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NYILVÁNOS FELJELENTÉS
a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 8220 Balatonalmádi, Rákóczi út 43.
(www.balkom.hu) hamis számlázói és a migrálást segítő Balatonfűzfői Önkormányzat vezetői ellen.
Semmiféle szerződést nem kötöttem ezzel a balatonfűzfői szemétgyűjtő céggel, de az elődjével sem.
Már korábban személyesen bejelentettem az önkormányzat jegyzőjénél, hogy elvisszük Budapestre
a nyaralótelken keletkező kevés hulladékot, ahol nyaralás idején is fizetünk a hulladék elszállításért.
Ezért sem korábban, sem újabban nem kértünk Balatonfűzfőn hulladékgyűjtő edényt. Miután ennek
ellenére folytatódik a 33007 sorszámú számlával a nem is létező hulladékedény ürítését számlázási
csalás, ezúton felkérem az ORFK Panaszirodát, hogy intézkedjenek az ismétlődő csalás leállítására,
amit esetleg másokkal szemben is folytatnak, pl. hogy eladósítsák a magyar telektulajdonosokat, s
az ingatlan spekulánsok árverésen tizedáron felvásárolhassák a telkeinket, hogy később majd óriás
haszonnal eladhassák az Izraelből menekülő, s ide legalizáltan betelepülő dúsgazdag migránsoknak.
További tájékoztatás az ORFK részére, Jogos védelem (Btk) és Megbízás nélküli közérdekű
kárelhárítás( BPTK) keretében:
Az Önkormányzat egyéb csalásokat is folytat. Például azon a címen, hogy a felszín alatti vízkészlet
tisztaságát védi, miközben megengedi a felszín alatti ivóvízkészletet mérgező műtrágyák
használatát, tízszeres vízdíjjal akarja büntetni azokat, akik újrahasznosítják a saját szennyvizüket a
kertjeik altalajöntözésére és szervestrágyaként. A vírusfertőzött ürüléket a fertőző vírusokat
hatástalanítani képtelen szűrökön át a vezetékes víz készítéséhez is használt víztárolókba vezettetik.
Ez nem csak óriási anyagpazarlás. A kerttulajdonosok arra kikényszerítése is, hogy vásároljanak
mérgező izraeli kálium-nitrát stb. műtrágyákat. Nem csak a nitrát műtrágya mérgező. A kálium is.
Tudatos egészségveszélyeztetés, miután a Medicina Orvosi Könyvkiadó is közzétette, hogy a Nobel
díjas kutatók hatás méréseket végeztek és azok alapján megállapították, hogy betegítő, életrövidítő
és ivartalanító, tehát fajirtó hatású a konyhasó hiányos és a növelt kálium tartalmú élelmiszer is.
Vagyis a káliumműtrágyákkal növelt káliumtartalmú zöldségek és gyümölcsök is. Ez céltudatos
fajirtás, lásd melléklet. Ez a valódi oka, hogy egy Spermabank nemrég 153 spermadonornak
jelentkező magyar közül már csak 3-nak a spermáját tartotta megtermékenyítéshez alkalmasnak.
Ha nincs termékenyítő képes magyar férfi, az egész ország a migránsoké lesz. A kormányok és
önkormányzatok ivartalanítással csinálnak helyet a zsidó és nem zsidó migránsoknak, a magyar
telektulajdonosok, az egész a magyar nemzet kárára!
Melléklet: KIIRTJÁK A MAGYAROKAT? KIK IRTJÁK ÉS MIÉRT? KELL-E, HOGY LEHET
VÉDEKEZNI? (Iratjel: kikesmiertirtjakamagyarokatmivelvedekezz150903)
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Tejfalussy András oknyomozó mérnök
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(a Balatonfűzfő, Dobó u. 9.
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