez írt levél az 
Etikai Bizottságuk 2002-es hamis határozata alapján ellenem az Akadémiai Értesítõben közzétett 

hitelrontó hazudozás mérések alapján bizonyításával (Code: MTAbunugyiErtekelese070626).

NYILVÁNOS VÁD HAZAI NÉPIRTÁS MÉRNÖKI DIPLOMÁS BÛNSEGÉDEI ELLEN (A 
PTK. 484-487. §. ALAPJÁN, A MAZSIHISZ HELYETT)

A vád tárgya egy mondatban, három pontban összefoglalva a következõ:  az ok-okozat 
kalibráló mérések alapján egyértelmûen kiderült, hogy mérnökök is bûnsegédkeznek abban, hogy a 
nem kóser étkezésû magyar nem zsidók és zsidók élete rövidüljön és sterilizálódjanak, s ehhez a 
következõképpen járnak el:

1./ rábeszélik õket arra, hogy ne használjanak konyhasót,
2./ rábeszélik õket  arra,  hogy  a  konyhasó  hiányzó  ízét  másféle  ízekkel,  pl.  különbözõ 

fûszerekkel és/vagy mérgezõ káliumkloriddal, káliumcitráttal helyettesítsék,
3./ lebeszélik õket  a  biztosan  vírusmentes  és  mérgezõ  vegyület  mentes,  desztillálással 

tisztított  ivóvíz  ivásáról  azzal,  hogy  amiatt  „életveszélyesen  csökkenhetne  a  vérükben  a 
konyhasónak  a  mennyisége”,  s  ehhez,  mint  pl.  Kótai  László  vegyészmérnök  is,  mérési  norma 
kalibrálási csalások alapján tudatosan összekombináltak egymással három különbözõ, egyenként is 
egészségkárosító,  együtt  alkalmazva pedig fokozottan ártalmas,  csak látszólag „véletlenszerûen” 
betegítõ  és  gyilkoló,  valójában  tervezhetõen,  elõzetesen  alaposan  kikísérletezett  módon  ható 
alattomos  étkezési  diszkriminációt,  mint  vegyi-biológiai  fegyvert,  amirõl  a  részletes  mûszaki-
tudományos és bûnügyi dokumentációt lásd az interneten, az Agroanalízis Tudományos Társaság 
pjt. www.aquanet.fw.hu honlapján.

Dr.  Péceli  Gábor professzorral  úrral  a  Magyar  Országgyûlés  Szakbizottsága  által  a 
Mérésügyi Törvény módosításánál felkért szakértõként annak idején már jóelõre jeleztük azt, hogy 
ha csak a mûszereket kalibrálják, ámde a mûszerek adatai értelmezéséhez felhasznált biológiai ok-
okozat kalibráló méréseket nem, akkor a meghamisított normák alkalmazására korlátozatlan csalási 
lehetõséget tartanak fenn, s felvetettük a kálium túladagolással mérgezést mint konkrét példát, az 
általam feltalált, s a nemzetközi szabadalmaimban leírt „sokváltozós Antirandom-software” szerinti 
„Ok-okozat kalibráló” hatás-ellenõrzési méréseink adatai alapján.



2/2. Code: KotaiLmérnökiDiploma070802

Kötelességemnek  látom  javasolni  a  jelen  irat  és  a  mellékletei  megküldése  mellett  a 
Budapesti Mûszaki Egyetem (BME) Rektorának, hogy az egyetemek is vonják felelõsségre a fenti 
népirtásban  és  hazaárulásban közvetlenül  vagy közvetve  bármi  módon tudatosan  bûnsegédkezõ 
oktatóikat,  s  vonják be valamennyi  náluk végzett  bûnsegédkezõ mérnök diplomáját  (a  diploma 
népirtásban bûnsegédkezéshez való felhasználásával a „diploma további használatára méltatlanná 
válás” címén). 

Verõce, 2007. augusztus 2.

Tisztelettel: 

Tejfalussy András dipl. villamosmérnök s.k.
méréstani szakértõ feltaláló (személyi szám: 1-420415-0215, sz. hely: Budapest, an.: Bartha Edit, 
lakcím: 2621 Verõce, Lugosi u. 71., postacím: 1036 Budapest, Lajos u. 115., Tel.: 06-27/380-665, 

Tel./fax: +36-1/250-6064, mobil: +36-20-2181408, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG pjt honlap: www.aquanet.fw.hu és www.ivovizjavitas.fw.hu, 

e-mail: ujvizforras@freemail.hu

Copy: a Nemzeti Hírháló, dr. Szili Katalin országgyûlési elnök, dr. Sólyom László köztársasági 
elnök, dr. Kovács Tamás legfõbb ügyész, valamint az INTERPOL és a MAZSIHISZ részére (is).



2/1. Code: ACC-Ptk484-487KerSze-
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG (pjt) 

ANTIRANDOM CONSULTING CENTER, HUNGARY  

Ideiglenes Együttmûködési Keretmegállapodás,
 mely létrejött az aláírása napján alulírt magyarok lakosok között, elsõdlegesen a Magyar Nép 

létének a fokozott védelme szolgálatára (a Ptk. 484-487. §. alapján a magyar állam 
tudományos- és államigazgatási szervezetek helyett is), a következõk szerint:

1./  Az  együttmûködés  tudományos  alapja  és  célkitûzése:  az  Agroanalízis  Tudományos 
Társaság  gmk/pjt  (1036  Budapest,  Lajos  u.  115.)  a  Tejfalussy  András  által  a  nemzetközi 
szabadalmaiban  is  leírt  ANTIRANDOM  sokváltozós  mérési  bázis  software  számos  referencia 
alkalmazása  során  nagymértékben  pontosította  és  egyúttal  fel  is  gyorsította  a  kutatási 
eredmény  ellenõrzõ  méréseket, s  ennek  alapján,  mint  környezetvédelmi  minisztériumi,  majd 
országgyûlési bizottságok által megbízott szakértõ, sorra leleplezte a kálisó  mérgezõ alkalmazásait 
a mûtrágyázásnál, a gyógyászatban, és az élelmiszer- és tápszerkészítéseknél, majd kidolgozta a 
konkrét mérgezés elhárítási megoldásokat is. Jelen együttmûködés e létfontosságú információknak 
a magyar lakosokkal megismertetésére és a védekezésük családi- és közösségi (pl. faluközösségi) 
szinten való szervezésére, s ehhez a védekezéshez szükséges technika, stratégia és kiképzés minél 
szélesebb körben és minél konkrétabban megvalósítására irányul. 

2./  Az 1./  pontban felsorolt  létvédelmi fontosságú kutatási  és  ellenõrzési  információk és 
alkalmazási referenciáik is a www.aquanet.fw.hu internetes honlapon közzé vannak téve.

3./ Tejfalussy András fõkoordinátorként irányítja a jelen együttmûködési szerzõdés szerinti 
munkákat. Az egyes találmányi közremûködõk koordinátorként vesznek részt a munkában, a jelen 
keretszerzõdést  kiegészítõ  konkrétizáló  egyedi  találmányi  közremûködõi  együttmûködési 
szerzõdésükben leírtak szerint. Ezek a kiegészítõ szerzõdések a Tejfalussy András által aláírásuk 
idõpontjától léphetnek érvénybe.

4./  A  jelen  együttmûködési  keretszerzõdést  aláíró  koordinátorok  személyesen  felelnek 
minden  általuk  foglalkoztatott  személy  vagy  szervezet  vonatkozásában  a  jelen  szerzõdés 
tiszteletben tartásáért. Tudomásul veszik, hogy Tejfalussy András az „Antirandom geometrikus 
matematika és software-nek a feltaláló szerzõje, a szerzõi jogai kizárólagos birtokosa, s ezen 
(bázis-)  software-rendszer  bárhol  való,  bármely  alkalmazása  vonatkozásában,  ide  értve  minden 
kapcsolódó software-fejlesztést,-adaptálást,-hasznosítást is, valamennyi jogosultságát fenntartja. .

5./ Jelen szerzõdés az aláírása napján, 1 éves idõtartamra lép érvénybe, Alulírottak (vagy 
azok törvényes jogutódai) részérõl írásban lehet felmondani vagy új idõpontig meghosszabbítani.

6./  A jelen  megállapodást  kiegészítõ  szerzõdések  mindig  csak  a  jelen  keretszerzõdéssel 
együtt értelmezendõk, kezelendõk. A jelen szerzõdés alapján létrejött egyedi szerzõdéseket tilos a 
jelen keretszerzõdéssel ellentétben értelmezni. 

7./  Jelen  szerzõdés  a  Tejfalussy  András  szerzõi  jogait  érintõ  minden  vonatkozásában  a 
szerzõi jogvédelem végsõ lejáratának az idõpontjáig hatályban marad az egyébként bármi okból 
megszün/tet/ése esetén is. 

8./ Esetleges szakmai- vagy jogvitákat a vitatkozók által személyes tárgyaláson tisztességes 
egyezségre törekedve, a károkozások minimumra szorításával kötelezõ rendezni. Az e  sztabályt 
megszegõ fél az emiatt másoknál keletkezett károkért teljes kárfelelõsséggel tartozik. .

9./  A jelen  szerzõdésben  és  a  kapcsolódó  konkrétizáló  szerzõdések  vonatkozásában  a 
felmerülõ kérdéseket és problémákat a „Krisztusi Örök Értékrend Software” szerint, a hazai- és 
nemzetközi jogi normák alapján kell értelmezni és megoldani, amikor is elõbbi az elsõdleges.
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10./  Jelen  szerzõdés  elválaszthatatlan  mellékletét  képezi  a  www.aquanet.fw.hu  és  a 
www.ivovizjavitas.fw.hu internetes honlapok 2006. 05. 21-i szerkesztésû CD-másolata.

11./  Alulírottak  a  mai  napon,  mint  akaratukkal  mindenben megegyezõt  írják  alá  a  jelen 
szerzõdést.

12./ Jelen szerzõdést /az ûrlapját/ az állam helyett folytatott kárelhárítási /megbízás nélküli/ 
munka  folytatásának  hivatalos  bejelentéseként  2006.  06.  29-én  Tejfalussy  András  megküldte  a 
Magyar  Államot  egyszemélyben  képviselõ  köztársasági  elnök  kezéhez,  továbbá  a  Legfelsõbb 
Bíróság elnöke kezéhez is. 

Aláírás dátuma: .................................................................

I/1. Együttmûködési fõkoordinátor aláírása: .........................................................................
/2.  /Tejfalussy András  feltaláló  dipl.  mérnök,  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  gmk  v,a, 
végelszámoló, Agroanalízis Tudományos Társaság pjt vezetõ/ 
/3. Született: Budapesten, 1942. 04. 15-én,
/4. Édesanyja neve: Bartha Edit
/5. Személyi szám: 1-410415-0215
/6. Állandó lakcím: 2621 Verõce, Lugosi u. 71.
/7. Ideiglenes lakcím: 1036 Budapest, Lajos u. 115.
/8. Telefonok/faxok: 36-1/250-6064, 36-27/380-665
/9. E-mail(ek), honlap(ok): ujvizforras@freemail.hu, www.aquanet.fw.hu, www.ivovizjavitas.fw.hu, 
www.ujvizforras.fw.hu

II/1. Együttmûködési koordinátor aláírása: ...............................................................................
/2../Együttmûködési koordinátor neve: ............................................................................................./

/3. Születési helye, idõpontja: ............................................................................................................

/4. Édesanyja neve: ...............................................................................................................

/5. Személyi száma: ...............................................................................................................

/6. Állandó lakcíme: ...............................................................................................................

/7. Ideiglenes lakcíme(i) :..............................................................................................................

/8. Telefon(ok), fax(ok): ...............................................................................................................

/9. E-mail(ek), honlap(ok): : ..........................................................................................................

/10. Képviselt szervezet (cégnév-, egyéb név-, cím-, elérhetõségi adatai:
.......................................................................................................................................................
/11. Csatlakozó további mellékletek azonosító adatai:

............................................................................................................................................................



AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
 Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja pjt, Ok-okozat kalibráló méréstani 

szakcsoport .1036 Budapest, Lajos u. 115. 36-1-250-6064, 36-27-380-665, 36-20-2181408

www.aquanet.fw.hu. ujvizforras@freemail.hu
Verõce, 2007. 05. 28.

 Témakód: „UjSzoHamisanKalibralt”

TISZTELT REKTOROK! 

KÖZÉRDEKÛ NYILVÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AGRÁREGYETEMEK RÉSZÉRE

A pozsonyi Új Szó címû lap 1988. XI. 16-i számában megjelent „Túl sok a kálium” címû 
cikkben háromszor is a „TALAJOK ÖSSZES KÁLIUM TARTALMÁNAK” tüntették fel, a 
talajvizsgálatokra hivatkozva, a termõföldek éppen vízben oldva lévõ „kálium tartalmát”.

Bizonyították, hogy a kálium vegyületeivel évtizedek óta folytatott mûtrágyáztatás a jelenlegi 250 
milligramm/kilogramm mérgezõ szintre növelte a „talajok kálium tartalmát”. Javasolták, hogy 
csökkentsék vissza a „talajok kálium tartalmát” a természetes, 90 milligramm/kilogramm szintre. 

A cikk bebizonyította  tudományos akadémiai  rovartani  és  növénykórtani  kutatóintézeti  mérési 
adatokból, hogy a „talajok kálium tartalmának” a kálium vegyületeivel mûtrágyázással  mérgezõre 
növelése miatt pl. lecsökkent a cukorrépák cukortartalma és a burgonyák keményítõtartalma. 
  

Leírták, hogy a növényekbe bejutó  káliumtöbblet tönkreteszi a sejtek falát, akadályozza a más 
talaj-tápelemek kiegyensúlyozott arányban felvételét és sejtekbe beépülését, csökkenti a növények 
védekezési képességét a vírusokkal, baktériumokkal, a környezeti stressz hatásokkal szemben. 

Arra   is  felhívták  a  figyelmet,  hogy  a  kálium  vegyületeivel  talaj-mûtrágyáztatás  önköltség 
növelõ és minõség rontó hatású, a vele megnövelt káliumtartalmú növények súlyos anyagcsere 
zavarokat idézhetnek elõ az állatoknál és embereknél, s életrövidülést és meddõséget okoznak. 

Azonban a 90 milligramm/kilogramm, s a 250 milligramm/kilogramm sem a „termõtalajok 
összes kálium tartalma”, hanem csak azoknak az éppen vízben oldva lévõ kálium tartalma! A 
természetes termõtalajok 1-6% káliumot is tartalmaznak, készleteznek nem mérgezõ formában.
A termõtalajoknak ez az óriási természetes kálium készlete a kálium mérgezõ vegyületeivel nem 
mûtrágyáztatás esetén sok száz, ezer évig is automatikusan pótolni tudná a növények számára 
optimális 90 milligramm/kilogramm vízben oldott kálium mennyiséget, s elmaradhatna a kár. 

A „periódikus kálium mûtrágyázás” aszálykárt fokozó hatásait lásd: www.aquanet.fw.hu.

Melléklet:  „Kiderült”.
Tisztelettel:                                   Tejfalussy András s.k.

dipl. mérnök, feltaláló, méréstani
ok-okozat kalibrálási szakértõ



EGÉSZSÉGVÉDELEM
Közérdekû kárelhárítás folytatása a Ptk. 484-487. §. alapján.

Kedves  Barátaim!  Mit  szóltok  a  honlapunkon  látható  feljelentõ  irathoz  (code:  EU-
Interpolhoz-070617) és mellékleteihez? Szóljatok minél több magyarnak, küldjétek meg minél több  
tisztességes szervezetnek és személynek az e-mail címét, hogy tájékoztatni tudjam õket is arról, hogy  
kiderült az  Ok-okozat  kalibráló  pontos  mérésekbõl,  hogy  a  vezetékes  ivóvíz  klórozását  túlélõ  
vírusok  (1),  s  a  fiziológiásnál  sokkal  kevesebb konyhasót  (2)  és/vagy  sokkal  több káliumot (3)  
tartalmazó élelmiszerek egyenként és együtt is BIOLÓGIAI-, S VEGYI FEGYVER hatásúak: (1)  
befertõz, (2) és (3) elrontja a keringést és a sejtek membránját. Ezek idõvel biztosan tönkreteszik az  
immunrendszert, a stressz elleni védekezõképességet, mivel mérgezik a májat, mellékvesét, vesét,  
szívet, s elrontják a keringést, véletlennek tûnõ életrövidítõ betegségeket, pl. fertõzéseket, infarktust,  
meddõséget, rákot, elbutulást stb. okozva. Védekezni az ún. „kóser étkezéssel” és/vagy a fiziológiás  
„VÉR ELEKTROLIT OPTIMUM PROGRAM” (VEOP) szerinti táplálkozással lehet csak, azaz a 
tiszta  desztillált  ivóvízzel  és  a  fiziológiás  mértékre  növelt  konyhasó-pótlással,  s  a  kálium evés  
fiziológiásra korlátozásával,  a VEOP-ot és az eszközeit lásd a  www.aquanet.fw.hu tudományos 
honlapunkon! 

Verõce, 2007. június 17. 
Üdvözlettel a kiderítõ Verõcei Létvédõ Kör nevében:
Tejfalussy András dipl. villamosmérnök, méréstani szakértõ feltaláló
T.: 36-1/250-6064, -27/380-665, 06202181408, e-mail: ujvizforras@freemail.hu.

MAGYAR HOLOKAUSZT ELHÁRÍTÁS: Az ANTIFIZIOLÓGIÁS só-összetételû 
étel, ital és a vírusszennyezett, vegyszeres ivóvíz is nagyon alattomos betegség okozók. Az 
ezekkel népirtást is „egészségügyi reformnak” feltüntetõk az élettani, fiziológiás optimum tizedére 
igyekeznek  csökkenteni  a  keringésvédõ  konyhasó-pótlást,  s  a  mérgezõ  káliumvegyületekkel 
„mûtrágyázással”  és  "ételízesítéssel"  a  fiziológiás  optimum  tízszeresére,  sejtmérgezõre 
igyekeznek növelni a kálium bevitelt, tudva, hogy ezek impotenssé, meddõvé is tesznek. Csak a 
nem kóser étrendûeket mérgezik,  fertõzik.  Ilyen „lassankénti népirtással” kb. 5 nemzedék ideje 
alatt okozható teljes népkipusztulás (lásd: Mózes II.23.20-33., V.7.2,22.?!). Ezért lesz egyre több 
az immunhiányos, rákos, vese- és szívbeteg, meddõ, buta, testi és lelki nyomorék magyar! Lásd a 
mérési  bizonyítékokat  és  az  ivóvíz-desztillálással  és  fiziológiás-sózással  védekezés  módját  a 
www.aquanet.fw.hu honlapunkon.  CD-másolata  beszerezhetõ  az  alábbi  címen:  Antifasiszta 
Magyar Létvédõ Körök Mozgalom, Tejfalussy András dipl. mérnök, 2621 Verõce, Lugosi u. 71., 
Tel.:  36-27/380-665,  tel/fax:  36-1-250-6064,  mobil:  36-20-218-14-08,  e-mail: 
ujvizforras@freemail.hu. Verõce, 2007.06.27. (Kód: TA-röplap)

MIUTÁN E DOKUMENTÁCIÓ TERJESZTÕI ELÕSEGÍTIK A KIDERÜLT
MAGYAR HOLOKAUSZT ELLENI SIKERES VÉDEKEZÉST, LÁTHATÓ, 

HOGY SZEMÉLY SZERINT KI MAGYARGYILKOS ÁLKERESZTÉNY, 
KOMMUNISTA ÁLHUMANISTA STB. „TALMUD-SOFTWARE-s”!

