
Email könyv 32.

KÖZÉRDEKŰ 
FELHÍVÁS 
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Verőce, 2009. 05. 23.

Kód: EmailKonyv32-MagyarZoldMozgalom



Kód: NaCl-KCl-Solyom-feljelentes-090523

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS: 
Hazánk termőföldjeit műtrágyának feltüntetett konyhasóval is 
mérgezik, s ez terméktelenítő vegyi fegyverként hat. Emiatt 
valamennyi „zöld szervezetnek” követelni kell a betiltását!
Verőce, 2009. 05. 24.  Tudományos Rendőrség Pjt.

AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)
Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Fõtéma: Teljesen csak most derült ki, hogy tudományos szabotõrök, kemizálás (mûtrágyázás) 
ürügyén, évtizedek óta tudatosan mérgeztetik a magyar termõföldeket, a talajtermékenységet 
ugyancsak rontó káliumsók mellett, a vegyi fegyvernek minõsülõ konyhasóval is!

1.

MAGYARORSZÁG (ÉS SOK TOVÁBBI ORSZÁG) JELENLEGI GAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGI 
CSÕDJÉT IS A NEMZETKÖZI KÁLI TÁRSASÁG ÉS ANNAK TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI 
CINKOSAI (HATÁRÉRTÉK-HAMISÍTÁSI) CSALÁSAI ALAPOZTÁK MEG:

1.  A magyar  termõföldeket  és  élelmiszereket  kálisóval  kevert  konyhasóval  mérgeztetik  a  hazai 
mezõgazdasági és egészségügyi tudományos vezetõk, mint a Nemzetközi Káli Intézet bérencei! 

2. Kód: NaCl-KCl-csalast-Solyom-feljelent-090523

DR. SÓLYOM LÁSZLÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖT FELJELENTÉSTÉTELRE KÉRÉS

A környezetvédelmi, a mezõgazdasági, a gazdasági és a kereskedelmi miniszterek 20%-nál több 
konyhasót tartalmazó mérgezõ kálisót,  mûtrágyaként és sóként árultatnak. A korábbi, I-1077/90. 
KTM. számú szerzõdésünk alapján, a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítóként, ezúton felszólítom 
Dr.  Sólyom  László  köztársasági  elnököt,  hogy  azonnal  indíttassák  meg  a  büntetõpereket  ezen 
mózesi  eredetû,  termõföld  besózási  (tiltott  biológiai-vegyi  fegyver  alkalmazási)  programjuk 
megszervezõi, végrehajtói és igazságügyi stb. fedezõi ellen!

Egyúttal megbízás nélküli ügyvivõi részesedési igényt jelentek be (kárelmaradás=haszon alapon) a 
fenti  mérgezõ  kálisóhasználat  betiltásával  elért  országos  gazdasági  többleteredmény  pénzben 
kifejezett minden egyes évi értéke átlaga 1%-ára, részemre, ill. a jogutódaim részére való évenkénti 
kifizetésére,  legalább  a  következõ  50  év  idõtartalmára,  mivel  a  konyhasóval  kevert  kálisóval 
folytatott  kemizálás  keretében  műtrágyázással  annak  megkezdése  kb.  1960  óta  a  hazai 
kormányszervek által országosan elszikesített termõtalajok visszajavulása is csak kb. ennyi idõ alatt 
érhetõ  el.  A  fenti  eredményrészesedésembõl  majd  én  fogom  érdemük  szerint  jutalmazni  a 
társaságainknál a kárelhárítási munkában velem dolgozókat.



(A jelen beadványomról másolatot kaptak: Dr. Dimény Imre, volt mezõgazdasági miniszter, Prof. 
Dr. Nagy Bálint, volt MÉM Növényvédelmi- és Agrokémiai fõosztályvezetõ, Dr. Illés Zoltán, volt 
KTM helyettes államtitkár, Dr. Biczók Gyula, volt KTM fõosztályvezetõ, néhai Dr. Kovács Pál, volt 
Országgyûlési Szociális és Egészségügyi Bizottsági titkár, majd egészségügyi miniszter családja, és 
Dr.  Torgyán  József,  volt  kisgazdapárti  mezõgazdasági  miniszter.  Nekik  külön  köszönettel  is 
tartozom azért, mert a hivatali mûködésük idején segítséget adtak az általam feltalált, a növények 
környezeti-stressz-toleranciája  közvetlen  mérésén  alapuló  GTS-ANTIRANDOM  software-eim 
alkalmazására,  miután  ezzel  vettük  észre,  az  Agroanalízis  Tudományos  Társaságom  mérései 
alapján,  hogy  a  káliumos  sókkal  talajmûtrágyázás  szignifikánsan  növénymérgezõ  és 
fogyasztómérgezõ, azaz életrövidítõ, ivartalanító vegyi fegyver.) 

