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A víz az élet. Víz nélkül nem lehet élni. Természetesnek vesszük, hogy van, nem is 
gondolunk rá, hogy a jövőben ez nem feltétlenül lesz így. Hajlamosak vagyunk azt hinni, 
hogy ami a konyhánkban a csapból folyik, az egészséges, annál jobban nem kell 
tisztábbnak lennie. A vízszolgáltatók is ezt mondják… 

Még is, ha valaki újságokat olvas, interneten a híreket, egészséggel foglalkozó oldalakat 
böngész, érdekes, aggasztó tényekkel, adatokkal találkozhat. Az ország több településén 
fordult és fordulhat elő, az ivóvíz kisebb, nagyobb szennyeződése. Legutóbb Miskolcon, 
volt baj a vízzel, aminek következtében 3.200 ember megbetegedett. Ennek dacára a 
vízszolgáltatók rendszeresen vizsgáltnak, egészségesnek és tisztának mondják az általuk 
biztosított ivóvizet.  

A mérgező anyag megengedett koncentrációja 

Neve A mérgező anyag megengedett 
koncentrációja mikrog/lit 

Arzén 50 
Bárium 1000 
Cianid, borkősavval felszabadítható 100 
Higany, összes 1 
Kadmium 5 
Króm összes 50 
Ólom 50 
Szelén 10 
Atrazin, (Aktínit PK) 2 
Bentazon 25 
Benz(a)pirén 0,01 
Benzol 10 
2,4-D 100 
Karbaril 50 
Kloroform 30 
Lindán 3 
Malation 10 
MCPA 0,5 
metiparation 5 
metolaklór 5 
metoxiklór 30 
molinát 7 
pendimetalin 17 
propanil 175 
propaklór 50 
simazin (Aktínit DT) 17 
szén-tetraklorid 3 
tetraklór-etilén 10 
trifluralin 170 
triklór-etilén 10 
triklórfon 10 
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A fenti táblázat mutatja, hányféle anyagot vizsgálnak az illetékesek. A Gond az, hogy 
minimum 60-80.000 féle vegyület fordulhat elő az ivóvízben és ebből csak ennyi a 
„rendszeresen” vizsgált. 

Még is teljesen egészségesnek van nyilvánítva a csapvíz, amit a vízmű szolgáltatók 
biztosítanak és szerintük felesleges a háztartási víztisztítás. Ezek után mire gondolhatok, 
ha az ANTSZ egyik prominens személye a Kossuth rádióban egy kérdésre kijelenti, hogy 
a magyarországi csapvizek 30%-a, nem elégíti ki az ivóvízre vonatkozó Magyar 
szabványt. Ha a országban számos olyan település található, ahol 2010 januárjától nem 
fogyaszthatják ivóvízként a csapvizet, mivel magas az arzéntartalma. 

Érdekes elgondolkodni azon is, ha eddig az 50 mikrogram/lit arzéntartalom volt a 
maximálisan megengedett az ivóvízben, ami egészségesnek mondható, akkor miért lett ez 
a maximum lecsökkentve 10 mikrogram/lit mennyiségre 2010-től? Lehet, hogy ez az érték 
egyszer majd a nulla lesz? Miért ne legyen az már ma? 

Nitrát az ivóvízben 
Kis mennyiségű nitrát szinte minden vízben kimutatható. 

Nitrát koncentráció  
A felszíni vizek nitrát-tartalma 0-8 mg/liter között van, a szennyezett vizek 50-150 
mg/litert, vagy ennél is többet tartalmazhatnak. 

Hogyan kerül nitrát a vízbe?  

1. Az intenzív mezőgazdaságban nagy mennyiségben használt műtrágyákból 
2. Sérült csővezetékeken keresztül 
3. Sérült, vagy a magán-kutakhoz túl közel telepített ülepítőkből. 
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De amennyiben nem is jutna több nitrát a talajba, hosszú időnek kellene eltelnie amíg 
a jelenlegi nitrát-tartalom elbomlik. 
  
Mekkora a megengedett nitrát-tartalom?  
Az EU területén az ivóvíz nitrát-tartalmának küszöbértéke 50 mg/liter. 
Számos orvos azonban ezt az értéket is túl magasnak tartja különösen csecsemők és 
kisgyermekek számára, és literenkénti 25 milligrammos maximumértéket javasol. 

