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Tisztelt Elnök Úr!
Javaslom Kamarájuknak a következők meggondolását, az Ön 2008. 01. 29-i előadásán általam Önnek átadott
www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkon megtalálható tudományos ellenőrző mérési és tankönyvi
dokumentumok, bizonyítékok alapján:
Valószínűleg sokkal többen és szívesebben támogatnák a Magyar Orvosi Kamarának a magyar orvosok
érdekében folytatott harcát, ha megbizonyosodnának arról, hogy Önök is, pl. az Orvosi Hetilap útján,
harcolnak a szennycsatornákból származó ürülék klórozástól nem elpusztuló fertőző vírusait és számos
mérgező vegyi anyagot is, pl. sok arzént stb. tartalmazó vezetékes ivóvizeket desztillálás (tisztító, fertőtlenítő
átpárlás) nélkül inni ajánló Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kiadványait, pl. az internetes
honlapját szerkesztők ellen, ha harcolnak a „konyhasó-pótlóként” ételízesítésre alkalmazott (pl. „Redi-Só”,
„Vivega”, „Sejtsó” stb.) mérgező káliumvegyületekkel mérgezett ételek és italok fogyasztására a
Családorvosi Lap útján rábeszélők ellen, ha harcolnak a - talajt, a talajvizet és a növényeket is mérgező
káliumvegyületekkel műtrágyázás következtében - mérgezőre nőtt káliumtartalmú növények termése mind
nagyobb mennyiségben fogyasztására buzdítók ellen, ha harcolnak a genetikai okokból eleve veszélyesen
sok káliumot tartalmazó szója, banán, búzafű stb. ételek és italok nagyobb mennyiségben fogyasztására
minisztériumi, természetgyógyászati, „biobolti”, (lásd Vivega-termékreklámok) útján is felbíztatók ellen, ha
harcolnak a szív számára optimális nátrium-kálium tartalmú Ringer fiziológiás infúziós oldat káliumtartalmát
az Orvos Továbbképző Intézet kiadványában is a fiziológiás többszörösére növelni ajánlók ellen, ha
harcolnak az étkezési konyhasópótlás fiziológiásnál sokkal kisebbre csökkentésére rábeszélők ellen, ha
harcolnak a vér-káliumtartalom laborértékek hamis kiértékelését okozó „7 mmol/liter”, vagyis életveszélyt
okozóan hamis hyperkalaemia-küszöbértéket belgyógyászati orvosi tankönyvvel elhitetők ellen, ha
harcolnak az emberi szervezett által igényelt nátriumot és káliumot a vér fiziológiás nátrium-kálium aránya
helyett a sejteknek a vérével ellenkező belső nátrium-kálium aránya szerint pótoltató, s az ezúton
félrevezetett magyar lakosságnak életrövidítő, kínzó betegségeket, meddőséget, vagyis népfogyással járó
tömeges kipusztulást okozó egyes megtévedt tudományos kutatók, tanárok, orvosok, gyógyszerészek,
természetgyógyászok, életmód-tanácsadók és papok ellen, s a magyarok élőhelyeit, ingatlanait
„véletlenszerűvé” tett, álokoknak tulajdonított „természetes népfogyás” előidézésével tervszerűen,
legolcsóbban felvásárló, „Magyarország felvásárló” tőkés profitérdekeltségek ellen.
Budapest, 2008. 04. 22.
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Az a tény, hogy Dr. Éger István a fenti közérdekű javaslatomra csak azzal reagált, hogy megkért ne
küldjek neki több levelet, azt valószínűsíti, hogy a Magyar Orvosi Kamara a szennyezett ivóvízzel,
nátriumhiánnyal és kálisóval gyilkoló orvosok érdekképviselete.
Budapest, 2016. december 25.
Tejfalussy András
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Tisztelt Feladó!
Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium levelezőrendszere,
megérkezett azugyfelszolgalat@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!
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