A bűnelkövetésük konkrét bizonyítását és bizonyítékait lásd a mellékletben: KonyhasovalTalajront-
SL-090524Flj.html, ill. a www.aquanet.fw.hu honlap alapján!

Verõce,  2009.  05.  23.  Tejfalussy  András  (1-410415-0215)  dipl.  mérnök,  méréstani  szakértõ, 
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. 

2.

P.s.  Tisztelt Magyar Távirati  Iroda! Országos kárelhárítási  célból kérem, hogy szíveskedjenek 
megküldeni  fenti  fontos  dokumentumokat  valamennyi  partnerük  számára,  s  hogy  ennek 
megtörténtéről majd értesítsenek a  tejfalussy.andras@gmail.com és ujvizforras@freemail.hu email 
címeimen! Tisztelettel: Tejfalussy András 

3.
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                     4.

 

II.

KIKNEK AZ ÜZLETI ÉRDEKE A MÉRGEZÕ A 
KONYHASÓVAL ÖSSZEKEVERT TALAJMÉRGEZÕ 

(IZRAELI?) KÁLIUMSÓK TALAJJAVÍTÓ 
MÛTRÁGYAKÉNT ÉRTÉKESÍTÉSE



1.

 

2.

 







3.

 

4.

A KÁLISÓVAL + KONYHASÓVAL MÛTRÁGYÁZTATÁS A KGB 45 PONTJA (ÉS A 
BIBLIA) SZERINTI MEZÕGAZDASÁG VESZTESÉGESSÉ TÉTEL, AMIT 

STATISZTIKAI CSALÁSOK IS FEDEZNEK:

III.

A HOLTTÁTEVÕ HOLTTENGERI 
KÁLISÓ KITERMELÉSE 

1.
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IV.

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ 
FELJELENTÕIRAT 

ÉS KÖZÉRDEKÛ FELJELENTÉS a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz", Nemzeti 
Nyomozó Hivatalhoz és Bírósághoz (közérdekû bejelentés + feljelentés, a Ptk. 484-487. §. 