 
Egészségügyi kockázatok  
A szervezetben a nitrát nitritté alakul. 
A csecsemők és kisgyermekek számára a nitrit közvetlenül is veszélyes, még a hivatalos 
határérték alatti dózisban is. A vérben az oxigén szállításáért felelős hemoglobin 
oxidációja révén methemoglobinémiát okozhat. 
A kisgyermekek szervezete még nem tudja elég gyorsan lebontani a methemoglobint. 
Ez elégtelen oxigénellátáshoz vezet. A mérgezés tünetei a kék ajkak, kezek és lábak, 
fejfájás, légzési nehézségek, legrosszabb esetben fulladás.  
Emellett bizonyos ételekkel együtt a nitrit rákkeltő nitrozaminná alakul. 
 
Mi a teendő?  
A nitrátnak az ivóvízből történő kiszűrése megoldható, de bonyolult és költséges. Sokszor 
olcsóbb megoldás más ivóvízforrás után nézni. 
Ha a szennyezett víz ásott kútból származik, először is a szennyezés forrását kell 
megkeresni, de elképzelhető, hogy csak új kút fúrása megfelelőbb helyen jelent 
megoldást. 
Rövidtávú megoldásként, különösen bébiétel elkészítéséhez, a palackozott ivóvíz 
vásárlása javasolható. 
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Az ivóvíz vastartalma 
Honnan kerül vas az ivóvízbe? 
 
A vas a talajban és a kőzetekben általánosan előfordul, emellett nélkülözhetetlen 
nyomelem. Ezért az ivóvízben található vas természetes úton is odakerülhetett. 
A vízvezetékek gyakran horganyzott vascsőből készülnek. 
A korrodálódott bevonat emelheti az ivóvíz vastartalmát. 
Ezért számos országban már tilos bevonat nélküli vascsöveket vízvezetékként használni. 
 
A víz vaskoncentrációja 
A talajvíz literenként akár 1 mg vasat tartalmazhat. 
A felszíni vizek vastartalma általában 0,001 és 10 mg/liter között mozog. 
A vízben oldott vasmennyiséget általában véve nem tekintik mérgezőnek vagy 
veszélyesnek. Mégis, az elfogadhatónak tekintett vaskoncentráció javasolt mértéke 
valahol 0,15 és 0,2 mg/liter között kellene, hogy legyen. 
  
A fogyasztók problémái  
Ha az ivóvíz vaskoncentrációja 2 mg/liternél magasabb, a fogyasztók a következő 
problémákkal szembesülhetnek: 
1. Jelentősen romlik az ivóvíz íze 
2. A víz színe megváltozik és barna foltokat hagy 
3. A vízcsövek korrodálódnak, a csapok sokkal hamarabb meghibásodnak és csöpögni 
kezdenek 
A magán-kutak is szennyezettek lehetnek ha a közelben szennyvíztisztító található, vagy 
a szennyvíztisztítók nem megfelelően működnek. 
  
Egészségügyi kockázatok 
A vas, más nehézfémekkel együtt, egy esszenciális nyomelem. mely azt jelenti, hogy 
alapvetően nagyon fontos az emberi test és sok más élőlények számára.  
Csak magas koncentrációban jelent a vas egészségügyi kockázatot és válhat akár 
mérgezővé is.  
A legelső tünetek általában hasi fájdalmak.  
Ha az ivóvíz vastartalma túl magas, hányást, hasmenést, és akár a bélrendszer 
megbetegedését is okozhatja. 
A vas a halpopulációk számára jóval nagyobb kockázatot jelent, akár erősen mérgező is 
lehet. 
 

 

A víz feladata 
Az idők kezdete óta a vizet vagy dicsérik, hogy jó egészséget ad, vagy ráfogják, hogy az 
ember miatta betegszik meg. Mi már tudjuk, hogy mi a víz valódi szerepe az emberi 
testben: oldószer és a tápanyagok és salakanyagok szállítója az egész testben, 
hőmérsékletszabályozó, a csontok és más szövetek olajozója és testünk biokémiai 
reakcióinak résztvevője. Ezeket a funkciókat a vízben lévő H2O látja el és nem az oldott 
anyagok, szuszpendált ásványi anyagok és egyéb alkotóelemek. 
(Részlet: A WQA Tudományos Tanácsadó Bizottsága által kiadott jelentésből /1992-
1993/)! 
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A víz feladatai az emberi szervezetben 

• Segíti az emésztést és megakadályozza a gyomor elsavasodását (gyomorégés). 

• Segíti a vesék működését, és optimálisra állítja be a test tisztulási folyamatait. 

