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Magyarirtó migráltatási technika
1.

2.

A nátrium és kálium étkezési pótlását az élettanilag optimális 30 : 1 
dózisarányról 2 : 4,7-re változtatták, amivel életrövidítővé és

és ivartalanítóvá mérgezik a magyarok élelmiszereit.

Az  élettanilag  optimális víz:  nátrium  :  kálium  dózisarány a  vérbe  közvetlenül  
beadható, a vérszérum nátrium : kálium =  30 : 1 aránya szerinti  Ringer infúziós 
oldati víz : konyhasó = 110 és nátrium : kálium = 30 : 1 dózisarányoknak felel meg,  
étkezésnél is. A Ringer  3 liter desztillált vízzel  12 gramm nátriumot és  0,4 gramm 
káliumot pótol  1 nap alatt.  Ezzel  szemben,  a magyarokat irtó  bűnszervezet a vér  
nátrium : kálium arány kiegyensúlyozását hazudva „Nemzeti Stop só programként”, 
s „Chips adóval” büntetve az ellenállókat, napi max. 2 gramm nátrium és min. 4,7 
gramm  kálium  pótlására  biztatja  fel,  kényszeríti  rá  a  magyarokat,  s  a  „Chips  
adóból” fizetésemelést ígér az orvosoknak, hogy korrumpálja őket. Ez népirtás!!!!
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 A KÁLISÓVAL NEM MŰTRÁGYÁZOTT 
FŰSZERPAPRIKÁK TÚLÉLTÉK AZ ASZÁLYT,
   A KÁLISÓVAL MŰTRÁGYÁZOTTAK NEM

A talajműtrágyaként használt vízoldható kálium vagy nátrium tökreteszi a növények stressz  
elviselő képességét. Az alábbi kísérlet során mesterséges aszályt hoztunk létre egy fóliasátorban.  
A kálisóval műtrágyázott növények kipusztulnak, amikor a kálisóval nem műtrágyázott növények  
még élnek! Az Európai Unió azért tiltja az utak konyhasóval jégtelenítését, hogy a nátrium ne  
ártson az út menti növényeknek. Mégis számos kiadványban ma is „műtrágyaként” szerepeltetik,  
lásd: 

 http://kfg.hu/~peti/kemia/1984-2000/01-/RESZEK/B/kemi85am.htm
“ I.
 

1.        Alkálifémek, alkáliföldfémek és vegyületeik
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Alkálifémek, alkáliföldfémek és vegyület
 

-  Alkálifémek: I. főcsoport elemei, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr                                                 
elektronszerkezetük: ns1, legkülső héjon 1 vegyértékelektron van → könnyen képeznek egyszeresen + ionokat.
Pl.: Na: 1s2 2s2 2p6 3s1
Fémrácsot alkotnak, szabályos rendszerben kristályosodnak.                                          
Lángfestésük jellemző színű pl. Li-vörös, Na- sárga, K- fakóibolya.
-  Alkálifémek reakciói:
   nagy reakcióképességűek → elemi állapotban nem találhatóak vízzel, heves reakcióba lépnek, a vizet bontják,

    
 
-  Vegyületeik:                                                                                                                      
  - kősó v. konyhasó – ételeink sózása

  - kálisó – műtrágya
  - szóda,  : kristályszóda

  - hamuzsír – növényi hamuból
  szódabikarbóna – sütőporban, gyomorsav megkötése
  - analitikai alapanyag 

  - húsok konzerválása
  - glaubersó – gyógyászat   (nátriumszulfát)

  - műtrágya, üvegipar ...”
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MAGYARORSZÁGON A „40%-OS KÁLISÓ”
 HAMIS NEVŰ „MŰTRÁGYÁBAN”  60% KÁLISÓ + 

26% KONYHASÓ VAN MEGENGEDVE  
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A konyhasóval történő műtrágyázás hivatalos bizonyítékai: 

- Mezőgazdasági  Kemizálási  Kézikönyv, Műszaki  Könyvkiadó  (1971)  Főszerkesztő:  Dr.  Szántó  
András.