szerinti kárelhárítási munkaként).
Kód: Konyhaso21Kaliso40csalasFMB090416

A FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG által CSAK összeesküvési elméletnek nevezett zsidó bûntett 
gyakorlati megvalósulásának bebizonyítása a hamis 3.P.20.689/2007/30. végzésükkel szemben 
bejelentett perújítás keretében IS:
A MEZÕGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZÉRT MÉRGEZTETI KONYHASÓVAL IS A 
MAGYAR TERMÕTERÜLETEKET, HOGY AZ EMIATT CSÕDBEJUTOTT GAZDÁK 
ELVESZÍTSÉK, S AZ IZRAELIEK OLCSÓN FELVÁSÁROLHASSÁK AZOKAT, A 
CSÕDELJÁRÁSI ÁRVERÉSEKEN?!
Bûnügyi bizonyítékként csatolt dokumentum: NÖVÉNYVÉDÕ SZEREK, 
TERMÉSNÖVELÕ ANYAGOK (1992). Készült a Földmûvelési Minisztérium, 
Agrárkörnyezetgazdálkodási és Növényvédelmi Fõosztályának összeállítása alapján, felelõs 
lektor: Dr. Vályi István Egy egyetemi professzor kutatási jelentése alapján felmerült az a 
gyanúnk, hogy a 40% kálisót tartalmazó mûtrágya 21% konyhasót is tartalmaz (a 
fennmaradt 60% tömegben). A zsidó bioterroristák talajméregként ismert (lásd Ószövetségi 
Biblia, ahol a népkiûzések) vegyi fegyvere, a konyhasó-tartalom tudatosan el van titkolva e 
minisztériumi kiadványban is. 
Szíveskedjenek vádat emeltetni, s megindítani a kártérítési büntetõpert a minisztérium ellen, 
a konyhasóval csökkentett termõképességû földek miatt károsult gazdák kártalanításához. 
Függelékként csatolt bûnügyi bizonyíték: a 40% kálisót tartalmazó mûtrágya 21%-os 
konyhasó tartalmának említése Dr. Tóth Zoltán Veszprémi Egyetem, Georgikon 
Mezõgazdaságtudományi Kar, Keszthely, Földmûveléstani Tanszék által, a Pannon Trade Kft. 
cégvezetõjétõl, Brányi Árpádtól személyesen kapott kutatási dokumentációból másolva 
(montázs).
* MEGJEGYZÉS, A MELLÉKLETBEN UGYANCSAK SZEREPLÕ KÁLIUMNITRÁT 
MÛTRÁGYÁVAL KAPCSOLATBAN: KÍNÁBAN ÉS AZ ISZLÁM ORSZÁGOKBAN is, 
mindenhol 20/1-nél nagyobb a Nitrogén és kálium hatóanyag arány, a fenti (izraeli?) 
káliumnitrátban viszont 13/46 az arányuk! Ök alkalmazzák helyesen, a többi országban 
hazudnak a csalásban érdeketté tett talajtanos és növénytanos szakértõk a talajbeli vízoldott 
kálium optimum (kb. 90 mg/kg) általuk nagymértékben felfelé (300 mg/kg fölé!) 
hamisításával!
Verõce, 2009. 04. 16. 
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ Agroanalízis Tudományos Társaság gmk 
végelszámoló (a 3.P.20.68962007/30. perben feljelentõ felperes), TUDOMÁNYOS 
RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. 
E-mail: tejfalussy.andras@gmail.com
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V.

Bûnügyi bizonyítékok1.

A 40%-os kálisónak nevezett mûtrágya 21%-os konyhasó tartalmának említése Dr. Tóth 
Zoltán Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, Keszthely, 

Földmûveléstani Tanszék által, a Pannon Trade Kft cégvezetõjétõl, Brányi Árpádtól 
személyesen kapott kutatási dokumentációból másolva (montázs):

 



2.

HAZUGSÁG A SZÁRAZFÖLDI NÖVÉNYEK TALAJÁNAK "KONYHASÓVAL 
MÛTRÁGYÁZÁSI IGÉNYE"

Szárazföldi növények jellemzõ kálium-nátrium arányai: 

 

 





 



3.

HAZUGSÁG A TERMÕTALAJOK KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZÁSI IGÉNYE IS, A 
KÁLISÓVAL NÖVELT KÁLIUMTARTALMÚ TALAJ MÉRGEZÕRE NÖVELI EGYES 

ÉTKEZÉSI NÖVÉNYEK KÁLIUMTARTALMÁT:



4.

 

 



 



 



 



 



5.

 



  

  

7. 

NYOMOZATI FELJEGYZÉS:

HAMIS TERMÉK-ELNEVEZÉSEK FEDEZETÉBEN TUDATOSAN MÉRGEZTETNEK
Az alábbi, 1972-ben kiadott kemizálási kézikönyvben szerepel a hamisan Kálisó 40%-osnak 

nevezett, valójában 60% káliumkloridot + 26% konyhasót (nátriumkloridot) tartalmazó, talaj 
termékenységet tönkretevõ mûtrágya is.

Azonban Dr. Nagy Bálint, a Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Agrokémiai és 
Növényvédelmi Fõosztály vezetõje, az alábbi kézikönyvet írók akkori fõnöke, nemrég 

személyes beszélgetés során azt állította, hogy õ nem tudta azt, hogy a kálisóhoz konyhasó van 
keverve. Ha ez igaz, akkor az a búnelkövetõi módszer, hogy beleírják a csalásokat hivatalos 

iratokban, de azokat a fõnök nem veszi észre, valamint azok sem, akiket meg akarnak 
károsítani, vagyis jelen esetben a magyar paraszt. 

Verõce, 2009. 05. 22.
 Tejfalussy András



8.

 

 



 





9.

 





10.

11.