• Segíti az összes anyagcsere folyamatot. 

• Erősíti a szívet és a vérkeringést. 

• Javítja a szervezet immunrendszerét. 

• Aktiválja az idegrendszert és csökkenti a stresszre való hajlamot. 

• Növeli a koncentráló- és teljesítő képességet. 

• Frissességet és rugalmasságot kölcsönöz a bőrnek. 

• Elszállítja a tápanyagokat a sejtekhez. 

• Eltávolítja az anyagcsere során keletkezett felesleges termékeket, mérgeket. 

• Rugalmassá teszi az ízületeket a csontok összekapcsolásához. 

Így tehát nem mindegy, hogy mit iszunk meg. 

Számos ország, sőt az egyik legnagyobb világszervezet is meghatározta az ivóvíz 
fogalmát: a biztonságos ivóvíz az a víz, mely egy életen át fogyasztva sem jelent veszélyt 
az egészségre. A jó minőségű víz színtelen, szagtalan, nem tartalmaz az egészségre káros 
anyagokat. 

 

Mikor igyunk vizet?  
A legjobb idő víz bevitelére az étkezések között, étkezés előtt negyed - félórával és evés 
után két órával. Étkezéshez csak keveset igyunk, mert a víz felhígítja az emésztőnedveket 
és így lelassítja az emésztési folyamatokat. 

Mennyi vizet igyunk?  
A szükséges folyadékmennyiség függ az egyéni testsúlytól (pl. 70 kg testsúly esetén 70 x 
30 ml = 2.100 ml azaz 2.1 l vízre van szükség!) 

Milyen vizet igyunk, és milyen vizet használjunk ételeink italaink elkészítéséhez? 

A szervezetünk számára a legjobb az ásványokban szegény természetes, esővíz, patakvíz, 
felszíni víz, szénsavmentes forrásvíz (a forrásvizeket nem kell fúrással felhozni, maguktól 
törnek fel!) lenne. A felsorolásból látjuk, hogy a Teremtő, e vizeket tette elérhetővé az 
élővilág számára. 

Minél kevesebb oldott anyagot tartalmaz egy víz, annál nagyobb a tisztítóereje. Sajnos 
mára már valóban tiszta vizet nem találhatunk Európában. A viszonylag elfogadható 
vizeket (bár biztosra nem mehetünk) pedig 400-500 Ft/liter feletti áron árulják. Érdemes 
kiszámolni, mennyibe kerülne egy hónapban csak ilyen vizet használni (ivás, italkészítés, 
főzés). (Lásd: Mennyit költünk...?) 

"Akinek csak városi víz áll a rendelkezésére, igen jó minőségű, úgynevezett "éltető"vizet 
(ozmózisvíz), csak egy házi, fordított ozmózis rendszerrel tud előállítani. (Országh József) 
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nnyeződéseket is az ivóvízből. 

Vízszűrés 
Ma a háztartások nagy része, használ valamilyen víz tisztítására, szűrésére 
alkalmas készüléket. A vízszűrés is több a semminél, hiszen a szűrők 
eltávolításakor látható a kiszűrt szennyeződés, ami szűrés nélkül a 
szervezetünkbe jutott volna.  
Amennyiben aktív szén szűrőt is használnak, a klórt is eltávolítják és bizonyos mértékű íz 

rontó anyagot is.  
Zuhanyszűrőnél is a klór eltávolítása a feladat, mert ez az anyag a fürdéskor 
kitágult pórusokon keresztül, valamint a belélegzett gőzből képes bejutni a 
szervezetbe. 
Még jobb hatás érhető el az úgynevezett múlti szűrőkkel, ahol 1 és 5 mikronos 
előszűrés mellett, aktív szén szűrőt is használnak. 
A legjobb, legbiztonságosabb víztisztítás, a fordított ozmózis elvén működő 

berendezés használata. 

Az ozmózis  
Az ozmózis egy spontán oldószer áramlási, átszivárgási folyamata, egy félig-áteresztő 
membránon (semipermeable membrane) keresztül az alacsonyabb koncentrációjú oldatból 
a magasabb koncentrációjú oldat felé. A membrán átengedi az oldószert, de nem engedi át 
az oldott anyagot. Az ozmózis oka az ozmotikus nyomáskülönbség, amit az oldatok 
koncentráció különbsége hoz létre. Ozmózis akkor jön létre, amikor elválasztunk két 
különböző koncentrációjú oldatot. Minél nagyobb az oldott anyagok koncentráció 
különbsége, annál nagyobb az ozmotikus nyomás. 

