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Iratjel: NBSz-csapvizesfajirtas161006

NEMZETBIZTONSÁGI PROBLÉMA
Nemzetbiztonsági okból mindenki felé jelzem a http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/
és www.tejfalussy.com honlapjaimon mérésekkel bizonyított alábbi, nem csak környezetvédelmi problémát:
Több internetes honlap is felbiztatja a magyar lakosságot az „olcsó csapvíz” ivására. Pedig tudható, hogy a
KÖJÁL közzétett 1987-es statisztikai adatai szerinti országos mérések is bizonyították, hogy a csapvizek
valamennyi megyében nagy százalékban sértik az egészségügyi előírásokat. Tudható, hogy az Állami
Számvevőszék egyik 1997-es jelentése szerint is egyre romlik a vízminőség és egyre hiányosabb az
ellenőrzés. Például az 1987-es KÖJÁL vizsgálatnál összesen csak 128.000 db. vízmintát mértek. Vagyis
településenként átlagosan 8 naponta csak 1-et! Közben kb. 1.300.000 millió magyart arzén mérgezett vízzel
itattak. A külföldi ellenőrzés Szekszárdon diklór-etilént is talált a csapvízben. Egy másik (a Vízművektől és
az ÁNTSZ-tól független) ellenőrzésnél az akkreditál növényvédelmi kutatóintézeti laboratórium az EU-ban
megtűrtnél kb. 8000%-kal (!!!!) több növényvédő mérget mutatott ki a Váci Vízmű kútjaiban! Válaszként a
Vízmű vezetése és az ÁNTSZ azt állították, hogy nem vették észre. Akkor mi van itt? Népirtás? Az, hogy
„Izrael országa esővizet iszik, a többiek pedig a maradékot”... (Talmud, Taanith 10 a. lap.) és „83 betegség
elmúlik egy korsó (desztillált) víztől és (konyhasóval) sózott kenyértől” (Talmud Baba kamma 93 b. lap. Az
ÁNTSZ szerint a tiszta desztillált víz is, és a napi 5 grammnál több konyhasó is mérgező. Valójában a víz az
általuk bebeszélt hiányos konyhasópótlás miatt okozhat veszélyes (vér)elektrolit zavart. Bármelyik
nátriumhiányos víz, ha mellette nem sózhatunk tiszta nátrium-klorid konyhasóval. A biztonságos desztillált
ivóvíz otthoni átpárlással biztosítása elektromos energia költsége mai áron kb. 45 Ft/liter. Napi 3 liter ilyen
egészségvédő és egyúttal gyógyhatású desztillált ivóvíz, vagyis egy felnőtt egy napi ivóvíz szükségletének
tiszta desztillált vízzel kielégítése csak kb. 135 Ft. Ahhoz képest kell nézni, hogy ma már egyetlen gombóc
fagylaltnak az ára is kb. 200 Ft! A jól megszűrt esővíz és a megszűrt felolvasztott hólé is tiszta desztillált víz!
Javaslom, hogy fogadjátok el az ilyen és hasonló, a magyarokat felvilágosító partizánakcióimat, amivel
felvilágosítás útján igyekszem életben tartani a magyar lakosságot addig, amíg visszakerülhet a
„közhatalom” a Magyar Néphez, a dolgozó nemzeti magyarokhoz. A Magyar Nemzetbiztonsági Szolgálat
(NBSz) dolga lenne a szennyezett csapvíz ivásra felbiztatás elleni fellépés, de nem akarnak és/vagy nem
mernek szembeszállni a hazánkat az ilyen és hasonló biológiai népirtási módszerekkel elraboló talmudista
náci zsidó disznókkal és ezeknek a hazai bürokráciába beépített elbutított és/vagy korrumpált bűnsegédeivel.
Botrány, hogy eltűri a hazai Nemzetbiztonsági Szolgálat (NBSz), hogy mialatt a talmudista zsidó tiszta
desztillált vizet ihat és tiszta konyhasóval jól sózhat, bennünket felbiztatnak a közveszélyes csapvíz ivására,
a konyhasó hiányos pótlására és a kálisóval „sózásra”, miközben tudhatják, hogy a kálisó patkányméreg is!
Budapest, 2016. 10. 05.
Jogos védelem (Btk.) és NBSz helyett is folytatott megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (Ptk.) keretében:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
okl. vill. mérnök, hatásmérés tudományi szakértő
feltaláló, korábban parlamenti és önkormányzati
megbízott oknyomozó (1-420415-0215, an. Bartha
Edit) 2621 Verőce, Lugosi u. 71. Telefonszám: +36
20 2181408.
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Kükedi Zsolt
helyi gazdaság- és közösségfejlesztési szakértő
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) energetikai tervező
Hajdú-Bihar megyei és debreceni, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és nyíregyházi területi tervezési kapcsolattartó
a fentiek mellett: informatikus, kapcsolatépítő, közösségszervező, web szerkesztő, internetes csoportmoderátor
e-mail: zsolt (kukac) kukedi (pont) hu

