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ATOMERŐMŰ KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁSI JAVASLAT

Tisztelt Varjú Frigyes Úr, Tisztelt ECHO TV Szerkesztőség!                                             Nyílt levél!

Köszönettel vett tájékoztatásukat* is figyelembe véve, érdeklődöm, hogy tudnak-e segíteni.

Szeretném megkérni, hogy segítsenek abban, hogy az ECHO-TV is foglalkozzék azzal a közérdekű 
javaslatommal, hogy a Putyinnal kötött szerződést ki kell bővíteni azzal, hogy a Paksi Atomerőmű a 
meglévő reaktorokat ne használja tovább az eredetileg tervezett 30 éves biztonságos élettartamnál, 
hanem ennek lejártával cseréljék le a robbanásveszélyes egységeiket, elsősorban a reaktorokat és a 
hőcserélőket. A többi egység nyilván különösebb veszély nélkül, tervszerű karbantartással tovább is 
működtethető. Nem akarom nyilvánosságra hozni az általam feltalált Automatizált Pszicho-Logikai 
Analízis (expert choice) alkalmazásával történt atomerőmű-szakértő kikérdezésnek az eredményét 
(amiről lásd melléklet), de annak ismeretében szeretném megjegyezni, hogy alaposan meg kellene 
vizsgálniuk a Gyurcsány miniszterelnök érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás által, több mint 6 
milliárd  forintért  elvégzett  tanácsadásnak  az  eredményeit,  mivel  a  politikusok  nyilván  annak 
figyelembevételével döntötték el, hogy további 20 évig akarják működtetni a tervezői szerint csak 
30 éves élettartamra garantált biztonságú jelenlegi 4 szovjet reaktort! Ezúton megtakarítható a régi 
reaktorokhoz kapcsolódó értékes berendezések megsemmisítése, a biztonság veszélyes csökkenése 
nélkül  jóval hosszabb ideig lehet a jelenlegi kétszerese a Paksi Atomerőmű erőmű áramtermelése, s 
ezáltal az egész beruházás is biztonságosabban megtérül!

Melléklet: bme-atomeromu-veszely-monitor-140218.jpg

Fenti  közérdekű  javaslatomat  természetesen  megküldöm Orbán  viktor  miniszterelnök  úrnak  és 
valamennyi jelenlegi országgyűlési képviselőnek is.

Verőce, 2014. 03. 14.                                                                          Üdvözlettel:  Tejfalussy András

* Melléklet                                                                                                           Kód: echo-tv-140314

Tisztelt Feladó

Leveleit a jövőben legyen szíves a hirado@echotv.hu illetve a miki.timea@echotv.hu emailcímre 
küldeni.
Amennyiben Varjú Frigyesnek kíván személyes üzenetet küldeni akkor az alábbi címen teheti meg:
varju.frigyes@upcmail.hu email címen, vagy a +3630-594-4211 telefonszámon.

Üdvözlettel,
Echo Tv 
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