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továbbítását kérve, Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr kezéhez!                   Közérdekből közzétéve az interneten!

Tárgy: Önkormányzatok kötelező lakossági egészségvédelmét segítés.  Cc: Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatására

Tisztelt Polgármesterek, Alpolgármesterek, Jegyzők és Önkormányzati Képviselők!

Ezúton is kérem Önöket,  juttassák el az Önök területén működő  valamennyi orvoshoz, gyógyszerészhez és egyéb
egészségügyi  dolgozóhoz  Prof.  Dr.  Papp  Lajos  ny.  egyetemi  tanár  szívsebész  úr állásfoglalását  az  élettanilag
optimális, egészségvédő, egészségjavító, gyógyító infúziós és étkezési víz, konyhasó és kálium pótlásról! (Melléklet-1).

Azért kérjük, mert Papp Lajos úr akadémiai nagydoktornak biztosan igaza van. Professzor úr szóbeli állásfoglalása is
megtekinthető a HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com honlapon (ásd 10. Videó), valamint a „YOU TUBE”-on is.

A Ringer infúziós oldattal a vérbe fokozatosan bejuttatott desztillált víz, konyhasó és kálium dózis étkezéssel bejuttatás
esetén is a legjobb. Például:  a napi  3  liter  desztillált  víz  mellett,  0,36 gramm kálium és  27 gramm nátrium-klorid
konyhasó étkezéssel (a vérbe fokozatosan) bejuttatása a szív számára is biztosan a legjobb, optimális (Melléklet-2).

Vagyis hibás a „napi akármennyi, akármilyen tisztaságú csapvízhez, akármilyen gyorsan, legalább 4,7 gramm kálium és
legfeljebb 5 gramm konyhasó étkezési bejuttatására” felbiztató, ún. „Nemzeti Stop Só, Menzareform” előírás és az
élelmiszer készítőket ezek betartására kényszerítő, az orvosok fizetés emelésére fordított „Chips-adó” (Melléklet-3).

Mellékelem  a  Magyar  Tudományos  Akadémián  és  az  Igazságügyi  Orvosszakértői  Intézetben készült
emlékeztetőket arról, hogy OÉTI által végeztetett ellenőrzés során  2 gramm kálisó, a fél liter vízben megitatása, az
előtte egészséges személy esetén  5 óránál  tovább,  50%-kal csökkentette a vizeletkiválasztást,  és a  4 gramm pedig
szívműködési zavart előidéző,  5,5 mval/liter szintre emelte a vérszérum kálium szintjét, kb.  1/2 óra múlva és kb.  1,5
órán keresztül. 10 felnőtt közül 10-nél! Egy másik mérés szerint, a 8 óra alatt felszívódó 4 grammnyi káliumot szájon
át bejuttató tablettától 6-ból 5 felnőttnek fájt a gyomra sőt, az egyiküknél gyomorfali bevérzést is okozott (Melléklet-4).

A Belgyógyászat Alapvonalai 2. című tankönyv szerint a szájon át  24  óra alatt fokozatosan bejuttatott  5-8 gramm
kálisó 2,2-3,5 gramm kálium tartama is rontja az egészséges felnőtt szívműködését, EKG torzulást okoz (melléklet-5).

Az Intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata című tankönyv szerint veszélyes szívműködési zavarokat okozhat, ha
akárhonnan bejut a vérbe 1 órán belül 20-40 mval (0,8-1,6 gramm) kálium, vagy ennél is több. 24 óra alatt 280 mval,
vagyis 11 gramm vagy több kálium veszélyes ennyire (Melléklet-6).

Csatolom az optimálisnál sokkal több kálium és a sokkal kevesebb konyhasó étkezési bejuttatása miatti betegségeket
ismertető  biológiai  hatás  mérések  eredményeit,  amelyeket  az  1950-ben  Nobel  díjat kapott  biológus  kutatók
állapítottak meg a patkány- és ember kísérleteik alapján (melléklet-7), valamint a jelenlegi hazai kálium túladagolás a
katonák harckészségét is veszélyeztető hatására figyelem felhívó minisztériumi szakvéleményt is (melléklet-8).

Csatolok egy a Népszabadságban megjelent cikket is. Bemutatja, hogy egy Lewis Dahl nevű kutató patkánykísérletei
eredményének emberre hamisan átszámolásán alapuló téveszme, hogy a Ringer oldat szerinti, korábban étkezésnél is
szokásos, élettanilag optimális víz- és konyhasó dózisarány „időskori magas vérnyomást fog előidézni” (Melléklet-9). 

