
lenhardt.ibolya@rekreator.hu
(Lenhardt Ibolya, 2011.04.08 07:38) 

Érdekel a só, bár azt nem tudom, hogy 25 kg nem túl sok-e egyszerre. Kérdésem, hogy hová kell 
érte menni, vagy esetleg elhozzák-e budapesti címemre? Lehetséges-e átvételkor fizetni? 

Válasz 

Re: lenhardt.ibolya@rekreator.hu
(>Zoli<, 2011.04.08 07:55) 

Kedves Ibolya!

Ezen a címen megtudhatod a részleteket: szkita2000@gmail.com 

Válasz 

Re: lenhardt.ibolya@rekreator.hu
(szkita2000, 2011.04.14 11:53) 

Igen elviszik,igen lehet utánvét is. 

Válasz 

Re: Re: lenhardt.ibolya@rekreator.hu
(M István, 2011.06.23 19:34) 

Kis segítséget kérnék.
Tiszta NaCl - ot szerettem volna rendelni szkita2000 segítségévél ám ő az 5 napja küldött 
mailemre még nem reagált.
Tudna nekem bárki olyasvalakit ajánlani aki tud nekem ezügyben segíteni?
Előre is köszönöm. 

Válasz 

só rendelés
(szkita2000@gmail.com, 2011.04.09 18:05) 

szeretnék rendelni tiszta sót de nem tudok a fenti címre emailt küldeni.
25kg patikai sóból kérek 1zsákkal .
Kata 

Válasz 

Re: só rendelés
(szkita2000, 2011.04.14 11:57) 

Pedig működik a címem,jönnek a rendelések :) 

Válasz 

Meg mindig az igazat akarom tudni,gyogyszertari sot fogyasztok es ne panikoljak? 
(Sztyopa, 2011.04.13 23:38) 

Vigyázzatok!
(Bada Imi, 2011.04.08 09:31)



A patikában akartam sót venni, de a patikus mondta, hogy már nem kapható náluk. Kérdeztem 
miért? Azt mondta, hogy a tapadásgátló anyag egy cianid származék. Kérdeztem, hogy szóval 
méreg? Válasz: Igen!!!

Aki tud erről valamit pontosabban, kérem írja meg!

Köszönöm előre is!

Válasz 

Csak a valaszt szeretnem es ne tartsa ezt vissza senki,meg te se Zoli!Kerlek!
(Sztyopa, 2011.04.13 23:33) 

Vigyázzatok!
(Bada Imi, 2011.04.08 09:31)

A patikában akartam sót venni, de a patikus mondta, hogy már nem kapható náluk. Kérdeztem 
miért? Azt mondta, hogy a tapadásgátló anyag egy cianid származék. Kérdeztem, hogy szóval 
méreg? Válasz: Igen!!!

Aki tud erről valamit pontosabban, kérem írja meg!

Köszönöm előre is!

Válasz 

Törölve
(>Zoli<, 2011.04.13 06:28) 

A Sztyopa 2011.04.13 00:29 sorait töröltem. 
Nem tűröm ha valaki alaptalanul vádaskodik, és általánosságban minősít. Sztyopa által említett 
patikai beszólás nincs törölve és nem is lesz mert nagyon is lényeges, hogy mit mondott az a 
bizonyos patikus és köszönet annak aki bejegyezte. 
Ez a bejegyzés a következő címen található: "Vigyázzatok! (Bada Imi, 2011.04.08 0931)" 
Ha Sztyopa is vette volna a fáradságot és megkereste volna, akkor nem kellett volna neki senkit 
"árulóknak" minősíteni.

Figyelem! A hozzászólásokat már két (több) lapozható oldalra osztotta a rendszer. Az alján lehet 
lapozni az egyes vagy kettes (vagy több) lapon szeretnéd olvasni a hozzászólásokat. A cikk 
beolvasódik bárhol. 

Válasz 

Re: Törölve
(anikogyorgyi, 2011.04.13 10:58) 

Ez az oldal a mi érdekeinket szolgálja, minden téren, biztos Zoli jól döntött, mikor törölte a 
bejegyzést, építsük egymást, segítsünk megmaradni mindenkinek, mert szerintem mint az oldal 
neve is mondja, A Magyar Megmaradásért !
Ezt kéne szem előtt tartani, és a bennünk lévő tudást megosztani az arra érdemeseknek, és aki 
"veszi az adást" , az megmarad, tisztességben, egészségben, gondolom ez a cél :)) 

Válasz 



Re: Re: Törölve
(>Zoli<, 2011.04.13 11:56) 

Igen kedves anikogyorgyi és honfitársaim! Számomra mindég az a legnehezebb ha valamit törölni 
kell! 
Köszönöm a megértéseket. 

Válasz 

Nem hiszem el....
(mjjbaba, 2011.04.12 12:04) 

most sem nyilik meg a hozzáoszólások ,csak ha valamit ide firkantok!!!!!!!!! 

Válasz 

Nagytarcsa
(Mihály, 2011.04.12 08:15) 

Válasz 

Hol vannak ?
(mjjbaba, 2011.04.10 09:45) 

Hova tűntek a hozzászólások?
Semmi olyan nem volt írva ,hogy moderálni kellett volna,de ha mégis ,akkor búcsút veszek ettől a 
laptól! 

Válasz 

Re: Hol vannak ?
(mjjbaba, 2011.04.10 09:47) 

Basszus !! mi történik itt? először nem jelentek meg a hozzászólások és amikor írtam és elküldtem 
rögtön megjelent az összes hozzászólások.....fura!
Ezen talán még dolgozni kell. 

Válasz 

Re: Re: Hol vannak ?
(anikogyorgyi, 2011.04.11 06:34) 

Meg van minden, a régieket el tudod olvasni a " 

Az elmentett "A Parajdi Sófórum" Megtekintése PDF formátban 

" itt megtalálod :) 

Válasz 

ma kaptam
(anikogyorgyi, 2011.04.09 12:41) 

http://www.vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=2749 

Válasz 



Szóval....
(mjjbaba, 2011.04.09 07:40) 

Nem vagyok vegyész,azt sem tudom mit jelentenek ezek az összetételek a parajdi sóban,de azt 
tudom,hogy évtizedek/évszázadok óta használjuk ezt a sót pont ilyen kiszerelésben, semmiféle 
cifra csomagolásban,MINDIG ezzel savanyítsuk a hordós káposztát,mindenféle savanyúságot,sőt 
főzünk is vele ,az állatoknak is ezt adjuk.....ha darabos akkor megdaráljuk,csak néha veszünk 
"jódozott"sót, amikor ilyen fukushimai /csernobili veszélyek fenyegetnek....Ami a legfontosabb a 
parajdi só, az tényleg Só ! nem kell egy tonnát beletenni semmibe,hogy érezhető,hogy sós mint az 
agyon kifinomított egyes külföldi sók! tisztelet a kivételnek ,mivel nem azt akarom mondani, hogy a 
világon a legtökéletesebb só a parajdi só,de már életem során elég sokféle sót 
kóstolgattam,aminek sokszor alig volt sós íze....úgy, hogy nem kell félni. ha a sónak szürke a 
színe, mert ha szürke ,akkor tudni lehet, hogy az természetes semmilyen adalék nélkül, ahogy az 
anyaföld megadta nekünk..... 

Válasz 

Re: Szóval....
(anikogyorgyi, 2011.04.09 08:00) 

Ez nagyon szép, ahogy írtad : "ahogy az anyaföld megadta nekünk "
Hát igen, először én is elsóztam vele az ételeket, ki kellett tapasztalni, mennyi kell belőle, 
rézmozsárban szoktam megtörni, vagy ha több kell, kávédarálón megőrlöm, sok ásványi 
részecske van benne, attól szürkés színű, a kutyánk (Erdélyi kopó) ételébe is szoktam tenni egy 
csipettel :))

Parajdi só - nekem biztos nem kell másmilyen !

Lehet jövőre már nekem is kell beszereznem, mert a 4. Baba érkezik nem soká, és nem tudom 
még hogy tudnak Öcsémék Hazamenni Erdélybe 4. Gyermekkel ! 

Válasz 

lenhardt.ibolya@rekreator.hu
(Lenhardt Ibolya, 2011.04.09 05:03) 

Van új hír a parajdi só vásárlás lehetőségéről? 

Válasz 

Vigyázzatok!
(Bada Imi, 2011.04.08 09:31) 

A patikában akartam sót venni, de a patikus mondta, hogy már nem kapható náluk. Kérdeztem 
miért? Azt mondta, hogy a tapadásgátló anyag egy cianid származék. Kérdeztem, hogy szóval 
méreg? Válasz: Igen!!!

Aki tud erről valamit pontosabban, kérem írja meg!

Köszönöm előre is! 

Válasz 

Re: Vigyázzatok!
(Barbara, 2011.04.08 13:56) 

A csomósodásgátló neve: kálium-ferro-cianid.
Itt olvashatsz róla:



http://tudatosvasarlo.hu/eszam/e-536-k-lium-ferrocianid
és itt:
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lium-ferrocianid

Válasz 

Érdeklődés
(zenefan, 2011.04.03 18:47) 

Kedves Magyar Megmaradásért szerkesztő! Érdeklődnék, hogy tudnék neked privát levelet 
küldeni?
Válaszod kérlek a MagyarErtekorzo(kukac)gmail.com címre írd. Köszönöm.

Zsolt 

Válasz 

Re: Érdeklődés
(>Zoli<, 2011.04.03 19:32) 

A Magyar Megmaradásért szerkesztőnek (nekem) a következő címere írthatsz:

raffaizoltan@gmail.com 

Válasz 

Miskolc
(Tajthy Árpád, 2011.03.25 14:17) 

Miskolcon az Állomás utca 2-8 szám alatt található a Lengyel Só Kft. ahol lehet bányából kitermelt 
abszolút természetes sót kapni . Igaz 50 kg/zsák kiszerelésben, de az ára 50Ft/kg. Tehát az 2500 
Ft/zsák.
Én eddig gyógyszertárban vettem a sót (ismerőstől) 500Ft/kg-os áron ! :)

http://www.lengyelso.hu/ 

Válasz 

mimamuska@gmail.com
(Stipanovic Lívia, 2011.03.25 08:32) 

Nem értem, miért kell szabadkozni a só ára miatt? A boltban mindenki zokszó nélkül kifizeti a 
kőolajjal dúsított étolajra a 400 Ft körüli árat, a cukorra majdnem ugyanennyit, a liszt mai árát nem 
is tudom. Mindegyikből sokkal többet használunk, mint sóból. Aki dolgozik azért, hogy mi 
egészséges sóhoz jussunk, ne ingyen tegye, kapja meg a fáradozásáért, amit kér.Még így is 
hálával tartozunk neki azért, hogy felvállalta helyettünk a fáradságot. Azt hiszem az a baj, hogy 
mindenki a 30 Ft körüli sóhoz szokott az elmúlt évtizedekben és ezért tűnik soknak a pár száz Ft-
os ár, ami a családonként elhasznált sómennyiséget figyelembe véve igazán nem sok! 

Válasz 

Másolat.
(>Zoli<, 2011.03.24 11:12) 

egy lehetséges információt másoltam át innen: 
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/egeszsegunkert/4886.html 

"miskolc



(rovás, 2011.03.24 11:04)

Miskolcon van egy Kft ahol, lehet 50 kg-os kiszerelésben, rendes bányászott sót kapni. Igaz kicsit 
nagyobb a szemcsézete mint a műtrágyának :), de nem tartalmaz káliumot!"

Válasz 

De jó :)
(anikogyorgyi, 2011.03.23 19:09) 

Most már tényleg mindenki hozzájuthat egészséges sóhoz :) 

Válasz 

Vigyázzatok!
(Bada Imi, 2011.04.08 09:31) 

A patikában akartam sót venni, de a patikus mondta, hogy már nem kapható náluk. Kérdeztem 
miért? Azt mondta, hogy a tapadásgátló anyag egy cianid származék. Kérdeztem, hogy szóval 
méreg? Válasz: Igen!!!