53 oldal - 3.3.2.3. / „Káliumműtrágyák 40%-os kálisó. Összetétel: 60,1-66,5% KCl (kálium-klorid), …  
kb 26% NaCl (nátriumklorid)” – konyhasó.
55.  oldal  „Kamex.  Összetétel:   60,1-66,5%  KCl  (kálium-klorid),  …  19%  NaCl  (nátriumklorid)”  – 
konyhasó.

- Növény Táplálás Zsebkönyve,Mezőgazdasági Kiadó (1983) Szerkesztette: Búzás István
215.  oldal  „Az egyszerű műtrágyák kémiai  összetétele és egyéb adatai  (folytatás)  táblázat”  Káli  
műtrágyák. 031-035 sorszám alatt ugyancsak megtalálhatók a fenti összetételű Kálium-klorid (KCl) 
műtrágyák, amelyekben konyhasó is van. 

- Mezőgazdaság Kemizálása,   előadás,  poszterek című anyagban,  Nehézvegyipari  Kutató Intézet, 
Veszprém. Keszthely 1987.
- 95 oldal: A szulfát és az - összes só felhalmozódása a talajprofilban tartós műtrágyázás hatására 
című  eladásanyag  (  Dr.  Németh  Tamás  tudományos  munkatárs  és  Dr.  Kádár  Imre  tudományos 
főmunkatárs) ugyancsak hivatkozik a 40%-os kálisó 10% Na és 45% Cl (= 26% NaCl), vagyis konyha só  
tartalmáról.
- PANNON  TRADE Vállalkozó  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  dokumentációja  szerint:  … 
„ Hazánkban a kálium-klorid  kálisók felhasználása a legnagyobb volumenű. A 40, 50 valamint 60%-os 
kálisó összetételében ugyancsak nem a koncentráció az egyetlen különbség. A 40%-os kálisó ugyanis  
mintegy  21%-ban  tartalmaz  még  NaCl-ot  is,  …”  (vagyis  konyhasó).  Írta  Dr.  Tóth  Zoltán  Veszprémi 
Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely, Fölműveléstani Tanszék.
- Növényvédő  Szerek  Termésnövelő Anyagok  Készült  a  Fölművelésügyi  Minisztérium 
Agrárkörnyezetgazdálkodási  és Növényvédelmi Főosztályának összeállítása alapján.

562- oldal  - Elhallgatja a kálium-klorid műtrágya konyhasó tartalmát.

Közismert, hogy a konyhasó a termőföldre vegyi fegyverként hat. „Kénkő és a só égeti ki egész földjét, be  
sem vethető, semmit nem terem és semmi fű sem nevelkedik rajta.” (Mózes V. k. 29/23)

A talajon  nemcsak  állsz,  hanem élsz  is  –  Hatvan  éves  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Talajtani  és  
Agrokémiai  Kutatóintézete  ,Kiadó:  A  MTA-TAKI  2009  Szerkesztette:  Chikán  Ágnes  Stefanovits  Pál 
akadémikus, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Talajtani Tanszékének volt professzora szerint is:  „Úgy 
magyarázom a tanítványaimnak: A nátrium az ördög, attól szikes a talaj” … lásd 16. oldal.

5.

TUDATOSAN MÉRGEZ(TET)IK A TALAJOKAT

/1.

A LEGISMERTEBB HAZAI TALAJTANI PROFESSZOR DR. STEFANOVITS PÁL 
TUDJA, HOGY MÉRGEZIK A TALAJT A KONYHASÓVAL MŰTRÁGYÁZÁSSAL,
MÉGSEM JELENTI FEL A KONYHASÓVAL MŰTRÁGYÁZÁS BEBESZÉLŐIT: 
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LÁNG ISTVÁN ÉS NÉMET TAMÁS, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
FŐTITKÁRAI ÉS SOKAN MÁSOK IS TUDTÁK, DE HAGYTÁK, HOGY

KONYHASÓVAL MŰTRÁGYÁZZÁK A MAGYAR FÖLDFEKET
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MÉRGEZŐRE, A KORÁBBI SOKSZOROSÁRA NÖVELTÉK A TALAJOK VÍZOLDOTT 
KÁLIUMTARTALMÁT, S EZ ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ HATÁSÚ IS
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MÓZESI VEGYI FEGYVER