A fordított ozmózis 
A fordított ozmózis során az oldószer 
(pl. tiszta víz) áramlik külső, - 
általában hálózati - nyomás hatására a 
féligáteresztő membránon keresztül a 
magasabb koncentrációjú oldatból 
(szennyezett víz) az alacsonyabb 
koncentrációjú oldat felé (tisztított 
víz). Tehát az ozmózis áramlási iránya 
a nyomás - általában hálózati - 
hatására megfordul! A víz tisztítására 
kialakított membránok mentén a 
tisztítandó víz állandó mozgásban van, 
ami folyamatosan eltávolítja a 

membrán felületén lerakódó szennyeződéseket. A tisztításnak ez a módja minden egyéb 
módszernél hatékonyabb, hiszen a membrán tulajdonságaiból adódóan a szűrő eltávolítja a 
baktériumoknál ezerszer kisebb sze

A Wikipédiából, a szabad lexikonból: 

A fordított ozmózis során, ha egy hígabb oldattól féligáteresztő és mechanikailag szilárd 
membránnal elválasztott, tömény vizes oldatra az ozmózisnyomásnál nagyobb nyomás 
hat, a vízmolekulák a hígabb oldatba áramlanak és a töményebb oldat koncentrációját 
növelik. A folyamat éppen ellenkezője az ozmózisnak, amelynek során a 
koncentrációkülönbség kiegyenlítésére megindul a vízmolekulák diffúziója a hártyán 



 

8. 

Pentaqua Kft. 1134 Budapest, Váci u.19. 
info@pentaqua.hu 
www.pentaqua.hu 

szervezeteket is. 

keresztül a töményebb oldatba és ennek következtében túlnyomás (ozmózisnyomás) 
keletkezik. 

Felhasználási területe 
A fordított ozmózist elsősorban az ivóvízkezelés során alkalmazzák, ahol zárt technológiai 

rendszerben, nyomás alatt egy féligáteresztő rétegen 
(membránon) préselik át a már több lépcsőben előszűrt 
vizet. A fordított ozmózis során használt membrán 
vízáteresztő mérete 0,0001 mikron nagyságú, amely így 
kiszűri a tisztításra szánt vízben lévő szinte összes fizikai 
és kémiai szennyezőanyagot, valamint a biológiailag aktív 

Ozmózisvíz  
Felismerve a tényt, hogy mennyire fontos az ember 
szervezetének a tiszta víz és hogy a 
környezetszennyezés miatt megfelelő ivóvízhez jutni 
szinte lehetetlen, a fejlett országok és a nagy 
nemzetközi szervezetek többféle víztisztítási eljárást 
kísérleteztek ki és hagytak jóvá. A háztartási ivóvíz 
tisztítás területén ez az eljárás az úgynevezett fordított 
ozmózis (Reverse Osmosis/RO). Öntisztító gépeinkkel 
a szennyezőanyagok kb. 95%-át lehet a csapvízből 
eltávolítani! 

Szervezetünk folyamatos méregtelenítéséhez és az 
amúgy is kevés vitaminok és hasznos (szerves: 

nagyméretű szerves molekulákkal körülvett a növény-, és/vagy állatvilág által 
szervesített!) ásványi anyagok közvetítéséhez, hatékony felszívódásához, tiszta vízre van 
szükségünk! Ez a mozgáson kívül talán a legfontosabb ahhoz, hogy a súlyos, folyamatos 
gyógyszerszedéssel járó, életvitelünket korlátozó, vagy akár halált okozó népbetegségeket 
el tudjuk kerülni. 

Hogyan biztosítja az ozmózisszűrő a tiszta ivóvizet? 

A fordított ozmózis elvén működő víztisztító egy 
lépésben eltávolítja a vírusokat, baktériumokat, 
vegyszereket, még a radioaktív részecskéket is kiszűri. 

Az egyszerű átfolyó rendszerű szűrés a káros 
anyagoknak csak egy részét távolítja el. 

Sajnos a forralásnál csak a baktériumok pusztulnak, a 
vírusok és vegyi anyagok, nehézfémek a vízben 
maradnak. 

A klórozás fertőtleníti a vizet, de az emberi szervezetre gyakorolt hatása nagyon káros, 
továbbá kellemetlen ízű és szagú lesz tőle a víz. 