R i a d ó ! !
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GYURCSÁNY BESZÉLT AZ EGYETEMISTÁKNAK

Gyurcsány, a nemrég egyetemistáknak tartott három órás elõadásában, azzal foglalkozott, 
hogy  lehetne  még  többet  elvenni  a  költségvetési  adó-,  egészségügyi-  és  nyugdíjjárulék  stb. 
bevételek „TORTÁJÁBÓL” a kormánya által megvalósítani akart „reformcélokra”. 

Milyen reformcélokra?  

 Vadonatúj kormánynegyed építésére.


 A magyarok élethosszának és a létszámának a csökkentésére (konyhasó helyett etetett vese- és 
szívmérgezõ  kálisóval  és  a  klórozást  túlélõ  vírusos  vezetékes  ivóvízzel),  hogy  ne  kelljen 
nyugdíjat fizetni, s hogy egyre kevesebben magyar maradjon. 



 A magyar növénytermesztõk és állattartók csõdbejuttatására. Például azáltal, hogy az 5 méteres 
talaj-termõrétegben 1-6%-nyi, nem mérgezõ (kötött) káliumot tartalmazó, vagyis pl. 2% esetén 
hektáronként  kb.  másfél  millió  kilogramm  természetes  eredetû  káliumot  készletezõ  hazai 
termõföldekre a mérgezõ (nem kötött) káliumvegyületeket szóratják „talajvédelem”, a „kálium 
kifogyás akadályozása” címén, s ezzel érzékenyítik a növényeket minden más károsító hatásra 
is, pl. aszályra, vírus- és baktériumfertõzésekre stb., s emiatt a gazdák kénytelenek sokkal több 
öntözõvizet,  nitrogén és foszfor stb. mûtrágyát, növényvédõ vegyszert használni, ami 250%-
osra növeli a termesztési önköltséget. 

 Arra,  hogy  a  káliumvegyületekkel  felnövelt  káliumtartalmú  terméssel  megbetegítsék  és 
meddõvé is tegyék az ezeket fogyasztó állatokat és embereket is, s hogy a betegítõ hatást az 
élelmiszerekbe a konyhasó helyett beadagolt kálisóval is fokozzák.



 A hazai kormány(ok) az ezekkel kipusztított, ingatlan-vesztõk helyett idegenek telepít(enek) be.

Gyurcsány ezért nem foglalkozott az elõadásában azzal, hogy miért használnak fel ezermilliárdokat 
jelenleg is arra, hogy a kertes házak szennycsatornázásával is elszennyeztessék a vezetékes ivóvizet 
a klórozásnak ellenálló fertõzõ vírusokkal és fogamzásgátló vegyszerekkel is teli emberi ürülékkel. 

S  azzal  is  ezért  nem  foglalkozott,  hogy  a  termõtalaj  sokkal  jobban  tudja  fertõtleníteni  és 
méregteleníteni a háztartási szennyvizet, mint a  legkorszerûbb szennyvíztisztító létesítmény.

Azzal  is  ezért  nem  foglalkozott,  hogy  a  szennyvízcsatornák  elrabolják  a  kertektõl  a  növényi 
tápanyagokat és a háztartási szennyvíz öntözéshez jól használható vizét.

S  ezért  nem  foglalkozott  azzal  sem,  hogy  a  nem  tiszta  ivóvizeikért  a  több  száz  százalékos 
extraprofitot  zsebrevágó  vízmûvek  és  ivóvíz-palackozó  cégek  által  árusított  veszélyes  ivóvíz 
helyett,  az  otthoni  ivóvíz-átpárlás  útján  mindenki  vírusmentes  és  méregmentes  gyógyhatású 
ivóvízhez juthatna, akár  a kerti ásott kutak útján is, ha nem falusi szennycsatornázásra, hanem erre 
adnának állami támogatást. 

A fenti  bûnözés  hiteles  mérési-  stb.  bizonyítékait  lásd  a  www.aquanet.fw.hu internetes 
tudományos honlapunkon. Jelen irat nyílt feljelentés a Kormány ellen az Igazságügyi és Rendészeti 
Miniszterhez.

Verõce, 2007. 07. 15.                                              Tejfalussy András s.k.  Mobil: 36-20-2181408
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A „T-COM” LEGÚJABB JOGELLENES AKCIÓJA?
Feladó: t-com@t-online.hu (t-com.hu(1))

Címzett: t-com@t-online.hu (t-com.hu(1))

Másolat: ujvizforras@freemail.hu

Tárgy: A választási csalók tiltják a freemail-em kimenõ adatforgalmát?

HTML1DocumentEncodingutf-8

NYÍLT LEVÉL, a T-Com (és a Deutsche Telecom) vezérigazgató(k)nak is címezve! 

Az INVITEL-en át, a betelefonálós internetes portálon azóta nem lehetséges az ujvizforras@freemail.hu 
internetes címrõl adatot kiküldeni, amióta az ügyészség hamis indokolással elutasította a Gyurcsány és 
társai által csalás útján szerzett szavazatok miatt tett feljelentést a csalásuk hivatkozott bizonyítékait 
letagadva. 

A Büntetõ Törvénykönyv szerint 3 év börtön jár a választási ajánlást a választók megtévesztésével 
szerzõknek, vagyis azért, amit Gyurcsány miniszterelnökként elõadott, amit a közszolgálati média által errõl 
közzétett beszéd magnófelvétele tartalmazott. Ilyen politikai csalásban bûnsegédkeznek a telefon-
szolgáltatók? 

Ez már a második jogellenes akció ellenem a T-Com-tól. Az elõzõben megkísérelte a fenti címen 
lévõ verõcei házamat egy általa 2001-ben törölt, jogellenes telefondíj követelése 2006-ban újra 
behajtásával, a megszünt tartozás „nem megszüntnek” hazudása útján elárvereztetni. Az emiatt 
ellene általam lefolytatott bírósági perben a jogerõs ítélet megállapította, hogy a T-Com jogtalanul 
követelte újra a pénzt. Ezen korábbi sajnálatos ügy bizonyítékai közzé vannak téve a tudományos 
társaságunk www.aquanet.fw.hu internetes honlapján.

Verõce, 2007. 07. 30. 

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ 

személyi szám: 1-420415-0215, édesanyám neve: Bartha Edit, 1942-ben Budapesten születtem, állandó 
lakcímem: 2621 Verõce, Lugosi u. 71. (Az Antifasiszta Magyar Létvédõ Körök Mozgalom alapítója) 

Az idézett (Nyom. 263/2007/1. számú, 2007. 07. 23-án kézbesített hamis ügyészségi elutasítást kiadó 
Központi Nyomozó Fõügyészség vezetõje ellen közokirat-hamisítás vádjával, bûnpártolásért tett 
feljelentésként is kapják: 

Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosztálya és a Központi Nyomozó Fõügyészség is, a 06-1-3545645, ill. 
a 0-6-1-354-2820 faxokon. 

Copy: to President of Deutsche Telecom 

Fax: 0614587105
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Havi Magyar Fórum
fax: 06-1-309-0393, Nyílt levél

Kedves Szõcs Zoltán fõszerkesztõ Úr!

Mellékelten megküldöm  Önnek  egy  magasszintû  akadémiai  mérési 
ellenõrzésnek az iratait („eml.mta”, „E-286/92”, „Eml.IOI”), amelyekben a szájon át 
bejuttatott  kálium-vegyületek  („Redi-Só”,  „Kálium-R  tabletta”)  veszedelmes 
mérgezõségének  a  mérési  bizonyítékai  vannak  leírva,  miután  a  hazai  klinikai 
ellenõrzõ mérések során azt mérték szignifikánsan, hogy már a 2-4 gramm/nap-nál 
nagyobb kálium-beviteli sebességnél is mérgezõ volt a szájon át bejuttatott kálium.

Remélem, hogy ezen konkrét mérési bizonyítékok megtekintése után Ön sem 
akarja majd elhitetni másokkal azt, a hamis tankönyvek és egyéb hamis pubilikációk 
alapján elterjesztett  nyilvánvaló hazugságot,  hogy „ugyan az infúzióval  túladagolt 
kálium okozhat mérgezést”, de „a kálisó fiziológiásnál sokkal nagyobb mennyisége 
sem ártalmas szájon át bejuttatva”. Valójában a szájon át kálium-bevitelnél, a felnõtt 
egészséges  ember  fiziológiás  kálium beviteli  igénye  kb.  0,8 gramm/nap.  A hazai 
mérési adatok szerint a szájon át 1 órán belül bejutó (megivott) 0,8 gramm, azaz 0,8 
gramm/óra kálium bejuttatási sebesség már mérgezõ volt, a vele bejuttatott fél liter 
víznek a fele 5 óra alatt se volt kivizelhetõ!

Ugyanis a fiziológiás konyhasó mennyiség (izzadásnál akár napi 25 gramm is 
lehet) helyett, annak pótlására evett sokkal kevesebb kálium is gyomor, bél-, máj-, 
mellékvese-,  vese,  szív-  és  érrendszer  károsítónak  bizonyult  az  elõkerített  hazai 
klinikai  mérések  dokumentumai  szerint  is.  Még  a  Népszabadság  is  megírta,  az 
amerikai  Science-re  hivatkozással,  hogy  egy  kutató  (Dahl)  hamisan  számolta  át 
emberre  a  patkánynál  észlelt  magas  vérnyomást  okozó  konyhasó  mennyiségét. 
Embernél  általában  akkor  okozhatna  a  konyhasó  magas  vérnyomást,  ha  napi  fél 
kilogrammot enne belõle. De számos egyéb bizonyíték is elõkerült a csalásra, arra, 
hogy  a  nem  kóser  étkezésûekre  ráerõszakolt  „sózási  reformmal”  tudatosan 
megtöbbszörözik  „a  keringési-  és  szívbetegségek  miatti  elhalálozást”.  Hazánkban 
egybeesik a magyar kipusztulás kezdete az étkezési  kálisó dózis növelésével  és  a 
konyhasó dózis lecsökkentésével. Most már az a kérdés, hogy ki, s miért hallgatja el a 
csalás kiderülése után is ezeket a tényeket. A következõkben errõl lesz szó:

Megküldöm  Önöknek  a  „PannonhalmiApat070727”  jelû  tudományos 
tanulmányt  és  annak  mellékleteit,  a  www.aquanet.fw.hu internetes  tudományos 
honlapunk hiteles konkrét mérési dokumentumaira hivatkozással. Szeretném, ha Ön 
közzétenné  ezeket  a  Havi  Magyar  Fórumban,  már  csak  azért  is,  hogy  a  Magyar 
Fórumban korábban Fekete Gyula és Práczki István barátaim által és általam leírtakat 
ezúton kiegészítsük, pontosítsuk.
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E pontosítás szükségességérõl néhány szót: Fekete Gyula barátom, aki a neki 
átadott  anyagaimból  viszonylag  pontosan  megírta  a  kálisóval  mûtrágyázás  és 
ételízesítés népességcsökkentõ hatását, mintegy elfelejtette a méréseket alapul venni, 
sõt hiányolta is õket, s ezzel lenullázta, hiteltelenné tette az általa leírtakat. Práczki 
István  barátom  már  pontosan  leírta  az  ügyet,  de  akkor  még  sok  minden  olyan 
bizonyíték nem került elõ, amelyek bizonyítják a probléma bûncselekményi jellegét. 
A fiziológiástól sokáig kismértékben, vagy rövid ideig nagymértékben eltérõ kálium- 
és/vagy nátrium- és/vagy vízpótlás esetén sorra tönkremennek a sejtek és szervek, a 
Mózes II. 23.,20-33-ban leírt „étkezési úton népirtás” történik:

Pl. egy Nobel-díjas kutatócsoport eredményei és több mint 60 akadémiai egyéb 
kutatási mérési eredmény publikáció is ezt bizonyítják, amelyekben leírták, hogy a 
patkányt és az embert is sterilizálni lehet a kálium túladagolásával vagy a konyhasó 
hiányos pótlásával, ill. le lehet rövidíteni az életüket. 

A kiegészítésrõl és pontosításról:
Egyfelõl  a  klórozást  túlélõ  fertõzõ  (pl.  kalici)  vírusokkal  és  mérgekkel,  pl. 

fogamzásgátlók,  növényvédõ-szerek  stb.)  szennyezett  ivóvizek  jelenlegi 
elterjedésével kapcsolatos.

Másrészt  az  erõsen  konyhasóhiányos  és  a  káliumot  túladagoló  nem  kóser 
étkezés sterilizáló, életrövidítõ hatásainak a konkrét bizonyítékaival kapcsolatos. 

Harmadfelõl  pedig  a  nem  kóser  étkezésû  zsidók  és  nem  zsidók  elõl  a 
biztonsági  (desztillált)  ivóvíz  és  a  biztonsági  kenyér  (konyhasóval  fiziológiásan 
sózás)  lényegességének  az  titkolásának  a  bibliai-  és  bibliahamisítási  alapjaival 
kapcsolatos.

Negyedfelõl pedig a nem kóser étrendûek elleni népirtás ellen, a „kenyér és 
ivóvíz  különbözõségére”  alapozott  rablógyilkosság  elleni  védekezéshez  szeretnék 
konkrét  technikai  megoldásokat  bemutatni.  Ez  a  megoldás  igen  egyszerû:  a  nem 
kóser étkezés esetén is fiziológiásan kell pótolni a konyhasót és a káliumot és a vizet, 
továbbá s át  kell  párolni,  deszillálni  kell  azt a vizet,  amelyet  iváshoz és fõzéshez 
használunk (a Talmud mindig is, s ma már újra, a WHO is ezt ajánlja), s lehetõleg 
mindig csakis a génmanipuláció-mentes, ténylegesen jól ellenõrzött (lehetõleg saját 
családi)  biotermelésbõl  származó biztonságos élelmiszert  szabad enni-inni.  Ha ezt 
teszi, nem sterilizálható, nem irtható ki egykönnyen a magyar nép.

Verõce, 2007. 07. 29.

Szívélyes üdvözlettel: 
Tejfalussy András s.k.
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AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK v.a.
____________________________________________________________________

NYÍLT LEVÉL
Kárelhárító ügyvitel a Ptk. 484-487. § alapján
Kód: ÁNTSZrõl 

A Legfõbb Ügyész kezéhez
1055 Budapest, Markó u. 16.

Melléklet: az idézett, 2005. V. 11-i ÁNTSZ-levél, mint legújabb bûnügyi bizonyíték.

Tárgy:  Ellentmondások  Dr.  Bujdosó  László  ÁNTSZ  országos  tisztifõorvos  és  társai 
"tájékoztató" irataiban.

1./  Valószínû,  hogy  a  Fekete  Angyal  néven  elhíresült  tömeggyilkosságot  elkövetõ  kórházi 
ápolónõ is csak elhitte az orvos fõnökeinek azt, amit az ÁNTSZ is ír, azaz hogy egy ember 
vérébe egy nap alatt (vagyis akár gyorsan, egyszerre) bejuttatott 70 gramm kálium is "még 
nem toxikus adagnak tekinthetõ,  mert  a  vese  könnyen és  gyorsan kiválasztja  a  felesleges 
kálium ionokat". 

2./ Az Ügyészségi Nyomozó Hivataltól  megkapott "káliumsókkal kapcsolatos állásfoglalása" 
szerint, az OÉTI (dr. Gaál Ödön elõadó és dr. Bíró György egyetemi tanér fõigazgató fõorvos, 
2739/1992.  OÉTI,  1993.  január 13.  3.  oldal)  azt  jelentették  a  Népjóléti  Minisztérium (dr. 
Halász Beatrix fõosztályvezetõ) részére, hogy:
 "2.-4. Mint a fentiekbõl kitûnt,  a REDI-sót 1983-ban gyógytápszerként  törzskönyveztük. 
klinikai  vizsgálatok  nem  látszottak  szükségesnek,  mert  hasonló  összetételû,  a  sós  íz 
biztosítását  szolgáló  készítmények  világszerte  forgalomban  voltak",  pedig  a  Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen és a Budapesti Péterffy Sándor u.i- klinikán is végeztek ellenõrzõ 
méréseket,  amelyekrõl  a  jelentéseket  dr.  Bíró  Györgynek  küldték  meg.  A Péterffy  S.  u.-i 
belklinika  jelentése  azt  dokumentálta,  hogy  nem  csökkentette  ténylegesen  a  magas 
vérnyomást  a  konyhasó  helyett  etetett  kálisó,  de  a  mellé  etetett  hagyományos  vérnyomás 
csökkentõ gyógyszer hatását ábrázolták, mint a kálisó vérnyomás csökkentõ hatását, vagyis 
csaltak, Ugyanitt azt is leírták, hogy  4 enyhén veseléziósból 6 napon belül 3-an kaptak halálos 
mérgezést napi 2-4 gramm kálisóval (REDI sóval) való "ételízesítéstõl".

A Pécsi Orvostudományi Egyetemi Klinika pedig azt dokumentálta az OÉTI felé, hogy  10 
egészséges felnõtt közül mindegyiknek  a normálisnak a felére leromlott a veséjének a vizelet 
kiválasztása  és  emiatt  nagyobb  lett  a  vérszérumuk  káliumtartalma  a  normálisnál,  a 
normokalaemia felsõ határánál, amely 5 mmol/liter. (A Belgyógyászat Alapvonalai 2. c. orvosi 
egyetemi  tankönyv  hamisan  adja  meg  6  mmol/liter-nek  a  normokalaemia  határát,  és  a 
hyperkalaemia  határát  is  hamisan  adja  meg  7  nmol/liternek,  mivel  az  valójában  5 
mmol/liter!)  

Vagyis  az  OÉTI  alaposan  félrevezette  a  minisztériumot,  a  minisztérium  pedig  a  BRFK 
nyomozóit  azzal,  hogy  eltagadták  a  napi  2-4  grammnyi  kálisó  erõsen  mérgezõ  hatásait 
fehéren-feketével bizonyító klinikai ellenõrzõ mérés elvégzését és eredményeit!
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5./  Az  ÁNTSZ  szerint  hamis  a  Kálium-R  kálium-tabletta  hatás-vizsgálatáról  a  Pécsi 
Orvostudományi Egyetem Belgyógyászati Klinikáján 1983. november 1-én készült a Dr. Jávor 
Tibor egyetemi tanár és további 7 munkatársa által aláírt "Összefoglaló jelentés"? 
Ugyanis aszerint. amikor (a max. 8 db. tablettából) egy nap alatt max. 4 gramm, s óránként 
összesen  csak  max  0,5  gramm  kálium  oldódott  ki  a  gyomor-  bél  rendszerben,  6-ból  5 
személynek  fájdult  meg  miatta  a  gyomra  és  egyikük  esetében  akut  gyomor-nyálkahártya 
eróziók keletkeztek, mely betegségi tüneteket az orvosok a tabletták ekkora mértékû kálium 
leadásának tulajdonítottak. Egyébként ez az "összefoglaló jelentés" azt is közli, hogy "40-bõl 
átlagosan  4  db.  tabletta  órákig  kitapadt  a  gyomor-  bél  rendszerben".  Ez  a  "pontszerû" 
hosszantartó kálium túladagolás rongálja a gyomor-bélrendszeri nyálkahártyákat és veszélyes 
eróziókat okoz.

