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Tisztelt Miniszter Úr!

Parlamenti szakértőként mérések alapján vizsgáltam a magyar lakosság gyorsuló kipusztulásának az 
okait. Egyik megbízóm Dr. Kovács Pál, az országgyűlési szociális és egészségügyi bizottság titkára 
volt, a későbbi egészségügyi miniszter. A kálisóval termőföld és lakosság mérgezés betiltására vele 
készített  interpellációt  a  mérgezésért  bűnügyi  felelősséget  viselő  (3)  miniszter  elutasíttatta  az 
Országgyűléssel, és amikor a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.B.24.211/1993/2. végzése alapján 
az ügyészség nyomozást indított és a rendőrség beszerezte a szájon át bejuttatott 1-4 grammnyi 
kálium vesemérgező hatását egyértelműen bizonyító klinikai hatás kalibráló mérések eredményeit, a 
mérgező dózis sokszorosát is még nem mérgezőnek hazudták a rendőrség szakértői, akik a mérgező 
dózisok addigi alkalmazását is csalók szervezők voltak. További nyomozással azt is kiderítettük, 
hogy az ételekkel kálium túladagolás, nátriumot hiányosan pótlás, és az ivóvíz tisztítás akadályozás, 
vegyi fegyverek. 

Ilyen vegyi-biológiai fegyver pl. az interpelláció előtt a „konyhasó pótlására” a gyógyszertárakban 
árusított kálisó, a, REDI-Só. Valójában a vérkeringés fennmaradásához szükséges NaCl konyhasó, 
semmivel sem pótolható. Hamis fogalom használat, hogy a sós ízt pótlását a konyhasó pótlásának 
tüntetik fel. Ma már el vannak árasztva a mérgező káliumdózist bejuttató „sókkal” a hazai boltok. 
pl. ilyen a csökkentett nátriumtartalmú VIVEGA, Bad Ischler, Sale Marino, Norbi-Update, Horváth 
Rozi sók, Bonosal, Bonsalt. Számos más só is sérti a kálisót valamennyi étkezési célra használt  
sóban tiltó magyar szabványt, de ezek alkalmazását miniszteri (élelmiszer)rendelettel megengedték. 
Hamisak az összetétel jelzések is, pl. nincs olyan összetétel, hogy bányasó, vagy tengeri só. Mind a 
bányákban, mint a tengervíz lepárláskor különböző helyeken vannak  a különféle sók, tehát nem 
csak a konyhasó tengeri só, hanem a kálisó, a brómsó is tengeri só. A szabvány legalább 97% NaCl 
tartalmat ír elő mindegyik étkezési (célra használt) sóban, ezt a tisztaságot frakcionált kristályosítás 
tudja biztosítani.

Az élelmiszerek nátrium/kálium arányának a megváltozása megöli az élőlényeket. Az izraeli Holt 
tenger is emiatt lett élettelen. Az is betegítő, életrövidítő hatású, hogy a magyar lakosság többsége 
szennyezett  vizet  iszik,  mert  az  állami  szervek  a  desztillálással  méregtelenített  tiszta  ivóvizet 
életveszélyesen mérgezőnek tüntetik fel. Ennek a csalásnak is szóátértelmezés az alapja, átnevezték 
a konyhasóhiányt „vízmérgezésnek”. Szinte ingyen lehetne megtisztítani az ivóvizet, ha ellátnák a 
háztartásokat az olyan ivóvíz desztillálókkal, amelyek a vízgőz vízzé visszahűtésnél erre megfelelő 
hőszivattyúval visszanyert hőenergiát visszatáplálnák a vízforraló edénybe. (All Rights Reserved!)

Lényegében az alább felsorolt, olcsón, egyszerűen elhárítható vegyi fegyver használatokról van szó:
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I. Ritkán és kevés szennyezőfélére ellenőrzik méréssel a vezetékes ivóvizet, miközben egyre több 
mezőgazdasági és ipari vegyszer, emberi, állati ürülék jut be az ivóvízgyártáshoz használt folyókba.

II. Akadályozzák a gyógyhatású tiszta desztillált víz ivást.

III. Egészségrontóra csökkentették az étkezési konyhasó (nátrium- és klór) pótlást, és „túl soknak”, 
mérgezőnek hazudják a tiszta NaCl konyhasóval élettanilag optimális (fiziológiás) mértékű Na- és 
Cl pótlást. 

IV. Az élelmiszerek káliumtartalmát a fiziológiás szükséglet sokszorosára, mérgezőre növelik és a 
mérgezően sok káliumot egészségvédőnek hazudják.

V. Olyan élelmiszer adalék korlátozatlan használatát is engedélyezték, mint a „timsó”, (pl. kálium-
alumínium-szulfát), pedig ez alumínium vegyület, amely tönkreteheti a bélrendszert és az agyat is!