Az utóbbi időben, már van példa arra is az országban, hogy UV fénnyel fertőtlenítenek, 
elkerülve a klórozás egészségkárosító hatását. 
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Az Ozmózis víz előnyei: 

• Állandó minőségű ivóvíz a vízvezetékrendszer meghibásodása, ökológiai problémák, 
vagy véletlen vízszennyezés esetén is. 

• Mindig megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll a tiszta, friss ivóvíz. 
• Kiváló tápanyag-szállító, tehát több vitaminhoz és hasznos ásványhoz juthat 

szervezetünk! 
• Kiváló méregtelenítő! 
• Segít a diétázóknak az előírt étrend betartásában. Kevesebb cukortól is édesebbek 

lesznek italaink, ételeink. 
• Ideális a teafőzők, vasalók, kávéfőzők vízkőmentes üzemeltetéséhez. 
• Óvja az egészséget, mert nem tartalmaz baktériumokat, vírusokat, klórt, szerves 

kémiai anyagokat, gyomirtót, rovarirtót, műtrágyát, mosószereket, vegyszereket, ipari 
szennyeződéseket, nehézfémeket, toxikus és rákkeltő anyagokat, 
gyógyszermaradványokat, hormonokat; így nem mérgezi a szervezetünket, valamint a 
legtöbb eltávolítandó salakanyagot, méreganyagot tudja felvenni és kiüríteni a 
szervezetünkből. 

• Pozitívan hat a közérzetünkre és anyagcserénkre. 
• Hajmosás utáni öblítésre kifejezetten ajánlott. 
• Ajánlott csecsemők számára. 
• Sok szabad elektront és protont tartalmaz, elősegítve a sejtek elektromágneses 

működésének körülményeit. 
• Hosszantartó, (áttetsző és csillogó!) jégkocka készíthető a tiszta vízből. 
• Javítja az italok és ételek ízét, színét, eltarthatóságát. Lényegesen kevesebb sót, illetve 

cukrot kell ételeinkbe, italainkba tenni a megfelelő íz elérése céljából! 
• Javítja az italok és ételek eltarthatóságát. 
• Az allergiás, ekcémás bőrtünetek jó eséllyel megszűnnek. 
• Mivel megtisztít a mérgektől, lényegesen tisztább, boldogabb életünk lehet! 

Szakértői vélemények a vízről  

A testünkben felhalmozott mérgek, szervetlen vegyi és ásványi anyagok mennyisége 
arányos a várható élettartamunkkal! 

MSZ12749 szabvány: 

Kiváló víz: szennyező anyagoktól mentes, tiszta természetes állapotú víz. Az oldott 
anyag és a tápanyagterhelés csekély, szennyvízbaktérium nincs, ellenben az 
oxigéntelítettség közel teljes." 

WQA (Vízminőségi Egyesülés) álláspontja 

"Ősidőktől fogva a vizet egészségesnek tartották, de a betegségek forrásának is. Ma már 
tudjuk, hogy az emberi szervezetben a víz feladata a sejtek közti anyagcsere 
megvalósítása (oldószer és a salakanyagok elszállítója), a testhőmérséklet szabályozása és 
részt vesz a szervezetben végbemenő biokémiai folyamatokban. A víz / H2O / teszi 
lehetővé ezeket a folyamatokat és nem az oldott anyagok, szuszpendált ásványi anyagok 
és egyéb alkotóelemek. Az alacsony TDS tartalmú víz (1-100 mg/l) fogyasztása teljesen 
biztonságos, ellentétben a bizonytalan oldott anyag tartalmú vizekkel. 

(Megjegyzés: A fordított ozmózis technológia elterjedésének köszönhetően az USA-ban 
több millió ember él hosszú idő óta olyan városban, ahol alacsony TDS tartalmú ivóvizet 
fogyasztanak.  
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Ezek a városok pl.:  

Boston (64 mg/l),  
Portland (23 mg/l),  
Baltimore (89 mg/l),  
San Francisco (27-154 mg/l),  
Seattle (34-47 mg/l). 
Harvey Diamond (Testkontroll): 