1970-ben katolikus keresztény családban születettem Budapesten. Házas, négy gyermek édesapja vagyok.
Építőmérnöknek kezdtem tanulni, de hamar elvonzottak az informatikai megoldások, így közel két évtizedig
információtechnológiai megoldásokat hoztam létre. Már ekkor is kitűnt a közösség iránti érdeklődésem, a közösségi hálózatok
szervezésében való affinitásom, aminek köszönhetően az elmúlt évtizedekben számtalan személyes kapcsolatom jött létre.
Közösségi embernek tartom magam, aki sok időt szánok az emberek közötti kapcsolatok építésére, segítésére. A hálózatok
iránt nem csak érdeklődöm, hanem azokat szinte élethivatásként szervezem is. Sokan tudják, ha egy problémájukkal hozzám
fordulnak, vélhetően tudok egy másik embert, aki a segítségükre lehet.

2009-ben fordultam a környezeti és társadalmi fenntarthatóság, teremtésvédelem témája felé. Beléptem egy kutatócsoportba
(www.ffek.hu), ahol a földi erőforrások kimerülése téma kutatási eredményeinek terjesztésével foglalkoztam dr. Hetesi Zsolt
mellett. Számtalan sikeres megjelenés segítője voltam, ahol a Kutatócsoport megnyilatkozott.
2011-ben alapítója voltam a katolikus Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesületnek, amelynek először alelnöke, majd
titkára lettem. Az Egyesület katolikus keresztény közösségek teremtésvédelmi elkötelezettségét segíti és rendszeresen publikál
a www.teremtesvedelem.hu oldalon. Az Egyesület révén önálló műsorom lett a Mária Rádión, ahol a négyhetente jelentkező
Teremtésvédelem című műsort vezetem.
2012-ben lehetőséget kaptam, hogy Magyarország gazdaságtervezésében vegyek részt. Azóta a helyi érdekű gazdaság
újjáépítésén dolgozom. Az elmúlt két évben lehetőségem volt az országot járni és ennek során megkerestem azokat a helyi
közösségeket, amelyek már tettek valami hasznosat a saját helyi környezetük fenntarthatóságáért. Ezen kezdeményezések
hálózatát szervezem. A kezdeményezések hálózata emberi hálózatot jelent, a fejlesztése pedig folyamatos kapcsolatteremtést
és –tartást, az innen származó mintaadó gyakorlatok gyűjtését, feldolgozását.

A földi erőforrások kimerülésével foglalkozva átérzem a helyzet súlyosságát. Számtalan olyan változást vezettem be az
életemben, amely az erőforrások gyermekeink számára történő megőrzését szolgálja. Például kiszálltam az autóból. Ha nem
elkerülhetetlen, akkor gyalog (újabban rollerral + tömegközlekedéssel) járok. Nem iszom csomagolt vizet, hisz kb. két
nagyságrenddel drágább és környezetterhelőbb, mint a csapvíz. Zöldségközösség tagja vagyok, ha tehetem, helybeli árut
vásárolok. Ennek ellenére úgy látom, hogy súlyos válsághelyzetek előtt állunk, aminek most még csak az apró előjeleit látjuk.

Azt vallom, hogy közösségünk sorsáért, településünk, térségünk, nemzetünk jövőjéért, önfenntartó és öngondoskodó
képességeinek megerősítéséért, megteremtéséért a saját eszközeinkkel, lehetőségeinkkel mi magunk is nagyon sokat
tehetünk. Újra fel kell, ismerjük a közösségek fontosságát és erejét, akkor mindannyian fontos szereplői lehetünk az most még
csak néhány jelből látható, de annál határozottabban elérkező gazdasági és társadalmi átalakulásnak.

Egyéb elérhetőségek:
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Kükedi Zsolt - szekcióbevezető
www.hoi.hu/sites/default/files/kukedi_zsolt_-_szekciobevezeto.pdf

A címek, amelyek keretében dolgozom. • számtalan informatikai cég a ... Köszönöm a
figyelmet! Kükedi Zsolt ... +36 30 656 1063. E-mail: kukedi.zsolt@nth.gov.hu.
(Azonosító: honlap_az_olcso_csapviz_ivassal-161006)
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feladó:KEH.HU <no-reply@keh.hu>
címzett:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
dátum:2016. október 6. 5:15
tárgy:Tisztelt nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc, üzenetét megkaptuk.
titkosítás:A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ
:Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt fontos.
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