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Kedves Orbán Viktor!

Miért szabotálják a minisztereitek és államtitkáraitok a közérdekű bejelentéseimre válaszadást az alábbi
ügyekben? Nem szívesen zavarlak vele, de fel kell kérjelek arra, hogy Te is szólítsd fel őket a válaszadásra!

Azért  is  hozzád  küldöm a válasz sürgetést,  mert  olyan  az  iktatásuk,  hogy  bármit  el  tudnak  kavarni.
Egyébként  annak  idején,  amikor  Kövér  László  a  Bakáts  téren  felkeresett,  már  akkor  is  világos  volt,
mutattam  is  neki  a  hatásméréseket,  hogy  a  kálisóval  kevert  műtrágyákkal  fokozzák  az  aszálykárt,
tönkretéve a magyar gazdákat. Papp János barátod is tudta ezeket, amikor "beszállt" az általam dr. Kovács
Pál felkérésére készített interpellációba. Veled is akkor találkoztam személyesen. Illés Zoli is fellépett a
kálisóval talaj és lakosság mérgezés ellen, egy kiadványotokban is szerepeltette. Az ügyben most már neked
kell intézkedned, miután a környezetedben senki más nem akar vagy nem mer intézkedni a mérgezési ügyben.

Verőce, 2016. 08. 24. Magyar üdvözlettel: Tejfalussy András

A Tőled az alább nevesített címzetthez eljuttatni kért válaszsürgetésem:

 Irat azonosító: FMkozerdekubejelentesekrevalaszsurgetes160824

Földművelésügyi Minisztérium        
Dr. Zsigó Róbert államtitkár kezéhez

Válaszaik nyilvános sürgetése jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel (Ptk.) keretében

Egyfelől: Miért nem válaszoltak mindmáig a Petícióinkra, amit 1910. április 10-én nyilvánosan vettek át a
konyhasóval  műtrágyáztatásuk  ügyében,  miután  kiderült  egy  1972-es  „Mezőgazdaság  Kemizálása
Kézikönyvből”,  hogy  a  „40%-os  kálisó”  fedőelnevezésű  műtrágyában  26%  konyhasó  van,  a  „Kálikamex”
elnevezésűben pedig 19%. A Petíciót azzal vette át a miniszter megbízottja, hogy köszöni, mert szigorúan
tilos konyhasót talajba juttatni az Európai Unióban!
Az ügyészség annak ellenére kijelentette, hogy ”nem bűncselekmény” a konyhasóval műtrágyázás, hogy a
feljelentést a minisztériumuk korábbi Növényvédelmi és Agrokémiai főosztályvezetőjével, Prof. Dr. Nagy
Bálinttal  együtt  nyújtottuk  be.  Miféle  eljárás,  hogy  ezután  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  elnöke
internetről letiltással fenyegette meg a peticiót közzétevő Szabad Magyarország Mozgalom honlapját? Azért
tették, mert idéztem a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Talajtani Tanszékét vezető Prof. Dr. Stefanovits
Pált,  aki  azt  tanította,  hogy  a  „nátrium az ördög  a  talajban”,  ill.  így  adta elő:  „Úgy magyarázom a
tanítványaimnak: a nátrium az ördög, attól szikes a talaj ..”?! (Czikán Ágnes: A talajon nem csak állsz,
hanem élsz is”. „Hatvanéves a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete”.) 

Másfelől: Ön miért nem válaszolt a kálisóval kevert konyhasóval fajirtást leleplező, Önhöz címzett, 2016.
február  22-ei  közérdekű  bejelentésemre?  Közvetlenül  is  a  kezébe  kapta!  (kód:
„nobeldijasbiologiaifajirtasimozesitalmuditechnika”) 

Önök milyen jogon fokozzák az aszálykárt és miért életrövidítik és ivartalanítják a magyarokat a fentiekkel?
Előadják  a  jót  (is)  és  csináltatják  az  ellenkezőjét!?  Alkotmányos  jogállamban  akkor  sem  szabadna
szabotálniuk az e témákban benyújtott közérdekű bejelentésekre válaszadást, ha a bejelentők, mint pl. én
is, nem zsidók!!!! 

Verőce, 2016. augusztus 24. (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, hatásmérés
tudományi szakértő feltaláló, a bűnügy kivizsgálója, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. (www.tejfalussy.com) 
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