 8.
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1960-tól  kedve,  amióta  hazánkban  az  ivartalanító  hatású  kálisóval  
műtrágyáztatnak,  és  újabban  ételízesíttetenek  is,  a  IMF  által  jósolt  
ütemben ivartalanodnak, fogynak a magyarok. A műtrágyázási és sózási  
propagandával és a bolti termékek mérgező kálium tartalmával  „igény  
szerint” lehet szabályozni.
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A természetes folyamatok szinte soha sem ennyire lineáris menetűek. Az 

ország egyes lakókörzetei élelmiszert árusító boltjaiba kiszállított tiszta sónak és a  
kivégzőméreg, idegméreg kálisóval kevert sóknak az arányával, s a vezetékes ivóvíz 
szennyezésének a befolyásolásával lehet például ennyire lineárisra beszabályozni a  
népfogyást. A magyaroktól, ilyen módon “véletlenszerűsítetten” pusztítva őket,  
bűntetlenül lehet elvenni az ingatlanokat. A lerövidített életűek nyugdíjbefizetését is  
ezúton lehet bűntetlenül megszerezni. Minden jel szerint ez történik, s elsősorban  
ezért pusztítják ki évi tízezerszámra a hazai“nem kóser étkezésű bennszülötteket”.  
Ez “KÁLI-RULETT”: A magyarok saját maguk választhatnak, a hamisan és/vagy  
hiányosan feliratozott étkezési sók közül, s nem mindegyik csomagban van kálisó!
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  NÉPIRTÁS FEDEZŐ ÁLLAMAPPARÁTUS 
9/1.
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Kód: DrNagyB-TejfalussyA-100216Flj-100216Flj

Dr. Kovács Tamás legfõbb ügyész kezéhez
1055 Budapest, Markó u. 16.

Tisztelt Legfõbb Ügyész!

Alulírt Dr. Nagy Bálint Eötvös Lóránt és Hováth Géza díjas ny.egyetemi tanár, mezőgazdasági tudományok  
kandidátusa a Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Fõosztályának 
volt vezetõje, és Tejfalussy András dipl.  mérnök, méréstani szakértõ, Agroanalízis Tudományos Társaság 
gmk v.a. Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, az alábbi feljelentést nyújtjuk be az Agroanalízis által (a Ptk.  
484-487. §. keretében) folytatott méréstani ellenõrzéssel nemrég  felderített alábbi bûncselekmény ügyében: 
 
Magyarország  termõföldjei  termékenységét  hosszú  idõ  óta  csökkenti,  többszörösre  növeli  a 
növénytermesztési  önköltséget,  de  az  aszályos  idõjárás  kárait  is,  a  40%-os  kálisó  hamis  elnevezéssel  
forgalomban lévõ mûtrágya, amelyben 60% kálisó (KCl) és amellett 26% konyhasó (NaCl) van. A talajba  
bejuttatott konyhasó közismerten vegyi fegyverként hat. Más olyan mûtrágyákat is forgalmaznak, amelyben 
konyhasó is van. Pl. a káli-Kamex elnevezésû mûtrágyában 19% az NaCl. 

Az ezért felelõs személyek, elsõsorban konyhasóval kevert kálium mûtrágyák használatáért felelõsök pl. Dr.  
Láng  István  és  Dr.  Stefanovics  Pál  akadémikusok  visszaélnek  azzal,  hogy a  magyarországi  Alkotmány 
szerint nem a bíróságok, hanem õk jogosultak tudományos viták eldöntésére, pl.  a globális felmelegedés 
tudományosan  vitatható  hatásának  álcázzák  a  konyhasóval  mûtrágyázás  miatti  környezeti,  gazdasági  és 
egészségi károkat is .

Pedig nem tudományos vitáról van szó. A konyhasóval kevert kálisóval mûtrágyáztatás a magyar gazdáknak 
és ezúton egész országunknak már eddig is sok ezer milliárd dollárnyi kárt okozó tudatos tudományos csalás,  
hazaárulás.  A külföldiek  olcsóbban  szerezhetik  meg  a  konyhasóval  kevert  kálisó  miatt  leértékelõdött 
termõföldeket,  s  emiatt  amikorra  a  konyhasó  kimosódott  és  a  föld  visszajavul,  Magyarország  legtöbb  
termõterülete már a külföldiek tulajdonába kerülhetett! 

