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SZENNYVÍZZEL ITATÓ, KÁLISÓVAL ETETŐ 
NEMZETGYILKOSOKAT FELJELENTÉS 

 

A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához fordulok az alábbi jogsérelmek okozóit 
feljelentéssel, kérve, hogy állítsa le a népirtást, amit a hazai Kormány szennyezett ivóvízzel és 
konyhasóhiányos, káliumtúladagoló élelmiszerekkel folytat, és távolíttassa el a népirtási 
bűncselekmény elkövetőit és ezek bűnsegédeit és bűnpártolóit valamennyi hazai 
államigazgatási- és Európai Uniós pozícióból is. 

 

FELJELENTÉS-1. 

Személyes jogsérelmem is, hogy a Kormány a kertes házak szennyvizét a termőtalaj helyett, 
ahol a növények tápanyagaként és öntözővizként újrahasznosulhatnának, kötelezően 
bevezetteti az ivóvíz készítéshez használt folyókba, pl. a Dunába, elszennyeztetve azokat a 
háztartási vegyszerekkel és az emberi ürülékkel, miközben jól tudják, hogy a vízművek által 
alkalmazott homokból, kavicsból álló szürők és a klórozás nem hatástalanítják az ürülékkel 
bejuttatott fertőző vírusokat sem, s az évente összesen országosan bevizsgált 128.000 
vízmintát csak néhány szennyezőre mérik, vagyis átlagban településenként csak kb. 8 
naponként ellenőriztetnek 1 db. vízmintát, azt is hiányos méréssel, mégis az ilyen vezetékes 
vizet veszélytelenül ihatónak, a teljesen tiszta desztillált vizet pedig életveszélyes méregnek, 
az arzénes víznél is veszélyesebbnek hazudják, egy egészségügyi miniszteri válaszban is. 

 

FELJELENTÉS-2. 

Személyes jogsérelmem is, hogy a Kormány a vérszérumban, a magzatvízben és ennek 
megfelelően a Ringer fiziológiás infúziós oldatban közismerten élettanilag optimális víz, 
nátrium, kálium és klorid dózisarányok helyett, azoktól nagymértékben eltérő dózisarányokat 
ír elő az élelmiszereknél, pedig tudják az 1950-ben ezért Nobel-díjat kapott mellékvesekéreg 
kutatók élettani hatás kalibrálási mérései alapján is, hogy ezen (vérszérum alkotóelem-) 
anyagok fiziológiástól nagymértékben eltérő dózisokkal pótoltatása életveszélyes keringési és 
idegműködési zavarokat, pl. magas vérnyomást is, és rákbetegségeket, meddőséget, és 
pszeutóhermafroditizmust stb. okozó életrövidítő és ivartalanító = népirtó hatású. A Kormány 
az élettanilag optimális 30/1 nátrium/kálium dózisarány helyett, „Stop Só” programként, 2/4,7 
nátrium/kálium dózisarányt írt elő, s „chips adónak” nevezett büntetéssel is kényszeríti az 
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élelmiszergyártókat a 2/4,7 hamis dózisaránynak megfelelő élelmiszerek gyártására és 
forgalmazására. Pl. konyhasó helyett, a gyógyszertárak gyógytápszerként is árusították a 
kálisót ”Redi-só” elnevezéssel, napi 6-10 gramm fogyasztását ajánlva belőle. Azután, hogy 4 
grammnyi kálisó oldata is 10-ből mind a 10 egészséges embernek megmérgezte a veséjét és a 
vérét a klinikai kipróbálásakor. Újabban bio-kóser (!) Bonsalt-ot árusítanak, amelyben szintén 
kálisó van konyhasó helyett, ill. VIVEGÁT, amelyben felerész a kálisó. Ezeket a mérgeket 
sokkal magasabb áron árusítják, mint a mindegyik étkezési sóban a kálisót tiltó, de az 
élelmiszer törvénnyel semmibevett, még érvényes MSZ-01-10007-82 magyar szabvány 
követelményeit túlteljesítő gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasót. Miért? Hogy a 
magasabb áron árusított sót jobb minőségűnek hívő, az Orbán kormányban nem kételkedő 
gyanútlan magyar értelmiséget becsapják, hogy azok kiirtsák saját magukat és családjukat a 
konyhasó helyett kálisót evéssel. A bűncselekmény részleteit lásd a mellékelt „miért sokkal 
magasabb a kevésbé tiszta étkezési sók ára” tárgyú feljelentés alapján. 

 

Ha az Alkotmánybíróság nem képes vagy nem hajlandó a fent kért jogorvoslatra, mivel egy 
Európai Unióban tűrhetetlen egészségügyi diszkriminációról van szó, kérem Önöket, hogy 
küldjék tovább a közérdekű kárelhárító (lásd: Ptk. 484-487. §!) jogorvoslati kérelmet az EU 
megfelelő bizottságaihoz és a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz is, ott 
megítélésre és jogorvoslat intéztetésre.  
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