Az anyagcseréhez elengedhetetlen az ásványi anyagok jelenléte, de a szervezet az 
ásványokat csak szerves formájukban tudja hasznosítani. A szervezetbe juttatott, de fel 
nem használt ásványi anyag a különböző testszövetekbe, szervekbe, ízületekbe, 
csontokba, a keringési rendszerbe lerakódik, s e lerakódások idővel betegséget okoznak, 
sőt, életveszélyessé is válnak. Vesekő, epekő, az agy meszesedése, érelmeszesedés, 
szívbaj lehet a vége. A csapvízben lévő klór a szervezeten belül hajlamos reakcióba lépni 
a zsírokkal (elsősorban állati eredetű zsírokkal: ami bizony bőven akad a szokásos 
étrendben), s együtt egy kenőcsös állagú anyagot alkotnak. Ez a ragacs aztán letapad a 
vivőerek belső oldalára és ott meszesedést, arterioszklerózist okoz, aminek a vége a 
manapság leggyilkosabb kór, a szívroham. Tehát már csak a klórozás szokása elegendő ok 
lenne arra, hogy az ember kizárólag ozmózis vizet fogyasszon, illetve abból készítse 
ételeit, italait. 

Ásványok  

Dr. Charles Mayo, a világszerte ismert Mayo Klinika orvosa 
"Az egyedüli ásványi anyagok, melyeket a testünk hasznosítani tud: a szerves ásványi 
anyagok. Minden más típusú ásványi anyag idegen elem a szervezet számára, amelytől 
meg kell szabadulnia. 

"Testünk ásványi agyag szükségletét leginkább az ételek biztosítják, nem az ivóvíz. Az 
emberi szervezet számára szükséges ásványi anyagokból elenyészően kevés mennyiséget 
tartalmaz a víz az élelmiszerekhez képest. Ha valakinek az étrendje változatos, még ha 
nem is kiegyensúlyozott, akkor sem fog nyomelem-hiányban szenvedni." American 
Medical Journal (Amerikai Orvosi Folyóirat). Megjegyzés: 10 dkg sajt tartalmaz annyi 
szerves kötésben lévő (tehát az emberi szervezet által hasznosítható) kalciumot, mint 12 
liter ásványvíz. Az ásványvízben lévő kalcium szervetlen kötésben van! 

Dr. Henry A. Schroeder, Dartmouth Medical School (Dartmouth Orvosi Szakiskola) 
"A béltraktusban lévő mérgek okozta betegségekért szinte mindig a víz (az oldott, 
szervetlen, vegyi és ásványi anyagok jelenléte) a felelős. Ezek a szilárd részecskék a 
bélfalakról bejutnak a nyirokrendszerbe, ahonnan minden a vérbe kerül, és az ereken 
keresztül végül eljut a szervezet minden részébe. Ez okozza az emberek betegségeinek 
nagy részét." 

Sejtközi állományunk  
A szervezetünkben lévő kb. 13 milliárd sejt, úgymond vízbe ágyazva dolgozik. A 
tulajdonképpeni anyagcsere a sejtekben zajlik le, amelynek során sejtjeink 
megváltoztatják, leépítik, vagy újra összeállítják a sejtekbe került anyagokat. A sejtek, a 
nyirokszövet és a vérerek között létezik egy vízben gazdag - a kutatók által igen 
elhanyagolt - sejtközi állomány. A sejtközi állományt kötőszövet tölti ki, amelyben ideg-, 
kötőszöveti rostok finom szövevényét találjuk. A rostok rácsszerkezetet képeznek, és ezen 
a szitaszerű, cukrokból és fehérjékből álló rácsszerkezeten kell átküzdenie magát minden 
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olyan anyagnak, ami vérereinkből a sejtjeinkbe szeretne behatolni. A sejtjeinkbe be nem 
engedett anyagok, ebben a sejtközi állományban rakódnak le, illetve tárolódnak. 

A sejtközi állományunk tehát nagyon hasonló funkciót tölt be, mint a vesénk. Úgy is 
megfogalmazhatjuk, hogy a sejtközi állományunk, szervezetünk szemétládája. Nemcsak 
az anyagcsere végtermékeit tároljuk itt, hanem mindazokat a nehézfémeket vagy mérgeket 
is, amelyek az általunk elfogyasztott vízből kerültek szervezetünkbe. A lerakódások és 
elzsírosodás hatására a kötőszöveti járatok egyre szűkebbek lesznek, ami megnehezíti és 
lelassítja a vérben hordozott anyagok sejtjeinkbe történő bejutását. A beszűküléssel 
párhuzamosan megnő a vérnyomásunk és egyre kevesebb életfontosságú anyag tud a 
sejtjeinkbe bejutni. Ez a következmény rendkívül hátrányos a szervezetünkre nézve. 