A KÁLISÓ ASZÁLYKÁR FOKOZÓ HATÁSÁT KÖZVETLENÜL MEGJELENÍTÕ 
ANTIRANDOM MÉRÉS



 

 



A növények környezeti-stressz-toleranciájának a közvetlenül mérésén alapuló 
GTS-ANTIRANDOM software alkalmazásával kimutattuk, hogy a káliumnitrát 

mûtrágya, amelyben nitrogén és kálium hatóanyag van csak, éppen úgy 
kipusztította a növényeket a stresszt okozó vízpótlás-leállítás és túlmelegített 
nevelõtér esetén, mint a kálisó, azaz nem csak a konyhasó vagy klór lehet az 

aszálykor való kipusztulásuk oka, hanem a vízben könnyen oldódó formában a 
talajba juttatott kálium önmaga is kipusztítja a növényeket aszályra jellemzõ 

körülmények között:

 



 

12.

A KÁLISÓ MÉRGEZÕ HATÁSÁT KIMUTATÓ ÚJ TUDOMÁNYOS HATÁSVIZSGÁLÓ 
MÉRÉS EREDMÉNYÉNEK AZ ELTIPRÁSÁRA TETT MAFFIA INTÉZKEDÉS AZ ÕKET 

FELJELENTÕ ELLEN:
 





13.

A KÁLISÓ+KONYHASÓVAL MÉRGEZÕEN MÛTRÁGYÁZTATÁS 
MÉRGEZÕ HATÁSAIT (IS) FEDEZÕ AGROKÉMIAI NYILVÁNTARTÁSI 

STATISZTIKAI CSALÁS:

 



 



 

 

14.

A Nemzetközti Káli Társaság bérencei felcsalták a talajban lévõ vízben oldható 
kálium optimum elõírását, amelyhez a laborméréseket viszonyítják, 250 mg/kg 

fölé (a tényleges 80-90 mg/kg helyett), és jelenleg már a vegyszermentesen 
termelni akarókat is elkezdték rávenni a "természetesenek hazudott" 40%-os 

kálisó mûtrágya használatára, elõlük is eltitkolva, hogy az ún. 40%-os kálisóban 
és a Kamex-ben több, mint 20% konyhasó is van, s hogy a kálisóval 

mûtrágyázás egyébként is mérgezõ, mert aszálykor kiégnek miatta a növények, 
és emellett a kálisó annyira megnöveli a növények káliumfelvételét, hogy azok 

nem csak önmagukat, de az elfogyasztóikat is megmérgezik (életrövidítõ, 
ivartalanító és bárgyúsító is lesz a hatásuk).
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15.

KÖZVETETT BIZONYÍTÉK IS VAN AZ IZRAELI TITKOSSZOLGÁLAT 
BÛNÖSSÉGÉRE: A NEMZETKÖZI KÁLI TÁRSASÁG MINDEDDIG KÍNÁT ÉS EGYIK 
ISZLÁM ORSZÁGOT SEM TUDTA RÁBÍRNI ARRA, HOGY A MAGYARORSZÁGIHOZ 

HASONLÓ MÉRTÉKBEN KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZZANAK:
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16. 

Nem tudák bizonyítani a káliumsókkal mûtrágyáztatásnak a Nemzetközi Káli Társaság és 
magyarországi bérencei által a növényekre mindig kedvezõnek hazudott hatását a hazai 

kukorica, borsó és búza növényekkel folytatott sok éves Egységes Országos Mûtrágyázási 
Kísérletek (EOTK), viszont az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság egy "Periódikus 
kálium mûtrágyázás" címû hamis pályázatuk alapján kitüntette az országos károkozást 

fedezõ hamis pályázatot benyújtó agráregyetemi kutatóintézeti csalókat:
   



  



17.

TEJFALUSSY ANDRÁS SZAKÉRTÕI FELJEGYZÉSE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A 
NATO RÉSZÉRE:



 



18.

Az egyetemeken oktatott Liebig törvény is a MÉRGEZÕ HATÁSÚ mezõgazdasági  
túlvegyszerezésekkel tudatosan folytatott környezeti, egészségi és gazdasági károkozásokat fedezõ 

tudományos csalás?!

19.

KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁS

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK, KEDVES GYEREKEK!
Hazánk termőföldjeit műtrágyának feltüntetett konyhasóval is mérgezik, s ez 

vegyi fegyverként hat. Emiatt valamennyi önkormányzatnak és "zöld 
szervezetnek" követelni kell az azonnali betiltását!  

