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Közérdekű bejelentés a Köztársasági Elnök Hivatalához (KEH)

MIÉRT ENGEDIK MAGYARORSZÁGON „ÉTREND KIEGÉSZÍTŐKÉNT” ÁRUSÍTANI A KLINIKAI
VIZSGÁLATOKBAN  VESE-  ÉS  SZÍVMÉRGEZŐNEK,  GYOMOR-  ÉS  BÉLFAL  SZÉTMARÓ
HATÁSÚNAK BIZONYULT KÁLIUM SÓKAT, KI FELELŐS EZÉRT BÜNTETŐJOGI SZEMPONTBÓL

Büntetőjogi tényállás: Miután az engedélyezéshez az OÉTI által végeztetett klinikai kísérletekben a fél liter
desztillált vízzel éhgyomorra hirtelen megivott, előbb 2 gramm majd egy másik napon 4 gramm kálisótól
tízből tíz embernek csökkent le  50%-osra a vizelet kiválasztása, a 4 grammtól pedig mind a tízüknek a
vérszérumában  szívmérgezőre,  EKG  torzítóra  nőtt  a  kálium  tartalom,  erre  alapozva,  konyhasó  helyett
ételízesítésre használatára felbiztatással, a 80-as években REDI Só elnevezéssel forgalomba hozták a kálisót,
abból mindenkinek,  akármilyen napi  megoszlással,  napi  6-10 grammot „gyógytápszerként” ajánlva és az
élelmiszer törvényben is megengedték a kálisó „nátriummentes-, ill. nátrium szegény étkezési sóként” való
árusítását!

Jelenleg  a  zsidók  a  kálisót  a  magyaroknak  az  interneten,  magyar  nyelven,  méregdrágán  „Star  kosher
Bonsalt” elnevezéssel, korlátozatlan mennyiségben is ajánlhatják a hiányzó konyhasó „sós ízét pótláshoz”. 

Emellett, a ténylegesen csak napi kb. 0,5 grammos kálium szükséglet fedezéséhez, „a veszélyes káliumhiány
megelőzésére”, „Kálium-Retard” elnevezésű „étrend kiegészítő” káliumtablettákat is árusíttatnak. Miután az
engedélyezési kísérlet során kb.  minden 10.  ilyen tabletta órákig felragadt a gyomor- ill. bélfalra, és azt
véresre marta a kitapadása helyén belőle 8 óra alatt kiszivárgó, csupán 0,5 gramm kálium is, lásd melléklet!

A kálisóval népirtásban elsősorban a fenti engedélyezési kísérleti mérési eredményeket hivatalból is ismerő
Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatali hivatalnokok és a tanácsadásra kötelezett orvosok és gyógyszerészek
bűnsegédkeznek, miközben figyelem elterelő, országos és nemzetközi cirkuszokat rendeznek a bizonyítottan
esetleg nem is veszélyes parlagfűtabletta stb. ügyekben. Ebben a legvalószínűbb érdekeltség, a Simon Perez
izraeli miniszterelnök által nyilvánosan előadott Magyarország felvásárlás népirtással   nyereségesebbé   tétele.  

Utóirat: 1983-ban a  nemzetközi  hatásmérés tudományi szabadalmaim szerinti  Antirandom méréssel
(növényeknél)  megjelenítettük  a  műtrágyával  kálium  túladagolás  sejtmérgező hatását.  Utána  megbízott
országgyűlési szakértőként is vizsgáltam az ügyet, majd megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel keretében,
munkatársaimmal közösen folytattuk a nyomozást. Kiderítettük, hogy  1950-ben  Nobel díjat  kaptak, akik
kimutatták a túladagolt kálium és hiányos konyhasópótlás életrövidítő és ivartalanító hatását. Kiderítettük,
kik  a  kálisóval  és  konyhasópótlás  akadályozással  fajirtási  bűncselekmény akadémiai  stb.  főszervezői.
Viszonzásul, Kamara János belügyminiszter, Váncsa Jenő mezőgazdasági miniszter, ügyészek, jegyzők és
bírák, majd Göncz Árpád köztársasági elnök is, engem bolondnak feltüntetéssel rágalmazó hamis iratokat
készíttetett a lejáratásomra. Ezekkel 6x (!) próbáltak meg gondnokság alá helyeztetni, de mindig belebuktak! 
Követelem, hogy visszamenőlegesen nyilvánítsák érvénytelennek Kamara János belügyminiszter 00:/20.518
titkosítási számú hamis rendelkezését, s az annak alapján összeverető ügyészeket, bírót és a verő rendőröket
fedező, engem elmebetegséggel folyamatosan rágalmazó X-398/1998. sz. köztársasági elnöki hamis iratot, és
valamennyi ezekkel összefüggő, elmebetegséggel rágalmazó hamis iratot.  Követelem, hogy a köztársasági
elnök  fize(tte)sse ki részemre és az AGROANALÍZIS PJT-s és a TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT-s
munkatársaim részére a kárelhárításunk nemzetbiztonsági jelentőségével, a kárelhárításunkkal megmentett és
megmenthető magyar életek értékével arányos díjat, ami a „Megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel” (Ptk.)
szabályai szerint törvényesen jár a magyarokat kálisóval mérgeztetés és szervezői, alkalmazói, fedezői és
nyomeltüntetői kinyomozásáért és, a mellékelt bizonyítékok alapján, jelentse is fel a kálisóval fajirtókat!

