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FELJELENTÉS A MAGYAR FÖLDTULAJDONT IZRAELIEKNEK ÁTJÁTSZÓK ELLEN
A mindenkori miniszterhez a konyhasóval kevert műtrágyákkal aszálykár fokozás ellen benyújtott
petíciónk ellenére, mai napig is árusítanak konyhasóval kevert műtrágyákat. Petíció átadás-átvétel:

A konyhasót és a kálisót, ezt a két talajtönkretevő, aszálykárfokozó mérget egy „Magyarország
kemizálása” című minisztériumi kézikönyv „legalizálta”, „40%-os kálisó” hamis elnevezéssel.
Valójában 60% kálisó és 26% konyhasó van benne. Egyéb műtrágyákban is van NaCl nátriumklorid (konyhasó), széleskörű az ezt előidéző akadémiai és minisztériumi csalás. Az Európai Unió
nem csak műtrágyaként tiltja, de az utak, parkok jégtelenítéshez sem enged nátrium-klorid
konyhasót használni. A nemzetközi szabadalmaim szerinti pontos hatáskalibráló sokváltozós
méréseink azt is bizonyítják, hogy a kálisó önmagában is aszálykár fokozó hatású. Az alapvetően
izraeli érdekeltségű (?) Potash cég pl. magyarországi akadémiai kutatók ajánlásaival az OMÉK-en
is reklámozta a kálisóval kevert konyhasót (NaCl nátrium-kloridot), Miközben az Ószövetségben is
szerepel a talajsózás talaj termőképesség rontó (vegyi fegyver) hatása, de Dr. Stefanovits Pál
agrokémikus akadémikus előadásaiban is az szerepel, hogy „a nátrium ördögként hat” a talajokban.
Megállapítom, hogy a jelenlegi miniszter azzal, hogy tudatosan semmibe veszi a közérdekű
bejelentés (petíció) intézésére vonatkozó törvényi kötelezettségeket, elősegíti a hazai termőföld
termőképességének a konyhasóval időlegesen lerontását, amivel tudományos akadémiai csalókat,
akadémikusokat, egyetemi professzorokat, kutatóintézeti alkalmazottakat, államtitkárokat és előző
minisztereket és egyéb bűnözőket fedez.
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A KÁLISÓVAL KEVERT KONYHASÓVAL MŰTRÁGYÁZTATÓ MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIAI FŐTITKÁROK ÉS MINISZTÉRIUMI VEZETŐK TUDATOSAN ELADÓSÍTJÁK
A MAGYAR GAZDÁKAT A KONYHASÓVAL ÉS KÁLISÓVAL MŰTRÁGYÁZTATÁSSAL
ASZÁLYKÁR FOKOZÁSSAL. Miután a Magyarország területei megszerzését 100 év óta szervező
izraeliek az aszálykár fokozással eladósított termőföldeket árverésen olcsón megszerezhetik, majd
öntözéssel gyorsan is visszajavíthatják, nyilvánvaló, hogy kiknek áll érdekében korrumpálni a
petíciót semmibevételért felelősöket. Tekintettel arra, hogy az akadémia elnöke és a legfőbb ügyész
is sietett kinyilvánítani, hogy „nem bűncselekmény” a petíciónkban dokumentált konyhasóval
műtrágyázási talajtermékenység rontási tudományos csalás, ezért ezúton ők is fel vannak jelentve.
Kérem, hogy a Magyar Állam (pénzügyminisztere) fizessen kárelhárítási díjat az Agroanalízis
Tudományos Társaság gmk v.a. részére (az állami szervek helyett a Ptk. 484-487. § alapján
megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás).
Mellékletek:
A konyhasóval kevert kálisóval talajtermékenység rontás és egészségkárosítás konkrét bizonyítékait
lásd: http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf
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http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/12/aszalykar-felelosei-131225email2a.pdf
FELJELENTÉS A MAGYARORSZÁGBÓL CSALÓ ÁLLAMOT KIALAKÍTÓ BANDITÁK ELLEN.
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