Haladéktalanul be kell tiltani a konyhasót tartalmazó mûtrágyák használatát, büntetõbíróság elé kell állítani a  
konyhasóval mûtrágyázást elõkészítõket, szervezõket, végrehajtókat és fedezõket. 

A konyhasóval kevert kálisóval elértéktelenített termõföldek magyar tulajdonosai javára meg kell állapítani  
az adott károkozásért fõfelelõs magyar állam kártérítési kötelezettségét. Ehhez felhasználhatók a korábban 
kötelezõ táblatörzskönyvek hivatalos  adatai  A táblatörzskönyv  hivatalosan dokumentálta,  hogy az egyes  
termõterületek, mezõgazdasági táblák talajait milyen anyagokkal hol, mikor, s hogyan kezelték. Bûnjelként  
le kell foglalni a teljes táblatörzskönyvi adatbázist, még mielõtt eltûnhetne! 

Budapest, 2010. 02. 16.

Dr. Nagy Bálint
1021 Budapest, Kuruclesi u. 22.

Tejfalussy András
1036 Budapest, Lajos u. 115.

A MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Főosztálya volt vezetőjével, Dr. Nagy Bálinttal  
a mérgeztetők ellen benyújtott fenti közérdekű bejelentésünkre a miniszterek nem  
válaszoltak, és a csaló ügyészek a konyhasóval folytatott talajmérgeztetést „nem  
bűncselekménynek” hazudták” és elutasították a mérgeztetők elleni feljelentést. 
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Az ügyészek erre is azt hazudták, hogy nincs bizonyított bűnelkövetés, a miniszterek  
és államtitkárok a mai napig erre sem válaszoltak, hiába sürgettük a választ  

többször is. 
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A Magyar Tudományos Akadémia elnök Pálinkás József gátlástalanul megfenyegette a Szabad 
Magyarország Mozgalom vezetőjét, hogy letiltják a mozgalom honlapját a kitett petíció miatt:
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Új közérdekű bejelentésként és feljelentésként
Jogos védelem (BTK) és Megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (PTK) keretében, a
jelen bűnügyi bizonyíték gyűjteményt az országunkat kálisóval kevert konyhasóval  
mérgezőket hivatalos személyként tudatosan fedező akadémiai elnökök, akadémiai  
főtitkárok és a mérgeztetőket nem feljelentő miniszterek és államtitkárok, s az őket  
bűnpártoló  csaló  ügyészek  elleni  feljelentésként  az  ORFK  Panaszirodához,,  
Trócsányi László igazságügyi miniszterhez és Orbán Viktor miniszterelnökhöz és az  
Állampolgári  Alapjogok  Biztosához,  valamint  Máté  Julianna  NÉBIH  ellenőrhöz  is  
megküldöm,  mint  nyilvános  feljelentést  és  közérdekű  bejelentést,  hogy  hivatali  
hatáskörökben azonnal intézkedhessenek a fenti Petíciónk megválaszoltatására és  
a mérgező hatásukról  figyelem eltereléssel  és hamis feliratokkal  árusított  kálium  
műtrágyák  használata,  s  az  ugyancsak  kálium  túladagolási  mérgezés  okozással  
életrövidítő és ivartalanító „Nemzeti Stop Só Program” és „Chips adó” csalások és  
az azokhoz felhasznált kálium- és nátrium dózis hamis határértékek felszámolására  
és a népirtás  közreműködőit  valamennyi  magyar  hivatalból  végleg kitiltásra,  s  a  
napi  több száz magyar  kiirtásáért  büntetőbíróságon is  elítéltetésére.  Kínában az  
ilyen élelmiszer mérgeztető tömeggyilkos gazembereket ennél sokkal kevesebbért  
is nyilvánosan ki szokták végeztetni!

Verőce, 2015. szept. 1.         Tejfalussy András (előzőleg mb. országgyűlési szakértő)

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

másolatot kap:

Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
matej@nebih.gov.hu

titkos másolat:. . . . 
dátum:2015. szeptember 1. 16:51

tárgy:Magyarirtó migráltatási technika. Új közérdekű bejelentésként és feljelentésként. 
Jogos védelem (BTK) és Megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (PTK) keretébe

küldő:gmail.com
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