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Kedves Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr és Illés Zoltán államtitkár úr!  
 
Miért nem intézkedtek az illetékes miniszterek és államtitkárok máig sem, hogy az 
önkormányzatok kötelezően tájékoztassák a vezetékes víz hitelesen mért aznapi 
tényleges mérgező anyag- és fertőző vírus tartalmáról az érintett lakosságot? Miért 
hirdeti az ÁNTSZ a honlapján is, hogy „életveszélyes” lehet átpárlással megtisztított 
ivóvizet inni arzénmérgezett helyett és a tiszta NaCl konyhasóval fiziológiásan sózni, 
miért beszélik be nekünk a vírusfertőzött, növényvédőszeres, arzénes vizet jobbnak a 
tisztánál, s a tiszta NaCl konyhasó helyett az életrövidítő, bárgyúsító kálisóval sózást? 
Azért, hogy egészségi előnybe is hozzák az idetelepülő izraelieket, akik gyógyhatású 
egészséges ivóvízként – lásd az izraeli törvénykönyvet (Talmud, Taanith 10 a. lap és 
Baba kamma 93 b. lap) - TISZTA desztillált vizet isznak és NaCl konyhasóval 
fiziológiás mértékben sózott kenyeret esznek. Az NaCl konyhasóval sózás étkezésnél 
is optimális, fiziológiás mértékét lásd a Ringer fiziológiás infúziós oldat alapján). . 
Mellékelem az illetékesek által mindmáig is semmibe vett alábbi közérdekű 
bejelentésemet és az abban idézett, Prof. Dr. Darvas Béla által írt ivóvíz mérgezés 
titkolás leleplező cikket és javaslom, hogy személyesen tárgyaljuk meg a fenti 
csalások elleni intézkedéseket:   
 
NYÍLT LEVÉL, MINT KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS IS, Dr. Persányi Miklós úr 
környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez (az AQUANET.FW.HU honlapon 
közzétéve. Code: DMRVkVvm 
 
Tárgy: az ivóvíz szennyező anyagok több ezer százalékos határérték túllépéseit is 
elhallgató vagy veszélytelennek feltüntető vezetékes ivóvíz szolgáltató vállalatok és 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat lejáratják az ivóvíz 
méregmentességéért felelős települési önkormányzatok vezetőit a lakosok előtt, sőt 
bűnrészessé is teszik őket, ha nem tájékozódnak, nem intézkednek az ivóvíz 
biztonsági kérdésekben az Önkormányzati Törvényi garanciáknak megfelelően. 
Mellékletek: Újságcikk + Önkormányzati megbízás 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 
         
         A „Vác környéki ivóvízről, a tudós válasza” című mellékelt cikkében Dr. Darvas 
Béla úr címzetes egyetemi professzor ismertette azokat a hivatalos monitoring 
méréseiket, s azok tudományos lapokban is publikált eredményeit, amelyek szerint a 
mérések idején a Dunamenti Regionális Vízmű Rt. (DMRV) kútjaiban 57-szeres volt 
az atrazin határérték túllépés, 33-szoros volt a prometryn határérték túllépés és 
háromszoros volt a diazion határérték túllépés. Miután az alábbi kérdéseinkre a 
DMRV vezérigazgatója nem engedi válaszolni a beosztottjait,  
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felkérem Miniszter urat, hogy szíveskedjék megválaszoltatni ezeket az élelmezés 
biztonságot érintő jogos kérdéseimet a Minisztériumával:  
 
        1. Honnan származtak ezek a több ezer százalékos mérgezési határérték túllépést 
előidéző mérgezések, a Dunából? 
 
              2. Ha a Dunából kerültek be az ivóvízkutakba, akkor honnan eredtek és hány 
DMRV kutat mérgezhettek? 
   
             3. Tájékoztatta-e a DMRV vagy az ÁNTSZ ezekrõl a határérték-túllépésekről, 
szabványsértésekről, szabálysértésekről a verőcei polgármester Bethlen Farkas urat, 
aki felelős az Önkormányzati Törvény értelmében azért, hogy az ivóvíz szennyezés 
egyik anyagra se lépje túl a szabványban elõírt mérték alsó határát (az alsó 
határértéket), s ha túllépi, köteles más módon gondoskodni az ivóvízről            
mindaddig, amíg a vezetékes ivóvíz határérték túllépése megszüntetésre kerül. 
 
       4. Tett-e intézkedést és ÁNTSZ és ha tett, milyen intézkedést tett annak érdekében, 
hogy ezek a mérgek többé véletlenül se kerülhessenek be a Dunába, és onnan a 
kutakba és onnan az ivóvízhálózatba? 
 
       5. Igaz-e, amit a professzor úr állít a cikkében, vagyis az, hogy a DMRV 
vezérigazgatója csak a professzor úr sajtóban megjelent nyilatkozata alapján értesült 
a kútjait érintő mérésekről és azok eredményeiről, a több ezer százalékos mérgezőségi 
határérték túllépésekről. 
 
        6. Van-e joga az ÁNTSZ-nek, vagy bárkinek is, hogy a több ezer százalékos 
mérgezőségi határérték túllépéseket elhallgassa vagy letagadja vagy „egészségre 
nem veszélyesnek” tüntesse fel, akárcsak a napi sajtóban is?     
 
        7. Ki/ke/t terhel a kártérítési felelősség a vezetékes ivóvíz (mérgezési) vízmű 
szolgáltatásokat igénybe vevő önkormányzatok és lakosok felé a vízmű kutakba 
eszerint egészen biztosan bejutott, észrevétlenül bejutni tudó mérgek több ezer 
százalékos mérgezési határérték túllépései nem észrevételéért,            elhallgatásáért? 
Ki köteles megfizetni a határértékes ivóvíz szolgáltatással okozott egészségi kárt? 
 
Budapest, 2004. XII. 09.                           Tisztelettel: 

Tejfalussy András  
dipl. mérnök, méréstani szakértő 

Verőcei Létvédő Polgári Kör alapító tag 
1036 Budapest, Lajos u. 115. Tel./fax: 1/250-6064 

(verőcei önkormányzati megbízott) 
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