Dr. Allen E. Banik: The Choice is Clear (A választás világos) 
"A szervetlen ásványi anyagok továbbá a káros koleszterin és a só leginkább az agy (75%-
a víz) vékony ütőereit és más véredényeit támadják. Az ütőerek rugalmatlanná válása, az 
erek elmeszesedése attól a naptól kezdődik, amikor a vízből először kerülnek szervetlen 
vegyi és ásványi anyagok a testünkbe." 

Dr. John Yiamoyuiannis: Fluoride The Aging Factor (Fluorid: Az öregítő tényező) 
"Hadd jelentsem ki ismét nyomatékosan, hogy véleményem szerint az ízületi gyulladás 
illetve a köszvény okozója a kemény víz, amely mindenféle szervetlen ásványi anyagot 
tartalmaz, valamint a kiegyensúlyozatlan étkezés, melyek következtében savas kristályok 
rakódnak le a mozgatható ízületekben, továbbá a testmozgás hiánya." 
 

A föld és a levegő elszennyeződése, az ipar által előállított és nem megfelelően használt, 
kezelt, tárolt vegyi anyagok valamint a globális felmelegedés, mind a vizeink ellenségei.  

Riasztó adatokat lehet olvasni a sajtókban, interneten, vagy a rádió és tévé híreiben a vizek 
állapotával kapcsolatban.  

Németországban, hormonmaradványokat a hírek szerint már száz méter mélységben is 
találtak. A hormonokról tudni kell, hogy nem tudják kivonni a szennyvíztisztítók, tehát azok 
visszakerülnek a vizekbe. 

Egyik másik patak színe nagyon sokszor változik, attól függően, hogy valamelyik ipari üzem 
éppen mit enged bele. 

A múlt század hatvanas éveiben még a patakokból közvetlenül is lehetett inni, ma ez már 
szinte öngyilkossági kísérlet. 

Mit tehetünk? 
 Ami a legfontosabb, hogy 
szereltessünk modern, RO 
(fordított ozmózis rendszerű) 
víztisztítót a konyhánkba.  

Amennyiben ezzel kiváltjuk a 
család ásványvízvásárlását, még 
részletre is olcsóbb, mint az 
ásványvízvásárlása továbbra is. 

Vegyünk egy példát: 4 fős családban, személyenként napi egy liter ásványvíz elfogyasztása, 
átlagáron 320 Ft – havonta 30 x 320 Ft = 9.600 Ft 
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Amennyiben nem az ásványvizet vásárolják, hanem három éves részletre vásárolnak RO 
víztisztítót, amivel nagyot lépnek egészségük megtartása felé, kb. ugyanennyit fizetnek 
havonta, három évig. Utána viszont már nem kell törleszteni, csak szervizköltség marad, ami 
lényegesen kevesebb, mint az ásványvíz vásárlása. Évi 75-80.000 Ft-ot takarítanak meg. 
Mondja valaki ezek után, hogy az egészségesebb nem olcsó. 

Nem beszéltem még a környezet megkíméléséről, mivel nem lesznek PET palackok, amiket 
eldobunk és a cipekedéstől is megmenekülünk, ami az ásványvizek hazacipelését jelenti. 

Óvjuk a vizeinket, környezetünket a szennyezéstől, mert a mai környezetszennyezés a 
vizeinken előbb, vagy utóbb jelentkezik. Ne hagyjunk gyermekeinkre olyan környezetet, ami 
egészségtelen, vagy éppen mérgező. 

Kemény víz, lágy víz 

Az ország egy részén a víz kemény, más részén lágy, attól függően, hogy milyen oldható 
anyaggal találkozik a föld alatt.  

 
Vízkeménység  
A víz természetes körforgása során a lágy esővíz ásványi anyagokat old ki a talajból, főleg 
meszet, gipszet és magnézium szulfátot. 

Az adott talaj összetételétől függően több vagy kevesebb ilyen oldott ásványi anyag van 
a vízben. 
Nagy mennyiségű ásványi anyag nagy vízkeménységet jelent. Így például az ásványvizek 
különösen keménynek számítanak. 
Általánosan a közepesen kemény vizet tekintjük különösen jó 
ivóvíznek. 
Vízkeménységgel kapcsolatos tudnivalók  
A vízkeménységet gyakran adják meg német keménységi fokban (ºd 
vagy ºdH). A mosóporok csomagolásán Ezeket az értékeket általában 
négy fokozatra osztják: 
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1.    0 –   7ºd lágy 
2.    7 – 14ºd közép kemény 
3.  14 -  21ºd kemény 
4.  21ºd fölött nagyon kemény 

