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A Váci Vízmű Buki-szigeti nyersvíz kútjában BEMÉRT nagy mennyiségű mérgező növényvédőszer
ügyét jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében tovább vizsgáltam.

Meg kell állapítanom, hogy a mellékelt bizonyítékok alapján jogosan felvethető a hazai kormányok
szintjén szervezett programozott ivóvíz mérgezéssel és sózás elrontással folytatott fajirtás gyanúja.

Országunk egész magyar lakosságának az egészségbiztonságát képes veszélyeztetni, hogy a Váci
Városi Rendőrkapitányság által is kezdeményezett bűnügyi nyomozást egy Pest Megyei Ügyészségi
csoportvezető megakadályozta (melléklet-1) , annak ellenére, hogy nyilvánosságra került, hogy a
KÖJÁL szerint az ország ivóvizeinek kb. a fele nem felel meg az egészségvédelmi előírásoknak
(melléklet-2), és hogy Dr. Darvas Béla növényvédelmi szakértő professzor és társai a Váci Vízmű
Buki Szigeti nyersvíz kútjából vett vízmintákban az Európai Unióban megtűrt legtöbbnél több ezer
százalékkal több mérgező növényvédőszert mértek a vízműtől és ÁNTSZ-től független akkreditált
laboratóriumokban (melléklet-3). Ha egy Váci Vízmű nyersvíz kút ennyire mérgezett és a vízmű
technológiákkal nem méregteleníthető vizét rányitják a vízvezeték hálózatra, a csapvizet fogyasztó
lakosság  tömegei  lesznek  betegek.  Emlékeztetek  a  miskolci  kalici  vírus  szennyezésre,  amit  a
szokásos klórmennyiség tízszeresével sem tudtak hatástalanítani. 

A nyomozást megakadályozó ügyész egyébként azzal is csalt, hogy beírta a hamis határozatába,
hogy bíróságon elmebetegnek nyilvánítottak. Megjegyzem az ügyészek hazudozásait a köztársasági
elnökök is fedezik, akik 1997 óta híresztelik felőlem egy hivatalos iratukkal, hogy a rendszerváltás
előtt gondnokság alá helyeztek. Nem nyugszanak bele, hogy bár próbálkoztak, de nem sikerült. Ezt
okiratilag is bizonyítja a folytonos választójogom (melléklet-4), és az autóvezetői jogosítványom is.

Mellékelem  „A vízügyi  alap  működésének  a  pénzügyi  gazdasági  ellenőrzéséről”  szóló  Állami
Számvevőszéki 1997-évi jelentésnek az adott ügyre is vonatkozó szakértői megállapításait, amelyek
konkrét vízszennyezési botrányok ismertetésével bizonyítják a vízminőség ellenőrzés hiányosságait
(pl. a vírusszennyezést se ellenőrzik) és a víztisztaság ellenőrzés folyamatos romlását (melléklet-5). 

Kiderítettük, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) hamisan terjeszti
a  saját  honlapján  is,  hogy mérgező  a  desztillálással  teljesen  megtisztított  ivóvíz,  és  hogy csak
túlszennyezetthez hozzákeverve használható ivóvízként (melléklet-6). Kiderítettük, hogy a Ringer
oldat szerinti víz-, nátriumklorid-, kálium dózisarányban (víz : konyhasó = 110, nátrium : kálium =
30) étkezés esetén is gyógyhatású a tiszta desztillált víz és a tiszta konyhasó és kálium, s hogy a
Salsol infúzióban csak tiszta desztillált víz és tiszta konyhasó van! (melléklet-7). A vérben napi 3
liter desztillált víz mellé 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot optimális bejuttatni. Minden
orvos ezt tanulta, kell tudja. A többségük azért hallgatja el, mert a kormányzat a rendesen sózott
élelmiszert előállítókra kivetett „Chipsadó” bírságból a fizetésük emelését ígérve korrumpálta őket?

Kiderítettük, hogy az okozza az elektrolit problémát, amit ráfogtak a tiszta desztillált vízre, hogy az
ÁNTSZ javaslatára a kormány „Nemzeti Stop Só Program és Menzareform” elnevezésekkel napi
max. 5 grammra korlátozta a konyhasó pótlást és 4,7 grammnál több napi kálium pótlásra bíztat fel,
és konyhasó helyett Star kosher tanúsítvánnyal patkányméreg kálisót is árusítanak étkezési sóként.
Mindezt a hazai Élelmiszer törvény és MSZ „Étkezési só szabvány” tudatos elrontása alapozta meg.

