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         csak a termesztési rezsit növelte a kálisó, azért periódikusan tovább kell alkalmazni”. (Melléklet 9.)
         Ha az Orbán kormány nem akarja leállítani a gazdákat aszálykor eladósító K-műtrágyáztatást, ami
         után a bank elárvereztetheti  a földjüket,  akkor  eladósítással akarja elvetetni tőlük a termőföldjei-
         ket. Amikor külföldieké lett, akkor majd ők eltüntetik a vízoldott mérgező káliumtöbblet (Melléklet-
         Ahol nem a csalók uralkodnak, pl. Kínában, hozzánk képest alig használnak kálisót. (Melléklet-11.)
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Melléklet-2.
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Melléklet 4.
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Melléklet-7. 
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Melléklet 11.
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ELSZÁMOLÁS

Eddig mindenkit „kinyírtak”, aki az megmondta az igazat a kálisó műtrágyaként és étkezési 
só helyett alkalmazása vegyi fegyver hatásairól. Pl. Arhur Koestler is említi, a tényeket idéző 
Sötétség Délben c. könyvében, hogy a szovjetúnióbeli „Nagy Egyes” 40 tudóst kivégeztetett, 
mert a kálisó káros hatását hangoztatták. Jelen feljelentőirattal azt is szeretném elérni, hogy 
rehabilitálják  a  szovjet  tudósokat,  valamint  Ph.D.  Biczók  Gyulát  is,  akit  a  mellékelt 
szakvéleménye után „létszámfelettinek” nyilvánítottak és eltávolítottak a minisztériumból, és 
azóta se tartanak fenn vele kapcsolatot, nem adnak neki a szakértelmének megfelelő munkát.
Mint becsületes szakértő magyar hazafi is mindvégig segített nekünk az I-1077/1990. számú 
idemellékelt KTM szerződésünk (Melléklet 12.) folytatásaként, megbízás nélküli közérdekű 
ügyvitelként (Ptk. 484-487. §) végzett kárelhárításban, a vegyi fegyver használat leleplezésben. 
Kérem  kifizettetni  a  fenti  szerződésünk  folytatásaként  elvégzett,  fentebb  és  a 
www.tejfalussy.com honlapomon  dokumentált  kárelhárítási  munkáinkat.  Részére  is  és  az 
általam végelszámolóként képviselt Agroanalízis gmk részére, s ezen belül az én részemre is, 
miután  lényegében  ezen  társaság  korábbi  eredményeit  hasznosítottuk.  A megbízás  nélküli 
ügyviteli díj mértéke és kifizetési módja egyeztetésére személyes tárgyalást javaslok (Veletek). 
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Melléklet-12.
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Verőce, 2013. október 30.                      Tisztelettel:      

  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com            

Copy.: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága tájékoztatására (Hiv.: Cg.01-04231575)
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