A fenti jelentésben leírtakhoz képest kell tisztázni azt, hogy a következõket írja a Kálium-R 
tabletta gyógyszertári ismertetõje: 
(TK szám:  3580,  Tb  kód:  210016500,  OGYI  eng.:  A 12  BA 01):  "Hatóanyaga:  1000  mg 
kalium-chloratum,  /=554,44  mgK+ ...tablettánként  ....  A  Kálium-R  tabletta  egyenletes, 
nyújtott  hatóanyag-leadást  biztosít,  a  bélben  helyileg  mindig  alacsony  a  kálium-klorid 
koncentráció, s így nem okoz a bélnyálkahártyán káros mellékhatást. In vitro 1 óra alatt a 
tablettából 200-300 mg a leadott hatóanyag és az 5. óra végén pedig 600-900 mg hatóanyagot 
ad le. .... Ellenjavallat: Hyperkalaemia minden formája...".

Vagyis:  Épp  a  gyomor,  s  bél-nyálkahártya  rongáló  tabletta  elõnyének  tüntetik  fel  az 
ellenkezõjét.  Azt  állítják,  hogy  1  db,  kb.  a  fél  gramm káliumot  tartalmazó  ilyen  tabletta 
egymaga  összesen  kb.  4  gramm  káliumot  ad  le  az  ötödik  óra  végéig.  Vagyis  a  tényleges 
káliumtartalmának kb. a nyolcszorosát tudja leadni. Ezenkívül óvnak attól,  hogy káliumot 
pótoljon az olyan személy, akinek magas a várnyomása. 

Ezekhez  képest  a  gyorsan  felszívódó,  vagyis  a  nyálkahártyák  erózióját  okozó  kálisó 
tablettákat recept nélkül árusítják a gyógyszertárak.

Számos bolti só is kálisót tartalmazza a konyhasó helyett, akár 40-60 százalékban is. A bolti 
sókon a kálisó mellékhatásait  és sokszor a kálisó mennyiségét sem tüntetik fel,  esetenként 
szabványosnak tüntetik fel (pl. a Sara Lee cég) a 40% kálisó tartalmú sókeveréket is, holott a 
szabvány  (MSZ-01-10007)  szigorúan  tiltja  a  kálisó  legkisebb  mennyiségét  is  valamennyi 
ételízesítõ sófélében. 

Az ÁNTSZ és az OÉTI tájékoztatásai fõleg a magas vérnyomásban szenvedõ betegek részére 
ajánlják a kálisót konyhasó helyett, pl. a 40% kálisó-tartalmú VIVEGA-t. .

3./  Lehetséges,  hogy  az  ÁNTSZ  ma  már  hivatalosan  ajánlja  bejuttatni  a  fiziológiás 
sóoldatokba (pl. a SALSOLA, a Ringer stb. oldatokba) is a naponta alkalmazott 18 gramm 
konyhasó / 2 liter desztilláltvíz mellé a kb. ugyanannyi többlet káliumot azért, hogy így mindig 
"1 alatt legyen a vérbe naponta ezúton bejutó nátriumnak és káliumnak az aránya"!?
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4./  Az  ÁNTSZ  szerint  hamis  az  a  tantétel,    amelyet  évtizedek  óta  oktatnak  az  Orvosi 
Egyetemek, amely szerint "Hyperkalaemia:
Napi  5-8  gramm  kálium-chlorid,  ill.  -  kálium-citrát  szedésére  a  T-hullám  magasodik 
egészséges emberen is,,,,",  vagyis napi 2,2-3,5 gramm kálium per os bevitelénél az EKG-n 
láthatóan kórosan torzul a szívimpulzus (Magyar-Petrányi: "A belgyógyászat alapvonalai 2.)

5./  Az  ÁNTSZ  szerint  a  vérbe  bejuttatott  óránként  0,8-1,6  gramm  (20-40  mmol),  vagy 
naponkénti 11 gramm (280 mmol) kálium még nem veszélyes, "még nem toxikus adagnak 
tekinthetõ, mivel "a vese könnyen és gyorsan kiválasztja a felesleges kálium ionokat". Vagyis 
az ÁNTSZ szerint hamisan tanították évtizedekig a betegápolóknak azt, hogy: "Veszedelmes 
hyperkalaemiát  okoz  a  Kálium-tartalmú  oldatok  gyors  infúziója,  vagyis  ha  a  Kálium 
mennyisége meghaladja az óránkénti 20-40 mval-t, illetve a napi 280 mval mennyiséget.  ... 
Tünettanára az ideg-izom tevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, a szív dilatatiója 
és  ritmuszavara,  valamint  az  érzészavarok  a  jellemzõek".  (Dr.  Varga Péter:  "Az  intenzív 
betegellátás elmélete és gyakorlata", a kórházi szakasszisztensek számára oktatott  tananyag, 
1977. 192. oldal.)

6./ Az ÁNTSZ a magyar lakosok 2-8 gramm átlagos napi kálium-evését állítja, és azt, hogy a 
naponkénti 7,9 gramm káliumevés klinikán mért mérgezõ hatásához "hozzá lehet szokni". 
Ezt nyilván onnan tudja, hogy pl. a Medicina Orvosi Könyvkiadó már 1976-ban publikálta 
azt,  hogy számos kutató egybehangzó mérési adatai szerint,  halálos kórként káliumvesztõ, 
nátrium-visszatartó vese alakul ki a fiziológiásról (vagyis a Ringer oldat Na- és K tartalma 
szerintirõl)  antifiziológiásra  változtatott,  vagyis  növelt  kálium-tartalmú,  de  csökkentett 
nátrium- tartalmú ételek és italok fogyasztásától. 

Ennek  a  többi  tünete  is  halálos  kimenetelû  betegségekkel  kapcsolatos,  pl.  súlyosbodó 
keringési-  és  szívmûködési  zavarok,  a  stressz  hatások elleni  védekezõképesség megszûnése 
(allergizálódás),  a  mellékvese  és  a  vese  tönkremenetel,  magas  vérnyomás  kialakulása, 
bõrbetegségek, az anyaméhben mér eltorzulnak az utódok nemi szervei, ivartalanodás stb. (az 
idézett  kiadványról  az  interneten  közzétett  fénymásolatokat  lásd  az  AQUANET.FW.HU 
honlap 2. sz. fõtémája "Egy könyv..." kezdetû témájánál. Az adott honlapon a többi idézett 
dokumentum is megtalálható.

7./  Hazánkban (és Izraelben is) továbbra is kálium mentes maradt a kóser só, ill.  a kóser 
ételeket továbbra is fiziológiásan sózzák (a korábbinak megfelelõ Na- és K-tartalmúak), sõt 
azokat  desztillált  ivóvízzel  készítik,  ill.  ivóvízként is  a  desztillált  vizet  használják,  mivel  a 
Zsidó Törvénykönyv, a  Talmud ivóvízként "hasznavehetetlennek" nevezi a nem desztillált 
vizeket (Taanith. 10 a. lap.).

8./  Az  ÁNTSZ  a  saját  honlapja  útján  arzénnel  (több  száz  százalékkal  az  Európai  Uniós 
mérgezési határérték felett) szennyezett ivóvizeket ajánl ivóvízként a magyar lakosság részére, 
annak ellenére is, hogy a Világ Egészségügyi Szervezet (a WHO) is, bármeddig fogyasztható 
egészséges ivóvíznek ajánlotta a teljesen tiszta desztillált vizet az elmúlt évi állásfoglalásában.
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9./  Az ÁNTSZ a honlapján azáltal  /csalással/  beszéli  rá a nem vallásos zsidó lakosokat az 
arzénnel  stb.   mérgezett  ivóvizek  desztillált  tiszta  ivóvíz  helyett  ivására,  hogy  ráfogta  a 
konyhasó  használatnak  az  antifiziológiásra  csökkentésével  õáltala  okozott  konyhasó- 
hiánynak az vérelektrolit zavarokat okozó életveszélyes hatásait a desztillált tiszta ivóvízre, 
mintha az "mérgezõ" lehetne.

10./ A Ringer infúzió napi 2 liter desztillált vízzel 18 gramm nátriumot és csak 0,4 gramm 
káliumot juttat be a vérbe.  Az ÁNTSZ az ételekkel  napi 2,3 gramm, vagyis nyolcadannyi 
nátriumot és 4 grammnyi, vagyis tizszerannyi káliumot juttattat be a vérbe.  Mivel a nátrium 
és a kálium gyorsan és kb. 95%-ban bejut a bélbõl a vérbe, csak a tudatos népirtás szándéka 
indokolhatja  az  ételekkel  és  italokkal  ezúton  a  fiziológiás  80-szorosára,  vagyis  8000 
százalékkal  (!!!)  a  fiziológiás  élettani  optimumtól  eltérõkre,  vagyis  durván  életellenesre, 
antifiziológiásra megnövelt K/Na pótlási arányt. Miért is nem az a lehetõ legjobb Na- és K-
pótlási  arány az  ételekkel-italokkal  is,  mint  amennyi  a  legjobb a  régóta  bevált  fiziológiás 
infúziós sóoldatnál?! 
 
KONKLÚZIÓ: 
Dr. Bujdosó László országos tisztifõorvos hozzám címzett, 2006. május 11-én kelt, OTH /380-
7/2005.  iktatószámú  tájékoztatása  alapján  feltétlenül  büntetõeljárás  szükséges  a  fenti 
ellentmondások  tisztázására  és  az  antifiziológiás  Na-,  K-  és  vízpótoltatással   folytatott 
(nyilvánvaló) apartheidért való személyi felelõsségek konkrétizálására. 

Budapest, 2005. május 22.

Tejfalussy András dipl. mérnök,
néhai dr. Kovács Pál, az Országgyûlés Szociális és Egészségügyi Bizottságának vezetõje 
parlamenti méréstani szakértõje, Agroanalízis Tudományos Társaság gmk va. végelszámoló, 
1036 Budapest, Lajos u. 115. Tel./fax: 250-6064

______________________________________
Dr. Rácz Jenõ egészségügyi miniszter úrnak!

A Kormány részére is megküldöm Önnek 
a fenti szakvéleményemet tájékoztatásul.

Budapest, 2005. május 22.



EGÉSZSÉGVÉDELEM
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” sorra 
betegíti  a  májat,  immunrendszert,  vesét,  mellékvesét,  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 az internetes www.aquanet.fw.hu tudományos társasági  
honlapunkon. 

Verõce, 2007. 06 17., Ptk. 484-487.§.  

LEGHOSSZABB LEGEGÉSZSÉGESEBB ÉLETET KÍVÁN ÖNÖKNEK (is)

a fentieket kinyomozó Agroanalízis Tudományos Társaság és Verõcei Létvédõ Kör  nevében is, 
Tejfalussy András létvédõ dipl. mérnök méréstani szakértõ, feltaláló, újvizforras@freemail.hu, Tel.:  

36-1/250-6064, 36-27/380-665, 36-20/2181408

(Kód: egészségvédelem-070617-email)



Legfõbb Ügyésznek, mint Tb-befizetés-felhasználási csalások elleni feljelentõirat. 
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal Elnöke részére

Tárgy: jogerõs bírósági döntés megvárása
Code: APEHelnBoZsu070611

Tisztelt Elnök Úr!
A  Közép  Magyarországi  Regionális  Igazgatóságuk  2863468894 számú,  9568207229 

ügyiratszámú 2007. május 24-i határozata úgy értelmezendõ, hogy egészségügyi és nyugdíjjárulék - 
amelyet a törvény „adónak” minõsít -  ürügyén, arra az idõszakra is akarnak pénzt,  adót szedni 
tõlem, amikor az adó- és tb-befizetések felhasználásával való kormányvisszaélések kiderítésében 
közremûködésem után, nem csak, hogy sehol sem kaptam munkát, de mint azt nemrég megtudtuk a 
Pusztai Erzsébet volt államtitkárral készített televíziós interjúból (M1 Napkelte, 2007. 05. 14.), a 
nyugdíj-járulék  befizetéseinket  évekig  nem  engedték  eljutni,  nem  utalták  át  az  Országos 
Egészségügyi  Pénztárhoz.  Valószínûleg azért,  mert  arra  számítottak,  hogy az alább ismertetett 
módon az egészségügyi hatóságok által szervezett és fedezett étel mérgeztetés és vírusos ivóvíz 
itatás mellett az adózó többség nem éri meg a nyugdíjas kort?! Ennek valószínûsítésére az alábbi 
konkrét bûnügyi bizonyítékokkal is tudok szolgálni az Ön, és az ügyészség és a bíróság részére is.

Részemrõl,  mint  magánvállalkozó  mezõgazdasági  mérnök  1992-ben,  az  Agroanalízis 
Tudományos  Társaság  megbízottjaként,  elvégeztem  egy  ok-okozat  kalibráló  ANTIRANDOM 
MÉRÉST a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium részére, amelyet e minisztérium 
szakembereivel együtt értékeltük ki.  Ez a mérésünk (is) bebizonyította, hogy Kína és az iszlám 
országok  azért  nem mûtrágyáznak  számottevõ  mértékben  káliumvegyületekkel,  mert  õket  nem 
tudták becsapni, mint a többi ország nagy részét azzal, hogy „a kálium vegyületekkel termõtalaj- 
mûtrágyázás hasznos a növények és a növényeket fogyasztók egészségének, s nélküle kifogyna a 
kálium a talajokból”. Valójában a termõtalajok kálium vegyületekkel mûtrágyázása káros, s nem 
fogyna ki a  kálium a talajokból.  Azoknak viszont  igen hasznos,  akik kieszelték és csináltatják. 
Megmérgezik általa a talajt és a vizet, a növényeket, s a növények elfogyasztóit, akiket ily módon 
meddõvé és rövidebb életûvé tesznek, s közben kb. 250%-osra növelik a mezõgazdasági termelés 
önköltségét. Vagyis a kálisóval mérgezett talajon termelõk nem tudják hol eladni az így termelt árut. 
A termeléshez felvett kölcsöneiket nem tudják visszafizetni. Árverésen elszedik tõlük a termõföld- 
és a lakás ingatlanaikat. Részletes bizonyítás: a Magyar Világ, 2007. május 24., IX. évfolyam 21. 
szám, 6. oldalán közzétett „KIDERÜLT” c. mellékelt publikációban és az azon alapuló nyilvános 
feljelentõiratban, s a www.aquanet.fw.hu internetes tudományos honlapon.

Mivel polgári per is folyamatban van amiatt, mert az APEH útján arra is szedetik adóként a 
pénzt a tb-befizetések útján is, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat orvosai a 
nem  kóser  étkezésû  zsidóknak  és  nem  zsidóknak  hivatalosan  ajánlgassák  az  életrövidítõ  és 
ivartalanító  kálisónak  az  egészségjavító  konyhasó  helyett  való  használatát,  s  a  vírusos, 
túlszennyezett ivóvíznek a teljesen vírusmentes és teljesen méregmentes (desztillált) ivóvíz helyett 
való használatát (sõt közben ez utóbbiakat életveszélyesen egészségkárosítónak hazudják), kérem 
megvárni a feljelentés és a bírósági kereset elbírálását, s ezután kérem eldönteni, hogy nekem kell 
fizetnem, avagy nekem jár adó-visszatérítés az Önök megbízója károkozásai miatt. 

Kérem Önt az ügy Önöknél  történõ intézésének a büntetõ- és polgári  bíróságok jogerõs 
döntései utánra való szíves elhalasztására.

Vác, 2007. 06. 11.                       Tisztelettel:         Böröcz Zsuzsanna dipl. agrármérnök s.k.
munkanélküli volt magánvállalkozó, 2600 Vác, Domb u. 15.
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Dr. Kozma Tamás bíró

3.P.20.437/2006/14.,  .P.20.689/2007/2.

A HAZAI TERMÕTALAJOK KÁLIUM-ELLÁTÁSÁNAK VALÓDI HELYZETE 

Nyilvános közérdekû feljelentõ iratként az Igazságügyi és  
Rendészeti Miniszterhez benyújtva     

I.

