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Nyílt  levél Dr. Ángyán József  agráregyetemi kutatóintézet vezető professzor úrhoz magyar 
termőföld tulajdon védelmi, csaláselhárító és népmérgezés elhárító közérdekű intézkedésként:

KÉRJÜK DR. ÁNGYÁN JÓZSEF PROFESSZORT, LÉPJEN FEL A KÁLISÓ ÉS 
KONYHASÓ „MŰTRÁGYÁKKAL” ASZÁLYKÁR MEGSOKSZOROZÁS ELLEN!

Sürgősen kérjük Dr. Ángyán József professzor aszálykár fokozás elleni fellépését, hogy a magyarok 
termőföldtulajdonát és egészségét védeni akaró Nemzeti Pártok eredményesebben kampányoljanak!

Úgy halottam,  hogy államtitkárként  hozzá  került  az  aszálykár  fokozó  NaCl  konyhasó  tartalmú 
kálisó és egyéb műtrágyák minisztériumi kiadványban legalizálása és korlátozatlan piaci árusítása, 
általános felhasználásra ajánlása ellen általunk a mindenkori miniszter címére benyújtott, és pontos, 
túlmelegedés-vízhiány-fajta-N-P-K-műtrágya-együtthatás-kalibráló (ANTIRANDOM) soktényezős 
mérésekkel, valamint N/K műtrágya használat arány összehasonlító nemzetközi statisztikákkal is 
alátámasztott, de a Magyar Tudományos Akadémia mostani elnöke által ellenük szóló rágalomnak 
hazudott  és ezután a minisztérium által  nem megválaszol „Petíciónk”.  Közvetlenül is odaadtam 
Ángyán  Józsefnek  az  egyértelmű  mérési  bizonyítékokat,  amelyek  szerint  a  kálisó  nem csak  a 
növények  aszály-stressztűrését  teszi  tönkre  végzetesen,  de  az  állatok  és  emberek egészségét  és 
biológiai szaporodóképességét is. A sózás abbahagyás után idővel visszajavulna a termőföld, persze 
csak majd akkor, ha már nem magyar lesz a tulajdonosa. A konyhasóval és kálisóval talajsózás 
Bibliából is ismert termőföld-eltulajdonító módszer. A rossz ízét elfedő fűszerekhez kevert mérgező 
kálisóval „ételsózás” életrövidítő, szaporodásgátló, idegmérgező vegyi fegyverként is hat! Lásd 

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/43.emailkonyv:nyilvanos.kozerdeku.bejelentes.pdf

Nem értjük, hogy vidékfejlesztési minisztériumi államtitkárként miért nem tiltatta be az aszálykár 
fokozó NaCl konyhasó tartalmú „40%-os kálisó”, „Kamex” stb. elnevezésű műtrágyákat sem, lásd:

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/01/foldtulajdon-atjatszokat-feljelentes-140106.pdf

Mivel aszályos időjárás esetén fokozottan eladósodnak a konyhasóval és kálisóval „műtrágyázó” 
földtulajdonosok, nem értjük, hogy agráregyetemi kutatóintézeti vezetőként miért vett részt olyan 
szakkönyv írásában, amelyik az aszálykár csökkentésére a kálisóval műtrágyázást is javasolja, lásd: 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/12/aszalykar-felelosei-131225email2a.pdf

Verőce, 2014. 01. 18.
Tejfalussy András

 tanácsadó      

Utóirat:  Kérem  t.  Címzettek  Mindegyikét, szíveskedjék  jelezni,  ha  van  olyan  konkrét 
elleninformációja, ellenszempontja, ami miatt tovább lehet pontosítani a fentiek szerinti közérdekű 
kárelhárítási intézkedésemet! Egyúttal jelzem, hogy t. Címzett(ek) ezen észrevételének az email-
általam küldéséhez képest 8 napon túli elmaradását az itt dokumentáltakkal egyetértésnek tekintem.

Verőce, 2014. 01. 18.  Üdv, Tejfalussy András
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