Visszajelzés kérek arról, hogy mit tette/tek/k eddig a konyhasóval 
műtrágyáztatás ellen, valamint hogy a továbbiakban mit kívántok tenni ellene! 

Vállalkoznátok  arra, hogy A TELJES LEVELEZŐLISTÁTOKON 
TERJESZTITEK ezt a bűnügyi dokumentációt, s akiknek megkülditek, őket is 

megkéritek erre?    
Szíves válaszotokat az alábbi e-mail címeinkre tudjátok megküldeni:

tejfalussy.andras@gmail.com, ujvizforras@freemail.hu

  Tisztelettel: Tejfalussy András 
Verõce, 2009. 05. 24.

20.
UTÓIRATKÉNT,  A FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG (3.P.20.689/2007.) RÉSZÉRE IS:

A  konyhasóval  1960  óta  folytatott  mérgező  talajműtrágyáztatás  azt  is  bizonyítja,  hogy 
hazánkban buta és/vagy szélhámos, karrierista és/vagy korrupt is a legtöbb minisztériumi, 
tudományos  akadémiai  és  egyetemi  kutatóintézeti  tudományos  vezető  és  számos  tanító  és 
kutató, sőt a legtöbb hazai politikai párt és környezetvédő szervezet vezetője is, s hogy emiatt 
majd az alábbi közérdekű felhívást mindenféle módokon ismét elszabotálják és megtorolják, 
AHELYETT IS, HOGY A FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG A KÉRÉSEMNEK MEGFELELŐEN 
FOLYTATNÁ  AZ  ENGEM  AZ  ŐKET  ELMARASZTALÓ  MÉRÉSTANI  SZAKÉRTŐI 
VÉLEMÉNYEM MIATT FOLYAMATOSAN RÁGALMAZÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÉS 
MAGYAR  TUDOMÁNYOS  AKADÉMIA ÉS  EZEK  ÜGYÉSZSÉGI  STB.  BŰNTÁRSAI 
ALPERESEK  ELLEN  A  KÁLISÓVAL  KAPCSOLATBAN  ELKÖVETETT 
KÁROKOZÁSAIK  ÉS  A  KÁRELHÁRTÁSI  DÍJAINK  ÁLTALUNK  KISZÁMÍTÁSA 
HELYESSÉGÉNEK A MEGÁLLAPÍTTATÁSÁRA IS INDÍTOTT PERÜNKET! 

Verőce, 2009. 05. 24. Tisztelettel: Tejfalussy András felperes
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---------- Forwarded message ----------
From: Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>

Date: 2009/5/24
Subject: Kód: NaCl-KCl-Solyom-feljelentes-090523

To: ugyfelkapu@keh.hu
Cc: birosag@fejer.hu, rkp@dunaweb.hu, tejfalussy.andras@gmail.com

Kód: NaCl-KCl-Solyom-feljelentes-090523

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS! 
Hazánk termőföldjeit műtrágyának feltüntetett konyhasóval is 

mérgezik, s ez terméktelenítő vegyi fegyverként hat. Emiatt 
valamennyi "zöld szervezetnek" követelni kell a betiltását!

Verőce, 2009. 05. 24. Tudományos Rendőrség Pjt.
 

AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)
Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

 

F~otéma: Teljesen csak most derült ki, hogy tudományos szabot~orök, kemizálás (m^utrágyázás) 
ürügyén, évtizedek óta tudatosan mérgeztetik a magyar term~oföldeket, a talajtermékenységet 
ugyancsak rontó káliumsók mellett, a vegyi fegyvernek min~osül~o konyhasóval is!

1.