Aki tud erről valamit pontosabban, kérem írja meg!

Köszönöm előre is! 

Válasz 

Re: Vigyázzatok!
(Barbara, 2011.04.08 13:56) 

A csomósodásgátló neve: kálium-ferro-cianid.
Itt olvashatsz róla:
http://tudatosvasarlo.hu/eszam/e-536-k-lium-ferrocianid
és itt:
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lium-ferrocianid

Válasz 

Érdeklődés
(zenefan, 2011.04.03 18:47) 

Kedves Magyar Megmaradásért szerkesztő! Érdeklődnék, hogy tudnék neked privát levelet 
küldeni?
Válaszod kérlek a MagyarErtekorzo(kukac)gmail.com címre írd. Köszönöm.

Zsolt 

Válasz 

Re: Érdeklődés
(>Zoli<, 2011.04.03 19:32) 

A Magyar Megmaradásért szerkesztőnek (nekem) a következő címere írthatsz:

raffaizoltan@gmail.com 

Válasz 



Miskolc
(Tajthy Árpád, 2011.03.25 14:17) 

Miskolcon az Állomás utca 2-8 szám alatt található a Lengyel Só Kft. ahol lehet bányából kitermelt 
abszolút természetes sót kapni . Igaz 50 kg/zsák kiszerelésben, de az ára 50Ft/kg. Tehát az 2500 
Ft/zsák.
Én eddig gyógyszertárban vettem a sót (ismerőstől) 500Ft/kg-os áron ! :)

http://www.lengyelso.hu/ 

Válasz 

mimamuska@gmail.com
(Stipanovic Lívia, 2011.03.25 08:32) 

Nem értem, miért kell szabadkozni a só ára miatt? A boltban mindenki zokszó nélkül kifizeti a 
kőolajjal dúsított étolajra a 400 Ft körüli árat, a cukorra majdnem ugyanennyit, a liszt mai árát nem 
is tudom. Mindegyikből sokkal többet használunk, mint sóból. Aki dolgozik azért, hogy mi 
egészséges sóhoz jussunk, ne ingyen tegye, kapja meg a fáradozásáért, amit kér.Még így is 
hálával tartozunk neki azért, hogy felvállalta helyettünk a fáradságot. Azt hiszem az a baj, hogy 
mindenki a 30 Ft körüli sóhoz szokott az elmúlt évtizedekben és ezért tűnik soknak a pár száz Ft-
os ár, ami a családonként elhasznált sómennyiséget figyelembe véve igazán nem sok! 

Válasz 

Másolat.
(>Zoli<, 2011.03.24 11:12) 

egy lehetséges információt másoltam át innen: 
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/egeszsegunkert/4886.html 

"miskolc
(rovás, 2011.03.24 11:04)

Miskolcon van egy Kft ahol, lehet 50 kg-os kiszerelésben, rendes bányászott sót kapni. Igaz kicsit 
nagyobb a szemcsézete mint a műtrágyának :), de nem tartalmaz káliumot!"

Válasz 

De jó :)
(anikogyorgyi, 2011.03.23 19:09) 

Most már tényleg mindenki hozzájuthat egészséges sóhoz :) 

Válasz 

Hozzászólások megtekintése 
Magyarország 
(Tigrisanya, 2011.03.16 06:45) 
Ja, ismerjük már a taktikát! A "parasztvakítás" eszköze: egy lépést előre, kettőt hátra! 
Válasz 
Attila kémia guru mostanában nem néz be ? 
(anikogyorgyi, 2011.03.15 21:38) 
Ca SO4 -kálcium szulfát Mg Cl2 -magnézium klorid Ca Cl2 -kálcium klorid Fe2 O3 - vasoxid 
Válasz 

Majd bővítem még idővel >Zoli< 



Kis történelem: 
DR. SCHMIDT ELIGÍUS RÓBERT A MAGYAR SÓ GEOLÓGIÁJA, BÁNYÁSZATA ÉS 
NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE 
A MÉRNÖKI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 1941. ÉVI TANFOLYAMAINAK ANYAGA 
11. FÜZET 
Dr. Schmidt Eligius Robert: 
A magyar só geológiája, bányászata és nemzetgazdasági jelentősége. 
1939. március 15-én pattant meg a trianoni bilincs második láncszeme s két nappal később, 
március 17-én már magyar zászlót lengetett a szél az elsőnek visszatért magyar sóbánya 
Aknaszlatinaszállítótornyain. 
Fontos nap ez a magyarság és a magyar bányászat történetében egyaránt. Nemcsak azért, mert 
végét jelenti több mint 20 évig tartott teljes kifosztottságunknak és mert ezen a napon Közép- és 
Délkelet- Európa egyik legrégibb és legtekintélyesebb sótermelő és sószállító állama sóvagyona 
egy-részének ismét birtokába jutott, hanem azért is, mert ez a nap egyúttal kezdetet is jelent. 
Kezdetét egy olyan virágzó jövőnek, amely hisszük, méltó lesz egyrészt ahhoz a szerephez, 
melyet Magyarország Európa politikai és gazdasági újjáépítésében vállalt, másrészt a magyar 
sóbányászat nagy és eredményekben gazdag múltjához. 



Ehhez reményt és lehetőséget nyújt az a körülmény is, hogy a második bécsi döntés értelmében 
1940. szeptember első felében Aknasugatag, Rónaszék, Désakna és Paraja is visszatért a 
szentistváni birodalomba. 
Mind a máramarosi, mind az erdélyi sóbányászat története ősrégi időkre nyúlik vissza, A kő- és 
bronzkorból már különböző sóvágóeszközök maradtak reánk. A rómaiak élénk sóbányászatot 
folytattak, különösen Erdélyben, miként azt felhagyott bányaüregekben talált régi római pénzek és 
szerszámok együttese is bizonyítja. 
Árpádházi királyainktól kezdve a sóbányászokról és sóbányákról már történelmi okmányok is 
megemlékeznek, így tudjuk például, hogy IV. Béla király 1245-ben kelt adománylevelében a 
désaknai sóbányát László nevű hű alattvalójának adományozta. ///. Endre 1291-ben Tordánakadott 
kiváltságlevelében már a désaknai, széki és kolozsi sóbányászok kiváltságaira utal. Róbert Karóig 
1310-ben elrendeli, hogy a dési sóbánya is ugyanannyi sót köteles a királyi kincstárnak 
beszolgáltatni, mint a désaknai bánya. 
A máramarosi sóbányászairól és a sóbanyaszók járandóságairól egy //. Ulászlótól származó s 
1489-ben kelt okmány másolata emlékezik meg. 
A későbbi időkből pedig mind több és több királyi rendelet szól viruló sóbányászatunk mellett. 
1405-ig a föld tulajdonosa szabadon termelhette és értékesíthette a sót. Ettől az időponttól 1768-ig 
csak saját használatára bányászkodhatott. 1768-tól kezdve a só állami egyedáru (monopólium). 
Azóta mind a mai napig csak a sós kutak vizét használhatták egyes községek lakói megfelelő 
halósági ellenőrzés mellett. 
Eperjes mellett Sóváron a sóbánya még 1752-ben víz alá került, azóta ott az elfulladt aknák sós 
vizét használják sófőzésre, A múlt század elején még a következő bányák állottak 
Magyarországon művelés alatt. Máramarosban: Aknaszlatina, Aknasugatag és Rónaszék, 
Erdélyben: a désaknai, parajdi, vízaknai, marosújvári, tordai, kolozsi és a széki sóbányák. 1867-
ben a széki és kolozsi bányák márkiestek a termelésből. Az 1930-as évek elején pedig a román 
Monopol-Társaság a rónaszéki és vízaknai sóbányákat is üzemen kívül helyeztette. 
Végeredményben a Nagy-Magyarországon volt s jelenleg is üzemben lévő sóbányák közül 
egyedül a marosújvári maradt idegen uralom alatt. 
A visszatért és üzemben lévő négy sóbányánk: Aknaszlatina, Aknasugatag, Désakna és Paraja 
nemzetgazdasági jelentőségét a legjobban azalábbi termelési adatok mutatják. 

1. Máramarosi 
sóbányák : 

Aknaszlatina 49.305 tonna 

Aknasugatag 24.148 tonna 
Rónaszék 23.177 tonna 
2. Erdélyi 
sóbányák : 

Désakna 67.429 tonna 

Parajd 20.304 tonna 
Vízakna 2.289 tonna 
Marosújvár 62.245 tonna 
Torda 1.577 tonna 
Ipari célokra fejtve 45.357 tonna 
3. Északi 
sóbányák 

Sóvár 5.914 tonna 

Összesen; 301.805 tonna 

1941-ben 4 
sóbányánk 
előirányzott 
termelése, az 
alábbi: 1. 
Máramarosi 
sóbányák 

Aknaszlatina 144.340 tonna 

Aknasugatag 39.200 tonna 



Erdélyi 
sóbányák : 

Désakna 49.856 tonna 

Parajd 6.000 tonna 
Összesen: 239.306 tonna 

Ebben a mennyiségben mindenesetre, már benne foglaltatik az a 108.000. tonna kiviteli 
sómennyiség is, amelyet Szerbia, Szlovákia és Bulgária kötött le s amelynek leszállítását reméljük 
a háborús gazdasági viszonyok nem fogják megakadályozni. 
Összehasonlítva ezeket a termelési adatokat Meisner, illetve a porosz állami földtani intézet 
közleményei nyomán összeállított s alább közölt világtermelést adatokkal, azt látjuk, hogy Csonka-
Magyarország visszatért négy sóbányájának termelése 1941-ben előreláthatóan eléri Nagy-
Magyarország utolsó békeévének 77, Európa kősótermelésének 1'82 és a világ becsült összes 
kősóterraélesének 0'857%-át A további részletek itt olvashatók és láthatók: 
Ígéretemhez híven bővítem a fórum tevékenységének módjait. 

A hozzászólásokhoz írt Őszkatona bejegyzése szerintem annyira fontos, hogy aki ha nem is 
olvasná végig az összes hozzászólást annak is olvasható legyen ez a kérés amit én is teljes 
szívvel támogatok. >Zoli< 
Egy néhány igaz magyart a sóútra (Őszkatona, 2010. 12. 11. 04:05) 

