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Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter úr kezéhez, megbízás nélküli nyilvános kárelhárítási ügyvitel 
keretében! 

SZENNYEZETT  VÍZBŐL  SZINTE  INGYEN  TELJESEN  TISZTA  VIZET  KÉSZÍTŐ 
LÉTESÍTMÉNY TERVE

Amerika  (azóta  meggyilkolt)  elnöke  szerint:  „BÁRKI,  AKI  KÉPES  MEGOLDANI  A  VÍZZEL 
KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKAT, KÉT NOBEL DÍJAT ÉRDEMEL: EGY TUDOMÁNYOSAT ÉS 
EGYET A BÉKÉÉRT.”

A megoldás: speciális hőszivattyúval hőújrahasznosító olcsón működő ivóvíz desztilláló 
létesítmények. Bázisterv: A gőz vízzé visszahűtésénél elvont hőt (a víz gőzzé alakításhoz 
korábban felhasznált hőt) a forralt víz hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletre 
feltranszformáló hőszivattyúk visszatáplálják a vízforraló tartályba. Az ehhez szükséges 
hőszivattyú kifejlesztése és a desztilláló megépítése mérnöki rutin feladat. A tervem szerinti 
desztilláló létesítményekkel szinte ingyen tisztíthatók ivóvíz minőségűre a bármennyire 
szennyezett kútvizek és folyóvizek.
Közveszélyt okoznak a tiszta desztillált ivóvizet mérgezőnek feltüntetők. Feltehetően a t. Honvédelmi 
Miniszter  úr  az  ilyen  háztartási  vízdesztilláló   kislétesítmények  kifejlesztése  és  a  lakosoknak  odaadása 
helyett  azért választotta azt az ésszerűtlen, költséges megoldást,  hogy a mérgező arzéntartalmú ivóvízzel  
ellátott községekbe (ahol sokáig kb. 1,3 millióan itták a mérgező arzéntartalmú vizet) katonákkal hordassa ki  
az  arzénmentes  ivóvizet,  mert  az Állami  Népegészségügyi  Szolgálat,  ÁNTSZ honlapja  „életveszélyes 
méregnek” tünteti fel a tiszta desztillált vizet. Az ÁNTSZ-esek szerint a mérgező arzénnel túlszennyezett 
és a mérgező műtrágyákkal és gyomirtó, gombaölő, rovarirtó, rágcsálóirtó stb. mezőgazdasági mérgekkel, és 
a  szennycsatornákkal  bejuttatott  ipari  szennyvizekkel,  háztartási  vegyszerekkel,  vírusfertőzött  emberi  
ürülékkel szennyezett folyóink vizéből homokon, kavicson átszűréssel és klórozással készített ivóvíz a tiszta 
desztillált víznél kevésbé ártalmas. Valójában, pl. a zsidó törvénykönyv szerint (lásd Talmud, Taanith 10 a. 
lap) is,  ivóvízként a tiszta esővíz (=desztillált  víz) a lehető legjobb, és a vízbevitellel arányos konyhasó  
pótlás mellett (!) számos betegség elhárítására  alkalmas (lásd: Baba kamma, 93 b. lap.).  Valószínűsítem, 
hogy  vagy  elmebetegek  az  ÁNTSZ  vezetői,  akik  azt  is  tudják,  hogy  a  vérbe  közvetlenül  bejuttatott  
gyógyhatású Ringer, Salsol, Salsola stb. infúziós sóoldatok 99%-a a teljesen tiszta desztillált víz, és/vagy ők 
a  Talmud Taanith 10 a. lap azon fajirtási előírásának tesznek eleget, hogy csak az ihat tiszta desztillált 
vizet (tiszta esővizet), aki zsidó.  Ezek után az sem kizárt, hogy a Talmud előírásait követve a nem zsidók  
tiszta ivóvízhez jutásának a további akadályozására vezettetik be a szennycsatornákkal, kötelezően, a nem 
zsidók ivóvizét készítéshez használt folyókba, tavakba, a tengerbe a háztartási és állattartói szennyvizeket,  
ahelyett, hogy növény öntözésére és tápanyagpótlásra hasznosítanák. Tehát a gazdaságos, környezetvédő és 
egészségvédő  megoldás  megakadályozására  büntetik  a  házi  szennyvíz  hasznosítást  és  tüntetik  fel  
mérgezőnek a desztillált víz ivást szükségképen kiegészítő konyhasó pótlást.  Lásd: műtrágyázni engedett 
kertekre  is szennycsatorna nem használati bírság +  STOP SÓ program + CHIPS ADÓ!  A  vezetékes- 
és egyedi kútvizeink rémes szennyezettségére ma is jellemző a mellékelt (kornyezetgazd.1991f) KÖJÁL 
táblázat.  Az a kérdés, hogy az ilyen módon pazarlás és népirtás elkövetői miért lehetnek szabadlábon! 
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Abból, hogy 3200 hazai település van és 1 év 365 nap van, könnyen kiszámítható, hogy túl kevés az évi 
128.657 db vízminta. Átlagosan, településenként, 8 naponta csak kb. 1 vízmintát ellenőriznek méréssel!
Amikor a méréseket végezték, ill. amikor a táblázat készült, nálunk kb. ötször annyi arzént engedtek 
meg az ivóvízben (!), mint amennyit maximumként megtűrnek az Európai Unió mai kötelező előírásai!
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Kérem Miniszter Úr válaszát! 

Budapest, 2014. 11. 03. 

Tisztelettel:

nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc
okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő feltaláló
Magyarország 2621. Verőce, Lugosi u. 71.
 tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
+36 1 2506064, +36 20 2181408 
www.te  jfalussy.com    
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feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: csaba.hende@hm.gov.hu

másolatot kap: "orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>

titkos másolatTA Címlista

dátum: 2014. november 3. 3:45

tárgy:

 Amerika (azóta meggyilkolt) elnöke szerint: „BÁRKI, AKI KÉPES MEGOLDANI A VÍZZEL 
KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKAT, KÉT NOBEL DÍJAT ÉRDEMEL: EGY TUDOMÁNYOSAT 
ÉS EGYET A BÉKÉÉRT.” SZENNYEZETT VÍZBŐL SZINTE INGYEN TELJESEN TISZTA 
VIZET KÉSZÍTŐ LÉTESÍTMÉNY TERVE. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter úr kezéhez, 
megbízás nélküli nyilvános kárelhárítási ügyvitel keretében!.

küldő: gmail.com
: Fontos a varázsgömbünk szerint.
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