
MIÉRT?
A KERESZTÉNYEK KIRABLÁSÁRA, 
KIIRTÁSÁRA KÖTELEZŐ TÓRAI- ÉS 

TALMUDI TÖRVÉNYEIK ÉRVÉNYBEN 
TARTÁSA MIATT JELENTENEK ÓRIÁSI 
NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATOT

A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁSBAN
A ZSIDÓ HITVALLÁSÚAK! 

BŰNCSELEKMÉNYEIK
 BIZONYÍTÉKAI  

 

Email könyv 80. 

Verőce, 2012. november 29.
Tejfalussy András okl. vill. mérnök

tudományos méréstani szakértő
HUNGARY

1/62. oldal, Iratjel: emailkonyv80-nemzetbiztonsagikockazat

1/62. oldal, Iratjel: emailkonyv80-nemzetbiztonsagikockazat



2/62. oldal, Iratjel: emailkonyv80-nemzetbiztonsagikockazat

I.

Érvényteleníteni kell a mózesi-talmudi terrorizmust fenntartó törvényeket:

Könyvemmel az alábbi jogi megoldást ajánlom az illetékeseknek, a béke érdekében:
Törődjön bele a zsidó és keresztény papság, hogy a jobbikos országgyűlési képviselő 
által a napokban a Magyar Országgyűlésben lévő zsidó képviselők vonatkozásában 
felvetett  fokozott  nemzetbiztonsági  kockázatot  csak  úgy  lehet  kiküszöbölni,  ha 
maguk a zsidók vagy az illetékes bíróság hatályon kívül helyezi azokat a mózesi és 
talmudi zsidó törvényeket,  amelyek valamennyi zsidó származású személy részére 
kötelezővé  teszik,  hogy  minden  lehetőséget  megragadva,  mindenhol  megcsalják, 
kirabolják, kiirtsák a nemzsidókat. Ugyanis ezek a zsidó törvények az ENSZ által 
elfogadott Általános Emberi Jogi  Nyilatkozat  minden tagállamra kötelező érvényű 
jogszabályai szerint is tűrhetetlenül jogellenesek. Indítványommal ezúton az Európai 
Bírósághoz fordulok, mint személyes sértett is, azokkal, a hatáskalibrálási mérési stb. 
bizonyítékokkal, amelyek tanusítják, hogy a hazai törvényhozás rendeletei és bírósági 
diszkriminációi jelenleg is folyamatosan fedezik a zsidó bűncselekmények elkövetőit.

Verőce, 2012. november 29.  
Tejfalussy András
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III.

MAGYAR HOLOKAUSZT   ELHÁRÍTÁS  
MITŐL  BETEG,  RÖVID  ÉLETŰ  ÉS  MEDDÕ  A 
MAGYAR, MIÉRT PUSZTUL KI,  MIÉRT VESZÍT 
EL NAPONTA 111, VAGYIS 30 ÉVENTE 1.000.000 
SZEMÉLYES ÉLETTERET? HATÁS-KALIBRÁLÓ 
PONTOS ÉLETTANI  MÉRÉSEK A KÖVETKEZŐ 
HÁROM TITKOS FŐFELELŐST MUTATTÁK KI: 
1. IVÓVÍZ KLÓROZÁS „TÚLÉLŐ” VÍRUSOK. 2. A 
FIZIOLÓGIÁS  SZÜKSÉGLETNÉL  SOKKAL 
KEVESEBB  KONYHASÓ  PÓTLÁS,  3.  A 
FIZIOLÓGIÁS SZÜKSÉGLETNÉL SOKKAL TÖBB 
KÁLIUMOT  TARTALMAZÓ  ÉLELMISZEREK. 
MIND  A  HÁROM  BETEGÍTŐ,  ÉLETRÖVIDÍTŐ 
VEGYI-BIOLÓGIAI  FEGYVERKÉNT  HAT:  1. 
FERTŐZÉSEKET OKOZ, 2. ÉS/VAGY 3. RONTJA 
A SEJTMEMBRÁNOK  MŰKÖDÉSÉT ÉS  ETTŐL 
MEGSZŰNIK  A SZERVEZET  STRESSZ  ELLENI 
VÉDEKEZŐKÉPESSÉGE, VALAMENNYI SEJT ÉS 
SZERV TÖNKREMEGY, VESE SZÍV, KERINGÉS, 
STB!  A GYÓGYULÁSHOZ  ÉS  EGÉSZSÉGESEN 
TOVÁBBÉLÉSHEZ  A  WWW.AQUANET.FW.HU 
HONLAPON  BEMUTATOTT  „VÉRELEKTROLIT 
OPTIMUM PROGRAM” VEOP BÁZISSOFTWARE 
SZERINTI ÉLETMÓDRA AJÁNLATOS ÁTTÉRNI!
Verőce, 2012.11.29. Verőcei Létvédő Polgári Kör, a Ptk.484-487.§ alapján. 
Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló
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IV.
ORBÁN VIKTOR  HÁZI PÁLINKAFŐZÉST TÁMOGATHAT, HÁZI IVÓVÍZÁTPÁRLÁST NEM?

