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Fideszes és Jobbikos szakpolitikusoknak is káliummal talajmérgeztető bűnözők a tanácsadói?
Talajmérgeztetők elleni petíciónkat a miniszter és államtitkárai válaszra sem méltatták. Észre
kell venni, hogy a hamis „tényeket”, hamis matematikára alapozott hibás szakmai döntéseiket is
jogszerűnek tüntetik fel a lakosság előtt, s ennek eltűrése miatt a gyerekeinket is nyíltan gúnyolják!
3. éve semmibevett petíciónk lényege: Stefanovits Pál talajtani egyetemi professzor és tanítványai
kieszeltek és ma is tanítanak egy matematikai-statisztikai hatáskalibráló mérési csalást. Azt találták
ki, hogy a talaj egy pontjáról kiemelt kb. ½ kg-nyi talajminta oldatának laboratóriumi műszerekkel
mért adatai a gyökérzóna kb. 5 méter mélységig jellemzik egy 2 hektáros terület talaját. Sőt 80
hektáros területet, vagy még nagyobbat is, ha növelik az eredményt ábrázoló térkép léptékét*.
Azután erre alapozva és egyes hazai talajok káliumtartalma veszélyes fogyására hivatkozva** (a
hazai talajok átlagos kálium tartalma 1-6%-os, s ahol 2%-os ott egy 1000 nm-es kert 5 méter mély
gyökérzónájában kb. 150.000 kg ingyen kálium van) „a talaj káliumban gazdagítása” címén import
kálisóval műtrágyáztatják a magyar termőföldeket, kb. 1960-óta. A minisztériumok engedélyével pl.
olyan kálisót árusítanak „40%-os kálisó” hamis elnevezéssel, amiben a kb. 60% kálium klorid
mellett kb. 26% NaCl konyhasó is van. A kálisó (éppúgy, ahogy a konyhasó) nem a termést, hanem
a termelési költségeket és az aszályos időjárás kárát növeli***. Előbb évente, majd 3 évente, de
akkor 3x-os dózissal használnak ilyen műtrágyát. A periódikus kálium műtrágyázásért kitüntették a
csalókat****.
Lásd a www.tejfalussy.com honlapon lévő www.aquanet.fw.hu korábbi honlapon és Emailkönyveimben megtalálható, s ide közvetlenül is mellékelt alábbi méréstani bizonyítékainkat: *
Stefanovits Pál egyetemi talajtani jegyzetéből a térkép-léptékre is alapozott csalás. ** Stefanovits
600 mintából formált összesítő véleményt hazánk összes talaja „káliumkészletéről”. *** A fóliaházi
mesterséges aszályt a kálisóval nem műtrágyázott növények túlélték, a többi nem. ****Kitüntették
a Periódikus kálium műtrágyázás csalásért az agrártudományegyetemi kutatókat.
A hamis matematikára tanított fiataltól felnőttként sem várható, hogy szabálytalannak lássa, hogy a
bírák a 2006-os szemkilövetés tudatosságának a bizonyítottságát semmibe vették és az elkövetőket
felbujtó állami vezetőket nem büntetik. Tényleges jogállamban ez olyan terrorbűncselekmény, ami,
és aminek a következménye például a következő egyenlettel írható le: „Tudatos szemkilövetés =
halálbüntetés”. Nálunk „megengedett matematikai művelettel”, nullával szorzással eltüntethetik az
egész egyenletet. Ilyenkor a bíróságok látszólag támadhatatlan jogszerűséggel járnak el, mivel a
hazai iskolák, a tudomány egyetemek tananyaga szerinti matematika sem tiltja a nullával szorzást, s
hazánkban mindent megengedtek, amit konkrét jogszabály nem tilt, s a bírák a „matematikai logika
szabályait betartva döntöttek”. Közben gyermekeink boldog arccal skandálhatják Feuchtwanger
„Jud Süss” című könyvéből a „Jézus a legjobb számolómester” című alábbi versikét:
„Ottan is tud összeadni
Jézusom, és tud szorozni,
Ahol csupa nulla van”.
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Mivel gyermekeink gondolkodásának fejlődését, személyes döntéseit a hozzájuk eljutó helyes
ismeretek, pontos adatok, helyes emberi viselkedési minták, helyzetmegítélési helyes kritériumok,
valamint ezek ellentétei: az elfogadtatott hamis és vagy hiányos adatok, hibás példaképek, közösség
sértő modellek útján „beprogramozott” helytelen emberi viselkedési minták és hamis és vagy
hiányos helyzetmegítélési kritériumok stb. is befolyásolják, fontos, hogy időben segítsünk nekik, az
előbbiek alkalmazását és az utóbbiak elhárítását lehetővé tevő adatok és technikák megmutatásával.
Verőce, 2013. 08. 05.
Tejfalussy András ( tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com )
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* Stefanovits Pál egyetemi talajtani jegyzetéből a térkép-léptékre is alapozott csalás
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** Stefanovits 600 mintából formált összesítő véleményt hazánk összes talaja „káliumkészletéről”.
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*** A fóliaházi mesterséges aszályt a kálisóval nem műtrágyázott növények túlélték, a többi nem.
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**** Kitüntették a Periódikus kálium műtrágyázás csalásért az agrártudományegyetemi kutatókat.
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