Alulírt  Tejfalussy  András dipl.  mérnök,  feltaláló  (Személyi  számom:  1-420415-0215,  születési  
idõpont, Budapest, 1942., anyám neve: Bartha Edit, postacímem: 1036 Budapest, Lajos u. 115.),  
mint  megbízás  nélküli  kárelhárító  ügyvivõ  a  Ptk.  487-487.  §. és  a  Dr.  Illés  Zoltán  volt  KTM 
minisztériumi helyettes államtitkár és  Dr. Biczók Gyula volt  KTM minisztériumi fõosztályvezetõ 
által aláírt I-1077/90. KTM. volt megbízási szerzõdésünk alapján, valamint a néhai Dr. Kovács Pál,  
az Országgyûlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága titkára által aláírt volt méréstani szakértõi  
megbízás alapján és az  AGRONALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk  végelszámolójaként 
Tel./fax: 36-1-250-6064, 36-27-380-665, e-mail: ujvizforras@freemail.hu, www.aquanet.fw.hu

átfogó hazai- és nemzetközi bûnügyi vizsgálatot követelek az alábbi károkozásokban felelõség 
megállapítására:
 

A legtöbb hazai termõtalaj átlagos káliumtartalma 1-6% között van. Ez azt jelenti, hogy egy 1000 
négyzetméter méretû kertben, 2% káliumtartalom esetén az 5 méter vastagságú gyökérzónában kb. 
150.000 kg természetes káliumkészlet van. A „Túl sok a kálium” címû 1988-as (mellékelt) szlovák 
akadémiai mérési eredmény közzététel során hamisan tüntetik fel úgy, hogy a pillanatnyilag éppen 
vízben oldva lévõ káliumtartalom a talaj teljes káliumtartalma. A magyarországi környezetvédelmi 
minisztérium által íratott és terjesztett „A kálium ellátás helyzete Magyarországon” címû kiadvány 
is a kálium termõtalajokból rövid idõ alatt  lehetséges kifogyását valószínûsíti.  Miért  hazudnak? 
Azért, hogy indokolnak  látsszék a kálium vegyületeivel évek óta „periodikusan” mûtrágyáztatás, 
amellyel a talaj vízben oldva lévõ kálium mennyiségét nagyobbra növelték, mint a természetes 90 
mg/kg, s ezáltal végzetes gazdasági és egészségi károkat okoztak, pl. olyan egészségi károkat,  mint 
amelyeket a szlovák közlemény beismert (csontlágyulás, ivartalanodás, könnyebben megfertõzõdés 
stb.).  Statisztika:  Magyarországon évtizedek óta  3:1  vagy annál  is  nagyobb  lett,  pl.  13N:46K, 
5N:10P:25K stb. a K:N (Kálium:Nitrogén) hatóanyag arány a mûtrágyákban, s elhallgatják, hogy 
Kínában és az iszlám országokban 1:20 alatti a mûtrágyázási K/N hatóanyag  felhasználási arány, 
sok év átlagában.  Miért? Nálunk a mûtrágya árusítók és a bennszülött lakosság mérgeztetésével 
ingatlant szerzõk által koordinált akadémiai és minisztériumi vezetõk és a velük összejátszó, a saját 
országuk népének a kiirtásban és kifosztásában érdekelt bûnözõk kezében van a mezõgazdasági, 
környezetvédelmi és egészségügyi kutatás és szaktanácsadás és az oktatás irányítása? A mûtrágya 
felhasználási  statisztikákat, s a káliummal mérgezõen túladagolt és emiatt a normális többszörösére 
nõtt káliumtartalmú növények mérgezõ hatásait és a mérgezõ hatást erõsítõ egyéb változtatásokat és 
azokat fedezõ miniszteri hazudozásokat és az elkövetõk neveit (pl. a 8253. sz. interpellációs hamis 
parlamenti miniszteri válaszukat), lásd a www.aquanet.fw.hu  internetes tudományos honlapunkon.
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AZ  ÁLTALUNK  KIDERÍTETT  BIZONYÍTÉKOKKAL  EZÚTON  A  HAZAI  ÉS  A 
NEMZETKÖZI  BÍRÓSÁG  FELÉ  IS  FELJELENTETT  POLITIKUSOKKAL, 
MINISZTEREKKEL,  KUTATÓINTÉZETI,  AKADÉMIAI,  EGYETEMI-OKTATÁSI 
VEZETÕKKEL SZEMBEN AZ ALÁBBIAK LEHETNEK A KONKRÉT BÜNTETÕBÍRÓSÁGI 
(PÓTMAGÁN-) VÁDAK:

1./  AZ  ITT  FELJELENTETT VEZETÕK  TUDATOSAN OKOZZÁK  A KIDERÍTETT 
MÓDON  A  KÜLÖNÖSEN  NAGY  GAZDASÁGI,  EGÉSZSÉGI  ÉS  KÖRNYEZETI  KÁRT 
HAZÁNKNAK, S ELSÕSORBAN A KÓSER ÉTKEZÉSI VAGY EGYÉB MÓD ÁLTAL NEM 
VÉDETT SZEMÉLYEKNEK,

2./  Engem,  a  feleségemet  és  a  leányomat  az  alábbi  „véletlennek”  álcázott  balesettel 
igyekeztek egészségileg tönkretenni:  1988-ban, egy kanyarban, egy másik autó megkísérelte neki 
szorítani az autónkat egy ott lévõ ház éles sarkának.

3./  1991 óta akadályozzák kifizetni az általam az utóbbi idõben már végelszámolóként is 
képviselt AGROANALÍZIS Tudományos Társaság gmk-nk eddigi kárelhárítási munkáit, tárgyalni 
kezdeni sem engedik a bíróságokon. 

4./ Az általunk elõkészített,  dr. Kovács Pál és dr. Pap János által  1992-szeptember 8-án 
benyújtott  országgyûlési  interpellációra a miniszterek az egy hónapos határidõ alatt  nem tudtak 
választ  adni,  s  az  interpellációs  válasz  késése  közben egy  számítógépes  programozó  elcsalta 
fröccsönteni a közgazdász feleségemet egy kipreparált gépre, s azzal levágatta az egyik kezét (1992. 
november 19.) Az elkövetõ(ke)t azóta sem engedik a bíróságokon elítéltetni.  Sõt,  a kézlevágás 
ügyében  a  bíróságok  hamis  iratok  és  hamis  regisztrálások  segítségével  mindaddig  elhúzták  a 
büntetõbírósági  tárgyalásnak az  elkezdését,  amíg  elévülnek  hazudhatták  a  balesetet  okozó ezen 
személy büntethetõségét, s elõtte bírósági csalások útján megkísérelték, hogy a balesetet szervezõ és 
egy értékes számítástechnikai  programomat  a  baleset  ideje  alatt  eltulajdonító  bûnözõ kártérítést 
kaphasson  a  miatta  balesetet  szenvedett  és  a  program  eltulajdonítással  is  általa  súlyosan 
megkárosított feleségemtõl (!) 

5./ Az Országgyûlésnek az interpelláció benyújtása utáni  60. napon, a feleségem balesetét 
követõen elõadott 8253. számú miniszteri válaszukban a KTM minisztere és két másik miniszter is, 
letagadták a kálisó mérgezõ hatásait bizonyító okozati-ok kalibráló mérések eredményeit és a hamis 
állításaikkal is félrevezették az Országgyûlést és ezúton az egész országot. 

6./  1994-ben a rendõrségi nyomozást irányító dr. Petõfi Attila letagadta a kálisó mérgezõ 
hatásait  bizonyító  klinikai  mérési  adatokat,  azokat,  melyek  a  rendõrségi  aktában  akkor  benne 
voltak. 

7./ A kálisóval talaj- és élelmiszer mérgezés mérések útján kiderítése miatt engem fegyveres 
rendõrök elraboltak és közben összevertek (1997. IX. 10.) egy teljesen hamis belügyminiszteri (1-a-
151/1987.)  titkos ügyirat és arra alapozott  ügyészségi, önkormányzati  és bírósági további hamis 
iratok alapján, hogy majd a verés után tartott bírósági tárgyaláson elrendelt elmeorvosi csalással 
„gondnokság alá helyeztessenek”. Ez ugyan nem sikerült, de azt hazudják, hogy igen.

8./ Mindezeket egy hamis köztársasági elnöki levél (X-398/l988.) és a felsorolt hamis iratok 
fenntartásával  a  legmagasabb  állami  szintekrõl,  folyamatos  közokirat-hamisítással  fedezik  a 
bíróságokon,  hogy  megakadályozzák  az  általam  benyújtott  büntetõbírósági,  megállapítási  és 
kártérítési keresetek életünkben, a bizonyítékok alapján, érdemben tárgyalni elkezdését. 
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9./ 2006. végén megkísérelték csalással elrabolni a verõcei házamat egy, a MATÁV cég által 
2001-ben véglegesen eltörölt  1999-es hamis telefonszámla-követelése eltörlését igazoló okiratnak 
az irodám asztaláról, majd a Budapesti II. és III. ker. Bíróság Végrehajtó Irodájának az aktájából 
is „eltûnése”, s ezután a megszûnt tartozás végrehajtani megkísérlése útján. Ha nem kerestette volna 
meg az eltûnt iratnak az elnöki irodán annak idején általam személyesen leadott másolatát a bíróság 
elnöke és/vagy ha én nem találom meg az irat e példányának az elnöki irodán általam személyesen 
benyújtását igazoló iratot is, sikerülhetett volna az okirat eltüntetésen alapuló bírósági kirablás. Így 
végül  bocsánatot  kellett  kérjen  tõlem az  ingatlanszerzési  végrehajtási  csalás  megkísérlésével  a 
MATÁV  ZRT  jogutódja,  a  Telecom  Zrt.  részérõl  próbálkozó  ügyvédi  iroda  (ügyszám: 
3.V.1124/1999/25.), miután elvesztették a végrehajtás elleni ezen pert. 

II.

Az   I-1077/90.   KTM jelû lejárt szerzõdés szerinti fenti munkáink, mint   megbízás nélküli   országos   
kárelhárítás folytatásának az eredményeit összegezõ jelen feljelentésrõl másolatot kap: dr. Erdey 
György KvVM közigazgatási államtitkár (a 125 dollár/mérnöknap díjnormánk fenntartásával).

III.

A T. FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG IS MÁSOLATOT KAP A FENTI FELJELENTÉSI IRATOKRÓL, a  
KvVM-felé közvetlenül bejelentett  megbízás nélküli kárelhárítási ügyviteli díjigényünk miatt is, a 
3.P.20.437/2006/14  . és   3.P.20.689/2007/2.   számok alatti keresetem ügyében. 

IV.
Jelen irat mellékleteként csatolva: ***

a./ „Túl sok a kálium” c. cikk. Új Szó, 1988. IX. 16., 

b./ „Kiderült” c. összefoglaló cikk (LELEPLEZÕ, 2007. II. negyedév)

c./ A témában a SZABAD EURÓPA RÁDIÓ által velem készített és sugárzott 1990-es interjú 
magnóról leírt szövege

d./ Az  I-1077/90. Szerzõdés

e./ Országgyûlési szakértõnek felkérés Tejfalussy András és társai részére, dr. Kovács Páltól.

Verõce, 2007. 07. 14. 

Tisztelettel:
Tejfalussy András s.k.

(feljelentõ felperes) 

Ps.: *** Megjegyzés: A t. Fejér Megyei Bíróságnak közvetlenül csak a c./ mellékletet küldöm meg 
faxon, miután az összes többi melléklet már rajta volt az elõzõleg postán megküldött,  

„www.aquanet.fw.hu” internetes honlapunknak a másolatát tartalmazó CD-n is!
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Nyilvános feljelentés az EU-hoz és Interpolhoz 

Tárgy: Magyarországról 30 év alatt fokozatosan kipusztult 1.000.000 magyar. 
A kipusztuló magyaroktól jelenleg 111 „személyes életteret” rabolnak el naponta! 

KIDERÜLT a nemzetközi szabadalmakat elnyert új, sokváltozós „Ok-okozat- 
kalibráló” méréseink alapján, hogy az alábbi „MAGYAR HOLOKAUSZT”

nem „összeesküvés elmélet”, hanem „államilag szervezett gyakorlat”! 

TISZTELT CÍMZETTEK!

A  meddõség-,  a  betegség-,  az  életrövidülés-megsokszorozódás  elsõdleges 
legfõbb oka az  emberi  sejtek membránjait  tönkretevõ „étkezési  reform” program, 
ami  a  Mózes  II.  23.,  20-33.,  V.  7.,  2,  22.-ben  és  a  Talmudban  leírt  tervszerû,  
„lassanként népirtási” program megfelelõje. Mindig olyan mértékben alkalmazzák, 
amilyen  mértékben  ingatlanokat  akarnak  szerezni  (rablógyilkossággal).  E  népirtó 
program alkalmazása a kenyér (a tészták) különbözõ sótartalma, s csak az ivóvizek 
különbözõ fertõzõ vírus-  és  baktérium- stb.  és  méreganyag-tartalma és  embereket 
megbetegítõ állatok útján veszélyes. Biológiai fegyverként hatnak a konyhasó nélküli 
vagy  konyhasó  helyett  kálisóval  „ízesített”  kenyér  és  egyéb  ételek,  italok,  de 
klórozástól nem elpusztuló fertõzõ vírusokat tartalmazó ürülék szennycsatornákkal a 
vezetékes  ivóvizet  szolgáltató  folyókba  koncentrálása  is,  s  az  embereket 
megmérgezõ, megfertõzõ állatok is (pl. mérges darázs, agyvelõ gyulladásos marha, 
fertõzött  kullancs  stb.).  Ezek  veszélyétõl  a  népirtók  könnyedén  megvédik  saját 
magukat, a tiszta konyhasóval fiziológiásan sózott kenyérrel (és egyéb sóstésztákkal) 
és  a teljesen tiszta desztillált  víz ivóvízként  való alkalmazásával.  A gyors kálium 
túladagolás tönkreteszi a sejtmembránokat, különösen akkor, ha hiányos a konyhasó 
pótlás.

Szíveskedjenek észrevenni, hogy hazánkban azóta fogy rohamosan a nem 
kóser étrendû lakosság, a 30 éve fokozódó meddõség és életrövidülés miatt, amióta 

csaló jogászok és akadémikusok megszervezték a kísérletek adatai  
meghamisításával, „mezõgazdasági, táplálkozástudományi, egészségügyi stb. 

reformok” címén, a mérgezõ hatású különbözõ káliumvegyületek mûtrágyaként 
használatát, s konyhasó helyett használatát is, „a konyhasó sós ízének a pótlása” 

ürügyén, és az „orvosi kálium tabletta” használatot is, „a szervezet káliumhiányának 
megelõzése” címén. 
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A kirablásra, legyilkolásra kiszemelt népnél az élelmiszerekkel ezért fokozzák 
lassan a kálium szájon át bejutási sebességét és ezért csökkentik a konyhasó (s ezzel a 
nátrium) pótlását. A természetes, optimális káliumtartalom többszörösére növelik a 
gabonák  és  egyéb  élelmiszer-növények  káliumtartalmát  a  termõtalaj  és  a  talajvíz 
oldva lévõ káliumtartalmának káliumsókkal mûtrágyázással mérgezõre növelésével. 
De a konyhasó helyett is káliumvegyületeket etetnek a nem kóser étkezésûekkel. A 
nátrium  pótláshoz  nélkülözhetetlen  étkezési  konyhasót  a  szintén  sós  ízû,  de 
nátriummentes,  a  vérelektrolit  sóarányait  életveszélyesen  eltorzító 
káliumvegyületekkel  helyettesítik.  (A  kálium  túladagolásával  a  sejtmembránok 
mûködését,  az  membránt  vezérlõ  ún.  „kálium-nátrium  pumpát”  rontják,  a 
nátriumhiánnyal  pedig  a  vérkeringést,  mivel  a  nátrium hiánya  miatt  besûrûsödik, 
nehezebben kering a vér.)

Akadémikusok,  egyetemi  tanárok és  tudományos  kutatóintézeti  vezetõk 
tudatosan  szervezik  és  fedezik  mindezt,  a  mérési  adatokkal  ellentétes 
szakvéleményeik útján:

1. Példa: az általa írt „Kis Agrokémiai Útmutatóban” néhai Debreceni Béla 
közzétett egy olyan, nem tudom honnan származó „kálium-mûtrágyázási diagramot”, 
amelybõl  úgy  látszik,  mintha  a  kálisóval  mûtrágyázás  általánosan  kétszeresére 
növelné a termést. Bizonyított tény, hogy a Keszthelyi Egyetem, ahol tanárkodott, jól 
ismerte  az  általuk  is  koordinált  „Egységes  Országos  Trágyázási  Kísérletek” 
(EOTK)  azon  mérési  eredményeit,  amelyek  szerint  a  kálium  vegyületekkel 
mûtrágyáztatás sok év és sok termõhely átlagában a borsó, a monokultúrás kukorica, 
s az õszi-búza esetében sem eredményezett szignifikáns termésnövekedést, de növelte 
a termesztési költséget,  s a  korábbi természetes többszörösére növelte a növények 
káliumtartalmát! 

2. Példa: az OÉTI (Országos Élelmezés és Táplálkozás Tudományi Intézet), 
mely a jelenlegi változatában is a hazai élelmiszerek és ivóvizek nem fertõzõségért, 
nem mérgezõségéért felelõs, „nem mérgezõnek” tünteti fel a szájon át káliumbevitel 
sebességét 70 gramm/nap mértékéig. 

Az  OÉTI  és  az  Egészségügyi  Tudományos  Tanács  Igazságügyi  Bizottsága 
(ETT/IB),  mint  a  rendõrség  szakértõi,  a  Pesti  Központi  Kerületi  Bíróság 
13.B.24.211/1993/2.  végzése alapján indult nyomozásnál szembehazudták a mérési 
adatokat. 
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Az  OÉTI  vezetõje  meg  nem  megtörténtnek  állította  az  általa  korábban 
irányított, személyesen neki jelentett eredményû méréseket, amelyek bizonyították, 
hogy  a  kálisóval  ételízesítésnél  a  70 gramm/nap  kálium-beviteli  sebességnél 
nagyságrendekkel kisebb sebesség is egészségrontónak mutatkozott. 

Letagadták,  hogy  „REDI-só”  elnevezésû  99%-ban  káliumvegyület 
„gyógytápszerként” (!) engedélyezéséhez az OÉTI által közvetlenül irányított klinikai 
kísérletekben a szájon át bevitt kálisó 2 - 4 gramm/nap kálium beviteli sebességénél a 
4 enyhe veseléziós beteg közül  3 életveszélyes vesemérgezést szenvedett, s emiatt 
abba kellett hagyniuk a kísérletet.

Letagadták  azt  is,  hogy  a  klinikán  szájon  át  bejuttatott  (fél  liter  desztillált 
vízben feloldva egyszerre megitatott) káliumklorid  4 grammja is (ami õszerintük  4 
gramm/nap kálium-beviteli sebesség, mert 1 napon belül itták meg) is úgy elrontotta 
az elõtte egészséges személyek vesemûködését, hogy emiatt a vérük káliumtartalma 
mérgezõre nõtt. Az ételeit „kálisóval ízesítõ”  10 felnõtt egészséges veséjû személy 
közül a  2 és a 4 gramm/nap kálium-beviteli sebességnél is mind a  10-nek a veséje 
csak a megitatott víz felét tudta 5 órán belül eltávolítani, ha viszont nem volt kálium a 
vizükben, akkor az egészet. Tehát szignifikánsan  felére csökkent a A 4 gramm/nap 
kálium  beviteli  sebesség  pedig  már  annyira  akadályozta  a  méregtelenítõ  vese 
mûködését,  hogy  a  mérgezõ  káliumtöbblet  sem  tudott  megfelelõen  gyorsan 
kiválasztódni,  távozni.  Emiatt  a  kálium  tartalom  kb.  1  óra  idõtartamra 
szignifikánsan 5 mmol/liter fölé, vagyis mérgezõre nõtt, mind a  10 személynek a 
vérében (hyperkalaemia)!

Ezt is tudva állították azt OÉTI-sek és az általuk félretájékoztatott miniszterek 
is,  utóbbiak  egy  interpelllációra  válaszként  adott  8253/1992.  sz.  parlamenti 
beadványukban  is,  hogy  „a  szájon  át  bevitt  kálium  bármely  70 gramm/napnál 
nagyobb kálium-beviteli sebességnél ártalmatlan”. Nem lehet kétség az iránt, hogy 
tudatosan  vezették  félre  nem  csak  a  magyar  rendõrséget,  ügyészséget,  és 
bíróságot, de a törvényhozó szervet, a Magyar Országgyûlést is!
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És letagadták a rendõrség által felkért OÉTI-s és ETT/IB-s hamis szakértõk, a 
rendõrségi nyomozati aktában lévõ jelentést is, amely a „KÁLIUM-R tabletta” kb. 
10% gyakorisággal (!) mérgezõségét bizonyító kísérleti eredményeket foglalta össze. 
Az általuk letagadott  jelentésbõl KIDERÜLT, hogy a klinikai  kísérlet  során  8 db. 
KÁLIUM-R  tabletta  megevése,  ami  csak  3,5  gramm/8óra kálium-beviteli 
sebességgel járt, 10% gyakorisággal szignifikánsan mérgezõ volt. 

