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Önkormányzatok helyett megbízás nélkül folytatott egészségi kár elhárításról értesítés

 Miután a Budapest Fővárosi, Budapest III. kerületi és a Verőcei Önkormányzat sem válaszolt a
közérdekű  kárelhárítási  javaslatra,  amiben  kértem,  hogy  jogos  védelemként  szabotálják  el  a
Menzareformmal előírt napi 2 grammnál kevesebb étkezési konyhasópótlási és a napi 4,7 grammnál
több kálium pótlási – bizonyítottan hamis és egyúttal közveszélyes - államigazgatási előírásokat,
szakértő társaimmal megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás keretében (melléklet-1), helyettük is
intézkedni kezdtünk a konyhasópótlás életveszélyesre korlátozása, valamint az életveszélyes kálium
túladagolás ellen, de a konyhasó hiánnyal a gyógyhatású desztillált vizet mérgezővé tétel ellen is. 

A hatásmérési stb. bizonyítékok alapján általunk felvilágosított kórház vezető, Kozma Imre atya
személyesen meggyőzte Orbán Viktor miniszterelnököt,  hogy életveszélyesen kevés a  „Nemzeti
Stop Só Program” keretében „Menzareformként” előírt napi maximum 2 grammos konyhasópótlás,
és ennek alapján a gyermekétkeztetésben a miniszterelnök úr napi 5 grammra növeltette az étkezési
só dózist. 

Mivel azonban a felnőtteknél, a felnőtt fiataloknál is, napi 5 grammnál sokkal több konyhasót kell
pótolni, és jelenleg a (patkányméreg) kálisót is étkezési sóként árusítják (lásd az interneten a Star
kosher  tanúsítvánnyal  reklámozott  BONSALT  elnevezésű  kálisót  stb.),  a  konyhasópótlás
korlátozással és a kálium túladagolásával egészség veszélyeztetés biztonságos leállítására további
intézkedéseket is kell tennünk (melléklet-2).

Kérem Önöket, hogy szíveskedjenek felmérni a konyhasó pótlás korlátozással és a konyhasó helyett
kálisóval  ételízesítéssel  a  lakosságnak eddig  okozott  károkat  és  megtiltani  a  kálium túladagoló
ételek és italok menzákon tálalását. A károk felmérése alapján állapítsák meg a kárelhárítás értékét
és ennek alapján a Kozma Atyától kapott kárelhárítási segítség alapján utaljanak át megbízás nélküli
kárelhárítási ügyviteli díjat az általa képviselt Máltai Szeretetszolgálat céljaira.

Melléklet-1: Megbízás nélküli ügyvitel (Iratjel: megbizasnelkuliugyvitel)
Melléklet 2: „NÉPSZAVAZÁS SZÜKSÉGES ….” (Egeszsegvedonepszavazasrol170205)
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