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A JOBBIKKAL ÉS A KISGAZDAPÁRTTAL KÖZÖS KÖZÉRDEKŰ JAVASLATOM
AZ ÁLLAMI FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI PÉNZEK JOBB FELHASZNÁLÁSÁRA
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Dr. Német Lászlóné miniszter részére
Kedves Dr. Németh Lászlóné Miniszterasszony!
A KÁLISÓVAL ÉS KONYHASÓVAL MŰTRÁGYÁZÁS ENSZ FAO/WHO SZERVEZETEK ÉS
HAZAI AKADÉMIKUSOK (MTA) ASZÁLYKÁRVÉDŐ TALAJELSÓZÁSI TUDATOS CSALÁSA,
AMI A KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TERMŐFÖLD FELVÁSÁRLÁSAIT „OLCSÓBBÍTJA”, lásd:

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/12/aszalykar-felelosei-131225email2a.pdf
1./ Az élelmiszer növény és állati hús előállításhoz energiaforrásként használt anyagokat a talajba
kell juttatni, nem pedig a folyókba, a Dunába és a tengerbe. Önök környezetterhelési bírságokkal
büntetik őket, hogy védjék az ivóvízszennyezést és energiapazarlást? Javaslom, hogy támogassák az
állati és emberi ürüléket szennycsatorna helyett a házikertbe, termőföldbe juttató magyar lakosokat!
2./ Frakcionált átpárlással a házkutak vize is bárhol ihatóvá tehető, vagyis nem kell a háziszennyvíz
házikerti hasznosítása kútszennyező hatásától félni. Sokkal olcsóbb a házilag átpárolt ivóvíz, mint a
Coca-Cola cég ún. kristályvizei. 1 liter víz átpárlásához csak kb. 0,8 kWóra hőenergiát használ fel a
visszanyert hőenergiát vízmelegítésre újrahasznosító DVIZBOILER vízátpárló kislétesítmény. (A
vizet hőszivattyúval visszanyert hővel forraló desztillálók pedig szinte ingyen tisztítják az ivóvizet!)
3./ A szennycsatornázással a folyókba és onnan a tengerbe vezetett energiaforrás tápanyagokat
importált műtrágyákkal pótolják, pl. kálisóval és konyhasóval, amelyeknek az aszálykár fokozó
hatását mérések bizonyítják. Ezek a „műtrágyák” nem a termést növelik, hanem az energiaköltséget.
A konyhasóval kevert kálisóval talajtermékenység rontás és egészségkárosítás mérési bizonyítékait
lásd: http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf
NE TÁMOGASSÁK PÁLYÁZATI PÉNZKERETEKBŐL A JAVASLATAIM ELLENKEZŐJÉT!
Írjanak ki pályázatokat az általam javasolt megoldások megvalósítói részére! Kérem, hogy a
Magyar Állam (pénzügyminisztere) a Ptk. 484-487. § alapján végzett kárelhárításért járó
kárelhárítási díjat az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a. és a két párt részére 1:1:1
arányban fizesse ki. (Javaslatunk nem megfogadása pályázati pénz kezelési korrupciót bizonyítana!)
Verőce, 2014. 01. 07.
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