MAGYARORSZÁG (ÉS SOK TOVÁBBI ORSZÁG) JELENLEGI GAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGI 
CS~ODJÉT  IS  A  NEMZETKÖZI  KÁLI  TÁRSASÁG  ÉS  ANNAK  TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIAI CINKOSAI (HATÁRÉRTÉK-HAMISÍTÁSI) CSALÁSAI ALAPOZTÁK MEG:

1. A magyar term~oföldeket és élelmiszereket kálisóval kevert konyhasóval mérgeztetik a hazai 
mez~ogazdasági és egészségügyi tudományos vezet~ok, mint a Nemzetközi Káli Intézet bérencei!
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2. Kód: NaCl-KCl-csalast-Solyom-feljelent-090523

DR. SÓLYOM LÁSZLÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖT FELJELENTÉSTÉTELRE KÉRÉS

A környezetvédelmi, a mez~ogazdasági, a gazdasági és a kereskedelmi miniszterek 20%-nál több 
konyhasót tartalmazó mérgez~o kálisót, m^utrágyaként és sóként árultatnak. A korábbi, I-1077/90. 
KTM. számú szerz~odésünk alapján, a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítóként, ezúton felszólítom 
Dr.  Sólyom László köztársasági  elnököt,  hogy azonnal  indíttassák meg a  büntet~opereket  ezen 
mózesi  eredet^u,  term~oföld  besózási  (tiltott  biológiai-vegyi  fegyver  alkalmazási)  programjuk 
megszervez~oi, végrehajtói és igazságügyi stb. fedez~oi ellen!

Egyúttal megbízás nélküli ügyviv~oi részesedési igényt jelentek be (kárelmaradás=haszon alapon) a 
fenti  mérgez~o  kálisóhasználat  betiltásával  elért  országos  gazdasági  többleteredmény  pénzben 
kifejezett minden egyes évi értéke átlaga 1%-ára, részemre, ill. a jogutódaim részére való évenkénti 
kifizetésére,  legalább a következ~o 50 év id~otartalmára,  mivel a  konyhasóval  kevert  kálisóval 
folytatott  kemizálás  keretében  műtrágyázással  annak  megkezdése  kb.  1960  óta  a  hazai 
kormányszervek által országosan elszikesített term~otalajok visszajavulása is csak kb. ennyi id~o 
alatt érhet~o el. A fenti eredményrészesedésemb~ol majd én fogom érdemük szerint jutalmazni a 
társaságainknál a kárelhárítási munkában velem dolgozókat.

(A jelen beadványomról másolatot kaptak: Dr. Dimény Imre, volt mez~ogazdasági miniszter, Prof. 
Dr. Nagy Bálint, volt MÉM Növényvédelmi- és Agrokémiai f~oosztályvezet~o, Dr. Illés Zoltán, 
volt KTM helyettes államtitkár, Dr. Biczók Gyula, volt KTM f~oosztályvezet~o, néhai Dr. Kovács 
Pál, volt Országgy^ulési Szociális és Egészségügyi Bizottsági titkár, majd egészségügyi miniszter 
családja,  és  Dr.  Torgyán  József,  volt  kisgazdapárti  mez~ogazdasági  miniszter.  Nekik  külön 
köszönettel  is  tartozom  azért,  mert  a  hivatali  m^uködésük  idején  segítséget  adtak  az  általam 
feltalált,  a  növények  környezeti-stressz-toleranciája  közvetlen  mérésén  alapuló  GTS-
ANTIRANDOM  software-eim  alkalmazására,  miután  ezzel  vettük  észre,  az  Agroanalízis 
Tudományos  Társaságom  mérései  alapján,  hogy  a  káliumos  sókkal  talajm^utrágyázás 
szignifikánsan  növénymérgez~o  és  fogyasztómérgez~o,  azaz  életrövidít~o,  ivartalanító  vegyi 
fegyver.)

A bűnelkövetésük konkrét bizonyítását és bizonyítékait lásd a mellékletben: KonyhasovalTalajront-
SL-090524Flj.html, ill. a www.aquanet.fw.hu honlap alapján!

Ver~oce,  2009.  05.  23.  Tejfalussy  András  (1-410415-0215)  dipl.  mérnök,  méréstani  szakért~o, 
TUDOMÁNYOS REND~ORSÉG PJT, 2621 Ver~oce, Lugosi u. 71.

2.

P.s.  Tisztelt Magyar Távirati  Iroda! Országos kárelhárítási  célból kérem, hogy szíveskedjenek 
megküldeni  fenti  fontos  dokumentumokat  valamennyi  partnerük  számára,  s  hogy  ennek 
megtörténtéről majd értesítsenek a  tejfalussy.andras@gmail.com és ujvizforras@freemail.hu email 
címeimen! Tisztelettel: Tejfalussy András
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