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S Z A B A D F O G L A L K O Z Á S Ú  
ÖKÉNTES  BARÁTI  KÖR  

 
A 2010.10.16-án Urbán Szabó József a Csepel-szigeten észlelhető 
földenergia és a bioenergia hasznosítása tekintetében tanácskozást hívott 
össze. A tanácskozók megjelölték a feltehetőleg érintett közigazgatási 
területeket. A résztvevők javasolták, hogy a település egészségügyi 
központ vezetőjét, körzeti orvosait értesítsük tevékenységünkről, és írásban 
kérjük is ki véleményüket a megjelölt települések lakosságának egészségi 
állapotával kapcsolatban. A tanácskozáson a résztvevők arról határoztak, 
hogy az ö n s z e r v e z ő d é s  m i n d e n t ő l  f ü g g e t l e n ,  a  n e v e  
p e d i g  „SZABADFOGLALKOZÁSÚ ÖNKÉNTES BARÁTI KÖR”, amely nem 
minősül pártnak, társadalmi szervezetnek, vagy alapítványnak. Az önkéntes 
szerveződéshez írásban bárki csatlakozhat, aki a Csepel-sziget érdekében a 
tárgyalt területen a földenergia és a bioenergiai kutatásában, vagy 
hasznosításában tevőlegesen is részt vesz. Valamint nyilatkozatot tesz, 
hogy vállalja a szerveződésen belül a szakmai és szellemi értékekkel 
összefüggő titkok megőrzését. 

 
A  C S E P E L - S Z I G E T E N  M E G J E L Ö L T  T E L E P Ü L É S E K  

 
A földenergia jótékony hatása megfigyelhető Szigethalom, Tököl, 
Szigetcsép, Szigetszentmárton és Szigetújfalu településeken. A szóban 
forgó földenergia gyógyító hatására nézve a települések egészségügyi 
vezetőiknek szakmai véleményük támogatása számunkra nagyon fontos.  
 

A  SZABADFOGLALKOZÁSÚ ÖKÉNTES  BARÁTI  KÖR 
 

A személyhez fűző kezdeményezést elismeri és tudomásul veszi, hogy a 
továbbiakban leírt minden mondat, vagy üzenet Urbán Szabó József, 2315 
Szigethalom, Dunasor 72. alatti cégigazgató szellemi tulajdonát képezi. 
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Szeretném felhívni a figyelmet a Csepel-sziget, pontosabban Szigethalomi 
Dunahíd, Szigetújfalu nyugati határvonalig terjedő pozitív földkisugárzásra 
és gyógyhatásra, amit már az 1965. évtől figyelemmel kísérem.  
 
A Csepel-szigeten található több ezer éves zöldiszap hordalék, ami 
gyógyító hatású földenergiát biztosít. A kitörő mágneses frekvencia pozitív 
feltöltést ad az ott tartózkodó embereknek. A megjelölt energia kisugárzási 
központja vélhetően Tököl közigazgatási határain belül, a Tököli Parkerdő 
Erdészház előtti területe, azonban a megadott településeken az 
energiaforrás a nap 24 órájában érezhetően biztosítja jótékony hatását. A 
terület ökológiai értékét jelentősen növeli, hogy a százhalombattai 
nagyvállalatok, az Erőmű és a MOL vezetése hallgatott környezetvédelmi 
kezdeményezésemre, és ezáltal a térség védetté, és ennek következtében 
egészségesebbé vált. 
 
Az energiaforrással összefüggő iratanyag megtekintése később biztosítva 
lesz. A bioenergiát támogató mágneses tér feltöltést ad az élővilág részére, 
összehangolja szervezetünk kémiai folyamatait, gondoskodik az emberi 
szervezet egészségének, harmóniájának fenntartásáról. Életünk során oda 
kell figyelnünk arra, hogy a bioenergiák ne tolódjanak el, hanem 
egyensúlyban maradjanak. 
 
A százhalombattai nagyüzemeknél a környezetvédelem érdekében már 
évekkel ezelőtt eljártam, ezt követően úgy határoztam, hogy a Földenergia 
és a bioenergiával összefüggő évtizedek óta felhalmozódott 
megfigyeléseiket elsősorban a település egészségügyi vezetői, 
másodsorban a polgármesterek elé tárom. Ezt követően a kincset érő 
lehetőséget a Baráti Kör segítségével a földenergia gyógyító hatását az ott 
élő és a területre látogató emberek tudomására hozom. 
 
Szigethalom város, 2010. október 17. 
 

