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„Fagyhalál

Magyarországon

– a Magyar Szociális Fórum tízévi összesítése
2015. április 04. szombat, 00:00 | Írta: Szervező | | |
Magyarországon tíz év alatt megközelítőleg 2500-an vesztették életüket fagyhalál
következtében. 1286-an 2010 és 2015 között, további 1191-en pedig 2005 és 2010 között – tudatta
a Magyar Szociális Fórum a rendkívüli kihűléses halálesetekről szombaton közzétett összesítő
jelentésében.
A Szociális Fórum kimutatása szerint 2010-2011 telén 402, 2011-2012 telén 330, 2012-2013 telén
298, 2013-2014 telén 119, 2014-2015 telén pedig 137 fagyhalál eset történt az országban.
2005-2006 telén 271-en, 2006-2007 telén 215-en, 2007-2008 között 203-an, 2008-2009 telén 222en, 2009-2010 között pedig 280-an fagytak meg.
A mögöttünk hagyott télen 137 honfitársunk távozott az élők sorából. Még márciusban is tucatnyian
fagytak meg – tűnik ki a március 31-i legfrissebb adatokból.
Az elmúlt tíz év átlagát tekintve lényegében fele-fele arányban hűltek ki a szabad ég alatt
(közterületen), és saját fűtetlen otthonukban. Az elmúlt öt év arányait tekintve viszont túlsúlyba
kerültek a fűtetlen otthonukban elhunytak (52 százalék) a szabad ég alatt meghaltakkal szemben
(48 százalék). A hatósági nyilvántartás szempontjából külön kategóriának számít a kórházba
szállítás közben, illetve a kórházba kerülés után meghalt népesség. Ez a bekövetkezett összes
fagyhaláleset kb. 22 százalékára tehető.
Túlnyomó többségükben férfiak távoztak az élők sorából. A nők aránya kb. 17 százaléknyi. A
rendelkezésre álló hivatalos adatok szerint az áldozatok között nem volt gyermek. Az eddigi
legfiatalabb áldozat 20 éves volt, a legidősebb pedig 92. Mindketten az elmúlt télen fagytak meg.
A Magyar Szociális Fórum köszönetét fejezte ki azoknak, akik annak dacára sem tagadták meg a
rendkívüli kihűléses halálesetekre vonatkozó adatszolgáltatást, hogy a jelzett időszak kormányai politikai színezetüktől függetlenül - igyekeztek akadályozni a közérdekű tényekről szóló
tájékoztatást, és elkendőzni az emberéletben bekövetkezett tömeges pusztulást.+++”
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IDÉZETEK A MAGYAR ALAPTÖRVÉNYBŐL:
amelyet mindazon személyek és intézmények folyamatosan
megsértenek, akik a fent részletezett „TÖMEGES PUSZTULÁS” okait és
lehetőségét fenntartják, megszüntetéséért semmit sem tesznek:
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„Magyarország

Alaptörvénye*

(2011. április 25.)

Isten, áldd meg a magyart!
NEMZETI HITVALLÁS

Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a
hűség, a hit és a szeretet.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság
kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és
részrehajlás nélkül intézi.
ALAPVETÉS
G) cikk
(1) Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár. (…)
(2) Magyarország védelmezi állampolgárait.
L) cikk
(1) Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján
létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját.
(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza.
R) cikk
(1) Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja.
(2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek.
S) cikk
(1) Alaptörvény elfogadására vagy az Alaptörvény módosítására irányuló javaslatot a köztársasági elnök, a
Kormány,
országgyűlési bizottság vagy országgyűlési képviselő terjeszthet elő.
(2) Alaptörvény elfogadásához vagy az Alaptörvény módosításához az országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.
SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG
I. cikk
(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az
állam elsőrendű kötelezettsége.
(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.

II. cikk
Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét
a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.
IV. cikk

(1) Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.
(2) Senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott okokból és törvényben
meghatározott
eljárás alapján megfosztani. Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, erőszakos
bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki.
(4) Akinek szabadságát alaptalanul vagy törvénysértően korlátozták, kárának megtérítésére jogosult.
V. cikk
Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett
vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához.
XV. cikk
(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem,
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.
XIX. cikk
(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság,
betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden
magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális
intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
XX. cikk
Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
XXI. cikk
(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.
XXII. cikk
Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférést mindenki számára biztosítsa.”
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JAVASLAT ÉS KÉRÉS
a Magyar Országgyűlés MINDEN képviselőjéhez:
A

