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Közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon

Tisztelt Polgármester Úr!      Közérdekű kárelhárítási intézkedés

Miután  2004.  december  14-én  a  Verőcei  Önkormányzat  képviselő  testülete  visszavonta  a  szakértői
megbízásomat, mert nem tetszett a DMRV Váci Városi Vízműveknek, hogy vizsgáltam a vezetékes ivóvizük
megbízhatóságát, megbízás nélküli ügyvitel keretében folytattam a vízmű és az ANTSZ laboratóriumai és
a tőlük független, de akkreditált laboratórium mérései közötti ellentmondás (2. melléklet) okai tisztázását.
Ennek alapján az alábbiakról tájékoztatom Önt, aki a verőcei ivóvíz mindig tisztaságának legfőbb felelőse:

1. Az egykori KÖJÁL mérései, országos átlagban, és  Pest megyében is, kb.  50%-ban szabványsértőnek,
azaz egészségre veszélyesnek találták a hazai ivóvizeket (1. melléklet)

2. Miután a DMRV-től és az ÁNTSZ-től is független növényvédőszer vizsgáló akkreditált laboratóriumokban
az európai határértékhez képest kb. 10.000%-kal több mérgező növényvédőszert mértek a DMRV váci, Buki
szigeti nyersvíz kútjában, a vizsgálat eredményét publikáló szakértőt nyilvánosan „lehordták” (2. melléklet).

3.  A parton alkalmazott  növényvédő szerek csak azok alkalmazása után,  és  csak egy ideig mérhetők a
Dunából készített ivóvízben. Nagyon ritka mintavételt alkalmaznak (1. melléklet), Valószínűleg a DMRV és
az ÁNTSZ a növényvédőszeres szennyezés levonulása után vette a vízmintákat, szemben a növényvédőszer
tartalmat ellenőrző kutatókkal, akik a vízmintákat nyilván a növényvédőszer alkalmazások idején vették.

4. A Dunát a szennycsatornákkal bejuttatott háztartási szennyvizek is szennyezik, amelyekben időnként (pl. a
járványok idején) az emberi ürülékből bejutott fertőző vírusok is lehetnek. Egy a VITUKI-nál is dolgozott
tudós  ismerősöm utánanézett,  hogy hatástalaníthatók-e  klórozással  a  szennyvízben lévő ürülékből  (vagy
akárhonnan)  származó  fertőző  vírusok.  Szerinte  a  vírus  élettelen  DNS  töredék,  amit  képtelen
hatástalanítani a klórozás. Ezt igazolja az is, hogy amikor kalici vírus jutott be a szennyvíztárolóból Miskolc
város  vízvezeték  rendszerébe,  s  emiatt  mintegy  3000 embert  kellett  kórházi  kezelésben  részesíteni,  a
szokásosnál tízszer több klórral fertőtlenítés is hatástalan volt a nem élőlény (!) vírusokkal szemben.

5. A magyar emberek átlagélethossza az összes környező országbeli ember átlagélethosszánál rövidebb! A
hiányos ivóvíz tisztaság ellenőrzés egészen biztosan az egyik fő oka, de más eltitkolt  fő okai is vannak,
amelyeket -- biológiai hatás mérések alapján – ugyancsak én derítettem ki a munkatársaimmal. A további,
szintén eltitkolt (1), (2), (3) fő okai: Nobel díjat kaptak 1950-ben (6. melléklet), akik bemérték a folyamatos
káliumtúladagolás (1) és hiányos konyhasó pótlás (2) életrövidítő betegségeket, magas vérnyomást is okozó,
nemzőképesség tönkretevő, fajirtó hatását! 1950 óta rábeszélik, és újabban rá is kényszerítik a magyarokat
(a „Nemzeti” Stop Só Program, Menzareform és Chips adó bevezetésével), hogy az egészségesnél tízszer
több káliumot és ötödénél kevesebb konyhasót fogyasszanak. Mindazt mérgezőnek híresztelik, ami segítene
kiürítenünk a szervezetünkből a mérgező többlet káliumot (3). Vagyis a tiszta desztillált vizet, a napi 15-25
gramm tiszta konyhasót, és a savanyúságokat is. Rábeszélnek, hogy „lúgosíts”! De a cukrozást is tiltják, ami
azzal segítene a szervezetünknek a mérgezés elhárításában, hogy a cukor miatt a sejtek egy ideig kivonnák a
vérből a szívmérgező kálium többletet, időt biztosítva a veséknek a szervezetet megszabadítására a fajirtó
kálium többlettől: www.tejfalussy.com, email könyv 1., 52., 58. 101., és Videó 8., 10., 61. és MEHNAM.

Követelje meg a  vízminőség  folyamatos ellenőrzését,  minden olyan szennyezőre, amelyik előfordulhat,
ideértve a fertőző vírusokat is.  Szervezze meg a lakosság háztartási ivóvíz desztilláló gépekkel ellátását.
Hívja fel a figyelmet a desztillált vízzel párhuzamosan szükséges tiszta konyhasó pótlásra, étkezésnél is
alapul véve a nagy tisztaságú desztillált vízből és tiszta konyhasóból álló SALSOL infúziónál alkalmazott víz
és  só dózisokat  (3.  melléklet).  Hívja  fel  a  figyelmet,  hogy  a  káliumnak a  desztillált  víz  és  konyhasó
dózisaihoz képest a Ringer infúziós oldat dózisai (4. melléklet) szerint optimális a pótlása, és a vérbe 1 órán
belül bejutó 1 vagy 2 grammnál több kálium előtte egészséges felnőtteket is megmérgez (hyperkalaemizál)!
(5. melléklet). A túladagolt kálium életrövidítő és nemzőképesség rontó hatását lásd a Nobel díjasok mérései
alapján (6. melléklet)!  7. melléklet: Az ellentmondásos nátrium és kálium határértékek ellen dr. Marosi Pál
ny. gyermekgyógyász főorvos által a Magyar Orvosi Kamarához benyújtott  közérdekű bejelentés. (A 7.
melléklet mellékleteit nemsokára a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatában lehet majd megnézni.)
Hívja fel a figyelmet: az izraeli Haarec lap a káliummal mérgeztetés okán jósolja a kipusztulásunkat! 
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Budapest, 2018. július 20.     

Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök (a  munkadíjnak  adók ellenében beszámítását  kérve,  a   Ptk.  alapján
megbízás nélkül kárelhárítást folytató méréstani szakértőként), 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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