Elérhetőség: Mobil telefon: 06/20-935-71-72 
E-mail címek: 12345@vnet.hu;  

 
Őszinte tisztelettel: 
 
Urbán Szabó József 
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FÖLDENERGIA A CSEPEL-SZIGETEN 
 

A „FÖLDENERGIA A CSEPEL-SZIGETEN”- CÍMŰ ÍRÁSOM, ILLETVE FELJEGYZÉSEM SZAKMAI 
ÉS SZELLEMI  KIEGÉSZÍTÉSRE  KERÜL. AZ IRAT FELÖLTÖZTETÉSBEN,  TÉRKÉP-VÁZLAT 

ISMERTETÉSSEL EGYÜTT, TÖBB FŐS  SZAKMAI CSAPAT FOG KÖZREMŰKÖDNI. 
 
Minden új és régi közérdekű ügyeket szerencsés támogatni, mint a Csepel-szigeten a 

Földenergia hasznosítását is, az emberiség számára. Ez a világhírű több EZER ÉVES két-
Duna között található lápos terület, amely iszapban nagyon gazdag, földenergia forrást 
jelentő világhírű terület. A Föld gyomrában megtalálható a zöldiszap, még a talajvíz is nagy 
erővel továbbítja a Földenergia sugárzást és táplálja az élővilág minden területét. 
Megjegyzem: a Földünk különböző bolygók útján részesül pozitív energia forrásban, a 
bolygók támogatása nélkül a földön nem lenne élet. Ha bármely bolygó a földünket dúsított 
energiával feltölti, ez esetben nemzetközi katasztróvával járna. Energiával feltöltött 
emberek vagyunk, ezt a hatalmas ragyogó energiaforrást értékelnünk kell. A kincset érő 
tudomány világával haladéktalanul meg kell barátkoznunk és az ehhez hasonló jelentőségű 
ügy elismeréséhez, gondolkodásunkat magasabb sebességfokozatra kell állítanunk. A tudós 
társadalmat is erőteljesen fel kell ébreszteni, hogy e hasonló kérdéskörben, kidolgozza és 
foglaljon állást az energiaforrás hasznosítása tárgyában. Nem szabad teret biztosítani a 
hiszékeny emberek félrevezetésére, a természetgyógyászat és lekibúvárok ügyeskedésére. 
A Föld élővilágának fennmaradásához az étkezésen kívül, óriási szükség van a Föld és a 
világegyetem által sugárzott folyamatos energia feltöltésre. A természet gyógyászattal 
foglalkozók,- sajnos nem tudnak érdemlegesen helyt állni. Az előbbi két energia-hordozó 
tudja folyamatosan biztosítani az élővilág fennmaradását, jelenlegi állapotában. Birtokomba 
kerültek értékes információk, melyszerint a minőségi Földenergiát műszerekkel nem lehet 
mérni. Tehát: a Földenergia minőségét, a tudomány, a mai napig nem tudja meghatározni. 
Egyedül az élővilág érzékenysége alkalmas arra, hogy a Földenergiát fel tudja ismerni és azt az 
egészség védelme céljából tudja hasznosítani.  

 
Ennek következtében, a Csepel-sziget Földenergia hasznosításáról, 1965 évtől folyamatosan 

feljegyzések készültek és ezen kérdéskörben hasznos támpontot adnak. Vissza térve a 
Földenergia tudományos megfogalmazására mely elég hiányos, a tisztánlátás végett a szóban 
forgó energia forrás gyógyító hasznosítását kézzelfoghatóan nem lehetséges prezentálni. Az 
adott területen élő és betérő emberek érzékenységei, a gyógyító hatásokra nézve, kézzel 
foghatóan mérvadó. Szélesebb körű szellemi elemzést igényel az a tény, hogy a Földenergia 
forrás tekintetében, már a fenti időponttól erőteljes megfigyelésre került ez a terület.  
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Az eltelt évek feljegyzéseihez meg kell találni, a tisztességes és hiteltérdemlő szakmai és 
szellemi feltételekkel bíró személyeket, akik magas szinten és széleskörben mindeszt 
hasznosítani tudják ez emberiség gyógyítása érdekében. Az emberiséggel ügydöntő 
kérdéskörben tudatni kell hogy,  mint az élővilágnak, úgy a Földnek is, energia csatornái 
vannak, a jótékony és érzékeny energia adása és fogadása tekintetében. 