Iratjel: desztillaltivoviznempalinkaorbanviktor121119

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, a Ptk. 484-487. § szerinti kárelhárításként:
T. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr! Fax:4414806.  Másolat: Kúria bíróság elnökéhez! Fax:2684740

Ön miért csak az otthoni pálinka előállítást,  szeszpárlást támogatja? Az otthoni ivóvíz desztillálást miért  
nem? Azért, mert az otthon ellenőrizhetetlenül előállított olcsóbb (mérgező) pálinka elbutító egészségrontó, 
életrövidítő, családromboló, azaz népirtó hatású? Azért, mert a házi szeszpárláshoz     hasonló módon otthon 
is előállítható lenne a biztosan méregmentes, baktériummentes, vírusmentes tiszta desztillált ivóvíz, amely 
egészségvédő, egészségjavító, normálisabbá tevő, élethosszabbító, azaz családvédő, népvédő hatású? 
Tudja Ön, hogy a zsidók törvénykönyvei mit tanítanak (a Tóra és a Talmud), a sok tiszta desztillált vizet  
(tiszta  esővizet)  ivásról?  Ezek  egészségvédő,  egészségjavító,  élethosszabbító,  azaz  családvédő,  népvédő 
hatásúnak tüntetik fel, amikor mellette kellően nagy, élettanilag optimális, azaz fiziológiás mennyiségben 
pótolják, pl. sózott kenyérrel az NaCl konyhasót is. Persze azt is tanítják, hogy ezek  ellenkezőjével, vagyis  
szennyezett  ivóvízzel és sózás akadályozással tudják legkönnyebben kiirtani   a  zsidók a saját  létszámuk  
szaporodásával arányos mértékben az általuk elfoglalni akart területekről a nem zsidókat. (Mózes II. 23/20-
33.  és  Talmud,  Taanith  10  a.  lap  és  Baba  kamma  93.  b.  lap.)  Ezért  szennyeztetik  a  szennycsatornák 
bevezetésével az ivóvizünket, ezért hazudják, hogy a desztillált víz életveszélyes (víz)mérgezést okoz, ezért  
akadályozzák, hogy a tiszta NaCl-dal kellően, a fiziológiás mértékben sózott élelmiszerekkel fiziológiásan 
pótoljuk a konyhasót, ezért nevezik vízmérgezésnek  a szervezetünkben a konyhasó hiány következtében 
létrejött elektrolitzavart és amiatti életveszélyt.
Mindezek előrebocsájtását  azért  tartottam szükségesnek,  mert  Illés  Zoltán barátomról  feltételezem,  hogy 
hatáskör  hiányában  nem  lépett  fel  a  magyarok  évtizedek  óta  fennálló  népfogyási  katasztrófáját  okozó  
ivóvízbázis  szennyező  csatornázás  és  a  szennycsatornák  tartalmával  is  mérgezett,  fertőzött,  s  a  
mezőgazdasági és ipari vegyszerekkel is mérgezett vezetékes ivóvizek szennyezettségét méréssel hiányos  
ellenőrzések, a valódi szennyezettséget eltitkolások, az ezt fedező hamis vízmű reklámok és az ezek népirtó 
hatását  fokozó kálisóval  műtrágyáztatás  és  ételsózás  ellen,  és  az  egészségvédő tiszta  desztillált  ivóvizet 
mérgezőnek hazudások, hazudók ellen, miközben a kevésbé veszélyes hatásokról állandóan beszélnek. 
A vörös iszap kevesebb, mint egy tucat embert gyilkolt meg, a fenti módon viszont naponta száznál többel 
csökkentik a magyar lakosság létszámát. Előbbiről állandóan szó van a médiában, utóbbiról  szinte soha.  
3200 település van. 1 évben 365 nap van. Országunkban évente kb. 128.000 vízmintát ellenőriznek méréssel.  
Településenként 8 naponta csupán kb. 1 db. vízmintát (átlag), ami még akkor is álellenőrzés, ha az ellenőrző  
mérés nem csak néhány szennyezőre terjedne ki a sokezer lehetséges szennyezőféle mérése helyett. Például a 
vírusszennyeződést sem mérik, holott szennyvíztisztítók és folyóvizet szűrő homok-kavics, s a klórozás nem 
képes  hatástalanítani  a  vízbázis  Dunába,  Tiszába  a  szennycsatornákból  bejutó,  oda  koncentrált  fertőző 
vírusokat. 
Könnyen  belátható,  hogy  csalást  folytatnak,  akik  a  növényöntözésre  és  növénytáplálásra  alkalmas 
szennyvizek erre való felhasználását, újrahasznosítását akadályozzák, s ott is talajterhelési bírsággal büntetik,  
ahol  meg van engedve a  műtrágyákkal  és állati  trágyákkal  talajkezelés,  akik a  talaj  helyett  a  vezetékes  
ivóvízbe  és  a  tengerbe  juttatják  a  szennyvizekben  lévő  vizet  és  növényi  tápanyagokat,  a  felszín  alatti 
ivóvízkészlet szennyeződéstől óvása hamis ürügyén, ezúton gazdasági kárt is okozva.
Az  ivóvíz  átpárlására  felhasznált  hőmennyiség  teljes  egészében visszanyerhető  és  újrahasznosítható.  Ha 
minden magyarnak adnának egy 40.000 Ft anyagköltségű hőújrahasznosító házi ivóvíz átpárlót,
akkor hagyományos, kétaknás földfalú szennyvízszikkasztókkal újrahasznosítható a háziszennyvíz a kertek 
növényeinek az öntözésére és -táplálására. Az összes anyagköltség csupán 400 milliárd Ft!
2004-től  110  milliárd  állt  rendelkezésére  a  hazai  kormányoknak,  hogy  1,3  millió  magyar  ivóvizét 
mentesítsék az arzéntól, de még mindig 800.000 ember kényszerül az arzénnel mérgezett vizet inni!