VI.  Megfelelő desztillált  víz  kúrával  és  fiziológiás  Na-  és  K pótlással  a  rákbetegek kb.  98%-a 
sikeresen meggyógyítható lenne ahelyett, hogy a kemoterápiával, kb. ilyen %-ban elpusztítják őket.

VII. Az I-VI. szerinti egészségkárosításokat letagadják és azoknál sokkal kevésbé, sokkal ritkábban 
egészségkárosító anyagok és környezeti hatások elleni védekezéseket szerveznek, állítanak előtérbe.

Kissé bővebben

I.

Ritkán és kevés szennyezőfélére ellenőrzik méréssel a vezetékes ivóvizet, miközben egyre több 
mezőgazdasági  és  ipari  vegyszer,  emberi,  állati  ürülék jut  be az ivóvízgyártáshoz használt 
folyókba.

Hazánk több mint 3000 településén évente csak kb. 128.000 vízmintát vesznek összesen. Ez azt 
jelenti, hogy településenként kb. 8 naponta 1 db-ot. Például a KÖJÁL (újabban: ÁNTSZ) 1987-es 
mérései szerint az ivóvízminták nagy hányada tűrhetetlen szennyezettségű volt (Pest megyében a 
több, mint 50%-a). Egy Állami Számvevőszéki vizsgálati jelentés szerint a hazai ivóvíz tisztasága 
és  az  ellenőrzöttsége  is  egyre  romlik.  Fertőző  vírust  és  számos  méreganyagot  egyáltalán  nem 
figyelnek a méréseik. Közben egyre több szennycsatornával egyre több fertőző vírust és vegyszert 
koncentrálnak  az  ivóvízgyártáshoz  használt  folyókba.  Amikor  akkreditált,  a  vízműtől  független 
növényvédelmi  laboratórium  végzett  ellenőrző  mérést  egy  vízműkút  nyersvizében,  az  Európai 
Unióban megengedettnél kb. 8000%-kal több növényvédőszert talált.  Ugyanezt a szennyezést az 
ÁNTSZ labor és a Vízmű Labor „nem észlelte”.  Egy másik vízmű vize rákkeltő hatású, túlzott 
diklóretilén tartalmát sem jelezte a vízműlabor és ÁNTSZ laboratórium. A vízmű vízéből készült 
sör méregtartalmát ellenőrző, a vízműtől független, akkreditált amerikai laboratórium vette észre. 

II.

Akadályozzák a gyógyhatású tiszta desztillált víz ivást

1. A magyar lakosok tiszta desztillált ivóvízhez jutását, a tiszta desztillált víz ivást elsősorban azzal 
akadályozzák, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) honlapja azt a 
hazugságot terjeszti, hogy a tiszta desztillált víz ivás életveszélyes vízmérgezést okoz. Átnevezték  
vízmérgezésnek a hiányos konyhasó pótlás miatti víz/só arány változást. 
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Ténylegesen csak napi 15 liter víz konyhasó pótlás nélkül fogyasztása esetében jelentkezik a „tiszta 
ivóvíz mérgezőségének” hazudott  relatív konyhasó hiány.  Kipróbáltam. Jobban éreztem magam, 
amikor semmit sem ettem és 2 óránként megittam 4 dl tiszta desztillált vizet, napi 3,6 litert. A 4. nap 
közepénél, vagyis kb. 15 liter desztillált víz tisztán elfogyasztása után, elkezdtem úgy érezni, hogy 
„száraz a szám”. Ezután néhány adag desztillált vizet tiszta NaCl-dal megsóztam, elmúlt a relatív 
sóhiány okozta „szájszárazság”. 

2. Miért akadályozza a hazai kereskedelem a tiszta desztillált víz otthoni előállításához szükséges, 
korábban kapható 1 kW-os villanyrezsó beszerzését? Miért tűnt el? Remélhetőleg nem azért, mert 
felajánlottam a kormánynak, hogy gyártassa az illetékes önkormányzatokkal, azok vállalkozóival az 
arzénmérgezett  ivóvízzel  gyilkolt  1,3  millió  magyar  állampolgár  mérgezéstől  mentesítésére  az 
általunk kifejlesztett energia-újrahasznosító DVÍZBOILER háztartási ivóvízátpárlókat, amelyekhez 
az 1 kW-os rezsó az optimális! (Újabban csak 1 kW-osnál nagyobb teljesítményű rezsót árusítanak. 
Ezek folyton ki-be kapcsolgató hőfokszabályozója zavarja a lakás elektromos hálózatát.  A ki-be 
kapcsolgatás következtében összességében kevesebb hőt adnak le, mint a korábbi 1 kW–os rezsók. 
Vagyis  az  1  kW-os  rezsó  eltűnése  –  valakik  örömére,  hasznára  -  versenyképtelenné  teszi  a 
DVÍZBOILER-t az energiát nem újrahasznosító, csak külföldről behozható desztillálókhoz képest.) 