 Az  e  kísérletet  végzõ egyetemi  klinikai  orvosok  megállapították,  hogy  6 
személy közül 5-nek fájt a tablettáktól a gyomra, sõt egyiküknél akut gyomornyálka-
hártya eróziót (bevérzést) is diagnosztizáltak, s mindezt Õk elsõsorban a gyomorfalra, 
bélfalra  10% gyakorisággal  több  órára  is  feltapadó,  nyálkahártya  maró  tabletták 
lokálisan túl nagy kálium-beviteli sebességének tulajdonították. 

Nem csak ezeket a hazai mérgezési bizonyítékokat hallgatták el az OÉTI-sek, 
Dr. Zajkás Gábor, az intézmény jelenlegi vezetõje és a bûnsegédeik, hanem pl. azt a 
korábbi jelentésükben bizonyíthatóan  (lásd:  www.aquanet.fw.hu) szereplõ külföldi 
(ILSI) tudományos közleményt is, amely a  7,9 gramm/nap (vagy nagyobb) kálium-
beviteli sebesség mérgezõségét publikálta ...

KIDERÜLT, HOGY A MAGYAR HOLOKAUSZT „MÓZESI-TALMUDI 
NÉPIRTÁSI SOFTWARE” ALKALMAZÁSA ÚTJÁN TÖRTÉNIK.

A magyar holokausztot kiderítõ korábbi, és a jelenlegi közérdekû kárelhárító 
munkámat (amelyet a Ptk. 484-487. §. szerinti megbízás nélküli ügyvitel keretében a 
korrupt bûnüldözõ hatóságok miatt, a bûnözõk ellen és a magyarok technikai mentése 
érdekében  is  folytatok)  a  legkülönfélébb  bírósági  csalások is  akadályozták, 
akadályozzák. A legalapvetõbb személyiségi jogaimat durván sértõ hamis adatokat 
elhíresztelõ  X-398/1998. ikt.  számú  köztársasági  elnöki  irat  érvénytelenítésére  és 
kártérítés  iránt  indított  peremet  elképesztõen  hamis  bírói  ítélkezés  elérése  útján 
(19.P.27.069/2003/15.)  akadályozzák  végigvinni  az  alperes  Magyar  Államot 
képviselõ  pénzügyminiszternek  és  Köztársasági  Elnök  Hivatalának  bûnsegédkezõ 
jogászok. Ezzel azért  vagyok kénytelen itt  foglalkozni,  mivel tapasztalom, hogy a 
hiteles  mérési  adatokkal  bizonyított  magyar  holokauszt  kiderülését  a  személyes 
hitelem csökkentésére „magas állami szinten” szerkesztett titkos (általam részben már 
megszerzett) hamis iratokkal valakik félretájékoztatják.
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A magyar  holokauszt  megvalósítási  módjának  parlamenti  szakértõként  való 
kiderítésében pl. a magyarországi köztársasági elnökök is személyesen akadályoznak. 
Az  egyik  köztársasági  elnök,  akinek  1990-ben  jeleztem  a  holokauszt  problémát, 
1998-ban készíttetett  és közzé tett  ellenem egy  X-398/1998. ikt.  számú hitelrontó 
hamis iratot. Elõtte fegyveres kommandós rendõrök betörtek hozzám egy bíró hamis 
parancsával  (1997.  szept.  10.) és  miközben  elhurcoltak,  majd  rendõrségen  is 
agyrázkódásosra rugdostak, vertek, hogy az ezután megtartott, a köztársasági elnök 
által utóbb letagadott „polgári pernek” a tárgyalásán „elmebetegnek” nézhessen az, a 
rendõröket ellenem a hamis parancsával feluszító váci bíró, Kautzné dr. Schneider 
Margit  Erika,  akit  viszont  egy  belügyminiszter  titkos  átirata  (1-a-151/l987.  és 
00/:20.518) uszított fel ellenem arra, hogy a magyar holokauszt „technológiájának” 
az  ok-okozat  kalibráló   méréseinkkel  kiderítésére  irányuló  szakmai  tudományos 
tevékenységem folytatásának a megakadályozására, megpróbáljon orvosi csalás útján 
elmebeteggé nyilvánítani és cselekvõképesség korlátozó, választójog megvonó állami 
gondnokság alá helyezni. 

A  P.20.367/1992. Váci  Városi  Bíróság  számú,  ellenem  hamisított  iratokra 
alapozva  1992-ben indított pert, s a veretést is, a Köztársasági Elnök Hivatala által 
„párt szinten” közzétett X-398/1998. ikt. számú hamis irat azzal a hamis köztársasági 
elnöki nyilatkozataival fedezi, mind a mai napig is, hogy „egy ilyen per sem indult 
Magyarországon  1989.  után,  az  úgynevezett  „rendszerváltás”  óta,  viszont  van 
ellenem  egy  1989. elõtti  egy  jogerõs  ítélet,  amely  gondnokság  alá  helyezett”. 
Egyszerû a bizonyítása, hogy valójában nem volt,  s  ma sincs ilyen ítélet,  ugyanis 
Magyarországon  megvonják  a  „jogerõs  ítélet  útján  gondnokság  alá  helyezett” 
(minden)  személy  választójogát:  Az  alábbi  személyi  adataimból  a  választói 
névjegyzék alapján is látható, hogy tudatosan csalnak, mivel kezdettõl folytonos, ma 
is  megvan  a  választójogom:  Személyem  anyakönyvi,  választói  nyilvántartási,  
szabadalom szerzõi, mérnöki oklevéli, ingatlan-nyilvántartási, miniszteri kitüntetési  
azonosító adatai:  állandó lakcímem: 2621 Verõce, Lugosi u. 71., személyi szám: 1-
420415-0215, Budapesten 1942-ben születtem, édesanyám: Bartha Edit. 

Mellékelem a magyar holokauszt bûnügyet elemzõ
 néhány publikációimat, kárelhárítási iratomat:
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JELEN IRAT A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK FELÉ A PTK. 484-487. §-NAK 
MEGFELELÕEN 1990 SORÁN MEGKEZDETT KÁRELHÁRÍTÁSI 

SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA! *

CSATOLT MELLÉKLETEK: 

1./ Code: „UjSzoHamisanKalibralt”
2./ „KIDERÜLT” (Magyar Világ, 2007. 06. 31.) 

3./ Code: „HorvathAgnesKcsalas070531”
4./ Code: „Kiderült-látszik-070617”

Ezúton is felhívom a figyelmet a „www.aquanet.fw.hu” internetes
tudományos honlapunkon nyilvánosságra hozott bûnügyi bizonyítékokra

és a vádemelés tudományos mérések adataival megalapozottságára! 

Verõce, 2007. 06. 17. 
Tisztelettel: 

Tejfalussy András s.k.
dipl. villamosmérnök, feltaláló

(korábban országgyûlési és akadémiai méréstani szakértõ) 
 AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk (végelszámoló

H-1036 Budapest, Lajos u. 115.,  ujvizforras@freemail.hu, 36-20-2181408

*AZ ÁLLAM ÉS A JELENLEGI KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK IS EGYETEMLEGESEN 
FELELÕS az általam, mint szakértõ által Göncz Árpádhoz, a G-1/90-2. iratjelemmel, 1990.  
június 07. keltezéssel benyújtott, a „magyar holokausztot” leleplezõ tájékoztatásom alapján 

szükséges holokauszt-elhárítás mindmáig is (helyettük) általam folytatásáért. 1990. JÚNIUS 07-
TÕL SZERZÕDÉS NÉLKÜL FIZETNIÜK KELL A MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITELI 

KÖLTSÉG-TÉRÍTÉST ÉS MÉRNÖKI MUNKADÍJAT. Ebbõl egyelõre elõlegként
 kérek kifizetni 1 évet (a hasonló jellegû munkára kötött, már megszünt I-1077/90.

KTM. sz. szerzõdésem szerinti) 125 USA dollár/mérnöknapi díjnormámmal.
365 x 125 = 45.625,US $, azaz negyvenötezer-hatszázhuszonöt US dollár

ELÕLEG 15 napon belül CSEKKEN való szíves átutalását kérem 
a NEVEMRE, a 2621 Verõce, Lugosi u. 71. lakcímemre. 

A JELEN IRATTAL SZEMÉLYESEN A KÖZTÁRSASÁGI 
ELNÖKTÕL KÉREM AZ ÖSSZEG KIFIZETTETÉSÉT

a Köztársasági Elnöki Hivatal 36-1-224-5002 faxán!
A „G-1/90-2.” és „I-1077/90.” sz.. ügyiratok is megtalálhatók a

www.aquanet.fw.hu INTERNETES honlapunkon! 



Csak az országhatárt kötelezõ védeni, a belterületeket nem?
Alkotmányi joghézagokra alapozó tudatos hazaárulás elleni közérdekû bejelentésként az Alkotmánybírósághoz, 

a Ptk. 484-487. §. alapján! (Code: VerrontasEllenEload)
Az  1981-ben  alakult  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  gmk/pjt  kiderítette  az  általam  nemzetközileg 

szabadalmaztatott OK-OKOZAT kalibráló mérések és a nemzetközi mûtrágya-felhasználási statisztikák adataiból, hogy 
nem véletlen,  hogy Kína és  a  legtöbb iszlám ország a  saját  állampolgárai  részére  termesztett  élelmiszer-növények 
termõtalaját  viszonylag  nagy  mennyiségû  nitrogén-  és  foszfor-mûtrágyával  kezeli,  de  a  kálium  vegyületekkel 
mûtrágyázás  csak  elhanyagolható  mértékû.  A más  országok,  más  népek,  pl.  a  magyarok  étkezéséhez  termesztett 
élelmiszer  növényeknél  viszont  a  kálium vegyületek nagy dózisaival  mûtrágyáznak.  Sõt  hazánkban már  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 fiziológiás dózisát mérgezõen „túl soknak”. 

A nagyon 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 nagymértékben káros. 
A kálium vegyületei mûtrágyaként alkalmazása többszörösre, kb. 250%-osra növeli a növénytermesztési önköltséget, s 
ezúton  eladósítja  a  termesztõket,  akik  emiatt  elvesztik  az  ingatlanaikat.  A  kálium  vegyületeivel  mûtrágyázás 
segítségével az optimális (fiziológiásnak) több száz százalékára növelt káliumtartalmú növények végzetes egészségi 
károsodásokat,  életrövidítõ  betegségeket  is  okoznak,  veszélyeztetik  a  gazdasági  állatok  és  az  emberek 
szaporodóképességét, sõt a kálium több egymást követõ nemzedéknél antifiziológiásan túladagolása egyre fokozódó 
meddõséget, vagyis fajkipusztulást 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 konyhasó hiányos pótlásától 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 és Prof. dr. Petrányi, Medicina Orvosi Könyvkiadó, Budapest 1968.) orvosi tankönyv 
szerint  az  egészséges  felnõtt  veséi  káliumtöbblet-eltávolítási  legnagyobb  sebessége  sem nagyobb,  mint  2,2  -  3,6 
gramm/nap. Ha a kálium az evett ételbõl, italból ennél gyorsabban jut be a vérbe, akkor az EKG-n a kálium-túladagolási 
mérgezésre (hiperkalémiára) jellemzõ változásokat lehet látni, vagyis a szívmûködés elromlását.

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  betegíteni,  meddõvé tenni kezdés  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 kipusztíthatják hazánkból a magyarokat. Hogy kik? Hát a mi hatékony ok-okozat 
kalibráló  méréseink  gáncsolását,  s  a  hamis  kalibrálásokat  koordináló,  pénzelõ  akadémikusok,  szakminiszterek  és 
bûnsegédeik! 

Az ilymódon okozott meddõség és egyéb betegségek ellen a Mózes II. 23. 25-26-ban szereplõ „biztonsági 
ivóvízzel” és „biztonsági kenyérrel” védekezés a legjobb és legolcsóbb. E célra elõírták „kizárólagos ivóvízként” a 
tiszta esõvizet (frakcionált desztillált víz), s hozzá a tiszta konyhasóval erõsebben (fiziológiásan) sózott kenyeret (sós 
„biotésztát”),  mint  egészségvédõ,  általános  gyógymódot  (Talmud).  A  szükséges  személyes  egészségvédelem  jól 
megvalósítható a  Dr.  O.  Z.  A.  Hannish által  leírt  orvosi  desztilláltvíz-kúra,  s  a  konyhasó- és a  kálium fiziológiás 
pótlásán alapuló  „Vér-Elektrolit  Optimum Programom” (VEOP) alkalmazásával.  Az orvosi  desztilláltvíz-kúra  és  a 
VEOP,  s  az  otthoni  hõenergia-visszanyerõ  DVÍZBOJLER-es  ivóvíz-desztillálás  az  internetes  „www.aquanet.fw.hu” 
honlapunkon látható! 

Budapest, 2007. április 07. All Rights Reserved!                            Tejfalussy András  dipl. mérnök, feltaláló
1036 Budapest, Lajos u. 115., Tel./fax: 36-1/250-6064, 36-27/380-665, e-mail: ujv izforras@freemail.hu 



MAGYAR HOLOKAUSZT ELHÁRÍTÁS

EGYRE TÖBB MAGYAR BETEG  ,  RÖVID-ÉLETÛ,   
MEDDÕ, S EMIATT    NAPI 111,  30 ÉVENTE 1.000.000   
MAGYAR  ÉLÕHELYÉT SZERZIK  MEG  IDEGENEK,  
AZ  OKOZATOKAT  OKOKRA  VISSZAKALIBRÁLÓ 
MÉRÉSEK SZERINT ENNEK HÁROM FÕ OKA VAN: 

A  KORMÁNY,  SZENNYCSATORNÁKKAL,  A  VÍZ 
KLÓROZÁSÁT  TÚLÉLÕ,  EGYRE    TÖBB  FERTÕZÕ   
VÍRUST  KONCENTRÁL  /TAT/  A  VEZETÉKES   
IVÓVIZEKBE (1);

ÉTEL-ITAL SÓZÁSI „  KONYHAI REFORMKÉNT  ” A   
SEJTMEMBRÁNOK  MÛKÖDÉSÉT  ELRONTÓRA 
MEGNÖVELIK A VÉR KÁLIUM-TARTALMÁT (2);

A  KERINGÉST  ELRONTÓRA    CSÖKKENTIK  A   
VÉRBEN  A KONYHASÓ-TARTALMAT  (3). MIALATT 
AZ  1  FERTÕZ,  KÖZBEN  A  2  ÉS  A 3  RONTJÁK  A 
SEJTEK,  S  EZÚTON  VALAMENNYI  SZERV  ÉS  AZ 
EGÉSZ SZERVEZET VÉDEKEZÉSI KÉPESSÉGÉT.

EZ A MAGYAR HOLOKAUSZT IS „ÁLLAMTITOK”! 
E    BIOLÓGIAI-  VEGYI  FEGYVEREKTÕL   CSAK  A   
KÓSER-ÉTREND  ÉS/VAGY  A  „  V.E.O.P  .”  (A  „VÉR-   
ELEKTROLIT-  OPTIMUM-PROGRAM”)  VÉDHET MEG 
MINKET! 

LÁSD A BÛNÜGY  MÉRÉSI BIZONYÍTÉKAIT ÉS  A 
V.E.O.P.-ot  is  a WWW.AQUANET.FW.HU 
TUDOMÁNYOS HONLAPUNKON!

VERÕCEI LÉTVÉDÕ KÖR. A Ptk. 484-487. §. alapján!
Verõce, 2007.07.04. Tejfalussy András dipl. mérnök



Code: HolokausztSajnalas

KI „MINDENKI HÜLYE” MÉG?
PÉLDÁUL MINDENKI „HÜLYE” IS, AKI SAJNÁLGATJA AZ OLYAN „HOLOKAUSZT MÁRTIROKAT”, 
AKIK BÁRMILYEN SZEMPONTBÓL EGYETÉRTETTEK A MÓZES II. 23. 20-33. ÉS V. 2, 22. SZERINTI 
„HOLOKAUSZT  PROGRAMMAL”,  VAGYIS  AZ  „IVÓVÍZ-  ÉS  KENYÉR-KÜLÖNBÖZÕSÉG”,  ILL.  A 
„NÉPKIÛZÕ DARÁZS” (VAGY MÁS VESZÉLYES ÁLLAT, PL. ÚJABBAN AZ AGYVELÕ GYULLADÁSOS 
MARHA,  FERTÕZÖ  KULLANCS,  MADÁRINFLUENZÁS  MADÁR,  S  A  VALÓJÁBAN  NEM  VÉDÕ 
ÉS/VAGY  MEGBETEGÍTÕ  „VÉDÕOLTÁSOK”  STB.),  MINT  BIOLÓGIAI  FEGYVEREK 
HASZNÁLATÁVAL FOLYTATOTT LASSAN, VÉLETLENSZERÛEN HATÓ, S EMIATT AZ ÁLDOZATAI 
ÁLTAL IDÕBEN, TÖMEGESEN NEHEZEN ÉSZREVEHETÕ, A RABLÓGYILKOS ZSIDÓK ÚJ HELYEN 
ELSZAPORODÁSÁHOZ  IGAZÍTOTT  MÉRTÉKÛ,  „ZSIDÓ-ÉLETTÉR  BÕVÍTÉS”  „NEM 
BÛNCSELEKMÉNY” JELLEGÉVEL.

A mózesi-talmudi népirtás JELENLEGI magyarországi alkalmazásának a mérési stb. bizonyítékait 
lásd: a www.aquanet.fw.hu internetes tudományos honlapunkon!

Magyarországon  az  ún.  „Ellenzéki  Kerekasztal”  vitán  elfogadott,  „tudományos  igazságok 

szabadon oktathatóságnak” a hamis ürügyével, ugyanis a mérgezõ étel és mérgezõ, fertõzõ víz 

itatás  nem  tudományos  igazság,  hanem  bûncselekmény  elkövetés  kérdése,  a  kóser  étkezésû 

zsidóknak a Talmud (és a mérések) szerinti egészségvédõ, meddõség akadályozó, gyógyító hatású 

(fiziológiásan) sózást és a vírusmentes, méregmentes tiszta desztillált ivóvíz ivást tanítják, a többi 

zsidónak és a nem zsidóknak pedig az ellenkezõjét, a megbetegítõ és gyógyulást megakadályozó, 

életrövidítõ  és  meddõség  okozó  (antifiziológiásan)  „sózást”,  a  konyhasó  helyett  kálisóval 

„nátriumpótlást” (egy lehetetlenséget!), s a méregmentes desztillált víz „ivóvízként veszélyességét”!

Jelen irat egyúttal nyilvános feljelentõ irat is a bolti étkezési sók és azokkal készített ételek és 
italok nátrium- és káliumtartalmait, s az egészségvédõ fiziológiás konyhasópótlási- és káliumpótlási 
sebességek  valódi  optimális  mértékét,  ezeket  az  egészségügyi  szempontból  alapvetõen  fontos 
közérdekû  adatokat  a  nyilvánosság  elõtt  eltitkoltató,  ill.  meghamisíttató  hazai  egészségügyi  és 
kereskedelmi miniszterek ellen!

