
Kérdéseink a Honvédelmi Miniszterekhez a hazánkban folytatott ivóvízmérgezés és élelmiszer mérgezés ügyében

Tisztelt Dr. Simicskó István miniszter Úr!  

Az előző honvédelmi miniszterhez címzett közérdekű javaslatomra az írta a Honvédelmi Minisztérium Igazgatási és
Jogi Képviseleti Főosztálya (aláíró Dr. Sándorffi György főosztályvezető, ügyintéző dr. Tímár István főhadnagy), hogy
2015.  júliusában  átküldték  az  ivóvíz  energiatakarékos  háztartási  desztillálással  való  megtisztítására  vonatkozó
javaslatomat  (Nyt.szám:  4-117/2015/p)  az  ügyben  illetékes  MH Összhaderővédelmi  Parancsnokságához  és  várjam
türelemmel a választ. Hiába vártam türelemmel, a válasz a mai napig sem érkezett meg. Érdeklődöm Önnél, hogy miért.

Előbb  veszélytelennek  tüntették  fel  az  arzénmérgezett  ivóvizet.  Később  az  Állami  Számvevőszék  által  1997-ben
elvégzett vizsgálata után, amely erősen kifogásolta a vízminőséget, létrehoztak egy 110.000.000.000 Ft-os keretet az
arzénmérgezés elhárítására. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása. Az arzénmérgezett vizzel ellátott 1.3 millió magyar
mindegyikének adhattak volna 85.000 Ft-ot ebből a 110 milliárdból arra, hogy készítsen vagy készíttessen, vásároljon
magának egy ivóvíz átpárló (desztilláló) készüléket, amivel nem csak az arzént, de a többi egészségrontó anyagot is el
tudja távolítani az ivóvízéből. (Miután ismert, hogy a teljes hőt visszaadja az elpárologtatott víz amikor a gőze visszahűl
vízzé, többször is javasoltam azt, hogy Önök fejlesztessenek ki egy olyan hőszivattyút ami a visszanyert hőt  100 C
foknál magasabb hőmérséklettel visszatáplálja a vízelpárologtatóba, hogy olcsó legyen az otthoni desztillálás**. Pár
hónap alatt kifejleszthette volna valamelyik MTA-s kutatóintézet, pl. a KFKI vagy az MTA Kémiai Kutatóközpontja!)

Fejlesztés helyett, az Állami Népegészségügyi és Tisztiovosi Szolgálat elhíresztelte, hogy „életveszélyesen mérgező” a
tiszta desztillált ivóvíz. Azt is elhíresztelték, hogy a napi 5 grammnál több konyhasó fogyasztás is mérgező. Miközben
az egy nap alatt is beadható gyógyhatású 3 liter Salsol vagy Salsola infúziókban csak desztillált víz + 27 gramm tiszta
konyhasó van! Egyébként az, hogy életmentő hatású a desztillált víz és a vízarányosan pótolt konyhasó, több mint 1000
év óta le van írva a zsidó törvénykönyv Talmudban is: „83 betegség elmúlik egy korsó esővíztől (ami desztillált víz), és
(jól) sózott kenyértől”. De az is, hogy ilyen vizet csak zsidó ihat (Talmud, Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap)! 

http://24.hu/kulfold/2012/12/17/az-arzenes-viz-veszelyei-itthon-es-
kulfoldon/
Az  állami  szervek  nem  csak  a  tiszta  desztillált  vízzel  nem  engedik
gyógyítani a magyarokat. A jelenlegi Nemzeti Stop Só Program, Chipsadó
és  Menzareform  is  tudatos   egészségvédelem  akadályozás.  Tudni  kell,
hogy ha valaki a Menzareformban előírt hiányos konyhasópótlást folytatja,
akkor  a  tiszta  desztillál  víztől  is  megmérgeződhet  („vízmérgezés”).
Valójában  minden  liter  víz  mellé  9  gramm  konyhasót  kellene  pótolni.
Ehelyett akármennyi víz mellé lefeljebb naponta 5 grammnyi konyhasót
engednek pótolni. Továbbá a Menzareform naponta legalább 4,7 gramm
kálium fogyasztásra kényszerít, miközben orvosi egyetemi tantétel, hogy
veszedelmesen mérgező káliumtúladagolást okozhat, ha 1 órán belül 0,8

grammnál több kálum jut be a vérbe. (Éhgyomorra ivott folyadékból kb. fél órán belül bejut!!) Azt is elhallgatják, hogy
legfeljebb 0,8 gramm egy felnőtt egy napi tényleges kálium igénye. Patkányméreg a kálisó, amit étkezési sóként kóser
tanusítvánnyal is árusítanak Bonsalt, azaz „jósó” fedőelnevezéssel! 1950-ben Nobel-díjat kaptak, akik bebizonyították a
betegítő, vese-, ideg- és szívmérgező és ivartalanító, vagyis fajirtó hatását! A szennyez(tet)ett ivóvíz és az étkezésnél
túladagolt kálium is vegyi fegyver! Kérdezem Önt: kire tartozik a fenti étkezési vegyi fegyver használatot akadályozás,
ha nem a Magyar Honvédségre? A kálisóval mérgezést parlamenti megbízásból vizsgáltam ki, lásd www.aquanet.fw.hu.

Véleményem szerint vizsgálatot kell tartania, hogy hol van a 110 milliárd, s hogy miért a katonáknak kell kihordaniuk
az arzénmentes ivóvizet ma is, annak ellenére, hogy már rég leírtam a hosszútávon is sokkal jobb és olcsóbb megoldást.
**A fentebb felvázolt hőújrahasznosításos desztilláló létesítmény bázisterv szerzői jogaival 100%-ban én rendelkezem.

Budapest, 2016. szeptember 23. 
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