Melléklet:  Méréstani bizonyítékok. Kód: Eml.mta-Eml.IOI-980524
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Napi 6-10 gramm kálisót ajánlanak a REDI-só dobozon mindenkinek, miután a 2 és 4 gramm Redi 
só is vese- ill. vérmérgező volt az engedélyezési klinikai kísérlet során. Mindenkinél, 10-ből 10 tíz 
embernél:
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torzítóra  nőtt  a  kálium tartalom,  erre alapozva,  konyhasó helyett  ételízesítésre  használatára  felbiztatással,  a  80-as
években REDI Só elnevezéssel forgalomba hozták a kálisót, abból mindenkinek, akármilyen napi megoszlással, napi 6-
10  grammot  „gyógytápszerként”  ajánlva  és  az  élelmiszer  törvényben  is  megengedték  a  kálisó  „nátriummentes-,  ill.
nátrium szegény étkezési sóként” való árusítását!

Jelenleg  a  zsidók  a  kálisót  a  magyaroknak  az  interneten,  magyar  nyelven,  méregdrágán  „Star  kosher  Bonsalt”
elnevezéssel,  korlátozatlan  mennyiségben  is  ajánlhatják  a  hiányzó  konyhasó  „sós  ízét  pótláshoz”. 

Emellett  ténylegesen  a  csak  napi  kb.  0,5  grammos  kálium  szükséglet  fedezéséhez,  „a  veszélyes  káliumhiány
megelőzésére”,  „Kálium-Retard”  elnevezésű  „étrend  kiegészítő”  káliumtablettákat  is  árusíttatnak.  Miután  az
engedélyezési kísérlet során kb. minden 10. ilyen tabletta órákig felragadt a gyomor- ill. bélfalra, és azt véresre marta a
kitapadása helyén belőle 8 óra alatt kiszivárgó, csupán 0,5 gramm kálium is, lásd melléklet!

A kálisóval népirtásban elsősorban a fenti engedélyezési kísérleti mérési eredményeket hivatalból is ismerő Nemzeti
Élelmiszer-biztonsági Hivatali hivatalnokok és a tanácsadásra kötelezett orvosok és gyógyszerészek bűnsegédkeznek,
miközben figyelem elterelő, országos és nemzetközi cirkuszokat rendeznek a bizonyítottan esetleg nem is veszélyes
parlagfűtabletta  stb.  ügyekben.  Ebben  a  legvalószínűbb  érdekeltség,  a  Simon  Perez  izraeli  miniszterelnök  által
nyilvánosan előadott Magyarország felvásárlás népirtással nyereségesebbé tétele.

Utóirat:  1983-ban  a  nemzetközi  hatásmérés  tudományi  szabadalmaim  szerinti  Antirandom  méréssel  növényeknél
megjelenítettük a műtrágyával kálium túladagolás sejtmérgező hatását. Utána megbízott országgyűlési szakértőként is
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feltüntetéssel  rágalmazó  hamis  iratokat  készíttetett  a  lejáratásomra.  Ezekkel  6x  !  próbáltak  meg gondnokság  a  lá
helyeztetni, de mindig belebuktak!
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számú hamis rendelkezését, s az annak alapján összeverető ügyészeket, bírót és a verő rendőröket fedező, engem
elmebetegséggel  folyamatosan rágalmazó X-398/1998.  sz.  köztársasági  elnöki  hamis  iratot,  és valamennyi  ezekkel
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nemzetbiztonsági jelentőségével, a kárelhárításunkkal megmentett és megmenthető magyar életek értékével arányos
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