Csatolt mellékletek: 
1./KIDERÜLT
2./Kötelezõ segítségnyújtás (Code: HorvathAgnesKcsalas070531)
3./Közérdekû nyilvános tájékoztatás agráregyetemek részére (Code: UjSzoHamisanKalibralt)

Verõce, 2007. 06. 03.                                           .                                                  Tejfalussy András  s.k dipl. mérnök, 
méréstani szakértõ feltaláló

HOLOKAUSZT-ELHÁRÍTÓ CIVIL KONTROLL, az állami szervek
 helyett a Ptk. 484-487. §. alapján. 2621 Verõce, Lugosi u. 71.  Tel.: 36-202181408

Kapják: Legfõbb Ügyészség és Dr. Harangozó Ferenc (és Tamás Gáspár Miklós, aki a „Kiderült” 
címû melléklet szerinti közérdekû kárelhárítást sérelmezve, hátam mögött ellenem agitált)
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ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM közérdekû javaslata 
Dr. Sólyom László úr köztársasági elnök kezéhez. Fax: 224-5002 

Alulírt  Tejfalussy  András feltaláló  dipl.  mérnök  (személyi  szám:  1-420415-0215. 
születtem:  Budapesten,  1942.  április  15-én.  Édesanyám neve:  Bartha  Edit.  Cím:  2621  Verõce, 
Lugosi  u.  71.,  levélcím:  1036  Budapest,  Lajos  u.  115.  Tel./fax:  36-1-250-6064.  E-mail: 
ujvizforras@freemail.hu), ezúton

benyújtom az alábbi közérdekû kárelhárítási megoldási technikai javaslataimat.

A javaslatot azért közvetlenül dr. Sólyom László köztársasági elnök kezéhez nyújtom be és 
csak másodlagosan a legfõbb ügyészhez, mint feljelentõiratot,  mert a jelen „kormány” az elõzõ 
kormányzati  ciklus  közérdekû  adatai  ellenkezõre  hamisításával  szerzett  ismételten  kormányzati 
pozíciót, vagyis csaláson alapuló országgyûlési képviselõi mandátumokat, azaz ez az Országgyûlés 
sem és  a  kormány sem legitim,  s  emiatt  az  Országgyûlés  által  és/vagy a  kormány által  hozott 
törvények,  rendeletek  útján  irányított  és/vagy  felügyelt  egyik  állami  szervezet  sem  legitim,  a 
bíróság sem, amit az is bizonyít,  hogy egyik sem lépett fel a saját megválasztásuk érdekében a 
közérdekû adatokat nyíltan bevallottan ellenkezõjére meghamisító pártok és kormánytagok ellen. 

A Magyar Országgyûlés és általa irányított és felügyelt szervezetek helyett dolgoztam ki az 
alább leírt kárelhárítási software-t, a Ptk. 484-487. §. szerinti jogviszony keretében.

Helyzetelemzés:

Nekem az az álláspontom, hogy a megfelelõ konkrét mérések segítségével meg kell keresni 
a  problémák okait  és  technikai  megoldásait.  Ezúton értem el  a  nemzetközi kutatás-korszerûsítõ 
szabadalmaimat,  amelyekkel  (a  tõlem ellopói)  Nobel  díjakra pályáznak,  személyem jogai  sárba 
tiprásával. 

Már sok esetben idézett elõ háborúkhoz vezetõ gyûlölködést, hogy ha valamely valláshoz 
tartozó népcsoport tagjai és ezek vezetõi nem tudják észrevenni azt, hogy sértik-e a nem hozzájuk 
tartozók önérzetét vagy emberi jogait e vallás alapelvei, tantételei vagy azokra alapozott erkölcsi, 
állami stb. törvényszövegek, vagy egyéb megfogalmazások. 

A  fenti  döntési  probléma  megoldása  a  következõkben  leírt  program  és  ismertetett 
mûködtetése útján realizálható. Programom neve: „Invertáló Pszicho Logikai Analízis” (IPLA). A 
program szerzõje én vagyok.

Az IPLA software alaplépései:

1. Vonatkozás invertálás.
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2.  A számítógép a  vallási  csoport  minél  több tagjával,  minden egyes személlyel, 
mondatonként elolvastatja az invertált teljes szöveget. Az olvasóval bejelölteti az önmagára 
és/vagy a  vallási  csoportjára  sértõnek ítélt  szövegeket.  A sértõnek ítélt   egyes  szövegek 
„sértõségének a mértékét” a számítógép az olvasóval pontoztathatja is. A számítógép rögzíti 
a kijelöléseket és azokhoz tartozó pontszámokat. Választható, hogy a számítógép a kijelölt 
mondatokat a kijelölõ személy részére az elsõ teljes vizsgálat után ismét megjeleníti és újra 
pontoztatja,  majd  rögzíti  ezeket  a  pontszámokat  is.  Választható,  hogy  a  teljes  vizsgálat 
megismételtethetõ  legyen  a  fenti  algoritmusoknak  megfelelõen.  *Ezután  a  számítógép 
visszaírja  valamennyi  mondatba  az invertálás  elõtti  szavakat  és  szóösszetételeket.  Utána 
pedig  a  program  ezeket  a  másokat  sértõ  szavakat  és  szóösszetételeket  tartalmazó 
mondatokat és az azokra való hivatkozásokat is „hatályon kívül helyezendõnek” minõsíti. 

Ez  a  mondatonkénti,  szavankénti,  szóösszetételek  szerinti  egyedi  vizsgálati  mód 
lehetõvé teszi, hogy valamely vallási stb. csoport másokkal és magukkal szemben elfogult 
tagjai  saját  maguk  is  észrevehessék,  ha  a  saját  vallási  stb.  alapelveik,  tantételeik,  vagy 
azokra alapozó erkölcsi, állami stb. törvényeik tartalmaznak olyan megfogalmazásokat is, 
amelyek esetleg sérthetik mások önérzetét vagy emberi jogait. 

Ezúton az IPLA software módot biztosít az adott vallási csoport tagjainak a mások 
önérzetét sértõ, a mások emberi jogait sértõ szövegek sértõ jellegének a saját maguk által 
való felismerésére és a sértõ szövegek saját maguk által hibásnak nyilvánítására és saját 
maguk által véglegesen hatályon kívül való helyezésére.

IPLA software alkalmazási példa:

Eredeti szöveg:  „Minden nem zsidó nõ kurva” (Talmud).
Az invertált szöveg: „Minden zsidó nõ kurva” („Invertált-talmud”). 

A pontozások értékelésére  az  elõzõleg  feltalált  és  alkalmazott  APLA (Automatic 
Psyho-Logic  Analyser)  programomnál  leírt  egyéni  és  csoportos  rangsorolásokhoz 
kikísérletezett  kiválasztási  software-imet  kell  alkalmazni.  Az  APLA  software  tõlem 
származtatható egyik változatát  „Expert  Choice” elnevezés  alatt,  a  World Bank,  US Air 
Force  és  sokan  mások  is  a  fontos  stratégiai  döntéseik  optimalizálásához   használják. 
Tulajdonképpen az is egyfajta „referenciája” lehet a software fejlesztési eredményeimnek, 
ha ennyire lopkodják? 

IPLA alkalmazási terület kiterjesztés: 

Bármely  személy,  vallási  vagy  egyéb  csoportosulás  is  alkalmazhatja  az  IPLA 
programot  az  egymás  elleni  uszítások  okainak  a  megtalálására,  és  idõben  történõ 
kiküszöbölésére.

Például a Fõvárosi Bíróság úgy ítélkezett a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál a nem zsidók 
személyiségi jogait sértõ Talmud szövegek miatt és a Talmud-alkalmazási gyakorlatának az emberi 
jog  sértõsége  ellen  általam  a  MAZSIHISZ  (Magyarországi  Zsidó  Hitközségek  Szövetsége) 
alperessel  szemben  indított  (29.P.85.585/2002.  PKKB  számú)  perben,  hogy  „nem  jogsértõ”  a 
talmudi elõírások magyarországi tanítása és alkalmazása.
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Az lett a per „eredménye”, hogy a teljesen elfogult bíróság ítéletben rögzítette, hogy 
az  alperes  jogosult  tanítani  Magyarországon  a  „Minden  nem  zsidó  nõ  kurva”  stb.-ket 
tartalmazó Talmudot, a jelenleg érvényes zsidó törvénykönyvet, Izrael „alkotmányát”. Mivel 
a bíróság részérõl pszichikai bûnsegédkezés ez az ítélet, kísérletképpen is felkérem az új 
Legfõbb Ügyészt a jelen irattal, hogy tiltassa be a „Minden nem zsidó nõ kurva” és az ehhez 
hasonló,  sértõ  talmud  szövegek  magyarországi  oktatási  intézményekben  terjesztését. 
Ugyanerre  kérem  Dr.  Schweiczer  József  fõrabbit  és  a  Budapesti  Rabbiképzõ  Egyetem 
Rektori Hivatalában a fõtitkárt is. Teremtsük meg a békét az IPLA software segítségével 
a vallásos zsidók és a nem vallásos zsidók és nem zsidók között, az egymás önérzetét és 
emberi  jogait  sértõ  szövegek  minden  fél  saját  maga  által,  valamennyi   vonatkozásban 
hatályon  kívül  helyezésével,  vagyis  törvényen  kívülinek  nyilvánításával!  Ugyanez  a 
javaslatom a  muszlim,  a  keresztény és  minden egyéb más vallás  és  a  kommunista  stb. 
szervezetek, szekták hívei felé is, ha szeretnének egymással békében élni.

A vallási program (lásd: Mózes II. 23. 20-33.) szerinti módon, a mérgezõen vagy 
nem  mérgezõen  sózott  élelmiszerekkel,  meg  a  nem  mérgezett  és  nem  fertõzött  vagy 
mérgezett és fertõzött ivóvízzel (és repkedõ veszélyes állatokkal) folytatott bûnözések és 
azok „eredményei” konkrét mérési és statisztikai stb. bizonyítékait,  például azt,  hogy tíz 
fiatal  magyar  férfibõl  ma már kilencnek az  ondója  miért  nem felel  meg a  spermabanki 
követelményeknek, lásd a  „www.aquanet.fw.hu” internetes tudományos honlapunkon. 

Budapest, 2006. október 11.
All Software Rights Reserved!

Cc.: Dr. Kovács Tamás legfõbb ügyész
Cc.: Dr. Schweiczer József fõrabbi

Tisztelettel: 

Tejfalussy András
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STRASBOURGI NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG-nak is megküldött nyílt levélként, az
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, a Legfelsõbb Bíróság és a Legfõbb Ügyészség részére!
Tárgy: felülvizsgálat-kérés+feljelentés a 26.Bkf.6217/2007/2. hamis ítélet alapján.

T. CÍMZETTEK!
Alulírt  Tejfalussy András dipl.  mérnök feltaláló (lakcímem: 2621 Verõce, Lugosi u. 115.,  

levélcím: 1036 Budapest, Lajos u. 115., személyi számom: 1-420415-0215, 1942-ben Budapesten  
születtem, édesanyám neve: Bartha Edit), a PTK. 484-487. §. alapján közérdekbõl is

FELJELENTEM, HOGY A CSALÓ JOGÁSZOK ÁLTAL KIALAKÍTOTT „JOGHÉZAGOK” 
ÚTJÁN BÛNÖS MÓDON KOORDINÁLJÁK A MAGYARORSZÁGI TÖRVÉNYHOZÁST .

Indokolás:

1./  1949-ben a szovjet  megszállás  alatt  rákényszeríthették  Magyarországra az  1949.  évi  
törvényt  „Alkotmányként”,  s  azóta annak fedezetében tapossák le  a magyarok alapvetõ emberi  
jogait a legfelsõbb bírósági és legfõbb ügyészségi vezetõk elvi és gyakorlati iránymutatásai, s az 
Alkotmánybíróság  hozzájárult,  hogy  eltûntessék  az  Alkotmány  érvényességi  feltételeként  
népszavazást elõíró 1989. évi XVII. törvény 7. paragrafust.

2./ A magyar demokrácia érdekében ezek ellen fellázadókat, 1956-ban éppúgy mint 2006-
ban, fegyveres sortûzzel büntetik, az országot kiárusítókat viszont megvédik, sõt egyre magasabb 
állami pozíciókhoz is  juttatják õket,  az Alkotmány érvényességi  alapfeltételét  elszabotálók által  
jogsértõen módosítgatott alkotmányszöveg alapján.

3./  A bírósági  eljárásokban megengedik a  hamis  regisztrálási-  és  azokra alapozott  bíró 
csalásokat,  s  megakadályozzák  az  állampolgárokat,  hogy  ezekkel  szemben  jogokat 
érvényesíthessenek, pl.  megakadályozzák, hogy ügyvéd nélkül tudjanak fellebbezni, s a kirendelt  
ügyvédek képtelenek ellátni az alacsony állami díjazási összeg miatt a tényleges jogi képviseletet  
még akkor is, ha szeretnék megtenni, s közben a felperest sem engedik a bíróság elõtt a saját vagy a  
családja ügyeiben másodfokon vagy felülvizsgálati  eljárásban közvetlenül  nyilatkozni  a bíróság 
által félreértelmezett (meghamisított) tényállás és kereseti követelésük helyreigazítására sem, lásd  
az idõközben közzétett  felülvizsgálati  kérelmemben leírt  esetet,  amelynek további  3 példányát a  
jelen irat kíséretében azzal küldöm meg a Legfelsõbb Bíróság elnökének, mint igazságszolgáltatási  
tanács elnöknek is, hogy nézze meg az ügy aktáját, és nyilatkozzék arról, hogy elvárható-e egy 5000  
Ft-tal  honorált  kirendelt  tisztességes  ügyvédtõl,  hogy  észrevegye,  ha  a  tárgyaláson  hamisan 
ismerteti  a  bíró  a  tényállást  és  a  keresetet,  majd  ennek  alapján  azonnal  rendelje  ki  ezen  ügy  
felülvizsgálati  tárgyalására  Dr.  Békésné  dr.  Harmathy  Mária ügyvédet  (Budapest,  XI.  ker.  
Bertalan Lajos 13.) a jogi képviselet ellátásához szükséges tisztességes honorárium elõírásával, s  
rendeljék el, hogy a felperest és/vagy annak meghatalmazottját is mindig engedni kell érdemben 
nyilatkozni a saját perük bármelyik tárgyalásán, s ítéljék el az ezt akadályozókat!

Melléklet A publikált felülvizsgálat-kérés + feljelentés a másodfokú 26.Bkf.6217/2007/2. hamis 
ítélet alapján (3 pld.-ban, a Magyar Világ lap 2007.07.19.,IX.évf.29.száma 10.oldaláról másolva).

Verõce, 2007. július 23.
A baleseti sérült felperes Balogh Zsófia dipl. közgazdász meghatalmazott képviselõjeként is: 

Tejfalussy András s.k.



Verõcei Létvédõ Polgári Kör 2621 Verõce, Lugosi u. 71., Tel./fax: 27/380665
E-mail: piroda@vaciegyhazmegye.hu (Kód:vácipüspöknek2) 

_________________________________________________________

Tisztelt Beer Miklós Megyéspüspök Úr!
A MÁRIA RÁDIÓ JELELEGI EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSADÓJA AZ EGYIK 

FÕKOLOMPOSA  VOLT  A  NEM  KÓSER  ÉTKEZÉSÛEK  ANTIFIZIOLÓGIÁSAN 
SÓZÁSRA VALÓ RÁBESZÉLÉSÉNEK.  AZ   ÁLTALA IS  BEBESZÉLT MÉRGEZÕ 
KÁLIUM-TÚLADAGOLTATÁS  MIATTI  (ÚN.  INDUKÁLT)  „ÁSVÁNYIANYAG-
HIÁNYOK”  ÉS  „VITAMIN-HIÁNYOK”  ÁSVÁNYIANYAG-  ÉS  VITAMIN 
TERMÉKEK ÚTJÁN „ELLENSÚLYOZÁSÁT” AJÁNLJA ÖNÖKNEK? AHELYETT,  
HOGY  AZONNAL  VISSZAÁLLÍTTATNÁ  A  FIZIOLÓGIÁS  KÁLIUM-  ÉS 
KONYHASÓ-PÓTLÁST?!

ISMÉT  megkérdezem  Öntõl,  hogy  hajlandók-e  felvilágosítani  a 
katolikus lakosokat arról,  hogy káros az egészségükre az antifiziológiás  
sózás, s a nem teljesen tiszta ivóvíz (pl. a klórozástól nem elpusztuló kalici  
stb. vírusok miatt sem biztonságos a desztillálással nem tisztított vezetékes 
víz ivóvízként használata) is. 

Elképesztõ, hogy mialatt a Talmud és a hébernyelvû Biblia fokozott  
(fiziológiás) konyhasó-használatra és tiszta desztillált víz ivásra ösztönzi a  
kóser  étkezésûeket,  hogy  ezáltal  akadályozzák  a  meddõséget,  a  
betegségeket és az életrövidülést, ezalatt a katolikus tanácsadók rábeszélik  
a keresztényeket az ellenkezõjére, s ehhez a még a Biblia sózásra ösztönzõ 
szövegét  is  az  ellenkezõre  hamisították  a  régi  biblia-kiadásokat  
újraszerkesztõ kiadók. Lásd a mellékletek alapján a  www.aquanet.fw.hu  
internetes honlapon a bizonyítékokat 
Mellékletek:
1./ vegyesz-viz-so-csalasa-070801
2./ BotranyKonyvFelrevezet070810
3./ mose-software-070615-email
Verõce, 2007. augusztus 10.

Tisztelettel: 

Tejfalussy András s.k.
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E-mail: birosag@feher.hu

Fejér Megyei Bíróság
dr. Kozma Tamás bíró

3.P.20.437/2006/14.
3.P.20.689/2007/2.

Tisztelt Megyei Bíróság!

Alulírt  Tejfalussy András felperes (1036 Budapest, Lajos u. 115.), a Fõvárosi Bíróság és 
alperes társai  ellen folyamatban lévõ fenti  számú megállapítási  perben a  következõ kiegészítést 
terjesztem elõ az alperesek (és bûnsegédeik) vonatkozásában.

Kérem a  jelen  perrel  összefüggésben  annak  ítéleti  megállapítását  is,  hogy  az  alperesek 
bûnsegédje-e  a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége és Tudomány Etikai Bizottsága a 
2/2/2002(X.28.)TeB.  számú,  2001.  „november ...”-i  hamis  etikai  határozatuk (1.  melléklet) 
meghozatalával, közzétételével és a mindmáig is érvényben tartásával. 

A  határozat  hamisságának  megállapítását  a  szabadalmi  bejelentéseimben  leírt  szerinti 
kutatás gyorsítási hardware- és software találmányaim MTA kutatóintézetben felhasználásának ezen 
etikai  határozatukban  általuk  letagadása  alapján  kérem,  és  az  etikai  határozatnak  a  kálisóval 
mûtrágyáztatás és konyhasó-pótoltatás mérgezõ hatásait bizonyító ellenõrzõ eredeti mérés alapján. 