  
A testetekben felhalmozott hasznos energiát áramoltató vezetékek mozgatják az alapvető 

gondolkodásunkat, szervezetünk valamennyi részét. Azzal is tisztában kell lennünk hogy,  
sokkal összetettebb és finomabb rendszer alkotja a Földenergiát és az ezzel kapcsolatos 
bonyodalmakat. Ennek a bonyolult megoldásához több ezer ember igénybevétele szükséges, 
lényegében csapatmunkát munka közreműködése szükséges. Tudományos megfontolásból 
van érdeklődésem e témában. Várom az érdeklődő munkatársakat, akik azonosulni tudnak 
és tisztában vannak a Földenergia jótékony hasznosítása tekintetében. 

 

 
FELJEGYZÉSEK IDŐSZAKAI 

 
1.) 1965. évtől, van megfigyelésem alatt a Csepel-sziget Földenergia forrásának jótékony 
hatása. 
 
2.) 1965. évben, ismerkedtem, meg egy Lengyel nevű Erdésszel, aki a Csepel-szigeten 
volt főerdész. Elmondása szerint havonta több alkalommal, az erdőben élő állatok az őzek, 
szarvasok, vaddisznók és a madarak sokasága gyűltek össze, a Földenergiát érzékelve, 
végett, mivel annak gyógyító hatása van Tököli, Erdészház előtt is valamint a 
parkerdőben. 
 
3.) 1965. évben, Gubovics nevű Szigethalmi lakos, tüdő- és máj betegséget kapott akkor, 
amikor vidéki rokonánál tartózkodott. E betegség gyógyítása végett, az akkori kezelő 
orvosa Dr. Vereczkey Imre javaslatára, minden héten mezítláb ült néhány órát, a Duna 
közelében, lévő telkén a Földenergia gyógyító hatása miatt. Gubovics Úr határozottan azt 
állította, hogy a Földenergia forrásának gyógyító hatásfoka olyan nagy fokú gyógyhatást 
gyakorol szervezetére melynek révén, jobb lett a közérzete. A Földenergiát, mint gyógyító 
módszert, Dr. Vereczkey Imre Szigethalmi kezelő orvos másnak is javaslta, gyógyúlás 
céljából. Gubovics nevű egyén a betegségből kigyógyult, ezt követően még hosszú életet 
élt, majd az öregkor vetett véget életének. 
 
4.) 1966. év kezdetében, Csepel-sziget területén csőkútfúrással is foglalkoztam, ugyanis 
ez időben kezdték az erdőrészeket, hétvégi telkekre feldarabolni. A KisDuna-partján teljes 
mélységében és hosszában a föld szintjétől kettő-három méterre elérhető a több ezeréves 
zöldiszap, amelynek gyógyító hatása, több szempontok alapján tetten érhető. Kun Imre, 
aki a hetvene években 60 éves volt, amikor a zöldiszapot összegyűjtötte és a fürdő vizébe 
téve, gyógyította reoma betegségét és elmosdása szerint, az iszapban történő fürdése által 
megszüntek a reoma fájdalmai. Megítélésem szerint az iszap, amely több ezer éves és e 
Földenergia hasznosításban az ott lakók, még ha nem is tudják, a gyógyító hatású 
következményt, mégis ők a legnagyobb haszonélvezők.  
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5.) 1969. évben, megismerkedtem az egy budapesti idősebb házaspárral, akik tőlem 
érdeklődtek, hogy sürgősen szeretnének venni egy telket. A hétvégi telek megvétele után, 
a feleség nagyon bizalmasan, orvosi papírok igazolásával, sírva mondta, hogy a Férje 
nagyon beteg és a leleteket is tudomásomra hozta. Az egyik röntgen leleten a szívizom 
elmeszesedése, a másik leleten, pedig a tüdő rossz állapota volt rögzítve.  
Sosem feledem el, amikor a Feleség úgy tájékoztatott, hogy a korház Igazgató-főorvos felhívta a 
figyelmét, melyszerint a Férje talán a gyógyszeres kezeléssel, hat hónapig tud életben maradni.  
 
6.) 1971. évben több mint, egy év elteltével a budapesti illetékességű Kórház Igazgató-
főorvosa kíváncsiságból, meglátogatta Szigethalmon a betegét, ugyanis nem értette: 
betege még életben van, ugyanis a többi hasonló betegei, az általa jelzett időpontra 
valamennyien elhaláloztak. Emlékezetem szerint, az Igazgató-főorvos a gépjárművéből 
kivett egy kb. 1 m hosszú térképet, amely Magyar Királyi Térképészeti Intézet, tököli 
Szilágyi telep mocsaras erdőrészét rögzítette. A nevezett Főorvos a terűleten nem volt 
tájékozott, ezért engem kért meg: mutassam meg az Erdész kunyhót és a Duna 
gyalogjáróhídat. Az igazgató-főorvos közölte velem és a betegével, hogy életre szóló 
szerencséje lett, mivel a bejelölt Föld területnek óriási energiája van, amely különleges 
jellegzetességgel feltölti az embert bioenergival, illetve így tartja az emberi szervezetet 
egyensúlyban.  
 