Felkérem a Kúria elnökét, hogy állapítsák meg a kormányok károkozása miatti állami felelősséget és 
a kárelhárítási munkadíjunkat, a Ptk. 484-487. § szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási” alapon.

Verőce, 2012. 11. 19.   (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
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Melléklet-3.
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VI.

MIÉRT AKADÁLYOZZÁK AZ 
OTTHONI VÍZÁTPÁRLÁST?

Email könyv 79.

Verőce, 2012. november 20.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök
tudományos méréstani szakértő

HUNGARY

Iratjel: arzenhatarertekkalibralasicsalas121121m1-4
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Tisztelt Hölgyek és Urak!

Remélem az itt bemutatott konkrét méréstani bizonyítékok és megoldások megmutatják az utat az 
állami és önkormányzati vezetőket mindenhol (?) korrumpáló vízmaffia csapdáiból kiláboláshoz.

Tisztelettel: Tejfalussy András

TARTALOM:

1. KÉRDÉSFELVETÉS (3. oldal)

2. MAGYAROKNAK BEBESZÉLT HAMIS ÁNTSZ ÁLLÁSFOGLALÁSOK (4-14. oldal)

3. TEKINTÉLYESEBB SZERVEZETEK CÁFOLJÁK AZ ÁNTSZ ÁLLÍTÁSAITT (15-18. oldal)

4. LEGMEGBÍZHATÓBB OLCSÓ IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS (19-21. oldal)

5. CSAPNIVALÓ A HAZAI VEZETÉKES IVÓVÍZ, HIÁNYOS, HAMIS AZ ELLENŐRZŐ 
MÉRÉS (22-36. oldal)
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KÉRDÉSFELVETÉS
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2.

 MAGYAROKNAK BEBESZÉLT HAMIS ÁNTSZ ÁLLÁSFOGLALÁSOK
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3.

TEKINTÉLYES SZERVEZETEK IS CÁFOLJÁK AZ ÁNTSZ ÁLLÍTÁSAIT
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Iratjel: arzen-orban-121018                                                                              Budapest, 2012. 10. 18.

ORBÁN VIKTOR miniszterelnök segítésére, egészségrontást elhárítás a Ptk. 484-487. §  keretében!

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Ha Önök eltűrik, holott tehetnének ellene, hogy az Európai Unióban megengedettnél több arzént 
tartalmazó ivóvízzel lerövidítsék egy ember életét, az gyilkolásban bűnrészesség. Ha 800.000-ét, az 
tömeggyilkosság, emberiség elleni bűntett. Ön, akinek jogi egyetemi diplomája van, nem így tudja?