Emellett  KÉRJÜK TUDATOSÍTANI, HOGY GYÓGYHATÁSÚ A TISZTA DESZTILLÁLT VÍZ a Ringer oldat
szerinti dózisú nátrium-klorid konyhasó étkezési pótlása esetén (miután az ÁNTSZ elhitette róla, hogy „életveszélyes”)!

HAJRÁ MAGYARORSZÁG! HAJRÁ MAGYAROK!

Verőce, 2017. november 04.

Jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.),
Orbán Viktor miniszterelnök magyar emberek védelmére folytatott
harcának oknyomozással segítőjeként az interneten is közzéteszi,
mint a magyar embereket ezúton védő közérdekű bejelentő
:
Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
(országgyűlési, önkormányzati és tudományos
akadémiai hatás-mérés tudományi szakértő)
(1-420415-0215. an.:Bartha Edit)
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Melléklet-1.

Írásbeli szakvélemény:

Szóbeli szakvélemény: 

10.     Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról   
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M

Melléklet-2.

Tankönyvi szakvélemény: 
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Melléklet-3.
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Melléklet-4.
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Melléklet-5: 

Melléklet-6.
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Az  élelmiszerek,  pl.  az  élelmiszernövények  íz  alapján  észrevehetetlenül  mérgezőre  megnövelt  többszörös
káliumtartalmától megszabadulást a több tiszta desztillált vizet ivás, a tiszta konyhasóval erőteljesebben sózás,
valamint a fokozott savanyúságfogyasztást és a több cukor fogyasztás tudja elősegíteni. Jelenleg mindegyikről
lebeszélnek!
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Melléklet-7.

NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI
MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE
ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális
problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó
Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-
díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás
jellegű  leírás  emellett  további  61  tudományos  publikáció  mérési  eredményeire  is  hivatkozik.  (Az  alábbiakban
zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT,  HOGY A
NÁTRIUMHIÁNYOS  ÉS  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  EMBEREK  ÉS  PATKÁNYOK
MELLÉKVESEKÉREG  HORMONTERMELÉSÉVEL  KAPCSOLATBAN  A  TUDOMÁNYOS  KUTATÓK
VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT
A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN
IS  MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE,  MIKÖZBEN  A  SZERVEZET  ELETROLIT-
HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan  a 
következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a verejtéksejteknél és az 
emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart,  törvényszerűen az alábbi betegségek 
kialakulásához vezet: 

5./  Idővel nátrium-hiány jön létre (168)
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6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a  nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168) 

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
 

A káliumtúladagolás és vagy hiányos nátriumpótlás legvalószínűbb betegségtünetei 

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést,  renintermelő vesedaganatok jönnek 
létre. (169)  

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait, pl.  szeméremajkak  összenövését,   klitorisz-
megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,  a menstruáció 
elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, 
a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. 
(170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)
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Melléklet-8.

21/14. 2017-11-05, Iratjel: BMpolghivsegit-171104



21/15. 2017-11-05, Iratjel: BMpolghivsegit-171104



21/16. 2017-11-05, Iratjel: BMpolghivsegit-171104



21/17. 2017-11-05, Iratjel: BMpolghivsegit-171104



21/18. 2017-11-05, Iratjel: BMpolghivsegit-171104



Pozsony, Új Szó 17. szám, 1988. IX. 16. 

Ők is észrevették, hogy szaporodás képtelenséget is okoz a kálium műtrágyákkal a növényekben mérgezőre 
növelt káliumtartalom, az íze alapján észrevehetetlen kálium túladagolás. USA állatorvosi tankönyv is óv a
növények mérgezőre nőtt káliumtartalmától:
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   Melléklet-9.
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

másolatot kap:

miniszterelnok@me.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu

titkos másolat:. . .
dátum:2017. november 4. 13:27

tárgy:
VALAMENNYI HAZAI POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ: Önkormányzatok kötelező lakossági egészségvédelmét 
segítés, A továbbítását kérve, Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr kezéhez! (Iratjel: BMpolghivsegit-171104)

küldő:gmail.com

feladó:Ügyfélszolgálat (BM) <ugyfelszolgalat@bm.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2017. november 4. 13:28

tárgy:Valasz
küldő:bm.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

:Fontos a varázsgömbünk szerint.

Tisztelt Feladó!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium levelezőrendszere, megérkezett 
az ugyfelszolgalat@bm.gov.hu címre.
A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali 
szervezetnek.
Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.
 
Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!
 
BM Ügyfélszolgálat

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2017. november 4. 13:28

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

:Fontos a varázsgömbünk szerint.

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

feladó:ME - Érkeztetők (noreply) <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2017. november 4. 13:28

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

:Fontos a varázsgömbünk szerint.

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség
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