Honfitársak! Itt az alkalom egy (só)kristály tiszta cél űzésére. Hiszünk-e valóban az egyakarat 
erejében, vagy csak álmodozunk az együttműködésről? Eltökélt hazafi, honleány! Ha tenni akarsz, 
jelentkezz e nemes szolgálatra! A jelentkezőktől önkéntes szolgálatot várunk el az újévben. A 
szolgálat egy 30 napos állandó készültség és összesen 96 óra munka. Fizetés nincs; ellátás nincs. 
Aki a sóutat járja, saját lován vagy szekerén megy, saját húsporán él, saját sátorfáját viszi 
magával; megbízást kap amiért felelős. Aki nem járja a sóutat, otthon vagy otthona környékén 
szolgál a sóút igényei szerint. Munka van; megérdemelt elismerés van. Az igazi kincset viszont a 
szolgálatát lelkiismeretesen teljesítő hazafi, honleány saját tükrében találja meg. Aki tenni akar, 
képességétől függetlenül, bátran jelentkezzen, raffaizoltan@gmail.com, "sóút" címzéssel az év 
vége előtt. A jelentkezők bármi néven szerepeltethetik magukat, de első levelükben kérjük írják 
meg (az alábbi pontok szerint): 1. Életkor, kb. (pl. 20-on alul, 30-40, 60-on fölül) 2. Lakhely (pl. 
Makó, Győr, Arad, Békéscsaba, Külföldön) 3. Szakképzettség (pl. kovács, földműves, mérnök, 
rendőr) 4. Foglalkozás (pl. tanuló, napszámos, nyugdíjas, vállalkozó, munkanélküli) 5. Mihez 
értesz (pl. vállalkozás tervezés / végrehajtás / vezérlés, autó- ember- munka- vezetés, fuvarozás, 
beszélek románul) 6. Mit szeretsz csinálni (pl. síelni, főzni, furulyázni) 7. Hol, hogyan szeretsz / 
tudsz dolgozni (pl. szabadban, házon belül, egyedül, párommal, csoportban) 8. Mikor tudsz a sóút 
szolgálatában dolgozni (pl. kora-reggel, este, hétvégén) 9. A sóút rendelkezésére álló jármű (pl. 
van, nincs) ... a) Autó és/vagy utánfutó (pl. autó, utánfutó, 1/2 tonnás teherautó 1 tonnás 
utánfutóval) ... b) Teherbírás, összesen (pl. 300 kg, 1 tonna). ... c) Üzemeltetési költség /km (pl. 
20ft/km, 40ft/km, 75ft/km) ... d) Vezetheti-e más, vagy más is (pl. csak én, csak családtagom, csak 
velem, csak akit ismerek) 10. Elfogadod-e a sófuvarozást, utazást (pl. igen, nem, csak utazást) ... 
a) Föltételek (pl. csak országon belül, maximum 1 nap, csak este, csak szombaton) 11. Fizikai erő, 
sókezeléshez (pl. 10 kg-os zsákok, 50 kg-os zsákok) 12. A sóút rendelkezésére álló raktárhely és 
befogadóképesség (pl. 1 hétig tíz 50 kg-os zsák) 13. Akarod / tudod-e anyagilag támogatni a 
sóutat, összeg (pl. nem, 200ft, 25USD) 14. Megjegyzések (pl. nem akarok részt venni de $50-al 
támogatni akarom a sóutat) Minden jelentkezést előre megköszönünk, de csak a sóútra 
alkalmazható jelentkezőket értesítjük a továbbiakról. Haszonmentes munkát vállaló magán 
vállalkozókat szívesen fogadunk, de üzletelőknek, közvetítőknek, pénzváltóknak és hasonló 
élősködőknek fölösleges jelentkezniük. Politikai szervezetektől, haszonűző vállalatoktól, és 
nincstelen családoktól nem fogadunk el anyagi támogatást. Az anyagi támogatásokkal nem 
számolunk el; akit érdekel, figyelje a sóutat. Itt a színvallás ideje, honfitársak. Vegyük vissza 
hazánkat, ha kell, sószemenként. 
Őszkatona A sóút ideiglenes megbízottja 

Sóút közlemény 
Honfitársak! A só izésít de nem mindig egyesít. Nehéz szívvel közlöm hogy a sókóstoló 



megvalósításához kellő jelentkezők száma közel sem tükrözte az érdeklődést. Védnökök 
biztosítottak 1000 kg só beszerzését és a szállítás benzin árát Magyarországra, a 
jelentkezők pedig fölajánlották gépkocsijaikat, idejüket és munkájukat a szállításra. Az 
ingyenes sókóstoló megtervezésére és lebonyolítására viszont nem jött össze munkaerő. 
Megpróbáltuk; nem sikerült. Ha valaki felelős ezért a kudarcért az csak én lehetek: 
Bocsánatot kérek az esetleges csalódásokért. Nem dobjuk be a törölközőt, de az itt 
meghirdetett sóút tervet határozatlan időre fölfüggesztettük. A védnököket és a 
jelentkezőket már tájékoztattuk a helyzetről, megköszöntük fölajánlásukat és 
lelkesítettük őket további hazafias szolgálatra, de adataikat kifejezett engedélyük nélkül 
nem közöljük. Akit ezután is érdekel a só beszerzése, próbáljon kapcsolatba lépni az 
Egységes Magyarország Mozgalom (EMM) egyik tagszervezetével, tudtommal ők is 
foglalkoznak evvel a gondolattal. Természetesen, a kapcsolatok létrehozására a sófórum 
továbbá is hasznos lehet, segítünk is ha tudunk. Ennél többet ebben az ügyben nem 
tehetek amíg az eltökéltség haza nem talál. Elesünk, fölkelünk, leverjük magunkról a 
port, újra próbálkozunk. 

"Nemzetünk szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha!" (Szálasi Ferenc). 
Hazafias szeretettel, Őszkatona 
******** 

Őszkatona 
(Éva, 2011.02.26 08:50) 
Kedves Őszkatona! Lehet társulni a parajdi sót vásárlókhoz? Mert szernék én is venni nagy 
mennyiséget, mert itt többen vagyunk, akiket érdekel! Üdv.:Éva 
Válasz 
Re: Őszkatona 
(>Zoli<, 2011.03.10 06:35) 
Kedves Éva! Igaz nem nekem címezted a levelet, de szeretném ha erről írnál nekem a Póstámra 
raffaizoltan@gmail.com Őszkatonával a háttérben még azért keressük a módot. Nem adtuk fel és 
nem is adjuk. Mint ő is írta: "Elesünk, fölkelünk, leverjük magunkról a port, újra próbálkozunk." 
Válasz 
Bp.1163 
(Hevesi -Tóth Imréné, 2011.03.06 18:11) 
Nem vettem . Az asztali sót használom ,abból is az olcsóbbikat talán abba kevés az egészségtelen 
anyag. Nagyon keveset használok, csak az unokáim esznek kicsit többet. Hiába mondom ,hogy 
nem egészséges mert bele van keverve K -só. És aggódom értük. Az ismerősöm már az 
üzenőfalon is hirdeti a só rossz hatását. Zsuzsi mami 
Válasz 
Bp.1163 
(Hevesi -Tóth Imréné, 2011.03.05 15:58) 
Nagyon köszönjük a SÓ történetet. Anyagilag én is hozzájárulok a só hozzá jutáshoz. A patikában , 
ha sót szeretem volna venni, a patikus úgy nézet rám mintha, "véres hurkát kértem volna " ,ez egy 
megjegyzés .elnézést , hogy ezt leírtam. további sikereket a só -hoz jutás eredményéért. 
Köszönettel Zsuzsi mami 
Válasz 
Re: Bp.1163 
(anikogyorgyi, 2011.03.06 07:46) 
Kedves Zsuzsii Mami ! Nagyon jó hogy le tetszett írni, végül is tetszett venni ? 
Válasz 
történelem 
(anikogyorgyi, 2011.03.04 21:21) 



Érdekes volt olvasni ezt a történelmi visszatekintést. Gondolom,ezekben az időkben nem kellett 
patikasót venni :) 
Válasz 
Sajnálom 
(anikogyorgyi, 2011.03.04 07:45) 
Kedves Őszkatona ! Sajnálom, hogy így alakult, mert én kezdeményeztem ezt a dolgot, de nem 
adjuk fel, vagy így vagy úgy sikerülnie kell :) Pillanatnyilag a patikasóval szemben alulmaradtunk :( 
Válasz 
Sóminőség és az "összeállás" 
(Nibiru, 2011.03.04 16:02) 
A parajdi sóról annyit, hogy az ipari só. A legjobb erdélyi étkezési só jelenleg a Désaknai. Az, hogy 
mennyire és milyen hamar áll össze az egyébként natur, és kezeletlen só, attól függ, hogy mennyi 
a tárolási a helyen levegő relatív páratartalma. Pontosan már nem tudnám megmondani, de 
tömbös, vagy őrölt NaCl esetében 50% körül kezdösszeállni, de ez egy nagyon lassú folyamat. A 
relatív páratartalom emelkedésével ez hatványozottan gyorsul. Arra még emlékszem, hogy egy 
teljesen telített NaCl oldat a felszíne mellett egészen pontosan 75 és 76% között tartja a levegő 
relatív nedvességtartalmát. Ezzel kalibrálták régen a lószőrből készült páratartalom mérőket. :) 
Válasz 
Re: Sóminőség és az "összeállás" 
(anikogyorgyi, 2011.03.04 17:46) 
Ez nagyon érdekes :) 
Válasz 
czjo50@freemail.hu 
(József, 2011.03.03 13:28) 
Kedves, "Sós"Társaim! Ma az ALDI-ban sikerült ERDÉLY-ből származó 98%- os NACL-t 
vásárolnom!Ráadásul olcsón!29Ft/kg!Vettem is rögtön 2kg!De még fogok venni!Jászberényben 
történt a vásárlás!Szerintem érdemes próbát tenni az ALDI-ban!Sok Sikert kívánok! Egy Só barát. 
Válasz 
Re: czjo50@freemail.hu 
(anikogyorgyi, 2011.03.03 20:48) 
Na végre, valami jó hír :) Bár én is jártam volna Parajdon, csak fényképeket láttam :)) 
Válasz 
Re: czjo50@freemail.hu 
(Nibiru, 2011.03.04 15:38) 
Szia, honnan tudod, hogy 98% NaCl? Rá van írva? Milyen név alatt fut a só az Aldiban? 
Megjegyzem, én eddig patika-sót fogyasztottam, de annak az árusítását február közepén 
betiltották. 
Válasz 
czjo50@freemail.hu 
(József, 2011.03.03 13:44) 
Nos olvasom a hozzászólásokat, hát mit mondjak?Jártam Parajdon a só bányában s saját 
szemeimmel láttam, hogy ennél jobban már össze sem állhat!Az igazi, az- az, a valódi!Láttam már 
Magyarnak mondott téliszalámit, Magyar felirattal, olasz nemzeti színű szalaggal. 
Válasz 
mimamuska@gmail.com 
(Lívia, 2011.03.03 07:55) 
Nem vagyok mai csirke, így jól emlékszem még arra a sóra, amit gyerekkoromban/fiatalkoromban 
vásároltunk.A NaCl pillanatok alatt felveszi a levegő páratartalmát és tömbbé áll össze, úgy, hogy 
kalapáccsal kell törni. Szerintem, bár nem vagyok sószakértő, az a só, amelyik nem tapad össze, 
már eleve kezelve van tapadásgátlóval, és nemcsak a só, a cukor és a liszt is. Hozzáértő, hiteles 
ember véleménye alapján kellene továbblépnünk és létrehozni egy láncot, mellyen át elláthatjuk 
egymást megfelelő sóval. Legutóbb egy piszkos sót kaptam Suller só, Suller Kft gyártja, amit jónak 
ítéltem, de csak az alapján, hogy a konyhában gyorsan bevizesedett és összetapadtak a 
szemcsék. 
Válasz 
Törpapának 
(>Zoli<, 2011.03.02 07:33) 