A határozat hamisságának a megállapítását továbbá a gilisztázási csalásért való akadémiai és 
egyetemi  felelõsség  általuk  letagadása  alapján  kérem,  a  giliszták  emésztési  folyamatával  való 
humusztermeltetés mérésekkel  és  tankönyvi  tantétellel  is  bizonyított  lehetetlensége,  valamint  az 
etikai  bizottság  által  bûnsegédként  fedezett  szakértõk  által  a  „gilisztahumuszra”  vonatkozóan 
elfogadtatott  szabványban  elõírt  „humusztartalom”-ellenõrzõ  mérés  csalásra  alkalmasságának 
(összetéveszti a humuszt a trágyával) a nyilvánvalósága alapján.

Kérem  továbbá  a  hamis  etikai  határozatukban  hivatkozott  etikai  vizsgálat  kérésemben 
általam kifogásolt  egyéb  akadémiai  kalibrálási  csalások,  mérték-hamisítások  általuk  ugyanezen 
etikai határozatukban tagadásának a konkrét kalibráló mérési adatok alapján megalapozatlansága 
ítéleti megállapítását is a korábban benyújtott www.aquanet.fw.hu internetes honlap dokumentumai 
alapján.

- / -
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Valamint  közérdekbõl,  s  a  személyiségi  jogaim  alperesekkel  szemben  védése 
megalapozásához azt is kérem, hogy  a t.  Megyei Bíróság szíveskedjék intézkedni a kálisóval 
kevert  szabványsértõ  étkezési  sók  és  azokkal  készült  élelmiszertermék  üzletekben 
egyértelmûen  megjelöltetésére. Ugyanis  a  2.  mellékletként  csatolt  dokumentációval  is 
bizonyítottan,  az  alperes  bíróságok  és  az  akadémiai  (és  belügyminiszteri  és  egyéb  miniszteri, 
legfõbb ügyészségi,  köztársasági  elnöki  stb.  szintû)  csalást  bûnpártoló,  csalásban  bûnsegédkezõ 
rágalmazó bûnsegédeik folyamatosan, ellenem kieszelt hamis iratok készítésével, terjesztésével és 
érvényben  tartásával  és  hamisságuk  ítéleti  megállapításának  az  akadályozásával  is,  vagyis 
folyamatos közokirat-hamisításaik útján gátolják a nem kóser étrendû magyar lakosokkal etetett 
életrövidítõ  és  sterilizáló  hatású  szabványsértõen  kálisót  tartalmazó  és  a  szabványsértõ  ezen 
sókeverékekkel készített ugyancsak egészségkárosító termékek megjelölését.

Kérem  továbbá  valamennyi  fent  említett  hamis  irat  ítéleti  úton  érvénytelennek 
nyilvánítását is.

Jelen kereset kiegészítõ iratot  az ügyvéd kirendelését követõen az ügyvéd elõtt  kívánom 
aláírással ellátni, az általa szükségesnek tartott esetleges pontosításai után.

1.  melléklet: a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Elnöksége  és  Tudomány  Etikai  Etikai 
Bizottsága 2/2/2002(X. 28.)TeB. számú, 2001. „november ...”-i hamis etikai határozata. 

2. melléklet  :        

Verõce, 2007. augusztus 10.

Tisztelettel:
Tejfalussy András s.k.

felperes
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Verõcei Létvédõ Polgári Kör, Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló
 2621 Verõce, Lugosi u. 71. Tel.: 06-27/380-665, Tel./fax: 06-1/250-6064

Mobil: +36-202181408. E-mail: ujvizforras@ freemail.hu
_____________________________________________________________

NYÍLT LEVÉL, a sózási és ivóvíz-tisztasági diszkriminációval népirtásban és 
rablásban bûnsegédkezõk mentségei és motívációi felkutatására.

Címzettjei névsora és válaszaik: www.aquanet.fw.hu 

Tisztelt Úr/Hölgy/Szervezet!

Kérjük arra, hogy szíveskedjék õszintén nyilatkozni abban a kérdésben, 
hogy Ön, ha már megbizonyosodott arról, hogy mûtrágyázási, sózási- és ivóvíz 
diszkriminációval  népirtás  van folyamatban  a  nem kóser  étrendû  zsidók  és 
nem zsidók ellen, tud-e olyan mentõ okot, indokot, amely(ek) alapján Ön, aki 
tud e népirtásról, jogosan eltitkolhatja e népirtás gyanútlan áldozatai elõtt az 
alábbiakat:

1./ Azt, hogy közveszélyes a vezetékes ivóvíz, mert a szennycsatornák 
útján  belejutó  ürülék  fertõzõ  vírusait  nem  öli  meg  a  klórozás,  s  amikor  a 
belejutó mezõgazdasági irtószerek mennyisége a független hivatalos ellenõrzõ 
mérések szerint a MÉRGEZÉSI határértéknél több ezer százalékkal volt több, a 
Vízmûvek  és  az  ÁNTSZ  elõbb  eltitkolták,  majd  letagadták  ezt  a  tényt  a 
fogyasztók elõtt. 

2./  Azt,  hogy  az  ÁNTSZ olyan  módon megváltoztatta  a  legtöbb  hazai 
élelmiszer  és  infúziós  oldat  konyhasó  és  kálium tartalmát,  hogy  az  durván 
eltérjen az optimális (fiziológiás) élettani nátrium- és kálium pótlási arányától 
(Na/K=20/1).  Átlagosan,  esetenként  akár  kb.  4000  százalékkal is  eltér.  Ez 
elrontja a vér, mint elektrolit optimális nátrium- és kálium egyensúlyát, s ezáltal 
a sejtek mûködését. Az ilyen élelmiszert fogyasztók egyre nagyobb arányban 
lesznek szaporodásra képtelenek, testi és lelki nyomorékok, lerövidült életûek. 
Az infúzióval történõ kálium-túladagolás közvetlen életveszélyt, szívmegállás 
okoz. A „ Fekete Angyal” néven elhíresült ápoló és más kórházi ápoló is ezzel 
gyilkoltak. Tehetik, mivel a vérbe bejuttatott szívleállást okozó kálium többlet 
nyomát elfedi a szívleállás miatt pusztulni 
kezdõ sejtekbõl kioldódó sokkal nagyobb mennyiségû kálium.
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Az  AQUANET.FW.HU és  a  www.ujvizforras.fw.hu  internetes  honlapok 
alapján  bárki  kétségkizáróan  megbizonyosodhat  arról,  hogy  hazánkban 
számos étkezési só és abból készült élelmiszer kálisóval van mérgezve pl. a 
"Sara Lee só", több "Tengeri só", a "Vivega" ételízesítõ. Láthatja azt is, hogy 
mérgezõek az ezekkel "ízesített", vagy tartósított étel, italok, s mérgezõ lehet a 
kálisóval, kálium-nitráttal, kálium-szulfáttal stb. mûtrágyázott növény is. Arról 
is meggyõzõdhet, veszélyes a káliumvegyületekkel mûtrágyázás nélkül is sok 
káliumot tartalmazó növények (pl. a szója) nagy mennyiségben fogyasztása is. 
S  azt,  hogy  veszélyesek  az  olyan  „üdítõ  italok”  is,  amelyekben  alig  van 
konyhasó, de sok a kálium (pl.  1  liter Coca-Cola-ban kevés nátrium, de 1,5 
gramm kálium van!) S arról is megbizonyosodhat, hogy minden olyan étel és 
ital  méreg,  amelyet  veszélyességi  határértéket  meghaladó  mennyiségû 
mérgezõ növényvédõszert tartalmazó ivóvízbõl készítettek.

Az óceánokban,  tengerekben és  az  emberi  vérben,  a  sejteket  körüli  folyadékban,  a 
vérelektrolitban  "õsidõk  óta",  kb.  ugyanolyan  a  nátrium/kálium  arány.  A vérben  és  egyéb 
testfolyadékokban  lévõ  mozgékony  nátrium  és  kálium  kb.  ebben  az  arányban  fogy  (fõleg 
vizelettel és izzadsággal), tehát ebben az arányban szükséges pótolni. Ételekkel, italokkal, vagy 
infúzióval.  Nem  szükséges  pótolni  a  sejteken  belül  lévõ  (stabil)  nátriumot  és  káliumot.  A 
nátrium-  és  a  kálium-  eltávolítás  mértéke  és  a  vérbe  bejutó  többlet  mennyiségei  tûrése  a 
mobilitási arányhoz alkalmazkodik. Miközben 18 gramm nátrium eltávolítása sem probléma, a 
káliumból ugyanennyinek a vérbe gyorsan bejutása szívmegállást okozhat. Sõt, a szervezet 
nehezen tud gyorsan eltávolítani már 1-2 grammnyi káliumtöbbletet is, már ennyi is kb. a felére 
csökkenti  a  vizelet-kiválasztást  a  vesemérgezõ  hatásával.  Kálium-túladagolásnál  nem 
egészséges a kálium túladagolással mérgezett vese. 

Az ÁNTSZ vezetése mindezek ellenkezõjét igyekszik elhitetni az antifiziológiás étkezés 
mérgezõ  hatásait  kimutató  klinikai  méréseik  eredményei  hamis  értelmezése,  ill.  letagadása 
útján.  Bebeszélik  a  "molárisan  azonos"  nátrium  és  kálium  pótlást,  azt,  hogy  a  magyarok 
mindössze 2 gramm nátriumot fogyasszanak átlagosan naponta. Közben az egész nap izzadó 
ember, pl. egy sportoló vagy egy fizikai munkás  10 gramm nátriumot is elveszíthet naponta, 
vagyis a  szervezetében lévõ nátriumnak kb.  az  egytizedét!  Ezalatt  csak  kb.  huszadennyi  a 
káliumvesztése (Amerikai akadémiai orvosi kiadvány szerint a izzadsággal való káliumvesztés 
elhanyagolható mértékû).

A  megtévesztett  emberek  hiába  érzékelik  a  konyhasó  hiányát.  A  megszokotthoz 
hasonló sós íz elérését tûzik ki számukra célul, nem a konyhasópótlást. Sós ízû kálisót adnak 
nekik konyhasó helyett, hogy azzal pótolják a konyhasó veszteségüket. Ha egy erõs izzadás 
után  az  elvesztett  kb.  25  gramm  konyhasót  részben  vagy  egészben  kálisóval  pótolják 
meghalhatnak. Több „étkezési só” jelentõs részben vagy teljesen kálisóból áll hazánkban (pl. a 
Sara Lee, Sale Marino, Vivega, Bad Ischler , Redi-só stb. feliratú termékek).  Az  ÁNTSZ 
hamisan állítja, hogy egészen más az infúzióval  pótolt  nátrium és kálium hatása,  mint azé, 
amelyet ételekkel, italokkal pótoltnak. A vérkeringés útján mindkét módon, igen hamar s kb. 
azonos mértékben bejutnak a májba, vesébe, szívbe. 
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A fiatalok egészségét is tönkreteszi a konyhasó helyett evett kálisó. A genetikus dr. 
Czeizel Endre a televíziós egészségügyi elõadásaival népszerûsítette a kálisóval „ételízesítést”. 
Õ most  a  Szabad Demokraták Szövetsége párt  tanácsadója"  és a  váci  székhelyû "Fiatalok 
Egészségéért  Alapítvány"  vezetõje.  A  meddõség  okozó  kálisóval  tudatosan  növelik  a 
homoszexuálisok számát. „Tudják, merik, teszik”.  

Lehet-e  védekezni  a  genetikai  torzulásokat  is  okozó  antifiziológiás  táplálékok  és  a 
mérgeket  tartalmazó  vezetékes  víz  ellen?  Lehet!  A fiziológiás  infúziónál  szokásos  víz-  és 
konyhasó-  és  káliumpótlást  kell  étkezési  úton  megvalósítani.  A túladagolt  kálium mérgezõ 
hatásai mérséklésére a desztillált víz ivás, a konyhasóval fokozott mértékben sózás, a savanyú, 
s a cukrot tartalmazó ételek, italok fogyasztása alkalmas. 

Az  ivóvíz  megfelelõ,  házilagos,  energiatakarékos  átpárolással  (frakcionált 
desztillálással) nagyon olcsón tökéletesen méregteleníthetõ. Nem szabad elhinni az ÁNTSZ-
nek,  hogy  a  desztillált  víz  ivóvízként  alkalmazása  okozza  az  életveszélyes  "sóhiányt". 
Életveszélyes  sóhiányt  az  ÁNTSZ  és  bûntársai  által  lecsökkentett  nátriumpótlás  és  növelt 
káliumadagok okoznak.  A desztillált  ivóvíz  csökkenti  a  túladagolt  kálium mérgezõ hatásait, 
segít eltávolítani a vérbõl a kálium mérgezõ többletét. 

Tudnunk kell, hogy például a SALSOLA fiziológiás infúziós sóoldat 99 százaléka is a 
nagytisztaságú desztillált víz, s abban i0,9 százalék konyhasó van. Ez azt jelenti, hogy az egy 
nap alatt beadott 2 liter ilyen infúziós oldat kb. 2 liter tiszta desztillált víz mellett 18 gramm 
konyhasót (amelynek 8 gramm a nátriumtartalma) juttat be a vérbe! Ez a fiziológiás élettani 
optimumnak  megfelelõ  arány  a  legegészségesebb.  A  Ringer  fiziológiás  infúziós  oldatban 
desztillált  vizében  is  ugyanennyi  a  nátrium,  de  a  nátrium  mennyiség  1/20-ának  megfelelõ 
mennyiségû káliumot is tartalmaz. Látható, hogy a fiziológiás infúziós oldatok sem az egész 
test, hanem a vérben lévõ (mobil) nátrium és kálium moláris aránynak megfelelõen pótolják a 
nátriumot  és  a  káliumot.  Az  izzadó  sportolóknak  és  a  fizikai  munkásoknak  is  kb.  annyi 
konyhasót  kell  pótolniuk,  mint  az  említett  infúzióra  szoruló  gyengéknek.  Vagyis  ennyi  az 
optimális.  A sportolóknál  és  legyengülteknél  nem lehet  csalni,  mert  azonnal  meglátszik  az 
eredmény, közvetlenül lemérhetõ az erõnlét javulás vagy csökkenés. 

Nem könnyû,  de lehet   bizonyítani,  hogy az egészségüket  megrontó betegségek az 
antifiziológiásan sózástól keletkeztek. Ugyanis nagyszámú állatkísérletet és embereken történt 
megfigyelést publikáltak, amelyek bizonyítják, hogy milyen módon, milyen betegségek jönnek 
létre a nátriumhiányos vagy káliumdús táplálékok miatt. („Technika a biológiában 8. kötetében, 
a  Biológia  aktuális  problémái”,   „A  Mellékvesekéreg  biológiája”  címek  alatt.  Medicina 
Könyvkiadó, 1976. Budapest).

Az antifiziológiás étkezés megszervezõi mindig kieszelnek és felfújnak valamely más, 
sokkal  kisebb  jelentõségû  okot  az  antifiziológiás  étkeztetéssel  elõidézett  egészségi  károk 
álmagyarázataként.  Például  az  allergizálódást  ráfogták  a  parlagfûre.  Pedig  a  parlagfûre 
allergiássá  válás  is  elsõsorban  a  kálium-túladagoló  antifiziológiás  táplálkozás  allergizáló 
hatásának a következménye! Azt a tagadhatatlan tényt pedig, hogy a magyar férfiak átlagos 
spermiumszáma a  konyhasó  helyett  kálisóval  való  etetésük óta  a  korábbi  normális  felénél 
kevesebb lett, ráfogták a nõk által használt fogamzásgátló gyógyszerek szennycsatornák útján 
az  emberi  ürülékkel  a  vezetékes  ivóvíz-hálózatba  bejutatására.  Ez  utóbbit  az  ivartalanító 
kálium-túladagolást  szervezõ,  a  konyhasó  helyett  kálisóval  ételízesítést  személyesen 
bebeszélõ dr. Czeizel Endre követte el, a Zöld Újság egyik korábbi számában írt cikkében. 
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Nem  véletlen,  hogy  (a  nitrogén  és  foszfor  mennyiségéhez  képest)  nem  használ 
számottevõ mennyiségû kálium-mûtrágyát egyik mohamedán ország sem, s Kína sem. Viszont 
a  kálisóval  mûtrágyázás  miatt  (is)  antifiziológiás  káliumtartalmú  élelmiszerek  lassanként 
kiirtják a többi népet,  az amerikai és európai uniós állapolgárokat is. De Jehova állítólagos 
parancsának  megfelelõen  (lásd  Mózes  II.  23.  20-33  és  V.  7.  2  és  22.)  csakis  a  nem kóser 
étkezésûeket? Ugyanis a kóser étkezésû vallásos zsidóknál változatlanul ma is fiziológiás az 
étkezési nátrium- és káliumpótlás, sõt nekik az ivóvízbe juttatott mérgektõl sem kell félniük, 
mivel a zsidó törvénykönyv Talmud általános gyógyhatásúnak, a lehetõ legegészségesebbnek 
nevezi  a  desztillált  ivóvizet  és  a  mellé  evett  konyhasóval  erõsebben  (fiziológiásan)  sózott 
kenyeret! A hazai és az izraeli étkezési kosher só ma is színtiszta konyhasó (nátrium-klorid).

A korszerû pontosabb többváltozós kalibráló mérések is azt bizonyítják, hogy a Talmud 
a  valóságnak  megfelelõen  állítja,  hogy  a  betegségek  többsége  elhárítható  és/vagy 
eredményesen  gyógyítható  tiszta  desztilláltvíz  ivással  és  több  (fiziológiás  mennyiségû) 
konyhasó fogyasztásával. De ez azt is jelenti, hogy akit nem engednek tiszta desztillált ivóvízet 
inni  és  nem  engednek  pótolni  konyhasót  fiziológiás  mennyiségben,  az  hátrányba  kerül. 
Hazánkban  a  kipusztításra  ítélt  nem  kóser  étkezésû  zsidók  és  nemzsidók  az  ÁNTSZ és  a 
Magyar  Tudományos  Akadémia  bûnözõi  által  szervezett  antifiziológiás  nátrium-  és  kálium 
pótlásos  étkezés  és  a  tiszta  desztillált  víz  itatott  vírusos,  mérgezett  ivóvíz  következtében 
egészségi hátrányba kerültek a Talmud alapján fiziológiásan sózó s tiszta desztillál ivóvizet 
fogyasztó népcsoporttal szemben.

 Miben áll e népirtásos országkirablás tudatos szervezõi és eltitkolói és ezek 
bûnsegédei, mint közvetlen, ill.  közvetett haszonlesõk haszna”? 

„ORV(os)-VADÁSZOK”?

1. "elment vadászni" a tudományos csalás fegyverével,  

2. "meglõtte" ivóvízbe juttatott mérgekkel és az ANTIFIZILIÓGIÁS nátrium- és 
kálium-tartalmú élelmiszerekkel,

3. "hazavitte": magához édesgette, magához csalta a megbetegítettet, majd 
félrevezette betegsége tényleges okai és gyógyítási lehetõségei 

vonatkozásában, 

4. "megsütötte": a betegséget elnyújtó és a fájdalom elviselését könnyítõ 
gyógyszerek  és "csodaszerek", speciális kezelések és speciális eszközök, 

valamint mûtétek fizettetésével,

5. "megette": ingyen vagy olcsón megszerezte a megöltek hagyatéki ingatlanait 
és egyéb javait, nyugdíjbefizetéseit stb.

