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Másolat: Dr. Fazekas Sándor miniszter úr részére
Nyílt levél Dr. Illés Zoltán államtitkár úrhoz 
Vidékfejlesztési Minisztérium 

Kedves Zoltán!

A jelenlegi  rendeletetekkel  okozott  lakossági  regie-  és  egészségi  országos károkat,  s  személyes 
felelősöket  is  behatároló  szakmai  és  bűnügyi  dokumentumokat  lásd  a  www.tejfalussy.com 
honlapom Videók rovatában, és a MEHNAM-info / Terjesztendő anyagok rovatában. Utóbbiban 
nemsokára ez a levél is közzé lesz téve, s ha megtiszteltek vele a Minisztériumotok állásfoglalása is.

Szeretném, ha sürgősen módosíttatnád a jelenlegi rendeleteket, amelyek a háztartási szennyvíz saját 
ingatlanon belül történő – hagyományos - újrahasznosítását nem csak akadályozzák, de büntetik is, 
miközben  az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálat  a  desztillálással  ivóvíztisztítást 
„vízmérgezőnek”  tünteti  fel.  Miért?  Azért,  hogy  a  mezőgazdaság  által  használt  területekről 
származó mérgező vegyszerekkel szennyezett és szennycsatornákkal is szennyezett folyók vizéből 
gyártott vezetékes vizet tökéletesnek tüntethessék fel, és ezáltal is akadályozzák a magyar lakosság 
biztonságosan  megtisztított,  nem  fertőző,  nem  mérgező  ivóvízhez  jutását?  Azért  hirdetik  a 
fiziológiás (lásd a Ringer fiziológiás infúziós oldat testnedveknek megfelelő) nátrium/kálium=30 
dózis arány helyett a 2/4,7=0,43 nátrium/kálium arányt jobbnak, hogy jól pusztuljanak a magyarok?

Magyarországnak arra van szüksége, hogy ne csak a vízművek és egyéb „központi víztisztítással” 
foglalkozó  multik  kaphassanak  állami  és  Európai  Uniós  támogatást  a  szennyvíztisztításra,  a 
szennyvíz hasznosításra és ivóvíztisztításra,  pl.  az arzénmentesítésre.  Az egyes állampolgárok is 
kaphassanak,  akik  a  környezetkímélő,  vízbázis  kímélő,  anyagtakarékos  energia-  és  hulladék-
újrahasznosító  és  ezzel  saját  rezsit  csökkentő,  és  az  egészségvédő,  egészségjavító,  minden 
szennyezőtől mentes, desztillált ivóvízhez jutást biztosító háztartási szintű beruházásukra hajlandók 
lennének.

Emlékszem arra, hogy annak idején tőled halottam először, hogy el kellene tárolni, újra kellene 
hasznosítani a használt fürdővizet pl. a WC leöblítéshez. Sajnos máig is kevesen csinálják. Azt is 
kevesen valósít(hat)ják meg, hogy a saját  háztartásukban felhasznált  vízzel öntözzék, és a saját 
ürülékükkel  hagyományos,  sok  évezredig  bevált  természetes  módon  trágyázzák  saját  kertjüket. 
Ugye  tudod,  hogy  a  vízműveknél  alkalmazott  kavics-homok  szűrők  és  klórozás  nem  képes 
hatástalanítani számos mérgező anyagot, pl. a műtrágyákat, az arzént, a gyógyszermaradványokat, 
sőt a klór-rezisztens vírusokat sem? Az ÁNTSZ miért beszéli le a magyarokat, hogy hővisszanyerő, 
hőújrahasznosító átpárlással (desztillálás) a mezőgazdasági trágya- s kártevő irtó vegyszerektől és a 
szennycsatornákkal az ivóvíz gyártáshoz használt folyókba juttatott mérgektől és fertőző vírusos 
állati és emberi ürüléktől biztonságosan megtisztítsák a vezetékes- vagy a kerti kútból vett ivóvizet? 

Szeretném személyesen is megbeszélni Veled és dr. Fazekas Sándor miniszter úrral a fentieket, ha 
bármi kétségetek van megállapításaim és megoldási javaslataim megalapozottságával kapcsolatban. 
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Üdvözlettel: 
Tejfalussy András

(tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/