Kedves Törpapa! Szinte alig ismerek rád az utóbbi időkben mind indulatosabb bejegyzéseid 
végett. Sajnálattal közöm veled, hogy a legutóbbi órásodat töröltem, (Az egészséges só 
betiltásáról) mert eltértél a mi szabályainktól. Nem szeretném részletezni és újra látványossá tenni 
az okot. Amit fontosnak tartottam azt ide teszem. Történetesen felhívtad figyelmünket egy linkre, 
amit érdemes tudnunk, ezért köszönettel neked ide másolom. 
http://postaimre.euroweb4you.eu/news.php?readmore=1743#comments 
Válasz 
Re: Törpapának 
(Törpapa, 2011.03.03 00:32) 
Kedves Zoltán, Nyugodtan törölj akárhány írásomat, ez azt jelenti, hogy legalább Te elolvastad. A 
szabályaitok nem az én szabályaim, és hamarosan senki szabályai lesznek, Ugyanakkor 
megértem, hogy kapaszkodókra és kőtáblákra szükség van. Ha parajdi só ügyben tudnál segíteni 
vagy koordinálni, hogy egy nagyobb szállítmány (amiből a lentieknek megfelelően 100 kg-ot 
vállalok) azt nagyon megköszönöm. 
Válasz 
Anikógyörgyinek 
(Eszter, 2011.02.27 11:29) 
Szóval a parajdi só nem áll össze?Van nálam egy kb.2kg-os darab,parajdról,kedves ismerősöm 
hozta,és szinte folyósra összeállt,olyan kemény lett,hogy a betonon sem tudom széttörni,csak a 
csontfűrésszel tudok "reszelni " belőle!Most akkor mi van? Már minden érvet és ellenérvet,ismérvet 
és tesztelési módot olvastam,sokszor teljesen ellentéteseket is! Marad a lábfürdő? 
Válasz 
Re: Re: Anikógyörgyinek 
(anikogyorgyi, 2011.03.02 08:34) 
Nekem nem kell bizonyosság ennél több, nem pazarlom a kincset érő sót, mert Öcséméknél jön a 
negyedik baba, nem tudom mikor tudnak "Haza" menni. NEM ÁLL ÖSSZE ! Akinek 50 kg-os 
kiszerelésben van otthon(Barátunk-először Tőle kaptam) sem áll össze, bár több éve hozták 
Parajdról. Nem bizonygatom tovább, hogy Parajdi sót kell venni, akinek van füle a hallásra, az 
megértette, akinek nincs, azzal nem tudok mit tenni :) 
Válasz 
Re: Anikógyörgyinek 
(Julia, 2011.03.02 07:32) 
Csinalj belöle telitett sooldatot, s azt hasznald sozashoz! En sokaig a Himalaja(?) sot hasznaltam 
ilyen formaban, mert azt ugy arultak, mint a nagy ködarabokat. 1 Liter deszt-viz, s beledobalni a 
sot - ha az edeny aljan marad meg egy darab - akkor telitett az oldat s hasznalhatod. Ki kell 
tapasztalni, hany teaskanal telitett oldatra van szükseg ahhoz, hogy az etel ne legyen tul sos. 
Válasz 
Csatlakoznék 
(Törpapa, 2011.03.01 21:26) 
100 kg menniységig Viszont, jó lenne valamit tudni a minőségről, mert a Kárpát-medencénk 
termelőeszközei felett jórészt a zsizsik az úr, meg a sameszai. Erős fenntartásaim vannak, hogy 
"csak úgy" magyar kézben hagynak egy sóbányát, miközben a patikai forgalom fellendülésére 
válaszul sikeresen betiltatták a tiszta só értékesítését. A hosszú kéz Parajd-ra is elérhet, főleg az 
alapján, amiket erdélyi barátainktól hallunk. 
Válasz 
d 
(d, 2011.02.25 12:19) 
REKLAM SPAM 
Válasz 
nincs 
(anikogyorgyi, 2011.02.25 09:05) 
A Parajdi só nem áll össze nedves időben sem, mivel sok írás van itt a sókról, ezt fontosnak 
tartottam leírni, minden íráshoz külön felesleges :) Ahogy látom a patikasó sokakat érdekel, de 
senki nem válaszol arra, hogy a természetben fellelhető-e. Nincs patikasó a természetben ! " 
Vegyük vissza hazánkat, ha kell, sószemenként." Ez olyan szép, nagy kedvencem lett Őszkatona 
eme mondása :) Bizony, akár sószemenként, Parajd Magyar, mindig is az volt, és marad ! 
Válasz 



Egy olvasónk küldte: Közlemény 
(>Zoli<, 2011.02.24 10:16) 
(>Zoli<, 2011.02.24 10:09) Kedves Zoli! Most kaptam az információt, hogy nem lehet a 
gyógyszertárban étkezési sót kapni, mert az ÁNTSZ körlevélben letiltotta. /Tolnában / Ide 
vonatkozó információ, amit az elmúlt nyáron külföldön hallottam: a magyar ÁNTSZ összejátszik a 
multikkal. MÁS ÜGYRŐL VOLT AKKOR SZÓ. Akkor kételkedtem a hírben, most bebizonyosodott. 
Nos, most már csak az a kérdés, szüksége van-e az országnak az ÁNTSZ-re, ami nem a lakosság 
érdekét szolgálja? ÁNTSZ = http://www.antsz.hu/portal/oldalak/index.page?menuid=f99c01e5-
078f-11db-a85e-f557c150e496 
Válasz 
Tavasz 
(anikogyorgyi, 2011.02.21 10:39) 
Lassan csak kitavaszodik, érdemes lenne elgondolkodni megint a sóúton, nyáron van a szezon. 
Válasz 
Re: Tavasz 
(Őszkatona, 2011.02.23 01:01) 
Honfitársak, A sóútat illető tudnivalókat az érintettek már tudják. A közölnivalókat a megfelelő 
időben közölni fogom. 
Válasz 
RESZLET EGY CIKKBOL 
(BUVAR, 2010.12.18 22:51) 
INNEN http://postaimre.euroweb4you.eu/news.php?readmore=1044&c_start=30 Kezdem az 
alapfogalmakkal Étkezési só: min. 97% NaCl Iparsó: bármilyen só a tisztaságot és a 
szemcseméretet a felhasználási cél határozza meg. (jelentős mennyiségű sót használ pl. a 
Borsodchem és a Nitrokémia is) Az étkezési sót vizsgáljuk most melynek két fő fajtája van a 
bányászott és őrölt kősó, illetve a párolt (vákuum) só. A sóbánya tulajdonképpen nem más mint 
kiszáradt tengerszemek. Az így kikristályosodott só tisztasága földrajzilag változó. Mivel hajdani 
tengerek sem csak sót tartalmaztak ezek az anyagok a vízoldat fajsúlya alapján rétegződtek. 
Rétegrend szerint a konyhasó (NaCl) felett helyezkedik el a kálisó (KCl). A kősó bányák 
kitermelése hasonlít a szénbányászathoz, tehát lehet aknás, ill. külszíni fejtés. A haza kősó döntő 
hányada az ukrajnai Donyeckből származik mely külszíni fejtés. Az összes többi aknás bánya. Pl.: 
Aknaszlatina, Huszt &#8211; Ukrajna, Parajd &#8211; Románia, Wieliczka -Lengyelország. 
Vegyük vizsgálat alá a hazai kősó döntő hányadának a bányáját a Donyecki bányát. Mint már 
leírtam külszíni bánya és a kálisó (KCl) a konyhasó (NaCl) fölött helyezkedik el. Ezt le kell termelni. 
A kálisó a kálium műtrágyák döntő többségét adja. A növényeknek tápanyaszükségletének a 
gerince az NPK hármas azaz a nitrogén-foszfor-kálium. Mindhárom anyag többféle vegyület 
formában kerülhet kijuttatásra ebből most nekünk a kálisó a vizsgálandó. A KCl a növények döntő 
többségének mérgező a klorid miatt. Műtrágyázás szempontjából megkülönböztetünk klorid 
kedvelő növényeket (cukorrépa, hagyma) kloridot egyáltalán nem viselő növényeket (dohány) és 
kloridot viselő növényeket. A kálisó műtrágyát tehát még ősszel ki kell szórni a tavaszi vetésű 
növények számára, hogy a klorid lebomoljon és a kálium a növény számára hasznosítható 
vegyületté alakuljon. Ezt a kálisót a mezőgazdaság 60%-os kálisónak nevezi, ugyanis az 
össztömeg 60%-a a növény számára hasznosítható kálium. Ha haladunk lefelé a rétegben és 
letermeltük a &#8222;tiszta&#8221; kálisót akkor következik a konyhasó. A gyakorlatban ez viszont 
élesen nem elkülöníthető így lesz egy &#8222;keverék&#8221; anyagunk is mire a tiszta konyhasó 
réteghez jutunk. Ezt a keverék anyagot nevezi a mezőgazdaság 40%-os kálisónak. A klorid 
kedvelő növényeknek ez is hasznosítható tápan 
Válasz 
Okostojás 
(Zselyke, 2010.12.16 20:10) 
Elmegyek ,állok 5-10 órát sorba,mivel hogy szezon van,megveszem a sót saját pénzemen(ami 
legalább 90-100000 Ft)(az 1200 kg ennyi)felrakom a kocsimra,szállítom 650 km Pestig vagy 
Budáig,lerakodással megint eltöltök 2-3 órát,az üzemanyagom ekkora súlynál 50% többe kerül.De 
amellett ( a családomat is fenn akarom tartani),mindezt úgymond társadalmi munkában.Semmi 
baj,mindezt elkövetem,sőt ha ezt le tudtuk tárgyalni,az EMI-nél úgy saccra, 3500 euróért be is 
tudjuk vizsgáltatni, s amikor mindez megvan,elmegyek s bepelenkázlak! Nem szeretek 
személyeskedni,de tudok. Pénteken délelőtt kint vagyok az említett helyeken,felveszed a segged a 



számítógép mellől,elviszed a sót,ami több ezer mintára elég. (azt is meg lehet vizsgálni,hogy mi 
nincs benne) S akkor marad a paranoia,vagy nem? A szegénység,az nem bűn,csak kellemetlen,
(én ezt tudom) de a restség s öntömjénezés az BŰN! "Nagy az Isten állatkertje",s alacsony a 
kerítés,mondta "Darwin"! Vagy Izsák,vagy mittudomén !ki Az Öregisten Áldjon minden EMBERT! 
ui.Asszem a teknika emberi oldala egy űdőre letaglózott! 
Válasz 
Zselykének ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.16 18:28) Drága Zselyke ! Köszönöm szépen, hasonlókat Nektek is ! 
Hoztam ajándékot is : http://www.youtube.com/watch?v=yrUyb1azk7g Sok, sok Áldás ! 
Válasz 
Gyergyószentmiklós 
(Zselyke, 2010.12.16 18:14) 
Anikogyorgyinek! Köszönjük jókívánságaid,minden jót,egészséget! Tengri óvjon,vigyázzon Rád és 
családodra! 
Válasz 
Felesleges a vita. 
(Napfonat, 2010.12.16 14:50) 
Olvasom a vitát a patika sót és parajdi sót elönyben részesítők között. Úgy érzem, a vita teljesen 
felesleges. Én évek óta parajdi sót fogyasztok, mert megértettem, hogy a nyomelemek ebben 
100%-osan benne vannak, ellentétben a halálra kezelt egyéb sókkal. Aki ezt még felfogni képtelen, 
az fogyasszon minnél több patika sót, biztos egészségére fog válni. De van egy rém egyszerű 
módszer, amit mindenki kipróbálhat. Vegyen a kezébe egy keveset abból, amiről meg szeretné 
tudni az igazat. /Lehet ez a són kívül bármi más is./ Álljon terpeszállásban, csukja be a szemét és 
mondja a következőt: szeretnék összekapcsolódni a Mátrix-szal és szeretném megtudni az igazat: 
jó-e nekem ez a só? Ha igen a válasz, akkor a test előre fog dőlni, ha nem akkor hátra. A módszer 
csalhatatlan, hacsak valaki nem akar szándékosan csalni, de persze akkor magát csapja be. A 
végén egy jótanács a patika sót fogyasztóknak: VIGYÁZAT, A KÉRDÉS FELTEVÉSE UTÁN 
NEHOGY HANYATTESSENEK!!! Kristóff Zoltán 
Válasz 
Attila Kémia Gurunak ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.16 11:47) 
Nem is beszélve arról, hogy honnak tudjuk, hogy Önök, akik a patikasót reklámozzák, esetleg nem 
valami érdekük fűződik-e ehhez a dologhoz ? 
Válasz 
Attila Kémia Gurunak ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.16 11:43) 
Ennek ellenére még nem ajánlotta fel, h bevizsgálná ! Aki hosszú évek óta ezt használja, és aki 
ezen nőtt fel, miért nincs semmi baja ? Nem hiszek a patikasóban, és sokan vagyunk így ezzel ! 
Válasz 
Áldott Karácsonyt mindenkinek 
(Attila Kémia Guru, 2010.12.16 09:21) 
Nagy erőket mozgatnak meg ami dicséretes, de ipari sót propagálnak étkezésre. Nincs egy 
laboratóriumi ismerősük aki pontot tehet az ügy végére? Mert itt a hozzá nem értés bugyrai 
munkálkodnak. Ne feledjék a pokolhoz vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ha egy ország 
ipari sónak minősít egy bányában található, akkor aki onnan kínál sót, az tudatosan mérgezi a 
közösséget! 
Válasz 
Egyelőre 
(Őszkatona, 2010.12.15 20:37) 
Zelyke honfitársunk fölajánlott 25kg zsák désaknai só átvételét vagy bármi más tevékenykedés - a 
szolgálatra jelentkezések fogadásán kívül - a Sóút egyelőre nem tud vállalni mert még nem 
működik. Zelyke nagylelkűsége igazán megható, és biztos kisegítene most valakit. Aki egyénileg 
kapcsolatba akar vele lépni, kedveskedjen beküldeni gépposta címét (raffaizoltan@gmail.com), 
melyet továbbítunk mihelyt megkapjuk Zselyke gépposta címét is. Neveket, telefon számokat és 
más személyes adatokat bizalmasnak tekintünk, és nem továbbítunk kifejezett engedély nélkül. 
Válasz 
Zselykének ! 



