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A kertes ingatlan tulajdonosok költségeit növelő csatornázási csalási rendelet létrehozói,
érvényben tartói, de a költségnövelő csalókat el nem ítéltető jogászok is korrupt bűnözők

„A felszín alatti ivóvízkészletek szennyeződésének akadályozása” ürügyén, ott is, ahol nem
tilos  az  állati  trágya-  és  műtrágyahasználat,  tízszeres  vízdíjjal  büntetik  azokat  a
kerttulajdonosokat,  akik  a  saját  házi  szennyvizüket  hagyományos  szikkasztógödrökbe
vezetik, ahonnan a kert növényei öntözővízként és tápanyagként újrahasznosíthatják. 

Akik  kötelezik  ezeket  a  kerttulajdonosokat  a  központi  csatornára  rákötésre  és  ezzel
csatornahasználati díj fizetésre, s ezáltal arra is, hogy a növények által a talajból kivont vizet
a növényekre ártalmas klóros csapvízzel, a növények által a talajból kivont tápanyagokat pedig
(a  felszín  alatti  ivóvízkészleteket  szennyező!!!)  állati  ürülékkel,  kálium,  foszfor  és  nitrát
műtrágyákkal,  és  a  csatornázási  vállalattól  (vissza)vásárolt  szennyvíziszappal  (!!!)  pótolják,
azokról  kimondható,  hogy  csalással  növelik  a  magyar  kerttulajdonosok  önfenntartási
költségeit, ami akár az ingatlan tulajdonos végzetes eladósodásához vezethet. Az is lehet,
hogy  az  a  tízszeres  vízdíj  alapvető  célja,  hogy  olcsó  árverési  áron  felvásárolhassák
(megtehetik az ide szült gyermekeik nevére!) a magyar ingatlanokat az országunk területei
elvételét, elfoglalását tervező külföldiek!

A  szennycsatornáknak  a  szennyvíztisztítókon  átjutó  oldott  szennyezőtartalmát,  köztük
fertőző  vírusokat  az  ivóvíz  készítéshez  használt  folyókba  irányítás,  mivel  ezeket  nem
képesek teljesen hatástalanítani a vízmű által használt homok-kavics szűrők és a klórozás, a
magyar lakosságot betegítési további, tudatos bűncselekmény!  Az is bűncselekmény, hogy
„védelmezőink”  (további  hamis  állami  rendelet  alapján)  a  csökkentett  konyhasó  pótlással
veszélyessé tették a méreg- és vírusmentes tiszta desztillált vizet (is), és a konyhasóhiányt
„vízmérgezésnek” hazudva, túlszennyezett vízhez (!) kevertetik ivás előtt a  desztillált vizet!
Azért, mert csak zsidó ihat gyógyhatású tiszta desztillált vizet (Talmud, Taanith 10 a. lap.)?!
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Tejfalussy András okl. vill. mérnök (2621 Verőce, Lugosi u. 71.), tudományos kutatás gyorsító
hatásmérési  eljárási  szabadalmak  és  az  ezek  alapját  képező  optimum  behatárolási
bázissoftware  feltalálója,  jogos  védelemként  és  jogos  önvédelemként  (Btk.),  közérdekű
kárelhárítási megbízás nélküli ügyvivőként (Ptk.) a magyar állam és a magyar önkormányzatok
hivatalnokai  és  az  őket  irányító  politikusok  és  tudományos  szakértőik  helyett.  (website:
www.tejfalusy.com, telefon: +36 20 218 1408)
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