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Előszó 

Fuggerth Endre nem ismeretlen a VÍZÖNELLÁTÓ honlap olvasói körében. 

Többen olvasták rendkívül szellemes és mellbeütő összefoglalóját 1 a VÍZÖNELLÁTÓ rendszerről. Az 

alanti, nem kevésbé korrozív, írásában légkörünk felesleges széndioxidjával való gazdálkodásnak 

rakja le az alapjait, pontosan azzal a hozzáállással, mint ami a mai hivatalos tudományos életet 

jellemzi. Ez tulajdonképpen a honlapunkon javasolt, és a szakavatottak által elvetett 

eszmefuttatás 2 szalonképes cseremegoldása. 

Fuggerth Endre írásait csak az alkimisták által is használt, igen korrozív « választóvízhez » 

hasonlíthatjuk, amivel régebben az aranynak látszó értéktelen fémet az aranytól meg lehetett 

különböztetni. 

 

Országh József 

                                                 
1  http://www.eautarcie.org/hu/01a2.html . 
2  http://www.eautarcie.org/hu/07b.html . 
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CO2 Menedzselés 

Világunk jelenleg 100 sebből vérzik. Nem sorolom elő mind: lehet hogy csak 99 jutna az eszembe, s 

még dorgálás járna utóbb osztályrészemül, oly helyekről hol 1-gyel szemben 99 érv is keveset nyom 

a latban. 

De nem is foglalkozom mind a 99-cel. A hívőknek erre ott a Jóisten, az elvakultaknak a köztünk-élő 

próféták és megmondó-emberek, az aggódó józanoknak pedig – jobb híján – a kételyeik. 

Egyetlen dologra keresem itt az orvosságot, mely újabban a megszállottságig mozgósít tudóst-

tudatlant egyaránt: hogyan lehetne Földünk légkörének a CO2 tartalmát csökkenteni? 

 Anélkül hogy feladnánk az ipari termelés folyamatos növelését (= „ gazdasági fejlövés ”). 

 Anélkül hogy lemondanánk a „ mindenki mindenhová egyedül egy 4-személyes autóban ” 

kényelméről. 

 Anélkül hogy valaha is átgondolnánk: a reptéri forgalom bombasztikus növekedése a 

allelujákon túl nemcsak a CO2 helyzetet súlyosbítja, de NOx effektusával az ózonpajzs súlyos 

sérülését is állandósítja. [Miáltal viszont jobban fogynak a „ naptejek ”, lendületet nyerhet a 

bőrrák-kutatás, és előnyösen napozhatunk nyaranta a légkondicionált árnyékos 

termekben.] 

Anélkül tehát, hogy bármit is tennénk ami a napi CO2-termelő tevékenységeinket veszélyeztetné.  

Mint ahogyan a szart is INKÁBB – a civilizáltság mázában tetszelegve – központosítottan miszlikbe 

oxidálják: 

 CO2-t bocsátva ezáltal a légkörbe. (Erről tudatosan hallgatnak.) 

 NO3–-t az élővizekbe. (Ezek hatásait lekicsinylik.) 

 S amivel már nem bír a primitív elrendezésük s a puttonyukban maradna, azt komposzt-

adalékként varrnák a nyakunkba. (Ez az „ eleven-iszap ” – valójában a szar tetszhalotti 

formájának az eufémikus neve – mellyel a különféle rendelkezések [az eltakarítását 

ösztönözendő] már lényegesen megengedőbbek. S melynek így az előnyeit alaposan 

felnagyítják – szót sem ejtve arról, hogy a központosított szennyvízvezetéssel ebben 

akkumulálódnak pl. az ipari folyamatok nehézfém-ionjai, minek okán akár tiszteletbeli 

méregkapszula titulusra is aspirálhatna e „ bio-adalék ”.) 

Ez ma a nagyvárosi „ szennyvíztisztítás ”. Amit egy-az-egyben ráerőltetnek a vidékre, a falusi 

háztartásokra is.  

Tudomást sem véve a már létező Országh-féle rendszerről, mely címében ugyan „ mindössze ” a 

Vízönellátásról 3 szól (? valahogyan csak el kellett nevezni ?) ám elkerüli mindazt a buktatót, mely a 

jelenlegi „ szennyvíztisztításnak ” egyenes hozadéka: 

 A szarból energia-faló berendezések nélkül teljes-értékű komposztot készít. 

 Miközben nem termel übtre nitrátot. 

                                                 
3  http://www.eautarcie.org/hu/index.html . 
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 S nem lök a légkörbe ipari méretekben CO2-t. Éppen azért, mert a kaka nagy-molekulájú 

szénvázas vegyületei (a komposztálódás előrehaladtával némiképp átalakulva) a talajba 

kerülnek vissza, kötött szén formájában. 

Ilyen hozzáállás mellett a felfokozott vállalkozókedv keresi a csodaerővel-bíró ásó-lapát módszert, 

mellyel a légköri CO2 egy része valahogyan a föld alá túszakolható – beleértve a varázserővel bírni 

vélt „ felemelem a hangom ” megközelítést is. 

Mivel a problémára természetes megoldást kínáló, már kidolgozott Országh-féle módszer a 

kéztördelő politikum s a magukat szakmailag előtérbe-toltak által eddig csak folyamatos 

elutasítással és megrovással találkozott – miként migráns-ügyben a hivatalos magyar álláspont is 

csak pofozó-fal és szégyen-sarokként létezhetett az EU berkein belül oly sokáig – az idegenkedés 

még hátralevő időtartamára, addig is, alternatív javaslatot teszek a jelen légköri CO2 szint 

csökkentésére. Íme: 

Tudvalevő hogy a mészkő (kalcium-karbonát: CaCO3), mint a földkéreg jelentős ásvány-alkotója, 

szenet tárol (C), mégpedig úgy hogy azt CO2-ből nyeri. Ha tehát lenne valahonnan extra 

kalciumunk (Ca), az (önmagában meg nem állva – merthogy igencsak aktív őkelme) megkeresné 

magának azt a még szabad CO2-t (leginkább a légkörben van ilyen), amit lekötve stabilan 

mészkővé alakulna. De honnan vegyünk extra kalciumot? A kézenfekvő válasz korunk pénzügyi 

szektorából érkezik. 

A Világgazdaságot jelenleg uraló Amerikai Jegybank egy ideje már eltörölte a pénz mögötti arany-

fedezet szükségességét. Az így funkcionalitását vesztet arany immár csak teher; nosza, mesterséges 

elem-átalakítással kalciumot kell gyártani belőle. Egy megfelelő hozamú nukleáris reakciósor 

kikutatása s jól kézben tartható ipari-méretű lefuttatása, meglehet, váratlan költségekkel járna. E 

pillanatban lesz majd kellő fényben értékelhető az az előrelátás, hogy a dollár (éppen mert 

függetlenné vált az aranytól) tetszés szerinti tömegben nyomtatható – miáltal a várhatóan 

bonyodalmakat is rejtő kutatás a végtelenségig finanszírozható. Hogy a társadalmi támogatás is 

besoroljon e projekt mögé, célszerű már most az elismerések, nívódíjak és kitüntetések protokollján-

kiosztásán gondolkodni, mindazoknak akik családi ereklyéik aranykészleteivel is önként 

hozzájárulnak e grandiózus tervezethez, például nyakláncok formájában, függőként a 

hozzájárulásukkal arányos méretű mészkőtömbbel. 

 

2015. október 19. 

Fuggerth Endre 
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