3. Az Izraeli törvénykönyv, Talmud előírja, hogy titkolniuk kell, hogy csak a tiszta desztillált víz 
„hasznavehető”„ivóvízként”,  lásd:  Taanith  10  a.  lap.,  s  ezzel  azt  is  eltitkoltatja,  hogy  a  tiszta 
desztillált ivóvíz a megfelelően „sózott kenyér”-rel együtt általános gyógyhatású, lásd: Baba kamma 
93 b. lap, s így pl. a rákbetegek is csak ezek megfelelő alkalmazásával gyógyíthatók meg sikeresen.

III-IV.

Egészségrontóra  csökkentették  az  étkezési  konyhasó  (nátrium-  és  klór)  pótlást,  és  „túl 
soknak”, mérgezőnek hazudják a tiszta NaCl konyhasóval élettanilag optimális (fiziológiás) 
mértékű Na- és Cl pótlást. 

Étkezésnél is optimálisak élettanilag a Ringer fiziológiás infúziós oldat szerinti víz, nátrium, kálium 
és klór dózisok. (Például napi 2 liter desztillált víz + 18 gramm NaCl konyhasó + 0,6 gramm KCl 
kálisó). Vagyis a víz/NaCl=110, Na/K=30 dózisarány. Ehelyett a „Nemzeti sócsökkentési program” 
a napi 2 gramm nátrium és 4,7 gramm kálium dózisokat hazudja optimálisnak, vagyis az Na/K=0,43 
arányt. Forgalomban lévő tankönyvek szerint, veszedelmesen mérgező, ha ha egy óránál rövidebb 
idő alatt (bárhonnan) 1-2 grammnál több kálium jut be a vérbe, vagy 24 órára elosztva összesen 11 
gramm, és az is torzítja az egészséges felnőtt EKG-jét, ha étkezéssel 24 órán belül 3-4 grammnál 
több káliumot evett-ivott meg. 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik a Nemzeti Sócsökkentési Program
szerinti változtatás vese- és szívrontó, magas vérnyomást okozó, életrövidítő és ivartalanító hatását 
állat- és emberkísérletekkel bebizonyították, vagyis tudatosan teszik tönkre a magyarok egészségét!

V.

Olyan élelmiszer adalékok korlátozatlan használatát  is  engedélyezték, mint a „timsó”, (pl. 
kálium-alumínium-szulfát),  amelyek  alumínium  vegyületek,  kikészítik  a  gyomor  és 
bélrendszert  és  az  agyat!  (A tímárt  a  bőrök  kikészítésére,  élettelenné  tételre  általa  használt 
timsóról nevezték el tímárnak.)
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VI.

Megfelelő  desztillált  víz  kúrával  és  fiziológiás  Na- és  K pótlással  a  rákbetegek kb.  98%-a 
sikeresen meggyógyítható lenne ahelyett, hogy a kemoterápiával, kb. ilyen %-ban elpusztítják 
őket.

VII.

Az  I-VI.  szerinti  egészségkárosításokat  letagadják  és  az  azoknál  sokkal  kevésbé,  sokkal 
ritkábban egészségkárosító anyagok és környezeti hatások elleni védekezéseket szerveznek, 
állítanak előtérbe. 

Az általam és tudományos méréstani szakértő társaim által 1979-től kezdve – később részben Dr. 
Illés Zoltán KvVM helyettes államtitkári megbízottjaként - felderített I-VII. vegyi-biológiai fegyver 
alkalmazás részletes  bizonyítása,  nagyszámú  méréstani  és  bűnügyi  bizonyítéka  megtalálható  a 
www.tejfalussy.com honlapomon, s az ott megtalálható korábbi tudományos honlapjainkon, ezeket 
itt ezért nem csatolom.

Életrajzom is  megtalálható  a  honlapomon,  ill.  a  nagyszámú nemzetközi  hatáskalibrálási  mérési 
szabadalmam is, valamit az a sok rágalom és egyéb retorzió bizonyítéka is, amivel a közérdekből 
végzett feltalálói és kárelhárítási tevékenységeimet akadályozni, s eredményeimet ellopni próbálják.

Kérem, hogy 15 munkanapon belül szíveskedjék jelezni, ha hajlandó együttműködni velem a fenti 
vegyi fegyver használatok megszüntetésére, és vagy szíveskedjék megindokolni, ha nem érdekelné. 

Válaszának 15 napon túli elmaradása jelen közérdekű bejelentésem vizsgálatát és a kárelhárításban 
együttműködési ajánlatom elutasítását jelenti, ez esetben másfajta kárelhárítási megoldást keresünk.

Verőce, 2013. 11. 14.   

Üdvözlettel:

Tejfalussy András
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