(anikogyorgyi, 2010.12.15 19:28) 
Nagyon jó hírek ezek, Szűz Mária kísérjen és vigyázzon utadon ! Nagyon boldog vagyok, ezért volt 
értelme ennek a fórumnak, hogy ezt elérjük . Sok Áldás ! 
Válasz 
PARAJDI SO 
(BUVAR, 2010.12.15 17:52) 
A 4 millió éves parajdi só összetétele 96-97% NaCl, valamint a szürke színt adó iszapmaradvány, 
benne egyebek közt - jód, bróm, kálcium, kálium, magnézium, ammonitek, szulfátok. 
http://www.taltosovi.hu/index.php?mode=soszoba 
Válasz 
Gyergyószentmiklós 
(Zselyke, 2010.12.15 16:58) 
Attilának Pontosítanék,nem ajánlottam hanem megjegyeztem. Ha a parajdi sónak 97,5% 
NaCl,1,2%az oldhatatlan rész(kő),akkor a fennmaradó 1,3% ha mind KCl,akkor sem sok.(de nem 
vagyok Szakember,csak egy székely) Mindenkinek Őszkatonának megadtuk az 
elérhetőségünket,pénteken délelőtt (12.17.)kiviszünk egy 25kg zsák désaknai sót.Ha van aki 
átvegye,Törökbálinton,Budakeszin vagy Érden megteheti. Megjegyezném a félreértések 
végett,hogy ez nekünk nem üzlet. 
Válasz 
Parajdi iparisó! 
(Attila Kémia Guru, 2010.12.15 11:16) 
Zselyke Gyergyószentmiklósról írta: A boltokban kapható ömlesztett só nem parajdi,hanem 
désaknai.A parajdi nem étkezési,hanem ipari só,ami a gyártó szerint 97.5 % NaCl. Ennek ellenére 
fogyasztják és ajánlja. A 2,5% szennyezést tartalmazó só étkezésre nem használható, a 
szennyezések túlnyomó többségét éppen a halálos Kálium-klorid teszi ki, ami ilyen arányban nem 
halálos, viszont a magas kálium tartalmú ételek, mint a főzelékek esetében nincs meg a só áldott 
jó hatása. Csak ellenőrzési számmal, engedélyszámmal ellátott sót szabadna árulni. Amíg ilyen 
nincs, addig bizonytalanságban vagyunk. A parajdi só pedig egyenesen alkalmatlan emberi és 
állati étkezéshez! Attila Kémia Guru 
Válasz 
zzászólások megtekintése 
Éva 
(Szfvár, 2010.12.15 10:21) 
Kedves István(boruraderu)! Egyetértünk mindenben! 
Válasz 
Mindenkinek ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.15 00:37) 
Aki nem tudja megbecsülni múltját, ne keresse a jövőt ! Elnézést kérek mindenkitől, de ez a 
gondolat jött ...Nekünk Magyaroknak van múltunk, jelenünk, és jövőnk, ez van, bárki próbálja is az 
ellenkezőjét "kommunikálni" ! 
Válasz 
Gyergyószentmiklósi honfitársam 
(Őszkatona, 2010.12.14 19:59) 
Kedves Zselyke, Köszönöm tapasztalatod, tudásod, kocsid, időd és munkád fölajánlását. A 
lerakodóhelyet és a kellő munkaerőt a 4-es illetve M0 környékén megszervezzük. A többit majd 
magán levelezésben intézhetjük. Viszont jó lenne tudni: 1. Parajdi vagy Désaknai sót ajánlasz 
szállítani? 2. Hány kilós zsákokba van a só csomagolva? 3. Alkalmasak-e a zsákok kinti tárolásra? 
4. Fölraknák-e a szállítmányt kocsidra? 5. Hétköznap, hétvégén, nappal, este vagy éjjel érkeznél-e 
BP-re? Kérlek mindenképp küld be gépposta címedet ide: raffaizoltan@gmail.com "Sóút" 
címzéssel. 
Válasz 
Gyergyószentmiklós 
(Zselyke, 2010.12.14 17:00) 
Tisztelt Sóhiányban szenvedő Magyar Testvéreim:) Régi olvasói vagyunk e honlapnak s még 
régebbi fogyasztói a parajdi sónak.A parajdi só fórumot olvasva,egy alternativát tudunk ajánlani a 
só beszerzésére,szállítására. Három-négy hetente utunk van Pestre,üres a 3,5t kocsi,amivel 1200-
1300kg sót szállíthatunk. Amit mi tudunk ajánlani,hogy a só vételi árát és a menetirányi 



üzemanyagköltséget kellene megtéríteni,ami kb 25-26000 Ft. Egy lerakodóhely kellene a 4-es főút 
vonalán,vagy az M0 környékén. A boltokban kapható ömlesztett só nem parajdi,hanem désaknai.A 
parajdi nem étkezési,hanem ipari só,ami a gyártó szerint 97.5 % NaCl. További jó fórumozást! 
Válasz 
Boruraderu! 
(Istvan, 2010.12.13 03:09) 
Kedves Eva! Hogyan is tudnam a holgyeket megakadalyozni barmiben is? Erdekelt a reakciotok es 
Oszkatona irasaban csalodtam kellemesen,mivel azt hittem tole kapok majd eloszor a fejemre. A 
tortenelem pontosan igazolja amit emlitettel Eva : hogy nelkuletek nem sikerulhet semmi es meg 
egyebek. A termeszet nem hiaba teremtett minket ferfiakat kulonbozonek a noktol.Ezt sokszor 
mutatja az az allitasotok,mikor ti ugy latjatok jonak : Ez ferfimunka! Ez igazan ferfiaknak valo! Nem! 
Nem vagyok No ellenes,csak Ti egyre jobban elferfiasodtok. Hive vagyok a regi Magyar csalad 
felfogasnak. A ferfi keresse meg a "kenyerre" valot,a No a haztartassal torodjek stb.Mostansag 
tudom ezt nehez megvalositani,de en ezt vallom es ezen vagyok. A humor mellett a joszandek 
vezerel elozo es mostani irasomban is! Szeretettel: Istvan 
Válasz 
Éva 
(Szfvár, 2010.12.12 11:49) 
Kedves Őszkatona és mindenki. Most megint csak azt tudnám írni, amit legutóbb, mert annyira 
szépen tudsz írni.Nem személyes érzelmet akartam kifejezni, hanem kicsit mókás érzelem közlést, 
amely a belőled(és persze a többiekből is, ám Nálad fokozottabban) áradó nemzeti érzelem váltott 
ki. Boruraderű! Eszedbe ne jusson a nőket kihagyni, mert nélkülünk nem sikerülhet semmi! Mi 
vagyunk az érzéssel látás....és még egyebek is. Így jó lesz?: szerelek Titeket! 
Válasz 
Szívmelengető de nem tesz jót 
(Őszkatona, 2010.12.12 02:44) 
Kedves Éva, Isten-őrizz nem akarlak megbántani, de nyilatkozatod, habár szívmelengető, nem 
tesz jót együttműködésünknek: bomlasztja célunk egységességét, hidegvizet önt 
csapatszellemünk lángjaira, rontja a közhangulatot. Isten áldása köztünk aki tud szeretni, de 
elhivatottságunk egyéni céljainknál sokkal nagyobb. 
Válasz 
Boruraderu! 
(Istvan, 2010.12.12 01:07) 
T.Oszkatona! SZERINTEM A NOKET KIKELLENE HAGYNI! SOKKAL JOBB BULI LENNE!!!! EN 
NEM TESZEK FEL KEPET JO? 
Válasz 
Éva 
(Szfvár, 2010.12.11 10:48) 
Őszkatona! Annyira szeretlek! Tegyél már fel magadról egy fényképet! 
Válasz 
Öszkatonának ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.11 09:12) 
Ez a mai nap fénypontja, csodás írás, és szívmelengető ebben a hidegben :) Mivel én kezdtem 
annak idején a Parajdi só "reklámozását", Magyar szívvel, és Lélekkel, írni fogok . Anikó 
Válasz 
Egy néhány igaz magyart a sóútra 
(Őszkatona, 2010.12.11 04:05) 
Honfitársak! Itt az alkalom egy (só)kristály tiszta cél űzésére. Hiszünk-e valóban az egyakarat 
erejében, vagy csak álmodozunk az együttműködésről? Eltökélt hazafi, honleány! Ha tenni akarsz, 
jelentkezz e nemes szolgálatra! A jelentkezőktől önkéntes szolgálatot várunk el az újévben. A 
szolgálat egy 30 napos állandó készültség és összesen 96 óra munka. Fizetés nincs; ellátás nincs. 
Aki a sóutat járja, saját lován vagy szekerén megy, saját húsporán él, saját sátorfáját viszi 
magával; megbízást kap amiért felelős. Aki nem járja a sóutat, otthon vagy otthona környékén 
szolgál a sóút igényei szerint. Munka van; megérdemelt elismerés van. Az igazi kincset viszont a 
szolgálatát lelkiismeretesen teljesítő hazafi, honleány saját tükrében találja meg. Aki tenni akar, 
képességétől függetlenül, bátran jelentkezzen, raffaizoltan@gmail.com, "sóút" címzéssel az év 
vége előtt. A jelentkezők bármi néven szerepeltethetik magukat, de első levelükben kérjük írják 