Vagyis tömeggyilkos az olyan kormány, amelyik engedi, hogy az Európai Unióban mérgezőnek 
nyilvánított mennyiségű arzént tartalmazó vizet legyen kénytelen inni sokáig 1300000, és jelenleg 
is 800.000 magyar ember, s hogy azt magyarázzák a közszolgálati média útján (pl. Kossuth Rádió, 
2012. október 17., “Közelről” c. műsor, 16 óra 50 körül, szerkesztő: Vízi Dorottya, műsorvezetők: 
Bátori Róbert és Kránitz Balázs), hogy valójában nem bizonyított, hogy veszélyes az arzénes víz, s 
egy Nagy Gábor néven bemutatott orvos előadta, hogy mível jóízű, ő a megengedettnél sok száz 
százalékkal több arzént tartalmazó csapvizet szeret inni, és nem fél annak veszélyeitől. A műsorban 
emellett  arzénmérgezést  elhárítóként  reklámozták,  hogy a Vöröskeresztnél  500 db.  arzénszűrős-
kancsóra pályázhat a 800.000 ember, s hogy ásványvizet is vásárolhat. Ehhez képest a zsidók az 
átpárolt vízzel és tiszta NaCl konyhasóval sózott kenyérrel óvják az egészségüket. Lásd Mózes II. 
23. 20-33, Talmud, Taanih 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap, s az benne van a törvényeikben, hogy 
az  izraeliek  az  általuk  elfoglalni  akart  területeken  addig  élő  lakosságot  a  tiszta  vizet  ivást 
akadályozással és a tiszta NaCl konyhasóval normálisan (fiziológiásan) sózást gátlással kell irtsák!

Önök ugyan titkolják, de korábban a Pénzügyminisztérium közölte velem, hogy 110.000.000.000, 
-Ft-állt rendelkezésükre az arzén ivóvízből kiküszöböléséhez. Ebből az akkoriban arzénmérgezett 
1.300.000 veszélyeztetett  ember mindegyikének 84.000 Ft-ot  adhattak volna,  hogy vásároljanak 
vagy készítsenek saját háztartási ivóvíz-desztillálót, ami a többi vízszennyeződést is kiküszöbölné! 

Szíveskedjék büntetőeljárást elrendelni a desztillált vizet mérgezőnek, s az arzénest ártalmatlannak 
feltüntető Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és Országos Élelmezés és Táplálkozás 
Tudományi Intézet ellen is, ahonnan a szennyezett, pl. arzénes vizet ivást ajánlják a tiszta desztillált 
víz helyett azzal az ürüggyel, hogy a tiszta desztillált víz ivás életveszélyes vízmérgezést okozhatna. 
Valójában egy felnőttnél a legalább 15 liter desztillált víz (vagy más ital) ivása csak akkor okozhat 
elektrolit zavarokat okozhat, ha ezalatt az illető nem fogyaszt NaCl konyhasót is. Kipróbáltam. 15 
liter megivása után szájszárazsági tünetet érzékeltem, ami két pohárnyi sózott desztillált víz ivással 
elmulasztható  volt.  Tudatosan nevezték  el  hamisan “vízmérgezésnek” a  népnek bebeszélt  NaCl 
konyhasó  hiányos  és/vagy  kálisóval  túladagolt  étel  miatti  elektrolit  zavarokat.  Nem  a  tisztító, 
gyógyhatású tiszta desztillált víz mérgező. Az Önök „STOP SÓ, Nemzeti Sócsökkentési programja” 
miatti NaCl hiány és kálium túladagolás azonban valóban okoz „életveszélyes elektrolit zavarokat”.

Azért írtam most már Önnek is, mivel Dr. Illés Zoltán államtitkár barátunk, akit már többször is 
kértem a desztillálós megoldás megvalósítására, nem ért rá a tényleges arzénmentesítést megoldani, 
és/vagy nincs hatásköre a közszolgálati média főproblémákat elködösítő tevékenységeit korlátozni.

Kérve személyes válaszát, tisztelettel:
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc

(személyi szám: 1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit)
okl. vill. mérnök, méréstani szakértő, www.aquanet1.net76.net

Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a./PJT, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
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4.

 LEGMEGBÍZHATÓBB OLCSÓ IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS
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5.

