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Kedves András!

Felhívnám figyelmedet egy Szabadkán történt tragédiára ami szerintem kapcsolatban 
hozható akár a kálium vagy a szója, de akár a stop só illetve  tömeges 
ételmérgezésekkel is. Ez még is csak egy 13 éves lány tragédiája ami mindenkit 
megérint. Szeretném mint szakember (szakemberek) ezt az ügyet is figyelemmel 
kísérjétek és értesítsétek a magyarságot a fejleményekről. 

Szeretettel: >Zoli< 

Tragédia Szabadkán: Röplabdaedzés közben rosszul lett 
egy kislány, nem sokkal később elhunyt
2018-09-12 D.J.
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A Szárits  János  (Ivan Sarić)  műszaki  középiskola  tornatermében lett  rosszul
hétfőn este röplabdaedzés közben a helyi 13 éves M. M. Nem sokkal később – a
gyors beavatkozás ellenére – elhunyt.

A hírek  szerint  M.  M.  első  edzésén  vett  részt  a  városi  női  röplabdaklub  iskolájában.  A
bemelegítés  első  perceiben  azonban  az  eszméletvesztés  jelei  mutatkoztak  rajta.  A
jelenlévők azonnal a segítségére siettek, majd a mentőket is riasztották.

A kislány a kórházba szállításakor még eszméleténél 

volt, két órán keresztül küzdöttek az életéért, de 

sikertelenül – M.M. az orvosok minden erőfeszítése 

ellenére elhunyt.

Halála különösen érthetetlen annak tükrében, hogy előzőleg több éven keresztül aktívan
foglalkozott úszással.

A holttestet Újvidékre szállítják, ahol boncolással igyekeznek majd felderíteni a halál okát. M.
M. temetése csütörtökön, a zentai úti temetőben lesz 15 óra 30 perckor.

(Fotó: Subotica.com)

Kedves Zoltán! 

Igyekeztem összefoglalni, amiket kiderítettünk, lásd melléklet. Ha ezt mindenki 
továbbítaná legalább 10 magyarnak, talán megmaradna a magyar nép. Egyébként 
egészen biztos, hogy nem. Melléklet: Kód: magyarokebredjetek180912
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