meg (az alábbi pontok szerint): 1. Életkor, kb. (pl. 20-on alul, 30-40, 60-on fölül) 2. Lakhely (pl. 
Makó, Győr, Arad, Békéscsaba, Külföldön) 3. Szakképzettség (pl. kovács, földműves, mérnök, 
rendőr) 4. Foglalkozás (pl. tanuló, napszámos, nyugdíjas, vállalkozó, munkanélküli) 5. Mihez 
értesz (pl. vállalkozás tervezés / végrehajtás / vezérlés, autó- ember- munka- vezetés, fuvarozás, 
beszélek románul) 6. Mit szeretsz csinálni (pl. síelni, főzni, furulyázni) 7. Hol, hogyan szeretsz / 
tudsz dolgozni (pl. szabadban, házon belül, egyedül, párommal, csoportban) 8. Mikor tudsz a sóút 
szolgálatában dolgozni (pl. kora-reggel, este, hétvégén) 9. A sóút rendelkezésére álló jármű (pl. 
van, nincs) ... a) Autó és/vagy utánfutó (pl. autó, utánfutó, 1/2 tonnás teherautó 1 tonnás 
utánfutóval) ... b) Teherbírás, összesen (pl. 300 kg, 1 tonna). ... c) Üzemeltetési költség /km (pl. 
20ft/km, 40ft/km, 75ft/km) ... d) Vezetheti-e más, vagy más is (pl. csak én, csak családtagom, csak 
velem, csak akit ismerek) 10. Elfogadod-e a sófuvarozást, utazást (pl. igen, nem, csak utazást) ... 
a) Föltételek (pl. csak országon belül, maximum 1 nap, csak este, csak szombaton) 11. Fizikai erő, 
sókezeléshez (pl. 10 kg-os zsákok, 50 kg-os zsákok) 12. A sóút rendelkezésére álló raktárhely és 
befogadóképesség (pl. 1 hétig tíz 50 kg-os zsák) 13. Akarod / tudod-e anyagilag támogatni a 
sóutat, összeg (pl. nem, 200ft, 25USD) 14. Megjegyzések (pl. nem akarok részt venni de $50-al 
támogatni akarom a sóutat) Minden jelentkezést előre megköszönünk, de csak a sóútra 
alkalmazható jelentkezőket értesítjük a továbbiakról. Haszonmentes munkát vállaló magán 
vállalkozókat szívesen fogadunk, de üzletelőknek, közvetítőknek, pénzváltóknak és hasonló 
élősködőknek fölösleges jelentkezniük. Politikai szervezetektől, haszonűző vállalatoktól, és 
nincstelen családoktól nem fogadunk el anyagi támogatást. Az anyagi támogatásokkal nem 
számolunk el; akit érdekel, figyelje a sóutat. Itt a színvallás ideje, honfitársak. Vegyük vissza 
hazánkat, ha kell, sószemenként. Őszkatona A sóút ideiglenes megbízottja 
Válasz 
Árak 
(Határmenti, 2010.12.10 20:31) 
4 zsák(200kiló) alatt még a költségeim sem térülnek meg.Azt számoltam,hogy kilónként 300 Ft 
Gyuláig.(már így is 800 km-t spóroltok) Ha érdekel valakit, akkor a további szállításról egyesével 
részletesen egyeztessünk. 
Válasz 
Gyulának ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.10 09:34) 
Én megtenném, ez van, de autónk nincs, bringával meg nem lehet. Sikerüljön, ezt kívánom. 
Válasz 
Boruraderu! 
(Istvan, 2010.12.10 02:43) 
Kedves Gyula! Szerintem Te egy rendes,segitokesz ember vagy! Vagyunk egy paran,akik,ha 
bemennek egy boltba es venni akarnak valamit es nincs ar a cikken,erdeklodesunkre azt a valaszt 
kapjuk mennyit adnank erte,nem jo erzes tolt el. Ilyen esetben "barmekkora"arat mondanek keves 
lenne.Ez tapasztalat a piacrol. Ki szeret felfele alkudozni? Legyszives szamoljal egy kicsit,ha 
volnal oly szives es egy tol-ig osszeget kipreselni magadbol,mert sokan hihetik azt,hogy hulyere 
akarod venni az oket! Udvozlet a joindulat kisereteben! 
Válasz 
Gyula 
(Határmenti, 2010.12.09 20:30) 
anikogyorgyi-nek:400 km-re van tőlem Paradj,mindennek utánanéztem,az Ántsz-szel is felvettem a 
kapcsolatot.Sajnos elég nagy a költsége összességében a behozatalnak,ezért kérdeztem,hogy 
mennyiért vennétek meg?Gondolom senki sem gondolja a mai világban,hogy szívességből 
átszállítom az ország másik felére nektek...te megtennéd nekem? 
Válasz 
Először a mit, s majd utána a hogyant 
(Őszkatona, 2010.12.09 17:55) 
Egyelőre csak egy kis olvasnivaló http://wellnesseletmod.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=98183 
Válasz 
derureboru! 
(Istvan, 2010.12.09 01:08) 
Kedves Eva! Ugy latszik nem stimmelnek a dolgok. Lebeszelnek a parajdi sorol. Rabeszelnek a 
gyogyszertarira,ami majdnem 6x annyiba kerul. Aztan kiderul,hogy "egykutya"? Ket lehetoseg 



adodhat: 1. valakikek erdeke,hogy vedd meg a gyogyszertarit, 2. valaki eladta neked 
gyogyszertarinak a bolti finomsot. Bonus lehetosegkent adodhat mindketto egyutt. Varom a 
szakemberektol a vigasztalo valaszt,mert nalam mar kiborult a so! 
Válasz 
Gyulának ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.08 22:11) 
Ez érdekes, mennyibe kerül Nálatok, hogy ezt kérded, és miért eme kérdés ? ha visszaolvasol, 
látod mennyi sóra lenne szükség, vagy nem tetted meg ? Akkor uccu neki ! 
Válasz 
Attila Kémia Gurunak ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.08 22:08) 
Esetleg cserélhetnénk e-mail címet Zoli által ? Köszönettel : Anikó 
Válasz 
Gyula 
(Határmenti, 2010.12.08 19:34) 
Én a határ mellett lakom,szívesen elkarolnámezt az ügyet.Kérdésem az lenne,kinek kellene és 
hány kiló?És mennyit fizetne kilógrammonként? 
Válasz 
Éva 
(Szfvár, 2010.12.08 14:28) 
Kedves nagy tanító! Én vásároltam a patikában sót, majd elvégeztem azt a kísérletet, amelyet e 
fórumon javasolt valaki, talán éppen Te! Ősszesen három fajta sót "vizsgáltam" egyik közülük a 
patikában vett volt. Kis edénykékbe tettem egyenként, majd egy nagyobb edény aljára vizet 
engedtem és ebbe beleállítottam a kis edénykéket. Másnap reggel megnéztem az eredményt, és 
mind a három minta egyformán nedvesedett, tehát magukba szívták a párolgó vizet. Az ajánlott 
kísérlet szerint a jó sónak nem szabadott volna a párát magába szívnia. 
Válasz 
Mai sóvásárlásom 
(Edit, 2010.12.07 22:02) 
Egy szem sóm nem volt ma az ebédhez. Gyorsan elbicajoztam a legközelebbi kisboltba. Két féle 
só volt egy finom jódozott, és egy 5 kg-os asztali (Solinwest 2000 KFT, Dunakeszi a forgalmazó). A 
jódozotton még a forgalmazó sem volt ráírva. Egyben azonosak voltak. A MSZ szám sincs 
feltüntetve. Az eladóval ketten néztük. Közben érdeklődött, hogy miért érdekes. Elmondtam. Előtte 
már több héttel e-mailben is küldtem neki anyagot a témában, de nem ér rá elolvasni... Megvettem, 
és ezt esszük! Nincs más... Hogy meddig....? 
Válasz 
AMÍG NEM SZAKEMBEREK VITÁZNAK ITT 
(Attila Kémia Guru, 2010.12.07 11:12) 
Addig a magyarságot lejárató, félrevezető írásocskák fóruma lesz ez ami itt folyik. A megtévesztő 
írás arra buzdít, hogy beteg és öreg, áldott állapotú és kisdedes édesanyák menjenek Parajdra és 
hozzanak 10 -100 kg sót. Miféle agyament marhaság ez? A magyarság lejáratása! 
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/egeszsegunkert/5173 Attila Kémia Guru (nagy 
tanító) 
Válasz 
Amit nagyon kínálnak GYANÚS! 
(Attila Kémia Guru, 2010.12.07 11:06) 
Honnan tudjátok, hogy SZÉKELY TESTVÉREINKET nem mérgezik? Kínáljátok a parajdi sót még, 
ha bevizsgált tételt is kínáltok, honnan tudjátok, hogy a másnapi szállítmány megbízható? Legyen 
100 gramm patika sótok és legalább három másik fajta, aztán 
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/egeszsegunkert/5173 végezzétek el az otthoni 
ingyenes vizsgálatot. Ha a patikai só szárazságához hasonló a só, akkor jó. Ha nedves,tapadós, 
nyirkos, erősen összeállt a só ROSSZ! Ujjatokkal kicsi piszkáljátok meg Attila Kémia Guru (nagy 
tanító) Válasz 
Parajdi sót bevizsgálták itthon? 
(Attila Kémia Guru, 2010.12.07 10:55) 
Mert addig amíg vizsgálati szám nélkül kerül bármiféle só az asztalunkra addig SOHA NEM 
LEHETÜNK BIZTOSAK SEMMILYEN SÓBAN! Csak az adott kiszállított tétel vizsgálati számmal 



azonosított laboratóriumi ellenőrzésen átesett só amely elfogadható. Amíg nincs ilyen addig csak a 
patikai só a jó. Minden sóbánya felső rétege KÁLISÓVAL SZENNYEZETT!!!!! Nem tudhatjátok, 
hogy nem éppen ebből a halálsóból kaptok. Leírtam a cikkemben hogyan ellenőrizhettek bármilyen 
sót, csak legyen minél több, mert összehasonlító vizsgálatról van szó: 
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/egeszsegunkert/5173 SEMMILYEN SÓBAN NEM 
LEHETÜNK BIZTOSAK, AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK! Attila Kémia Guru (nagy tanító) 
Válasz 
Istvánnak ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.07 09:02) 
Én meg néztem, de drága, és nem valami jó az oldal. 
Válasz 
boruraderu! 
(Istvan, 2010.12.07 00:59) 
Egyszer mar beillesztettem ezt az soval kapcsolatban. Senki nem reagalt ra! Lehet,hogy nem 
latjuk a fatol a "sot"? Honnan tudjuk,hogy nem ugyanazt kapjuk teglaban,mint zacsiban? 
http://www.soszoba.n1webshop.com/index.php?
page=webshop/index.php&webhonnan=&termek_kod=20803&honnan=&oldaldarab=&oldalszam= 
Nezzetek mar meg! Csokozon! 
Válasz 
Zolinak ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.06 22:29) 
Kedves Zoli ! Nekem van itthon, valamit félreértettél, a kiszerelés a boltokban az 50 kg, mivel 
Öcsémék már kétszer hoztak, első kézből tudom, hogy csak ezt lehet venni a boltokban Erdély 
területén . "A Kárpátok kincse, avagy a parajdi só Parajd Szovátától 9 kilométerre délkeletre 
található, 500-525 m tengerszint feletti magasságban. A település sóbányájáról és sósfürdőiről 
híres. A parajdi sóbánya és a sósfürdő méltán tett szert a világhírnévre. Emberek ezrei keresik fel 
évente, mivel sós, fertőtlenítő hatású levegője alkalmas az asztma és más légúti betegségek 
gyógyítására és enyhítésére. A sóréteg a földfelszín alatt helyezkedik el. A sóhegy belsejében 3 
milliárd tonna kősó található. A községközpontból alagút vezet a bányába. A bánya több teremből 
áll, ezeket sósziklába vájt járatok kötik össze. A bányalátogatók és az asztmás betegek a bejárattól 
autóbusszal jutnak a sóbánya kb. 80 méternyi mélységre. A kitermelés még mélyebb szinteken 
történik. A fejtett parajdi kősó nem fehér, hanem szürkés színű. Ezt az elszíneződést a sóban lévő 
természetes ásványi anyagokban igen gazdag iszapmaradvány okozza (ennek aránya kb. 3,5-
4%). A parajdi só kálciumot, káliumot, jódot, brómot, magnéziumot és még más nyomelemeket is 
tartalmaz. Ez az, ami megkülönbözteti a többi bányászott kősótól." Anikó 
Válasz 
Sóról ujra 
(>Zoli<, 2010.12.06 21:12) 
Kedves résztvevők! Alig indult meg a fórum és már itt 200-300 kg sóról lenne szó.! Tehát nem 
kirándulókról, hanem egy járműről szól a tét ahova belehetne rakni néhány mázsa sót, nem pedig 
utasokat mégpedig 50 kg-os csomagolásban, vagy a jobbik esetben 25 kg-os csomagolásban. Van 
e valakinek erre megfelelő jármű? Biztos, hogy lehet venni ezt a sót? Hol? Nem hallottunk 
közelebbit egy érdekesnek tűnő felhívásról sem; Erre pedig nem ártana kiterjeszteni a figyelmet. 
Ha "azok" betudják szervezni akkor könnyebb lenne a beszerzés. Irjon Remete vagy valaki 
bővebben erről: "A Magyarok Szövetsége Gazdabolt hálózata alkalmas lenne a feladatra!?" 
Kapásból összeszedett adat a hozzászólásokból. Én 50 kg-ot vennék - anikogyorgyi Nagyon 
szívesen vennék én is eredeti parajdi sót - Lenhardt Ibolya ( ő sem 1 kg-ra gondolt biztos.) Érintett 
vagyok a dologban. - Czikó József ( ő sem 1 kg-ra gondolt biztos.) Nekem kellene egy jo adag 
belole 50kg! - Istvan Nekem is szükségem lenne parajdi sóra; 100 kg-ra! - Vattay Szabolcs 
Válasz 
Vattay Szabolcs Úrnak ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.06 19:46) 
Kedves Szabolcs ! Akkor lehetne szervezkedni, ezt a fórumot Zoli éppen azért hozta létre, hátha 
valaki beférne még Önökhöz, tényleg nem kell kilózgatni, bármelyik boltba bemegy, és megveszi a 
zsákot. Én nagyon sok sikert kívánok, és jó utat ! Fényképezőgépet vigyenek, mert az egész táj 
csodás :)) 
Válasz 



