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T. Fazekas Sándor NÉBIH felügyeletét ellátó miniszter úr!                            Iratjel: fazekassandor151012

 Érdeklődöm Nálad, hogy miért engedi a NÉBIH-etek azt híresztelni a termékreklámokban, hogy előnyös a 
nátrium-kloriddal  műtrágyázás.  Lásd:  "Káliumtrágyázás  szántóföldi  és  kertészeti  kultúrákban”, 
International  Potash  Institute,  Horgen  –  Switzerland,  2006,  56.  oldal:  „Sok  tejet  termelő  teheneknél 
gyakran gondot okoz a nem megfelelő  nátriumellátás.  A napi 20 kg-os tejtermeléshez a tehén 25 gramm 
magnézium mellett  még  hasonló  mennyiségű  nátriumot  is  igényel.  A hiányos  nátriumpótlás  rontja  a 
tehenek termékenyülését, ezért az alaptakarmány nátriumtartalmát célzott trágyázással megfelelő szintre (2 
g  Na/kg  száraz-anyag)  kell  növelni.  A rétek  és  legelők  trágyázására  a  magnézium és  nátriumtartalmú  
műtrágyák  különösen  alkalmasak”.  Ugyanis  nem  hinném,  hogy  szerepelhet  az  Európai  Unió  illetékes  
Bizottsága  által  engedélyezett  termékajánló  megfogalmazások  sorában  a  nátrium-kloriddal  műtrágyázás 
ajánlásának megengedése, mivel a 40%-os kálisó hamis elnevezésű, valójában 60% kálium-kloridot + 26% 
konyhasót  tartalmazó  műtrágyák  engedélyezése  és  forgalmazása  ellen  általunk  a  mindenkori 
földművelésügyi miniszterekhez (tehát hozzád is) címzett, nyilvánosan benyújtott  Petíciónk átvételekor a 
miniszter nevében átvevő úr, tanúk előtt azt közölte, hogy ”azért is nagyon köszönitek a Petíciót, mert az  
Európai Unió szigorúan tiltja a konyhasó legkisebb mennyisége talajba juttatását is, a járdára rakódott jég  
olvasztására, a jégtelenítésre használatát is”. Mégis, több éve nem válaszoltok erre a közérdekű Petíciónkra. 
 Közveszély okozási bűncselekmény, hogy nem intézkedsz a konyhasóval (és kálisóval) talajtermékenység 
rontás  leállítására.  Csak  ellenünk,  az  igazmondók  elhallgattatására  történt  intézkedés.  Az  MTA elnöke 
megfenyegette a Szabad Magyarországért Mozgalom vezetőjét, hogy letiltatja az Mozgalom egész honlapját,  
ha nem tüntetik el az ott is közzétett Petíciót. Elérte, hogy eltűnjön. Miután én viszont nem tüntettem el a  
Petíciót az általam szerkesztett  www.aquanet.fw.hu tudományos honlapról, hamarosan „eltűnt” a honlap a 
hazai „freeweb” szerverről, az internetről. A freeweb-es szolgáltató tájékoztatása szerint azért tűnt el, mert a  
„médiafelügyelet” büntetéssel fenyegette meg őket, ha nem hajlandók eltüntetni. 
 Hagyományosan,  több ezer évig,  nátrium-klorid  konyhasóval  (nyalósó)  pótolták  az  igavonó és  tejelő 
állatok  konyhasó  igényét.  A  NÉBIH  viszont,  kihasználva  az  étkezési  célra  konyhasó  helyett  kálisót 
csomagoló  nyírtassi  cég  országos  botránya  miatti  figyelmet,  elhíresztelte,  hogy általánosan  használatos 
„állati nyalósó” is a kálisó. 
 Az Ószövetségben is az volt korábban, hogy sózni szükséges az igavonó ökrök és szamarak takarmányát. 
Természetesen konyhasóval és nem kálisóval, mert korábban csak a kálisótól megtisztított nátrium-klorid 
konyhasót használhatták élelmiszer sózásra, lásd az étkezési sókra vonatkozó érvényes Magyar Szabványt.  
Újabban már más van az Ószövetségben is.  Ézsaiás 30.24-be, a „sózott” helyett azzal ellenkező értelmű 
szavakat írnak be a fordítók. 
 Büntetőjogi  felelősség vállalással  kijelentem,  hogy véleményem szerint  korruptak és  vagy teljesen 
hülyék a NÉBIH-es vezetőitek, akik az élelmezési célra árusított bármilyen sóra, a mérgező kálisóval sózást  
egészségjavítónak feltüntető hamis szöveget engednek ráírni, miközben tiltják egy nagytisztaságú étkezési 
sóra azt ráírni, hogy az egészséges ember testnedvei, pl. a vérszérum, természetes víz, konyhasó (nátrium,  
klór),  kálium arányai  szerinti  víz,  konyhasó és  kálium dózisok az optimálisak,  és  étkezésnél  is  az ezek  
szerinti  dózis  arányokkal  optimális  a  víz,  konyhasó  és  kálium pótlás,  vagyis  az  legjobb,  ha ezeket  az 
anyagokat olyan dózisokkal juttatjuk be, ahogy a Ringer infúziós oldat bejuttatja a vérbe, mert ezen anyagok 
Ringer oldatnál alkalmazott dózisarányai is ezen anyagok testnedvekben lévő arányainak felelnek meg.
 Úgy hallottam,  hogy sem Te, sem a fenti ügyek intézésével általad megbízott államtitkár nem hajlandó 
vállalni  a személyes egyeztetést a hazai  vonatkozásokban,  és az Európai  Unió illetékes Bizottságához is 
előterjeszteni kért jogos védelmet is megvalósító helyes termék felirataink elfogadtatásának az elintézéséhez. 
 Ez lenne a jogállam, szabad véleménynyilvánítás, szólásszabadság, demokrácia, keresztény erkölcs???
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