FELJELENTÉS JOGOS VÉDELEMKÉNT (BTK) ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS MEGBÍZÁS
NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÓ ÜGYVITELKÉNT (PTK), A HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁT AKADÁLYOZÓ ÉS BÜNTET(TET)Ő HIVATALNOKOK ELLEN
Büntetőeljárást követelek az országot, a magyar lakosságot tudatosan károsító szennycsatornáztató
hivatalnokokkal szemben, és kártérítést minden magyar károsult részére, aki a szennycsatornákkal
fertőzött és mérgezett ivóvizet kénytelen inni, és vagy a szennyvízbírsággal fenyegetés miatt nem
tudta a kertjében altalaj öntözésre és trágyaként újrahasznosítani a háztartási szennyvizét, s emiatt a
talajban lévő ivóvízkészleteket nitráttal, foszforral és káliummal mérgező műtrágyát kell vásárolnia.
Többszörösen is bűncselekmény és tudatos károkozás, hogy magyarok háztartási szennyvizeit az
ivóvízbázis folyókba vezettetik be a szervestrágyaként és altalajöntözésre újrahasznosíttatás helyett.
Jellemző az állami vezetőinkre, hogy mindeddig válaszra sem méltatták az ez ügyi bejelentéseinket!
Bizonyítás
Hazánkban számos önkormányzat tízszeres vízdíjjal bünteti, aki a saját kertjében műtrágya helyett
meri hasznosítani saját ürülékét. Nyilvánvaló, hogy a kálium- stb. műtrágya gyártók és kereskedők
gazdagítása és a növénytermesztők szegényítésére a cél. Valamint az, hogy az ivóvíz készítéséhez
használt folyókat a betegek fertőző vírusos ürülékével fertőzhessék, és háztartási vegyszerekkel
mérgezhessék, hogy sok gyógyszert fogyasszunk és rövid ideig éljünk, hogy a nyugdíjra befizetett
pénzünk eltulajdonítható legyen. A talajban lévő ivóvíz minőség védelmét nem biztosítja, hogy az
emberi ürüléknél veszélyesebb műtrágyákkal trágyáznak az emberi ürülék helyett. Pl. Budapesten 2
millió ember által megevett, megivott tápanyagot vezetnek be az ivóvíz készítésére használt Dunába
a szennycsatornákkal, s a tengerbe. A legtöbb helyen vidéken is a folyókba vagy tavakba vezetik az
emberi ürüléket. Ahelyett, hogy a növények táplálására újrahasznosítanák. A 10 millió hazai lakos
átlagosan csak napi 1 kg ürüléke is 3,65 milliárd kg műtrágyát pótolna évente. Legalább ennyi
élelmiszer előállítási költséget tudnánk évente megtakarítani a háztartási szennyvíz altalajöntözésre
és talajtápanyag visszapótlásra újrahasznosításával, ha nem lennének a vezetőink ennyire korruptak!
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