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MAGYARORSZÁG MÉRGEZŐI ELLENI NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS
(Az I-1077/90. KTM szerződés és a Ptk. 484-487. § alapján folytatott közérdekű kárelhárításként).
Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, az Országgyűlés elnöksége 441-4806 faxán megküldéssel!
Tárgy: Vesztegethetik a tudományos vezetőket is abból a pénzből, amit a MAZSIHISZ a 600.000
magyar zsidó holokauszt áldozat nevében kért és felvett, pedig csak 92.000-nek derítette ki a nevét?
Miért nem marasztalja el a büntető bíróság tudatos károkozás miatt a talajtermékenységet rontó és
az aszályos időjárás kárát fokozó konyhasóval műtrágyázni engedő minisztériumi vezetőket, akiket
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkáraként Németh Tamás, az elnökeként Pálinkás József és
mint egyetemi professzor akadémikus Stefanovits Pál tudatosan, személyesen fedeznek azzal, hogy
nem hajlandók ellenük hivatalból feljelentést tenni? Már a bibliában is benne van, hogy a sózás
mérgezi, termékteleníti a talajt. Sőt Stefanovits Pál a saját talajtanos és agrokémiai belső köreiben
azt publikálta, hogy a nátriumklorid konyhasó nátrium komponense tönkreteszi a talajokat („ördög
a talajban”). Tehát szó sincs arról, hogy a károkozás bűnpártolásuk nem tudatos. A Mezőgazdasági
Minisztériumi korábbi agrokémiai és növényvédelmi főosztályvezetőjével, Prof. dr. Nagy Bálinttal
hiába jelentettük fel, hogy az elárusító helyek által elhallgatottan, termék feliratokon eltitkoltan,
26%, ill. 19% NaCl konyhasót is tartalmaz a „40%-os kálisó”, ill. Kamex nevű műtrágya. A
minisztereknél, az Országos Igazságügyi Tanács vezető dr. Baka Andrásnál, a legfőbb ügyész dr.
Polt Péternél is benyújtottunk petíciót, az ezt dokumentáló bizonyítékokkal. Miért szabotálták/ják a
bűnügyi eljárás hivatalból kezdeményezését? Miért fedezik az izraeli cégeket, amelyek a Holttengeri sólepárláskor, a konyhasó kikristályosodását követően keletkező, korábban mérgező
hulladéknak számító kálisóval kevert konyhasó étkezési sóként és műtrágyaként eladási volumenét
fokozásában érdekeltek, ha ők is nem országunkat mérgeztető zsidó ügynökök és/vagy korruptak?
A Petíciót 2010-ben vette át a mezőgazdasági miniszter képviselője. Ángyán József államtitkárnál
is többször sürgettem a konyhasóval aszálykárnövelés és talajtermékenység rontás abbahagyását.
Csak az akadémiai elnök reagált. Ő is csak annyit, hogy megfenyegette a Szabad Magyarországért
Mozgalom vezetőjét, hogy feljelent minket Stefanovits Pál rágalmazásáért, ha nem tűnik el a
mozgalom honlapjáról a Petíció. Pedig Stefanovits Pál akadémikus, ha elmulasztotta a konyhasóval
műtrágyáztatókat, az országmérgezési bűncselekményt hivatalból feljelenteni, tudatosan személyes
bűnrészességet vállalt velük. Hiszen szűkebb körben ő maga nyilatkozta, hogy mindig is tökéletesen
tisztában volt a „konyhasóval műtrágyázás” aszálynövelő és egyéb, a termelőket eladósító káraival!
A szóban forgó Petíciónk és minden más bizonyíték is megtalálható a www.aquanet.fw.hu
nyilvános website-unkon.
Végelszámolóként, alulírt társaságnak kérem kifizettetni ezen kárelhárítást a Ptk. 484-487.§ alapján.
Budapest, 2012. január 08.
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