7.) 1971. A Főorvos a betegét november hónapban teljes körű kivizsgálásra hívta. Ekkor 
derült ki, hogy a tüdő a vese a máj megbetegedése nem állt fenn. A szíve is egészsédesebb 
lett, azonban a szívgyógyszert szednie kellett. A nevezett beteg ember meggyógyult. Több 
mint tíz évig élt boldogan a hétvégi házában. 
 
8.) 1997. évben, Szigethalom, Dunasor alatti lakos férfi ismerősöm felesége Budapesten 
rákbetegségben szenvedett és érdekes, hogy a szigethalmi hétvégi házukban költözött, 
több mint 6o évesen e betegségből kigyógyult. 
 
9.) 1999. évben az üggyel elmélyülten foglalkoztam és 2000 évben ügyintézés végett 
elvállalta az egyik országgyűlési képviselő, hogy felkarolja a Csepel-sziget Földenergia 
kérdéskört, de sajnos, igérete ellenére, semmit nem tett az ügy érdekében. 
 
10.) 2005. Az egyik férfi ismerősöm, akinek felesége a vidéki városban többször 
rákbetegséget kapott, a szigethalmi, hétvégi házukban költözött. A súlyos betegségei 
mindegyikéből kigyógyult. Egy másik ismerősöm felesége Budapesten rákbetegséget 
kapott és ugyancsak szigethalmi hétvégi házukba költözött és Ő is kigyógyult 
betegségéből. 
 
11.) 1965 – től napjainkig tetten érhető, hogy ma is számos ember járja a szóban forgó 
Csepel-szigetet, mert azt hallották, hogyha Szigethalom-Duna-hídtól végigmennek a 
Szigetcsép határáig, majd visszamennek a Duna hídhoz, az érzelmi világuk és hangulatuk 
jobb szintre változik. A gondok mellett, mintha gondtalan élet kerekedne felül. Azok az 
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emberek nyilatkoznak pozitívan, akik hetenként több alkalommal a Csepel-szigetre 
ellátogatnak, célirányosan. 
 
12.) A szóban-forgó területen, a magas szintű Földenergia sugárzása tekintetében, az 
emberek egészségükkel tudják bizonyitani a Földenergia gyógyító hatását. Sajnálatos tény, 
hogy napjainikban nem mérik műszerekkel a Földenergia gyógyító hatását.  

 
FÖLDENERGIÁT BEFOLYÁSOLÓ LÉGKÖRI VISZONYOK: 

 

12/a.) Szükségszerű az időjárási viszonyokról is említést tenni, úny mint: orkán, jégeső, 
kirívó viharok, amelyek a Csepel-sziget térségét, több mint 100 éve elkerülik. Az időjárással 
összefüggő károkról nincs tudomásom. Midez azt bizonyítja, hogy az időjárásra és a klímára a 
Földenergia jó hatást gyakorol, mivel eltávolítja a kellemetlen időjárást. A zivatarok, orkánok, 
mindig elkerülik Csepel-sziget belső térségét, kivéve esetenként a bőséges esőzést. A két 
Duna közötti Földenergia ernyőjének a különleges pozitív hatásával a tudós 
társadalomnak foglalkozni kellene. Tudni illik, hogy a fentiekben leírt probléma kört, 
napjainkban sehol nem jegyzik.  
 
12/b.) Az emberek ösztönösen egyénileg, vagy csoportosan kirándulásra használják a Csepel-
szigetet. Tuni illik, hogy a Tököli-parkerdőben szervezett formában egy vagy több napos 
rendezvényt is gyakorta tartanak. Az a gyanúm, több mint, gyanúm, hogy az odalátogatók érzik a 
Földenergia jótékony hatását amit én már régen tudok. Véletlenek nincsennek, de lehetetlen sincs 
mert ha volna is, azt az idő mindig megoldja!  

 

Szigetszentmiklós, 1965 - 2010. szeptember 30. 
                                                                                                
 
                                                                                                                                 Tisztelettel: 

 
Urbán Szabó József 

 