Budapest 
(Baranyai Albert, 2010.12.06 12:50) 
Tisztelt Tejfalussy Úr! Tisztelője vagyok az Ön munkásságának,ezért kérdem ha sikerül nagyobb 
mennyiségben parajdi sót az embereknek behozniuk a megnyugtatásuk végett be tudja -e 
vizsgálni azt,ha igen milyen feltételek mellett? Válaszát előre is köszönöm! Baranyai Albert 
Válasz 
vattay.szabolcs@upcmail.hu 
(Vattay Szabolcs, 2010.12.06 11:14) 
Kedves Fórumosok, Honfitársak! Nekem is szükségem lenne parajdi sóra; 100 kg-ra! Nem értem a 
zsákkal kapcsolatos dilemmát; hogy miért nem maradhat a só eredeti csomagolásában? Ha 
tízkilós csomagolás is van, akkor 10 zsák sóra lenne szükségem. Nemigen érdemes kilózgatni. Aki 
igényes a jó (káliummentes)sóra, szerintem meg tud egyszerre venni egy 10kg-os mennyiséget is. 
Tudom, hogy van, akinek sajnos kenyérre sem telik már. Előre is köszönöm, hogy valaki kézbe 
vette ezt a kérdést. Feleségemmel már azt terveztük, hogy nekiindulunk magunk. Ez így igen nagy 
könnyebbség lesz! Isten áldását kérve, üdvözöllek Titeket: Vattay Szabolcs 
Válasz 
Elbizonytalanító cikket talált xet 
(Attila Kémia Guru, 2010.12.06 10:18) 
Fontos-e a só, vagy méreg? Miért voltak régen sóutak, melyeken hatalmas térségeken át vitték a 
sót mindenfelé. Volt idő amikor csak az uraknak jutott, mert olyan drága volt. Ekkor a népesség 
alacsonyabb szintjén élők átlagéletkora 40 év körül volt. A mérték a fontos se keveset, se sokat. 
Ha valami túlsózott, meg se esszük. A talált cikk igazság mellett megtévesztő állításokat is 
tartalmaz. Szereti Ön a szerencsendiót? Mert két dió a halálos adag, ennyit csomagolnak egy 
csöpp zacskóba. Megenni azonban nem tudja. A kálisóval szennyezett són észre se lehet venni 
ízről, hogy ilyen, viszont méreg, mint ahogy nem eszik meg egy kanál feketeborsot sem. 
Aranyközép út! Mint mindenben. Úgy sózzon ahogy a legízletesebb! A különleges sók értelme: a 
még nagyobb haszon! Attila Kémia Guru 
Válasz 
2621 Verőce, Lugosi u. 71. 
(Tejfalussy András, 2010.12.05 10:39) 
A nem étkezési só nevű étkezési sók bizonyos hányada van kálisóval mérgezve. Hol egyik nevű, 
hol a másik nevűé. Boltonként, környékenként is változhat. Már Csak a gyógyszertári NaCl-ra 
vonatkozó előírás olyan, hogy felelősséggel kötelező betartani. Valamennyi sóbányában a 
konyhasó feletti réteg kálisó. Régen a meddőre dobták ki, mint mérgező anyagot. Nagy nevű 
cégek is átálltak a kivégzőméreg idegméreg kálisóval konyhasót árusításra. Például a 40% kálisót 
tartalmazó VIVEGA-t az a Béres Rt. is árusítja. ahol a cégalapító Béres József korábban 
tudományos kutatóként publikálta, hogy a káliumot túladagoló étellel az egereknél emlőrákot 
sikerült okoznia. Egyébként újabban már kóser jelzéssel is kapható kálisóval mérgezett só, s 
nyilván nem minden zsidó tudja, hogy életrövidítő, ivartalanító hatású, csak azok, akik ismeri a 
titkos szín, betű, számkódokat. A KNESZE-tről azt írta a Magyar Fórum, hogy egy galileai küldött, 
akinek König volt a neve, arra tett javaslatot, hogy csökkentsék a palesztinok természetes 
szaporodó képességét és hogy azt is, hogy a nem zsidók nyugdíjbefizetéseit is a zsidók élvezzék. 
Erre a célra például alkalmas a kálisóval kevert kósersó. Annak, aki nem hal meg a kálisótól, 
káliumot vesztő beteg veséje alakul ki, s nem veszi észre, hogy a különböző betegségei nem a 
kálium hiánytól, hanem a kálium túladagolástól alakultak ki. Nem szabad az sóárusok és sóvevők 
üzleti érdekekeit az egészség-biztonság elé helyezni. A Parajdi sótól is majd akkor nem kell félni, 
ha valamennyi nevű étkezési sóra visszaállítják a kálisó legkisebb mennyiségét tiltó szabvány 
(MSZ-01-10007-82.) kötelező érvényét és a nátrium és kálium vérbe bejutatási sebesség optimális 
értékeket. és a valódi veszélyességi határait. TA 
Válasz 
Budapest 
(xet, 2010.12.05 08:38) 
"Hogyan reagál szervezetünk a konyhasóra, erre az izolált termékre? A konyhasót, a tiszta NaCl 
-ot, szervezetünk egy agresszív, nem természetes anyagként, azaz sejtméregként azonosítja. 
Mivel ilyen izolált formában NaCl a természetben nem fordul elő. A NaCl-t mindig kísérik, egyéb 
elemek, melyek biztosítják az optimális kémiai reakciókat a szervezetben. Mivel szervezetünk a 
konyhasót, mint sejtmérget azonosítja, ezért védekezik ellene és megpróbál tőle megszabadulni." 



http://www.hunza.hu/so2.php 
Válasz 
Tejfalusi Úrnak ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.04 23:08) 
Hogy lehet, hogy annyian csak ezt használják, és semmi bajuk sincs. Nem a pénz spórolásáról 
beszélünk, hanem Parajdi sót szeretnének sokan. Eddig is mérték az értékeket ? Szerintem nem . 
És mégis itt vagyunk . Ezen a són nőttünk fel, Parajd Magyar. Az is marad, Magyar sót 
szeretnének sokan, szerintem megoldjuk . 
Válasz 
Remetének ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.04 22:58) 
De bizony hogy alkalmas lenne ! Kitűnő ötlet, esetleg a Gazdabolt hálózatnak van elérhetősége ? 
Nem is hallottam még hogy létezik . Népszerűsíteném szívesen :) 
Válasz 
Lehetséges megoldás 
(Remete, 2010.12.04 20:51) 
A Magyarok Szövetsége Gazdabolt hálózata alkalmas lenne a feladatra!? 
Válasz 
2621 Verőce, Lugosi u. 71. 
(Tejfalussy András, 2010.12.04 19:49) 
A nem "étkezési só elnevezésű" valamennyi más nevű étkezési célú sóra vonatkozóan 
érvénytelennek nyilvánította az Orbán kormány egészségügyi államtitkára a valamennyi étkezési 
sónál kötelezően legalább 97% NaCl-ot, és 0 KCl-t előíró, érvényes MSZ-01-10007-82. magyar 
szabványt. Ezzel a parajdi sóban is megengedett akármennyi KCl-ot. Egyelőre csak a 
gyógyszertári NaCl-re vonatkozik betartandó előírás, amely tiltja a kivégzőméreg idegméreg KCl-
dal keverést. Egy felnőtt 1 napi 15 gramm konyhasó szükségletének a kielégítése gyógyszertári 
sóval csak kb. 5 Ft-ba kerül. Nem parajdi sóval kell a pénzt megtakarítani. Kód: Serum-K-5mmol-
pro-liter101203 MÉRÉSTANI SZAKÉRTŐI ÉSZREVÉTEL: A vérszérum normálisnak tekinthető 
kálium tartalmára vonatkozóan az alsó határ 3,5 gramm/mmol, a felső pedig és 5 gramm/mmol 
(normolkalaemia). Ha a vérszérum pillanatnyi káliumtartalma több mint 5 mmol/liter, akkor kálium 
mérgezés van (hyperkalaemia), és ha a szérum-K 7 mmol/liternél is több, akkor az már 
szívmegállást is okozhat (veszedelmes hyperkalaemia). 3,5 mmol/liternél kisebb serum-K 
(hypokalaemia) egészséges embernél nem fordulhat elő, mert aki eszik, sokkal több káliumot juttat 
be, mint amennyi a napi szükséglet (0,5 gramm). A csalók káliumhiány veszélyével riogatnak, 
miközben a túladagolást ártalmatlannak hazudják. Akivel elhitetik azt, hogy a 5 mmol/ liter a 
normális szérum-K középérték, s erre törekszik, megölheti magát! Egyébként az is probléma, hogy 
éhgyomri vérvizsgálatot szoktak végezni. Ha ilyenkor 5 mmol/liter körüli értéket mérnek, azt is 
jelentheti, hogy előzőleg ennél sokkal több volt a vérben a kálium! Az éhgyomri vérvétel idejére 
ugyanis az előző napinál sokkal kevesebb lett a kálium a vérben, mert a vesének volt bőven ideje 
a többit eltávolítani. Az éhgyomri mintavételen alapuló vérvétel alapján az 5 mmol/litert szérum-K 
értéket optimális közepesnek, optimálisnak hívőnek előző nap életveszélyes káliummérgezése is 
lehetett, de ez ESZÉBE SEM JUT a kézhezkapott labor mérési vérvizsgálati eredményeket nézve! 
Nem világos, hogy aki a nátrium vonatkozásában pontosan ismeri a határértékek hibásan 
meghatározása veszélyességét, miért terjeszt életveszélyesen hamis határértékeket a káliumról! 
Ha az egyik életveszélyt okozó hiba lelepleződik, nem illik ahelyett egy másikat beültetni a 
magyarok tudat(alattij)ába! Verőce, 2010. 12. 13. 

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő 
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT 2621 Verőce, Lugosi u. 71. +36-20-2181408 
Válasz 
Mindenkinek ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.04 18:18) 
Most volt időm átnézni az oldalt, hát nekem nem tetszik, én sem találtam étkezési sót :( Még is 
csak szervezkedni kéne, még egyszer mondom, minden boltban csak ilyen sót árulnak Erdélyben, 
az már hab a tortán, ha a barlangba is bementek, tehát nincs vám, bármennyit lehet hozni !!! Ennél 
többet nem tudok tenni a jó cél érdekében. Megyénként lehetne szervezni az utat, kevés 
létszámmal, hogy sok sónak jusson hely. 



