
MENZAPROGRAM kárai elhárításában önkormányzatokkal együttműködés (próbálkozás) 

Megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel keretében (PTK), tájékoztatom a t. Önkormányzatot, hogy 
közveszélyesen hiányos a vízminőség ellenőrzése. Településenként (országos átlag) kb. 8 naponta 1 db. 
vízmintát ellenőriznek, azt is hiányos méréssel, lásd melléklet-1. Ezért fordulhatott elő, hogy a Váci 
Vízművek és az ÁNTSZ laboratóriumai – állításuk szerint – azt sem észlelték, amikor a Váci Vízművek egyik 
Buki Szigeti kútjában kb. 8000%-kal volt több a veszélyes növényvédőszer, mint az európai uniós határérték 
(melléklet-2). Közönséges csalás, hogy az ÁNTSZ mérgezőnek tünteti fel a desztillálással megtisztított, 
vagyis biztosan méregmentes és fertőző vírus mentes ivóvizet. Az is közönséges csalás, hogy 
a magyar lakosságot felbiztatják, sőt újabban a MENZAREFORM-nak nevezett csalással a gyermekeket is 
rákényszerítik a hiányos konyhasópótlásra és mérgező kálisóval sózásra (sós íz pótlásra).

Tudatos a csalás. Az a lényege, hogy az étkezésnél is optimális korábbi, a Ringer-infúziós oldat szerinti víz : 
konyhasó : kálium pótlási arányt (az 1 liter desztillált víz mellett 9 gramm konyhasót és 0,133 gramm 
káliumot pótlást) betegítőnek hazudják, és helyette akármennyi víz mellé, minden nap legfeljebb 5 gramm 
konyhasó (2 gramm nátrium) és legalább 4,7 gramm kálium pótlást írtak elő. Miközben tudják, hogy ha egy 
óra alatt 1 vagy 2 gammnál több kálium jut be a vérbe, már ennyi is kb. annyira veszedelmesen mérgező, 
mintha 1 nap, 24 óra alatt 11 gramm jutott volna be (lásd melléklet-3), s azt is tudják, hogy egy nap, 24 óra 
alatt fokozatosan bejuttatva, egészséges felnőttnek is torzítja az EKG-jét, vagyis rontja a szívműködését az 5 
vagy 8 grammnál több kálisó, annak 2,2 vagy 3,6 grammnál nagyobb kálium tartalma (lásd melléklet-4). 
Önmagában az is életveszélyeztető csalás, hogy a kálium esetében csak napi dózist írtak elő (lásd: 
melléklet-5). Azóta növelik a kálisóval műtrágyázott növényekkel és a kálisóval „sózott” ételekkel a magyarok 
által fogyasztott kálium mennyiségét, amióta 1950-ben Nobel-díjat kapott három tudományos kutató, akik 
állatokon és embereken végzett kísérleteik során mérésekkel minden kétséget kizáróan bebizonyították az 
étkezési káliumbevitel fokozás és konyhasó bevitel csökkentés betegítő, életrövidítő, ivartalanító, vagyis 
fajirtó hatását (melléklet-6). Nyilvánvaló, hogy a gyógyításra alkalmazott Ringer oldat minden 1 literével 
desztillált vízben feloldva 9 gramm konyhasót és csak 0,133 gramm káliumot juttat be a vérbe (lásd 
melléklet-7). Tehát hazugság a desztillált víz mérgezőségét (lásd: melléklet-8) és az 5 grammnál több 
konyhasó mérgezőségét, s a 4,7 grammnál több kálium szükségességét híresztelés, amit az ÁNTSZ és 
OÉTI a tankönyvi és mérési adatok meghamisításával – szinte valamennyi közszolgálati médiumban – 
folytat(tat).

Az életrövidítő és ivartalanító (fajirtó) MENZAREFORM csalás hamis WHO kiadványon, hamis Élelmiszer 
törvényen és hozzáigazított, nem kötelező Étkezési só szabványon is alapul. A sózási csalást sok jelenlegi 
vezető, akadémikus, egyetemi tanár, miniszter, államtitkár, parlamenti képviselő, ügyész, bíró, rendőr stb. 
hivatalos személy folyamatosan bűnpártolja. Ezúton megkérdezem a t. Önkormányzatot: hajlandók-e a saját 
hatáskörükben, jogos védelemként, felvilágosítani a fenti csalásról a területükön élő magyarokat? Hajlandók-
e betiltani a gyilkos MENZAREFORM végrehajtását az önkormányzati tanintézményeikben? Hajlandók-e a a 
területükön lévő élelmiszerboltokban kötelezően kifüggesztetni a Magyar Szabványt, amely az étkezési 
sókban ma is tiltja a kálisót? Hajlandók-e betiltani az étkezési só szabványnak nem megfelelő káliumos sók 
árusítását? Hajlandók-e betiltani a nem szabványos étkezési sókkal készült veszélyes élelmiszerek 
árusítását? Hajlandók-e büntetőeljárást kezdeményezni a MENZAREFORM csalás kitervelői és végrehajtói 
ellen?
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