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KÖNYÖKVÉDŐS FEHÉRGALLÉROS KORRUPT HÜLYÉK 
TERRORIZÁLJÁK A MEZŐGAZDASÁGOT, EGÉSZSÉGÜGYET, 
KÖRNYEZETVÉDELMET, VÍZÜGYET, VÍZGAZDÁLKODÁST? 

 
Korruptak és hülyék gyülekezete az olyan önkormányzat, országgyűlés és kormány, 
amelyik az ivóvizet nem a hőt visszanyerő és újrahasznosító háztartási desztillálókkal 
tisztíttatja, hanem összegyűjteti a háztartások szennyvizét, s abból homokon és 
kavicson átszűréssel és vegyszerek hozzáadásával központilag készíttet ivóvizet, 
miközben a házilagos desztillálással tovább tisztítását, a teljesen tiszta desztillált vizet 
életveszélyesen mérgezőnek tüntetik fel (ÁNTSZ). Valójában a természetes módon, 
vegyszerek nélkül, átpárlással (desztillálással) tisztított víz a lehető legegészségesebb 
ivóvíz. Például a zsidó törvénykönyv, a Talmud (Taanith, 10 a. lap) szerint is így van. 
 
A szennyezett folyók ivóvíz készítéshez felhasznált vizéből a homok és kavics szűrők 
nem képesek eltávolítani az ipari, mezőgazdasági, háztartási vegyszerek többségét, a 
klórozás pedig nem tudja ártalmatlanítani a fertőző vírusokat. Azért is hülyék, mert a 
háztartási szennyvíz az altalaj öntözésére és növénytáplálásra való, nem pedig az 
ivóvíz készítéséhez használt folyókba. Ha visszavezetik a talajokba a háztartási 
szennyvízzel az állatok és az emberek által evett táplálékok valamennyi anyagát, 
szükségtelen műtrágyákat importálni. Persze nem csak hülyék, hanem korruptak is, 
ha azzal gátolják a magyarok létérdekei érvényesülését, azért itatnak minket fertőző, 
mérgező, életrövidítő vízzel, azért vezettetik a tengerbe a hazai termőföld öntözésére 
és tápanyag-visszapótlására használható háztartási szennyvizet, azért büntetik a 
környezetvédelmi és vízügyi hivatalok, önkormányzatok hamis adóztatással a saját  
szennyvizüket a saját kertjük öntözésre, saját növényeik táplálásra, az évezredes 
hagyománynak megfelelő módszerrel újrahasznosító magyarokat, mert a kötelező 
csatornázással és a büntetőadókkal a kertek alatti ivóvízkészletek szennyeződését 
akadályozzák, holott ez nyilvánvaló csalás mindazon ingatlanoknál, ahol megengedik 
a mérgező izraeli káliumnitráttal, s a növényvédő mérgekkel talaj- és vízmérgezést is.  
 
Mivel ez a károkozási csalás önmaga is eladósíthatta a jelenlegi mértékben hazánkat,  
csak a megtervezői, megszervezői, megvalósítói és őket fedező fehérgallérosok elleni 
büntetőbírósági eljárás, s ezúton a károk teljes mértékben rájuk terhelése a megoldás! 
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