Csatolok egy Verőcei Önkormányzat által írt levelet (melléklet-8), s a zsidókat a gyógyító desztillált
víz ivásunk és fiziológiás sópótlásunk akadályozásával fajirtásra felbiztató ószövetségi és talmudi
törvényszövegeket, amelyek ma is ellenünk uszítják a talmudista terrorista szemitákat (melléklet-9).
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Melléklet-1:
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Melléklet-2:
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Melléklet-3:
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Melléklet-4:
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Melléklet-5:
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Melléklet-6.
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Melléklet-7:

Papp
Lajos
beszél a

káliummal mérgezett sókról: https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M
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Melléklet-8:
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Melléklet-9.

BIBLIAI TÖRVÉNYEK ÉS CSELEKVÉSI MINTÁK

  

   
                                                                                          BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE

      

TALMUDI TÖRVÉNYEK ÉS CSELEKVÉSI MINTÁK

Taanith 10 a. lap:

Baba kamma 93 b. lap:
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Lázár János Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszternek azzal küldöm meg a fenti dokumentumot,
hogy:

1./Azonnal állíttassa le a tiszta desztillált víz és a Ringer infúziós oldat szerint dózisarányokkal
étkezési úton a vérbe juttatott élettanilag optimális víz-konyhasó-kálium dózisarányok mérgezőnek
híresztelését!

2./Büntesse meg a jelen fajirtási bűnügy vallási hátterének a kiderítése és a talmudista terrorista
szemita fajirtásra felbiztató vallási törvények hatályon kívül helyezésének az általam – a zsidóság
védelmében  is  -  javaslása  miatt  engem  hivatalos  iratban  rágalmazó,  fenyegető  helyettes
államtitkárát!

3./Haladéktalanul  intézkedjék,  hogy a  magyar  lakosságot  naponta  mindenhol  világosítsák  fel  a
csapvíz tényleges műtrágya-, növényvédőszer-, ipari vegyszer- és fertőző vírus szennyezettségéről!

4./Lássák el állami támogatással energia újrahasznosító korszerű háztartási ivóvíz desztillálókkal a
magyar lakosságot, elsősorban az arzénnel is szennyezett vízbázisokkal veszélyeztetett területeken!

5./Valamennyi  élelmiszer  üzletben  kötelező  legyen  árusítani  a  gyógyszerkönyvi  tisztaságú,
káliummentes étkezési konyhasót!

6./Irattassa rá mindegyik élelmiszerre azok tényleges víz-, konyhasó és kálium tartamát, s a Ringer
oldatnak megfelelő, a vérszérum számára optimális étkezési víz- konyhasó és kálium dózis ajánlást!

7./Azonnal tiltassa be a kálisóval kevert étkezési sókat, és tüntettesse el Star kosher tanúsítványos
(BONSALT) és a többi kálisót tartalmazó (VIVEGA, SARA LEE, Nyírtassi,  stb.) „sók”étkezési
sóként árusítását lehetővé tevő Élelmiszer törvény és az MSZ (magyar szabvány) hamis szövegeit! 

Miután a verőcei önkormányzati képviselő testület a Váci Vízművekkel jóviszonyának a megtartása
érdekében leállította a fenti oknyomozást, azt a verőcei lakosság érdekében, jogos védelem (Btk.) és
megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében folytatva, ezen közérdekű bejelentésnek és közérdekű
kárelhárítási javaslatnak tekintendő iratot természetesen Verőce Önkormányzatának is megküldöm.

Verőce, 2017. 01. 29.

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
korábbi országgyűlési és önkormányzati 
megbízott szakértő

18/17. lap, 2017-01-30, Kód: programozhato-ivovizmergezes-es-sozaselrontas-170129



feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Lázár János <janos.lazar@parlament.hu>

másolatot kap:
Bethlen Farkas <polghiv@veroce.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu

titkos másolat: . . . .
dátum:2017. január 29. 23:55

tárgy:
A Váci Vízmű Buki-szigeti nyersvíz kútjában BEMÉRT nagy mennyiségű mérgező növényvédőszer 
ügyét jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében tovább vizsgáltam.

küldő:gmail.com

Továbbküldés-1:

feladó:András Tejfalussy<tejfalussy.andras42@gmail.com>
címzett:"Másolatot kap: orfktitkarsag@orfk.police.hu" <orfktitkarsag@orfk.police.hu>

titkos másolat: . . . . . . . . . 
dátum:2017. január 30. 0:02

tárgy:
Fwd: A Váci Vízmű Buki-szigeti nyersvíz kútjában BEMÉRT nagy mennyiségű mérgező 
növényvédőszer ügyét jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében 
tovább vizsgáltam.

küldő:gmail.com

18/18. lap, 2017-01-30, Kód: programozhato-ivovizmergezes-es-sozaselrontas-170129