Mosakodás, mosás, mosogatás 
Ha a keménységi mutató alacsony, akkor a víz lágy és kevesebb 
tisztálkodó és mosószerre van szükség. A mosóporok csomagolásán 
általában feltüntetik a vízkeménység függvényében szükséges mosópor 
mennyiségét. 
Lágy vízzel a mosakodás kellemesebb érzés. Kevesebb szappant 
használva is úgy érezzük, hogy nehezen mosható le. 
Ha a víz lágy, akár 20% mosópor is megtakarítható, ami egyaránt 

kíméli a pénztárcát és a környezetet is. A különbféle lágyítószerek kaphatók, amik ugyan 
lágyítják a vizet, de meglehetősen megterhelik a pénztárcánkat és a környezetet is 

Ha a víz nagyon lágy, egyáltalán nem szükséges vízlágyítót 
használni. A kemény vizet azonban valamilyen módon 
szükséges lágyítani, mert több mosás után a ruhák 
megkeményednek. Ahol kemény a víz, ott átélték már azt az 
érzést, mikor az új törülköző lágysága, egy év alatt durvára 
vált. A mosógép fűtőszálaira lerakódott vízkő pedig jelentősen 
növeli az energiafogyasztást. Láttam bojlert, amiből fél vödör 
vízkövet ürítettek ki. 

Fűtőkazánok és csövek 
A kemény víz, a fűtőkazánok fűtési hatásfokát csökkentik, a csövek, amelyek 
a meleg vizet szállítják, elvízkövesednek, keresztmetszetük beszűkül, és nem 
látják el a feladatukat. Cserélni kel őket, ami bizony elég nagy munka, piszok 
és anyagi kiadással jár.  
Ezek a gondok elkerülhetők, ha központi vízlágyító berendezést alkalmazunk 
lakásunk, házunk vizének lágyítására.  

Vízlágyító berendezés 

 



Pentaqua Kft. 1134 Budapest, Váci u.19. 
info@pentaqua.hu 
www.pentaqua.hu 

 

14. 

A lágyító készülék, a lakásba, vagy házba érkező vizet, egy speciális 
gyantaoszlopon engedi át, ahol a kalcium és magnézium a gyantához 
tapad. Ezt időnként regenerálni kell, mert a gyanta telítődik. Modern 
gépeknél ez teljesen automatikusan zajlik, csak a speciális sót kell 
megfelelő időben és mennyiségben adagolni 

A készüléket fagymentes, helyen kell elhelyezni, a beérkező csővezetékre 
kötve, még az elágazások előtt. Legoptimálisabb hely a pince, vagy 
alagsor. Szükséges a közelben csatornabekötés lehetősége, mivel a lágyító 
berendezés, a regenerációk során, a regeneráló vizet ide üríti. Szükséges 

még 230 V elektromos csatlakozási lehetőség. 

Ahol a vízlágyító készülék elhelyezése nem lehetséges, oda az elektronikus vízkőmentesítőt 
ajánljuk. Ez a készülék nem lágyítja a vizet, azzal nem is 
lép közvetlen kapcsolatba. A cső közelében rögzített 
elektronikus egység 1-3-5 kHz impulzusokat bocsát ki, 
amit a csőre tekert és rögzített két tekercsen keresztül 
közvetít a csőben áramló vízbe. Az impulzusok 
megakadályozzák a vízrendszerben áramló vízkő 
lerakódását, így védve vizes készülékeinket, csöveinket. 
A készülék üzemeltetéséhez 230 V elektromos 
csatlakozás szükséges. A készülék energiafogyasztása 
mindössze 2 W/h. 

Összefoglalva: 
A háztartásokban használatos vizet kezelni kell. Általában két probléma, amit meg kell 
oldani: 

 Víztisztítás 

 Vízlágyítás, vízkőmentesítés 

Ezek minősége persze nem mindegy. Ha már foglalkozunk ezzel a két problémával és 
valóban meg akarjuk oldani, akkor szakértőkhöz kell fordulni és a lehető legjobb megoldást 
meg találni. Ellenkező esetben nem a kívánt eredményt kapjuk és még az is lehet, hogy többe 
kerül. 

Mi azon dolgozunk, hogy vásárlóink komfortos, egészséges életet éljenek és munkánkkal 
elégedettek legyenek. 

Szabó György 
Pentaqua Kft. 