Válasz 
Hozzászólások megtekintése 
Locsi-fecsi helyett sóutat akarok 
(Attila Kémia Guru, 2010.12.04 10:42) 
Szervezzék meg a teve seregeket! Legyen selyem út is! A MAGYAR ÉLELMISZER ELLENŐRZŐ 
HIVATAL Ez az amit meg kellene szervezni. A tömeggyilkosokat nyerjék el megérdemelt 
jutalmukat. Az üzletekben kizárólag egészséges só legyen kapható! Ez az amire szükség van 
Válasz 
Boruraderu! 
(Istvan, 2010.12.04 00:57) 
Ez nem jo?????? http://www.soszoba.n1webshop.com/index.php?
page=webshop/index.php&webhonnan=&termek_kod=20803&honnan=&oldaldarab=&oldalszam= 
Válasz 
konyhasó 
(>Zoli<, 2010.12.03 09:50) 
Kicsit barangoltam a termékek közt, de nem találkoztam konyhasóval. Melyiket lehet arra 
használni? Azt is lehet venni, rendelni? 
Válasz 
Istvánnak ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.03 09:17) 
Nem kell mindenkinek telefonálni, rá kell menni az oldalra. Én azért telefonáltam, hogy képben 
legyünk, nem kell vámot sem fizetni, bármennyit lehet hozni. 
Válasz 
boruraderu! 
(Istvan, 2010.12.03 00:38) 
Most akkor mindenki hivja fel maganak Oket? Nincs szamunkra valami kozerdeku dolog,csak azert 
mert nem biztos,hogy nagyon orulnenek sok ugyanazon temaju telefonhivasnak. A masik,meglehet 
rendelni es elszallitjak vonaton oda ahova kered /nagyvaros/. Utana erdeklodtem,szuper aron! 
Nem kell nagy mennyiseget megrendelni,csupan szaz tonnat minimum. Nekem kellene egy jo 
adag belole 50kg! Ne tetovazzatok uccu neki,csak 2000-en kellunk hozza 50kg/fonel!! 
Válasz 
Zolinak ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.02 22:10) 
DRÁGA ZOLI ! Vannak ilyen kis örömök az életben, de ennek is örülni kell, remélem sokat 
segítettem.Nem vet fel a pénz, ennyit tudtam tenni a Sokakat érintő ügy érdekében, pár telefonba 
belekerült, de Odafentről biztos visszakapom ! Sok, sok Áldás Mindenkinek ! Anikó 
Válasz 
Anikogyorgyinek 
(>Zoli<, 2010.12.02 21:19) 
Ez igen! Nagyon jó munkát végeztél Talán nem is kell azonnal útnak indulni. Majd belenézek én is 
közelebbről talán még Svédbe is küldenek csomagot. Köszi! 
Válasz 
Mindenkinek ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.02 17:25) 
" Kedves holgyem, A telefonbeszélgetésünkre hivatkozva küldöm az ígéretemhez híven a sóval 
foglalkozó cég, és a sóbánya elérhetőségeit. Ha bármi egyéb információval segíthetek, szívesen 
állok rendelkezésére. SC BRIZO TOUR SRL - Németh József tel.: +40744683385, +40722459197 
fax: +40266240224 e-mail: nemeth@kristalbrizo.ro www.kristalbrizo.ro 537 240 PRAID Jud. 
Harghita R o m â n i a Parajdi Sóbánya Societatea Naţională a Sării Bucureşti S.A. SUCURSALA 
SALINA PRAID Székhely : PRAID, str. Gării nr. 44 Jud. Harghita 537240 Telefon : központ: 
+40266240200, +40266240201 Fax. központ: +40266240688 Tisztelettel, Török Barna 
www.szekelyfoldikorutüutazas.hu +40-744-343092" 
Válasz 
átlagbér 
(Hunicillin, 2010.12.01 23:03) 
A napokban hallottam a rádióban, de nem szakmunkásra, hanem országos átlagkerestre mondták, 
hogy 131.600 Ft. Ebben mindenki benne van, a banki dolgozók és a jól fizetett bürokraták is. 



Következtetésképpen nem hinném, hogy az ÁTLAG szakmunkásbér efelett lehet. A fizikai 
munkások átlagfizetése nettó 95,200 Ft / hó. http://kapos.hu/hirek/gazdasag/2010-04-
18/131_600_forint_a_magyar_atlagkereset.html 
Válasz 
Adat? 
(>Zoli<, 2010.12.01 18:02) 
Mennyi az órabér az átlag szakmunkásnak Mo-on? 
Válasz 
Istvánnak ! 
(anikogyorgyi, 2010.12.01 11:02) 
Telefonáltam Erdélybe, anyagot várok ez ügyben . Remélem ma megjön . 
Válasz 
mienk? 
(Istvan, 2010.12.01 05:01) 
Kerdeznem,hogy a hataron hazafele kell-e vamot fizetni a soert? Vagy milyen mennyiseg az amiert 
meg nem? Csak azert,mert nekem fogalmam sincs a romaniai hatar es vam rendszerrel 
kapcsolatban,nem jartam arrafele,de szeretnek! Viszont,ha kell fizetni mar vagy meg nem a mienk. 
Válasz 
Ibolya 
(anikogyorgyi, 2010.11.30 22:08) 
Ibolya ! Bocsi, elnéztem :)Tehát Ibolyának és Józsefnek ! Elnézést kérek, fáradt vagyok . 
Válasz 
Ilonának és Józsefnek ! 
(anikogyorgyi, 2010.11.30 22:05) 
Meg lesz, ne aggódjatok ! Istennek és Zolinak legyek hála. Erdély mindig is Magyar volt, és 
Magyar lesz ! Bárki próbálkozik, Minket nem lehet legyőzni, Magyarok vagyunk ! Ezt mindenki 
fogja fel. 
Válasz 
Mindenkinek ! 
(anikogyorgyi, 2010.11.30 22:00) 
Ha nem nagy kérés, menjetek rá arra pár linkre, amit írtam . Sok infó van benne, sajna még nem 
válaszoltak, de nem adjuk fel, megszervezzük az utat, és akárki akármit mond, Parajdi só lesz a 
konyhákban ! Most értettem meg, mikor küldtem Férjemet Barátnőmhöz, akartam Neki küldeni 
Parajdi sót ajándékba, mondta, nem kell, neki 50kg-os van. Ezért, megvették mikor otthon voltak 
az egész zsákot. 
Válasz 
czsef@citromail.hu 
(Czikó József, 2010.11.30 21:09) 
Hát, igen!Kedves, Barátaim!Ide jutottunk!Egy kis emlékeztető!II.Rákóczi Ferenc Nagyságos 
Fejedelem Urunk uralkodása idején volt nekünk egy úgynevezett, "...fűszer út"-unk, vagy SÓ 
út.Ezen az úton szállították Erdélyből a sót, Magyar Országra, s vitték tovább Ausztriába.Innen 
származik a szólás,"...menj a sóhivatalba!"Ez az út, a 80-as évek elején még járható volt személy 
gépkocsival is.Természetesen nem mű útról van szó, de jó földútról.Talán újra megkeressük!S ha 
már megtaláltuk, hát használni is fogjuk!Nagyon érdekel engem is a SÓ téma!Érintett vagyok a 
dologban.Sajnos!A legnagyobb baj az, hogy csak egy kis részében folyik kitermelés.Pedig a bánya 
hatalmas!Jártam benne!Talán ha megnő a kereslet a só iránt, növelik a kitermelést is.Kíváncsian 
várom, a további információkat!Fő, az egészség! Egy gyógyulni vágyó! 
Válasz 
1145 
(Lenhardt Ibolya, 2010.11.30 20:21) 
Nagyon szívesen vennék én is eredeti parajdi sót. 
Válasz 
Zolinak ! 
(anikogyorgyi, 2010.11.30 11:20) 
Írtam ez egyik oldalnak, várom a választ termék katalógus, ár ügyben . Ahogy megjön, írok ! 
Válasz 
hogyan tovább? 



(>Zoli<, 2010.11.30 10:10) 
Nagyon jó lenne ha valaki jelentkezne nekem (címemre) Parajd környékéről aki vállalná a 
koordinátor szerepét. Telefonon vagy közvetlen kapcsolatot teremtene a termék (Na-cl) konyhai 
használatra-való besszezési lehetőségéről. Amint nézegetem ha Budapestről indulna a jármű 
annak 7-8 óra kellene 600 néhány km egy-irányba tehát nem kis vállalkozás de néhány nagyobb 
város érintésével (pl. Gyöngyös Miskolc, Debrecen vagy ti jobban tudjátok merre a legjobb) 
lerakhatná az árút ha azon a helyeken is lenne aki vállalkozna a rendelés begyűjtésévél és 
átadásával. Nagy kérdés, hogy mernek e honfitársaink előre fizetni a megbeszélt időben a 
szervezőknek (mert lehet nem tudnánk olyan beszerzőt találni akinek erre lenne anyagi lehetősége 
vagy annak bizonytalansága, hogy megveszik e a rendelést) majd a szervezők a beszerzőnek? 
Ezen el kell rágódni. Az üzemanyag költségét később beszélnénk meg. 
Válasz 
Zolinak ! 
(anikogyorgyi, 2010.11.30 07:59) 
Pontosan így gondolom én is, azért tettem be pár linket, na még tudakozódom. 

Válasz 
Hozzászólások megtekintése 
Buszilag vagy hogyan? 
(>Zoli<, 2010.11.29 22:08) 
Igaza van anikogyörgyinek ha-már van a fórum kezdjünk bele, de az azért nem várhatjuk el, hogy 
már holnap legyen az indulás, ha lesz is. Azután mivel nem turisztikai látogatást tervezünk ezért 
talán felesleges buszt betervezni. Vagy minibuszra gondoltál volna akkor az igen. Utasok nélkül 
megfelel(ne) Ezért valahogy sorjába kellene lépni; először kapcsolatot kellene teremteni a lehető a 
bányához legközelebbi sótermék árusítóval, (de inkább a bányától ha lehet) Itt inkább olyan 
honfitársat kellene besorozni aki ismeri tájat, az üzletet, akár szomszéd vagy közeli. Azután 
megtudni, hogy mit tudnak kínálni és mikor, mennyit, addig közben feltérképezni menyi sóra is 
lenne érdeklődés, és ahhoz méretezni a jármű alkalmatosságát, és ezután ugyan van e köztünk 
aki erre tudna időt és energiát szakítani és milyen feltételekkel. 
Válasz 
Parajdi sót minden Magyarnak ! 
(anikogyorgyi, 2010.11.29 21:52) 
http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=1399 http://www.feheraranysokucko.hu/sorol.html 
http://www.mozgasvilag.hu/hir/9-nap-erdelyben---v-resz http://szekelyfoldikorut-
utazas.hu/index.php/uticelok/uticel/15 (ez nagyon tetszik, a többi is de ez ... ) 
http://bolthely.hu/wellnesswebaruhaz/id/00329_Kristal_parajdi_sos_ivokura_500g (nem kell venni, 
csak olvassátok el) http://szineserdely.ro/blog/parajd/ Elnézést kérek, ha sok voltam . 
Válasz 
Zolinak ! 
(anikogyorgyi, 2010.11.29 21:33) 
Drága Zoli ! Ez nem kis dolog, amit vállaltál ezzel a fórummal ! Isten Áldása legyen rajta ! 
Válasz 
Bocsánat 
(anikogyorgyi, 2010.11.29 21:27) Bocsi a sok elírásért, csak siettem :) Így jár, aki türelmetlen . 
Biztos mindenki leszűrte a lényeget, még egyszer elnézést ! 
Válasz 
Parajdi sót minden Magyarnak ! 
(anikogyorgyi, 2010.11.29 20:36) 
Szerény véleményem szerint buszilag kéne megoldani megoldani ezt a kérdést, bár nem mindegy 
honnan indul a távolság és idő miatt . Én 50 kg-ot vennék, bár nem tudom mennyi fér egy buszba, 
és mennyit fogyaszt a busz . Próbálok még infót szerezni mindenki, és pár linket . Nagyon 
drukkolok mindenkinek ! 
Válasz 
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