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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbel i
választ igényl ő kérdést kívánok intézni a honvédelmi miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium irányítójáho z
„Meddig permetezik vegyszerekkel hazánk lakosságát, mint a csótányokat? ”
címmel.
Tisztelt Miniszter Úr!
Közel egy éve intenzíven figyeljük a Magyarország légterében, mátrixban közleked ő
repülőgépeket, melyek vegyi permetezést folytatnak, chemtrals-t . A kipermetezett anyag
csíkként oszladozik szét az égbolton, és összeáll felh őnek . Ezek a gépek egyazon
magasságban repülnek megfelel ő távolságra egymástól, vagy épp kereszt irányban . Egy-egy
településen, ugyanabban az id őben 4-5 gép is végzi ezt a „vegyi légi támadást” ellenünk .
Szeretném nyomatékosan kijelenteni, hogy nem „kondenzcsíkról” van szó, az teljesen más .
2012. április 23-én (hétfőn) a Képvisel ői Irodaházból a 13 :00 órakor kezdődő parlamenti
ülésre igyekeztem, amikor 12 :45 perckor a Parlament épülete felett is megjelent a jellegzete s
vegyi csík .
Országosan nagy felháborodást keltett, hogy április 28-án (szombaton) szinte az egés z
országot ellepték ezek a gépek . Debrecen felett reggel egyik állampolgár 25-30 gépet számolt
meg, teljesen fátyolfelh őt idéztek el ő, de ugyanakkor Nyíregyházán, Miskolcon, Budapesten
is folyt a magyarság ellen a hadviselés . Több tízezer azoknak a tábora, akik ezt figyelik ,
fénykép és filmfelvételeket készítenek.
Tették ezt akkor, amikor tiszta, meleg id őben négynapos pihenő következett, és több milli ó
ember kint volt a szabadban . Körülbelül ennyi id ő kellett ahhoz, hogy a vegyszer leérjen a
földre. Vegyelemzők kimutatták az esővízből, hogy alumínium, bárium, stroncium van a
levegőben, aminek utána lehet nézni, hogy milyen hatása van az él ő szervezetre.
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Tisztelt Miniszter Úr!
Ön, családja, gyermekei és mindannyiunk unokái is veszélyben- és mérgezve vannak . Az
anyag molekulái beépülnek az él ő szervezetbe és bázispárokat alkotva 5-8 év múlva fejtik k i
hatásukat.
A teljes magyarság érdekében a következőkérdésekre várom válaszát:

Hogy lehet az, hogy az országunk szentélye, az Országgyűlés épülete felett is idegen gé p
permetez?
Soha nem jelölnek ki légi folyosót egy állam kormányának székhelye felett, és közelében
biztonsági okokból.
Hol szállnak fel ezek a gépek, hol töltik meg tartályaikat méreggel ?
Mit tesz a légelhárítás, honvédség, titkosszolgálat, mert ha ilyen repüléseke t
engedélyeznek, akkor erről, és a tevékenységről tudniuk kell?
Kik engedélyezik ezeket?
Hogy lehet az, hogy ezek a gépek nem láthatóak a flightradar24 . lokátor programon ?
Ki a megbízó és kik finanszírozzák a műveleteket ?
Megjegyzem, rajtunk kívül más országok felett is folyik ez a mérgez ő tevékenység, mérgezv e
az ott élő embereket.
Tisztelt miniszter Úr !
„Meddig permetezik vegyszerekkel hazánk lakosságát, mint a csótányokat? ”
Várom megtisztelő válaszát.
Budapest, 2012 . május 15 .
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