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Tárgy: Ellenségeink vesztességessé teszik a növénytermesztést a kálisó és konyhasó műtrágyákkal.
Tisztelt Miniszter Úr!
A hazai kormányok azzal játsszák át külföldi tulajdonba a magyar területeket, hogy a konyhasó és
vagy kálisó tartalmú műtrágyák mérgező hatásai szembe-hazudásával tudatosan megsokszorozzák
az aszálykárt a földtulajdonos magyarok „véletlenesített” csődbejuttatásához. Valószínűleg a hazai
és Európai Uniós zöld pártok képviselői is, s az illetékes ügyészek, bírák, miniszterek és
államtitkárok is ebben érdekelt bűnözők lehetnek, ha hagyják. Akadémiai kutatóik tudják, hogy
„ördög a nátrium” minden talajban. Az OMÉK-on mégis rájuk hivatkozva ajánlotta a konyhasóval
kevert kálisóval műtrágyázást az egyik műtrágya-kereskedő (úgy emlékszem, a főleg izraeliek
tulajdonában lévő „Potash”) cég kiadványa! Nemrég egy növényvédőszer-boltban is találtam
konyhasót tartalmazó műtrágyát, amiről csak a pult alól elővetetett kézikönyvből derült ki, hogy
konyhasót is tartalmaz, vagyis „átverik a népet”! Nem tudományos vita az NaCl konyhasóval
műtrágyázás káros hatása. Csalás, ami a korábbi Alkotmány és új Alaptörvény szerint is
bűncselekmény! Nem csak a Biblia szerint, de az akadémikus Stefanovits Pál talajtani professzor
szerint is: „Ördög a talajban a nátrium”, és a műtrágya hatás kalibráló mérések szerint is
terméscsökkentő, aszálykatasztrófa előidéző biológiai- vegyi fegyverként hat. Önök a magyar
gazdák költségét és kockázatát (regie-jét) tudatosan növelik az NaCl konyhasót tartalmazó
műtrágyák Na-tartalma károssága titkolásával? Egyébként a több tízezer parcellán elvégzett
korszerű hatás-kalibráló (a nemzetközi szabadalmaim szerinti „GTS-Antirandom”) méréseink azt is
bebizonyították, hogy maguk a kálisó műtrágyák is katasztrófálisra növelik az aszályos időjárás
növénypusztító hatását! Önök „40%-os kálisó” elnevezéssel 60% KCl kálisó + 26% NaCl konyhasó
tartalmú műtrágyát, s „Kamex” elnevezéssel 19% NaCl konyhasó tartalmú mérget hasztnáltatnak,
lásd: http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf.
Sajnos Ön, a jelenlegi azután sem válaszolt a mindenkori mezőgazdasági miniszterekhez több évvel
ezelőtt benyújtott Petícióra, hogy arra dr. Ángyán József államtitkár úrtól személyesen is kértem a
választ, és annyit sem intéztek el, hogy rá legyen írva valamennyi műtrágyára a K kálium és Na
nátrium tartalma. Pedig a Petíciót a mezőgazdasági miniszter nevében átvevő azt azzal köszönte
meg, hogy az EU-ban szigorúan tilos konyhasót használni a termőföldekhez vagy a jégtelenítéshez!
Ezúton is kérem Önt a felhasználófélrevezető „szakkönyvek” és termékfeliratok betiltatására!
* A Megbízás nélküli ügyvitel (Ptk. 484-487. §) az új Polgári Törvénykönyvben: XXIII., 6:583. §.
Többi méréstani és bűnügyi bizonyítékot lásd az ellenség által eltüntetett www.aquanet.fw.hu
tudományos honlapot újra megjelenítő www.tejfalussy.com nyilvános internetes honlapomon.
Kérem az ezúton tájékoztatott valamennyi t. Címzettet, hogy szíveskedjék jelezni, ha van olyan
konkrét elleninformációja, ellenszempontja, ami miatt tovább lehetne pontosítani az itt javasolt
kárelhárítási intézkedésemet! Az észrevétel 8 napon túl elmaradását a dokumentáltakkal
egyetértésnek tekintem.
Verőce, 2014. 01. 24.

Tejfalussy András

www.tejfalussy.com

Dr. Fazekas Sándor miniszter úr! Ellenségeink vesztességessé teszik a növénytermesztést a kálisó és
konyhasó műtrágyákkal.

feladó: András Tejfalussy tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
miniszter <miniszter@vm.gov.hu>;
címzett:
lu <lu@mku.hu>
másolatot miniszter@hm.gov.hu;
kap: "zoltan.illes" <zoltan.illes@vm.gov.hu>
András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>;
titkos másolat:
András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>
dátum: 2014. január 24. 12:44
Dr. Fazekas Sándor miniszter úr! Ellenségeink vesztességessé teszik a növénytermesztést a
tárgy:
kálisó és konyhasó műtrágyákkal.
küldő: gmail.com

www.tejfalussy.com