Verõce, 2007. 08. 19.
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E-mail: ugyfelszolgalat@irm.gov

Közérdekû bejelentés
  a Magyarországi Igazságügyi és Rendészeti miniszterhez és az EU-hoz    is , az 

európai uniós bûnügyi vizsgálatot elutasító IRM/TKO/2007/ÜGYF/387/19.  
iktatószámú 2007. augusztus 6-i levelükre hivatkozással.

Kiderült, hogy az állatkísérletek során, a kálisóval mûtrágyázott növények  
a  birkákat  kb.  4  nemzedék  alatt  tették  szaporodásképtelenné.  Ugyanez  a  sorsa  a 
kálisóval  mûtrágyázott  növényeket  fogyasztó,  s  az  ételek  és  italok  konyhasóval  
sózásáról lebeszélt, s a hiányzó „konyhasó-íz” kálisóval „pótlására” rábeszélt nem 
kóser étrendûeknek. Ez az oka, hogy  ma már 10 fiatal magyar férfibõl 9-nek (!)  
génhibás a spermája (spermabanki mérési adat). S ez a valódi fõ oka annak is, hogy  
a  magyaroknál  szinte  minden  betegség  típus  elõfordulási  gyakorisága 
nagyságrendekkel nõtt, s hogy a magyarok élete kb.  10 évvel lett rövidebb. Már a  
harmadik  nemzedéket  sterilizálják  az  akadémikusok  által  megszervezett   sózási  
mértékbeli csalással.

Aki  legfontosabbként nem  ennek  a  nemzetirtási  problémának  a  
kiküszöbölésével foglalkozik, az vagy  gyengeelméjû, vagy tudatosan bûnsegédezik 
abban, hogy sterilizálják és rövid életûvé tegyék a magyarokat, az ország területei és  
a nyugdíjra befizetett összegek elrablásához!

Korábban  is  voltak  már  háborúk  az  egészség  fenntartó  konyhasó  
biztosítására.  De  talán  a  konyhasó  helyett  a  mérgezõ  kálisóval  „ízesített” 
élelmiszereket nem megjelölõ boltoknál és hivataloknál és televízióknál nem csak a 
„Molotov-koktélok” alkalmazásával lehet elérni, hogy egyértelmûen jelöljék meg a 
sterilizáló,  életrövidítõ  hatású  közveszélyes  termékeiket,  vagyis  a  szabványsértõ  
közveszélyt  okozó  kálisót  is  tartalmazó  „étkezési  sókat”  és  az  azokkal  készült  
élelmiszereket! Az igazságügyi miniszter is igazolhatja, hogy ha a vásárlók könyvébe  
beírt kérést elutasítják, bárkinek joga lesz ráírni lemosható tintával az ilyen üzletek 
kirakatára, hogy „MEGBÍZHATATLAN KÖZVESZÉLYES ÁRUK BOLTJA”. Ez a 
fajta „hitelrontás” ugyanis nem büntethetõ, mert nyilvánvaló életveszélyt, közveszélyt  
elhárító védekezésnek számít.

Az  Európai  Unió más országai,  a  mulasztásban közremûködéssel  elkövetett  
emberi élet rövidítésben külföldön közremûködõ állampolgáraikért való felelõsségük 
alapján, egy-egy életrövidült (családja) részére 1 millió dolláros kártérítést fizettek.  
Például az európai uniós egészségügyisek közrehatása folytán
egészségkárosult Libyai családok részére. 
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Mindezekre  tekintettel,  követeljük  a  hazai  Igazságügyi  és  Rendészeti  
Minisztertõl  a  mellékelt  bûnügyi  dokumentáció  alapján,  amelynek  az  illetékes  
magyar  állami  és  európai  uniós  szervekhez  közérdekû  bejelentéskért  hivatalból  
továbbítását  kérjük,  hogy  kötelezõ  jelleggel,  azonnali  hatállyal  rendeljék  el  
valamennyi  kálisót  tartalmazó  szabványsértõ  étkezési  só  és  azokkal  készült  
valamennyi élelmiszer egyértelmûen megjelölését, s fizessék ki a nem megjelölés 
idején sterilizálódott és életrövidült minden egyes nem kóser étkezésû magyarnak is  
az 1 millió dollár kártérítést. 

Utóirat:
TISZTELT HONFITÁRSAIM! 

Szíves  tájékoztatásul  megküldöm  „Fogynunk  kell-e?”  címû  „E-mail  
könyvemet”, a MAZSIHISZ helyett is végzett közérdekû kárelhárítás keretében.

HISZEM,  HOGY  E  TUDOMÁNYOS  KUTATÁSI  DOKUMENTÁCIÓ 
MÁSOKKAL  VALÓ  MEGISMERTETÉSE  ELÕSEGÍTI  A  TESTI  ÉS  LELKI 
GYÓGYULÁST,  A  MAGYAR  CSALÁDOK  HOSSZABB,  BOLDOGABB,  
EGÉSZSÉGESEBB ÉLETÉT! 

Azzal  a  feltétellel,  hogy  mindig  kapjak  (e-mail-en)  egyidejû  PONTOS 
tájékoztatást  azok  nevérõl  és  e-mail  címérõl,  akiknek  TOVÁBBKÜLDIK  a  jelen  
anyagot, ezúton megengedem a szerzõi jogaim alapján, azok fenntartásával, hogy a 
jelen iratanyagot  változatlan iratsorrenddel, változatlan tartalommal és változatlan 
terjedelemmel bárki, bárkinek e-mail útján továbbküldhesse.
HAJRÁ MAGYAROK!
A mellékelt dokumentáció kódja*: „KiderultMozesiOkSum”. 
Verõce, 2007. 08. 10.
Tisztelettel:

Tejfalussy András dipl. mérnök méréstani szakértõ s.k.
2621 Verõce, Lugosi u. 71., ujvizforras@freemail.hu

+ 36-27/380-665, mobil: +36-20-218-1408 

* Megjegyzés a melléklethez: a 82-102. oldali JPG kép-file anyagokat a 
www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon lehet megnézni

(a zárójelbe tett file-kódjaik alapján kereshetõk)
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A dokumentáció tartalomjegyzéke
1. FOGYNUNK KELL?! (Kiderült Címlap 070810)
2. Egészségkárosodás csökkentése (Öntevékeny Egészségvédõk 070627)
3. Új Tudományos Fogyókúra (VEOP fogyókúrázás)
4. EGÉSZSÉGVÉDELEM (egészségvédelem-070731)
5. AMIT AKARNI KELL (7pontos070810Ö
6. „Krisztusi Örök Értékrend software” (Krisztusi-software-algoritmusok)
7. A BIBLIA, A TALMUD ÉS A MÉRÉS UGYANAZT BIZONYÍTJA (vegyész-víz-só-csalása-070801) 
8. Mózes II. Könyve 23. rész (Mózes-23-1+20-33)
9. Mózes V. könyve 7. rész (MózesV-7-2+22)
10. Idézet a Második Vatikáni Zsinaton XXIII. János pápa által mondott beszédbõl

(JánosXXIII)
11. Részletek Luzsénszky Alfonz „A Talmud magyarul”-jából (Talmudista-só-víz-apartheid)
12-13. A magyar nem vallásos zsidók és nemzsidók elleni vegyi háború (népirtásleírás)
14. KIDERÜLT A MÓZES-SOFTWARE ALKALMAZÁSA (mose-software-070615)
15. KIDERÜLT (BotrányKönyvFélrevezet070810)
16. ÉLETRÖVIDÍTÉS ESETÉBEN IS KÖTELEZÕ A KÁRTÉRÍTÉS!  
      (Libya-Sólyom-kártérítés-070731)
17-22. Nyílt levél a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez 
           (MTAbûnügyiÉrtékelése070626)
23-26. Szabad Európa Rádió interjú Tejfalussy Andrással (SzabadEurópaRádióKáli900706)
27. SÖTÉTSÉG DÉLBEN könyvbõl a kálisóval mûtrágyázás veszélye (Koestler1940Idézet)
28. Nyílt levél, „Idefigyeljen Mikola István” címmel! (Mikola és Peltcz 070605)
29. Nyílt levél az egészségügyi miniszter Horváth Ágneshez (Horvath Ágnes K csalás 070531)
30-31. Személyes tájékoztatás Dr. Dombi Éva minisztériumi jogi szakértõ részére 
           (DombiÉva070715) 
32-33. ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM által Benda   
           Judithoz írt nyílt levél, a „Leves hazudik” címû és a hasonló kiadványok kapcsán

(Benda-Lezsák-070801)
34-36. Egyházaktól és vallási közösségektõl apartheid-elhárításhoz segítség kérõ nyílt levél 
      (HitközségCímlista)
37-38. A Váci Püspöknek a Verõcei Létvédõ Polgári Kör részérõl írt levél és kiegészítése 
            (vácipüspök-1v, vácipüspök2-v)
39-41. Pannonhalmi Fõapátnak írt levél „ egészségvédelmi biztonsági ellenõrzés” tárgyában
            (PannonhalmiApát070725)
42. „ALLIANCE ISRAELITÉE felhívás” a zsidók Magyarország elfoglalására uszításával

(AllianceIsrsoftware)
43-45. E-mail másolat a Nemzeti Hírhálóhoz Tejfalussy András ellen írt uszító levél ügyében 
(BME-Kotai-Kapolyi070802-2email)
46-49. E-mail másolat a Tejfalussy András által a Nemzeti Hírhálónak adott tájékoztatásról

(HírhálóKovácsJános070731)
50-51. Mérnöki bûncselekmény elhárításhoz segítség kérés a Budapesti Mûszaki
           Egyetemtõl (KotaiLmérnökiDiploma070802)
52-53. ANTIRANDOM CONSULTING CENTER Együttmûködési Keretszerzõdés (minta) 
           (ACC-Ptk484-487KerSze-)
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54. KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÁS AGRÁREGYETEMEK RÉSZÉRE   (Új Szó Hamisan 
Kalibrált)
55. EGÉSZSÉGVÉDELEM + MAGYAR HOLOKAUSZT ELHÁRÍTÁS  
      (kommunista-humanista)
56. GYURCSÁNY BESZÉLT AZ EGYETEMISTÁKNAK (GyurcsanyTorta070715)
57. A „T-COM” LEGÚJABB JOGELLENES AKCIÓJA?  (T-Com-Gyurcsany-freemail-
070730)
58-59. „HAVI MAGYAR FÓRUM” fõszerkesztõjéhez írt nyílt levél (SzocsZ-HMF-070729)
60-63. ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT BÛNEIRÕL 
           (ÁNTSZrõl)
64. EGÉSZSÉGVÉDELEM (egészségvédelem-070631)
65. TB-befizetés felhasználási csalások elleni feljelentõirat a Legfõbb Ügyészhez 
      (APEHelnBoZsu070611)
66-68. A HAZAI TERMÕTALAJOK KÁLIUM-ELLÁTÁSÁNAK VALÓDI HELYZETE.  

Nyilvános feljelentõ iratként az Igazságügyi és Rendészeti Miniszterhez benyújtva   
           (Parlament-8253-070714)
69-74. Nyilvános feljelentés az Európai Unióhoz és Interpolhoz (EU-Interpolhoz-070617)
75. Csak az országhatárt kötelezõ védeni, a belterületeket nem? Közérdekû bejelentés a 

tudatos hazaárulás elkövetõi ellen az Alkotmánybírósághoz  (VerrontasEllenEload) 
76. MAGYAR HOLOKAUSZT elhárítás (MagyarHolokausztElharitas070704)
77. KI „MINDENKI HÜLYE” MÉG? (HolokausztSajnalas)
78-80. ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM közérdekû 

javaslata  (Vallás-Harmonizáló-Software)
81. Strasbourgi Nemzetközi Bíróságnak is megküldött felülvizsgálat-kérõ és feljelentõ irat a 
      csaló törvényalkotó jogászok által törvényekbe és rendeletekbe beépített joghézagokkal

lehetõvé tett magyarországi bíró(ság)i csalások ellen  (BZs-Str-AlkBir-LFB-LU-070723) 
82. Segítség kérés a katolikusok tájékoztatásához a Váci Püspöktõl az antifiziológiás sózás 

és a nem teljesen tiszta ivóvíz egészségveszélyeztetõ hatásáról.  (vácipüspöknek)
83. Váci Püspök 2005. 10. 16-i állásfoglalása az antifiziológiás konyhasó-használatról és a 

szennyezett ivóvízrõl  (vacipuspoktol-JPG)
84.Dr. Hegedûs Lóránt ref. püspök úr elemzése a BIBLIA ÉTELSÓZÁSI ELÕÍRÁSÁT a 
      héber szöveghez hûen és azzal ellenkezõleg megjelenítõ különbözõ biblia-fordításokról 

(BibliaforditasHeberrol2-JPG)
85. Az Na:K fiziológiás pótlási arány ellenkezõre változtatásának hazai lépései és szervezõi 
      (Kálium-Nátrium-arány-csalás-JPG).
86.   A Magyar Világ lap által közzétett, a fõvárosi bírósági peri ítélõtáblai hamis ítélet 
        megsemmisítésére irányuló felülvizsgálati kérelem a Legfelsõbb Bírósághoz  

(Tejfalussy András bírósági beadványa).  (MagyarVilág070719-TA-LFB-JPG)
87. MÉRÉSEK ALAPJÁN LELEPLEZI A „TECHNIKAI A BIOLÓGIÁBAN 8.” „A 
      BIOLÓGIA AKTUÁLIS PROBLÉMÁI”, „A MELLÉKVESEKÉREB BIOLÓGIÁJA” 
      KÖNYV IS AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS NÁTRIUM- ÉS KÁLIUM-PÓTOLTATÁSSAL 
      FOLYTATOTT MAGYARORSZÁGI NÉPIRTÁS TUDATOS TERVSZERÛSÉGÉT 
      (Antifiziológiás Sózással Ölés-JPG)
88. Kiderült az ANTIRANDOM mérésbõl, hogy a kálisóval mûtrágyázás kb. 250%-osra 

növeli a mezõgazdasági termelés önköltségét , növelve az aszálykárt is. (paprikask-JPG)
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89. TÚL SOK A KÁLIUM a növényekben, mérgezi õket és elfogyasztóikat  is 
      (TulSokKaliumKaraik-JPG)
90. Kiderült az ANTIRANDOM mérésbõl az izraeli kálium-nitrát mûtrágya mérgezõsége is 

(Izraeli-K-Nitrat1k-JPG)
91. A magyarokat kiirtják ugye? A kálisóval ételmérgezés klinikai mérési bizonyítékai 
      (KellermayerekCsalasa970117k-JPG)
92-93. Klinikai bizonyíték, hogy a Kálium-R tablettával bejutott, óránként 1 gramm kálisó 
           gyomorfájást kb. 80%-os, s akut nyálkahártya felmaródást kb. 12% gyakorisággal 

okozott  (Káliumjelentés2k-JPG)
94-95. Ideiglenes Együttmûködési Szabályzat (I-1077/90. szerzõdés) a Környezetvédelmi és 
           Területfejlesztési Minisztérium és az Agroanalízis Tudományos Társaság között. 
           (I-1077ak-bk-JPG)
96. Tejfalussy Andrásnak címzett felkérés szakvélemény készítésére a kálisó káros 
       hatásairól, Dr. Kovács Pál, Országgyûlés Szociális és Egészségügyi Bizottsági 

titkártól  (Kovacspalmegbizk-JPG)
97. A kálium mérgezõ hatásával kapcsolatban, „népirtás bûntette ügyben” benyújtott 

feljelentés bíróság által megküldése az ügyészségnek  (13B24211-1993-JPG)
98. A lakosság által társadalombiztosításra befizetett pénz székház építésre pazarlása és az
      ivóvíz szennyezettség eltitkolása bûntett miatt tett feljelentés bíróság általi megküldése 

az ügyészségnek  (13B24596-2-OEP-JPG)
99. Hõújrahasznosító vízdesztilláló kislétesítmény terv-modell (licenc No. 98084001T) 
      (dvizprglpk1-JPG)
100-103. FELJELENTÉS a legfõbb ügyészséghez, a Gyurcsány Ferencék ellen, az általuk

nyilvánosan is beismert választási adateltitkolási és hazudozással szavazat  
    kicsalási bûntetteik alapján  (MSZP-SZDSZesCsalók-JPG)

104-106. Központi Nyomozó Fõügyészség NYOMOZÁST ELUTASÍTÓ hamis határozata, 
               melyben a választási csaló Gyurcsány és társai bûnsegédeként letagadja az ellenük 

közzétett bûnügyi bizonyíték konkrétságát  (GyurcsanyUgyeszBuntarsai070712-    JPG).
107. A Szent Korona lapban közölt cikk arról, hogy „Pozsgay Imre megígérte Izraelnek 1

millió ukrán zsidó Magyarországra áttelepíthetõségét  (SzentKorona900516ak-bk-JPG)
108. Igazságügyi és Rendészeti minisztérium elzárkózása a népirtási bûncselekmény hazai 

és európai uniós kivizsgáltatásától elzárkózásától  (IRN/TKO/2007/ÜGYF/387/19-JPG)
109. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Tudomány Etikai Bizottsága letagadja az 
        akadémiai kutató kálium határérték kalibráló mérési csalásait és Tejfalussy Andrással 
        szemben elkövetett KUTATÁS GYORSÍTÁSI SOFTWARE TALÁLMÁNY lopásokat 
        és nyilvánosan rágalmazza õt, mert kiderítette, hogy a mérés kalibrálási csalásaikkal 

tudatos népirtásban és lakosság kirablásban bûnsegédkeznek  (MTAetilailagCsalkk-
        JPG) 
110-111. FÕVÁROSI BÍRÓSÁG ÉS TÁRSAI ALPERESEK ELLENI PER
        KITERJESZTÉSE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁRA
       (MolotovKoktelEllenFMBhez070826)

112-116. NYÍLT LEVÉL, a sózási és ivóvíz-tisztasági diszkriminációval való népirtásban és 
rablásban bûnsegédkezõk mentségeinek és motívációinak felkutatására  (motiv05)
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116-117. Közérdekû bejelentés a Magyarországi Igazságügyi és Rendészeti miniszterhez és 
                Európai Unióhoz is, a mérésekbõl kiderült népirtási és csalási ügyekben a hazai és 
                EU-s bûnügyi vizsgálatok megindítását elutasító IRM/TKO/2007/ÜGYF/387/19. 

iktatószámú 2007. aug. 6-i levelükre hivatkozással  (KiderultMozesiOkSumEmail3)
118-121. TARTALOMJEGYZÉK (tartalom-070817)

Megjegyzés: a  83-106.  oldali  JPG  kép-file  anyagokat  a  www.aquanet.fw.hu internetes 
honlapunkon is meg lehet megnézni (a zárójelekben szereplõ file-kódok alapján kereshetõk). 