CSAPNIVALÓ A HAZAI VEZETÉKES IVÓVÍZ, HIÁNYOS, HAMIS AZ ELLENŐRZŐ 
MÉRÉS
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Iratjel: kizaro-ok-mazsihisz-antsz-orban-121025
Kizáró ok

Kizáró  ok  kell  legyen  az  izraeliek  magyarországi  ingatlanszerzésénél,  hogy  az  alaptörvényeik 
(Tóra, Talmud, Cionista Káté) a nem zsidókkal szemben nem csak kirekesztőek, de gyilkosságra, 
rablásra, vagyis terrorizmusra felbujtóak. Ha az izraeliek elutasítják ezek hatályon kívül helyezését, 
kiutasítani kell őket betelepülni engedés helyett. Ki kell zárni őket az ENSZ-ből is. Érvénytelennek 
kell tekinteni az izraeli cégek európai uniós országokba betelepülését liberalizáló, az Európai Unió 
vezetésével kötött, hazánkra 2010. dec. 8-án rákényszerített egyezményüket. MAZSIHISZ, ÁNTSZ 
és az Orbán Kormány együttműködése eredményeként jelenleg is ők pusztítanak, ivartalanítanak 
minket. Főként a kálisóval műtrágyáztatással, és az egészségvédő tiszta NaCl konyhasó helyett a 
mérgező kálisót tartalmazó sókeverékekkel (kóser Bonsalt, Vivega stb.), s az arzénnel és a számos 
mezőgazdasági és ipari méreggel is szennyezett és a szennycsatornák vírusaival fertőzött vezetékes 
ivóvízzel* és azzal készített ételekkel és italokkal és ezek nyilvánvaló egészségrontó, életrövidítő, 
ivartalanító,  népirtó hatásai egészségjavítónak, élethosszabbítónak és meddőséget akadályozónak 
bebeszélésével.

*Melléklet: mit-iszunk-jovore-orban-121024

Verőce, 2012. 10. 25.

Tejfalussy András
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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VII.
Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, közérdekű nyilvános kárelhárításként, a Ptk. 
484-487. § -ra hivatkozással, mint az Európai Bírósághoz intézett feljelentés is: 

EGYÉRTELMŰEN KIMUTATTA AZ ASZÁLYHATÁS-STRESSZT KALIBRÁLÓ 
ANTIRANDOM SOFTWARE-em, HOGY HAZAÁRULÓK VEZETIK AZ MTA-T? 

Tisztelt dr. Fazekas Sándor miniszter úr!

Felkérem Önt, hogy indítson büntetőeljárást a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnöksége  ellen,  akik  tudatosan  csődbejuttatják  a  magyar  gazdákat  az  aszálykár 
növelő  kálisóval  és  konyhasóval  műtrágyáztatással,  amit  ők  “országos  műszaki 
fejlesztési-  és  gazdaságos  anyagfelhasználási  eredményként”  díjaztak  (OMFB). 
Feltételezhetően a magyar termőföld izraeliek részéről megszerzésére irányul, hogy 
kálisóval és konyhasóval műtrágyázással csődbejuttatják a gazdákat.

Az aszályhatás-stresszt kalibráló Antirandom software-met a fenti honlapunk 
és  a  nyilvános  nemzetközi  szabadalmaim létesítmény  terveihez  tartozó  mérési  és 
kiértékelési bázissoftware-im részletesebben is dokumentálják.

A megbízás  néküli  kárelhárítási  ügyviteli  díjat  a  2.P.20.129/1993.  Fővárosi 
Bírósági  számú,  az  ellenségeim  által  eddig  tárgyalni  nem  engedett  keresetünk 
letárgyalása során kérem megállapítani. Bizonyítékként a www.aquanet.fw.hu honlap, 
az  alábbi  mellékletek,  s  az  internetes  Hun Tv-re  nemrég  felkerült  előadásaink  is 
szolgálhatnak. 

Verőce, 2012. 11. 25.         Üdvözlettel:              (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
 okl. vill. mérnök, méréstani szakértő s.k.

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
 gmk v.a. Fővárosi Törvényszék által kijelölt végelszámoló

1036 Budapest, Lajos u. 115. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 

Melléklet-1a.
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Melléklet-1b.
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Melléklet-1c.
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Melléklet-2a.

56/62. oldal,  Iratjel: emailkonyv80-nemzetbiztonsagikockazat



Melléklet-2b.

Melléklet-3a.
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Melléklet-3b.
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VII.
 MEGENGEDETT ELJÁRÁSJOGI CSALÁS MAGYARORSZÁGON, hogy

 az ügyészek sorozatban elutasítják a zsidók elleni megalapozott feljelentéseket, hogy 
megakadályozzák az előzetes büntetőpert, ahol elítélnék a bűncselekmény elkövetőt, 
akik ellen csak büntetőperi ítéletre alapozva lehetne kártérítési igényt érvényesíteni. 
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