Magyar

Alaptörvény

előírásainak,

megszavazott

vállalásainak

betartása

és

betartatása

hozzanak konkrét törvényeket, azok
szankcionálásával együtt, a következő,
folyamatosan „tömeges
érdekében

pusztulásunkkal” járó,
gondok megoldására:

igen

súlyos
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„NEMZETI HITVALLÁS
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
ALAPVETÉS
G) cikk (2) Magyarország védelmezi állampolgárait.”

l Foglalják törvénybe, hogy az utcára
kényszerült vagy hideg otthonukban
folyamatosan életveszélyben (még) élő
magyar állampolgárok MENEDÉKJOGA
meg kell, hogy előzze a külföldről
SZINTÉN életveszély elől Magyarországra
menekült, nem-magyar
emberek
menedékjogát!
Hiszen a háború vagy személyes politikai
üldöztetés elől a nem-magyarok más országokba
is menekülhetnek, de a Magyar Alaptörvény
kifejezetten a Magyar Államot kötelezi a
veszélyeztetett magyarok megmentésére!
Beleértve
a Kárpát-medence
NYOLC
országában (1920-ban és 1947-ben) idegen
uralom alá kényszerített magyarokat is, akikért a
Magyar Alaptörvény szerint „ALAPVETÉS, D)
cikk: Magyarország az egységes magyar nemzet
összetartozását szem előtt tartva felelősséget
visel”.

Nem-magyar menekültek lakással és pénzzel támogatására ezért csak az után kerülhessen sor, amikor
Magyarországon már egyetlen magyar állampolgár sem él utcán, már mindenkinek meleg, fűthető otthona van, és már
senki nem éhezik!

„SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG
II. cikk
Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz,
IV. cikk
(1) Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.
(2) Senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott okokból és törvényben meghatározott
eljárás alapján megfosztani. Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, erőszakos
bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki.
(4) Akinek szabadságát alaptalanul vagy törvénysértően korlátozták, kárának megtérítésére jogosult.”

ll Az utcára kényszerült vagy hideg otthonukban folyamatosan életveszélyben (még) élő magyar
állampolgárok ÁRTATLANUL SZENVEDNEK EL – a mérsékelt-övi téli hideggel megrövidített – „életfogytig =
FAGYHALÁLIG tartó” „büntetést”! Mégpedig olyan országban, ahol a halálbüntetést ÁLLÍTÓLAG már
eltörölték! Ezzel szemben, akit súlyos bűncselekményeiért „csak” szabadságvesztésre ítél a bíróság, a
büntetése idejét meleg helyiségben, teljes ellátással töltheti!
Foglalják törvénybe, hogy kötelezően legalább annyi gondoskodás illeti meg az utcára
kényszerült vagy hideg otthonukban folyamatosan életveszélyben (még) élő ÁRTATLAN magyar
állampolgárokat, mint amilyen élet-megkímélő gondoskodást kapnak a legsúlyosabb bűncselekményeket
elkövetők a börtönökben!
Foglalják törvénybe, hogy csupán PÉNZ-ADÓSSÁG miatt senkit nem lehet kilakoltatni, utcára
tenni!
Foglalják törvénybe, hogy minden, pénzadósság miatt kilakoltatott családot és személyt VISSZA
KELL KÖLTÖZTETNI a kényszerítéssel elhagyott otthonába!
A kilakoltatásuk miatt ÖNGYILKOSSÁGBA MENEKÜLT EMBEREK CSALÁDJÁNAK KÜLÖN
KÁRTÉRÍTÉST IS FIZESSENEK AZOK A BANKOK, amelyekkel az áldozatok – korrekt tájékoztatás híján
gyanútlanul – a súlyosan megtévesztő kölcsönszerződést kötötték!

„SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG
XIX. cikk
(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson.”

lll DE NE CSAK „Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett
munkanélküliség esetén LEGYEN minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra
jogosult”!
„Magyarország törekvése” arra is terjedjen ki, FOGLALJÁK AZT IS TÖRVÉNYBE, hogy minden,
műszakilag megfelelő minőségben átadott MUNKÁÉRT annak elvégzői MEG KELL, HOGY KAPJÁK AZ ELŐRE
SZERZŐDÉSBE FOGLALT BÉRÜKET!
Köztudott, hogy az elmúlt évtizedekben országszerte igen sok megrendelt és jól elvégzett munkát
NEM FIZETTEK KI a megrendelői. – Csak egy példa: a Megyeri híd építőmunkásai SEM KAPTÁK MEG A
MUNKABÉRÜKET!
LEGYENEK KÖTELESEK KÁRTÉRÍTÉST IS FIZETNI a munkásoknak azok a cégek (felelős vezetői), akik
dolgoztatták őket, de a bérüket nem fizették ki, emiatt a bankkövetelések végrehajtóinak áldozatává váltak,
kilakoltatták őket otthonukból, családjukkal együtt!

„SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG

XV. cikk
(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.
XIX. cikk

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális
intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
XXII. cikk
Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférést mindenki számára biztosítsa.”
llll

FOGLALJÁK TÖRVÉNYBE, HOGY A PÉNZHEZ JUTÁS ÁLLAMPOLGÁRI JOG!

FOGLALJÁK TÖRVÉNYBE, HOGY A PÉNZ, MINT A GAZDASÁG „ORSZÁGÚTJA”, SZINTÉN
KÖZSZOLGÁLTATÁS.
FOGLALJÁK TÖRVÉNYBE, HOGY A MAGYAR ÁLLAM „ az emberhez méltó lakhatás
feltételeinek” biztosítása érdekében LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNT AD – az esélyegyenlőség jegyében –
MINDAZOKNAK, akik azt vissza tudják fizetni, de AKIKNEK AZ IDEGEN TULAJDONÚ BANKOK NEM ADNAK.
(Emlékeztetőül: Kossuth Lajos csak a pénz KEZELÉSÉT akarta a bankokra bízni, – azt nem, hogy a
bankok mondják meg, mire van szüksége a nemzetnek!)

– Magyarország Alaptörvénybe foglalt „törekvése” ELLENÉRE van, aki „kiesik a szociális hálón”,
például (én) Kincsesné Salca Mária, akinek a házát 12 éve felgyújtották, és a házhelyreállításhoz az idős kora
miatt nem adnak 3 millió Ft kölcsönt, pedig a nyugdíjából vissza tudná fizetni!
Tehát az Alaptörvény XV. cikk (5) „külön intézkedése” MÉGSEM VONATKOZIK a családjával
hajléktalanságra KÉNYSZERÍTETT idős nőre, – aki anya és nagymama is, mégsem számít „család” tagjának, –
akit pedig az Alaptörvény külön intézkedésekkel „védeni” és a törvény támogatni rendel.)
FOGLALJÁK TÖRVÉNYBE, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZATOK KÖTELESEK BIZTOSÍTANI A BELTERÜLETBE
VONT, ÉPÍTÉSI TELKEK KÖZÚTI MEGKÖZELÍTÉSÉT, hogy a többgyermekes családok valóban élhessenek az
otthonépítéshez nyújtott állami támogatással. (Budakalászon a közművesítés óta sártenger teszi
lehetetlenné a Prekobrdo dűlő 8 éve már belterületi, építési telkeinek megközelítését.)
SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG
XX. cikk
Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
XXI. cikk
(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.
lllll FOGLALJÁK TÖRVÉNYBE, HOGY a minden boltban étkezési célra kapható NaCl KONYHASÓ
NEM TARTALMAZHAT nagyobb arányban KÁLISÓT, mint az orvosilag engedélyezett fiziológiás sóoldat.
A patkányméregnek is használt, MÉRGEZŐ KÁLISÓ, amellyel túl nagy arányban keverik a konyhasót,
lassan, de biztosan MÉRGEZI a lakosságot, számos betegséget okoz, és a kálisó túl rövid idő alatti
szervezetbe juttatása pedig hirtelen szívhalált is előidézhet. A kálisóval „trágyázott” növényzet,
élelmiszernövények is elpusztulnak.
Azonnali intézkedés szükséges, mert az Élelmiszer-törvény és Étkezési Só-Szabvány (MSZ)
megengedi az élelmiszerek „nátriummentes étkezési sóval” és/vagy „nátriumszegény étkezési sóval”
ízesítését és/vagy tartósítását. Ennek alapján A MENZÁK PATKÁNYMÉREG KÁLISÓVAL PÓTOLHATJÁK AZ
ÉTKEZÉSI SÓ ÍZÉT!!!!
Pl. „egészségjavító” étkezési sóként Star kosher tanúsítvánnyal BONSALT (jó só) hamis elnevezéssel
is árusítanak patkányméreg kálisót. De a VIVEGA, egy nyírtassi sócsomagoló cég étkezési sói és számos
egyéb, nem szabványos „étkezési só” (Sara Lee, Norbi Update, Horváth Rozi, Parajdi, Himalája stb. „sók” is
megengedetten tartalmazhatnak patkányméreg kálisót a gyógyhatású, tiszta nátrium-klorid konyhasó
helyett.
Forrás: Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló, jogos védelem és megbízás nélküli ügyvitel
keretében kárelhárító tudományos szakértő (+36 20 2181408)

Budakalász, 2018. január 23.

Kincsesné Salca Mária, nyugdíjas, hajléktalan mérnök, 06 70 333-6732

