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  „Tömeggyilkos Keresztény Állam”? dr. Trócsányi László igazságügy-miniszter kezéhez is megküldve!

  Tüntetési téma: Alulfizetett kórházi orvos- és ápoló „fekete angyalok” gyilkolhatnak minket kálisóval 

  Felelősségre vonták a Nyírő Gyula kórházat, ahol F. Tímea, az ún. Fekete Angyal, tömegével gyilkolta a 
betegeket kálisóval? Lásd: Életfogytiglant kaphat a Fekete Angyal c. cikk! (Magyar Nemzet, 2001.02.20.)

  Felelősségre vonták a  Pécsi  Orvostudományi Egyetemet,  amelyik általános forgalmazásra ajánlotta a 
KÁLIUM-Retard tablettát? Arra alapozva, hogy a kísérleteik szerint a hat közül öt embernek fájt a gyomra, 
s egyiküknél akut gyomorfali erózió (bevérzés) is történt a 4 grammnyi kálium (a 8 db tabletta) beadása után. 

  Felelősségre vonták a Pécsi Orvostudományi Egyetemet, mert napi 10 gramm kálisó REDI-sót ajánlott a 
konyhasó „pótlására”? Azután, hogy a kísérletei során az 1 gramm káliumot tartalmazó víz ivása után tízből 
tíz embernek csökkent felére a vizelet kiválasztása, s a 2 gramm káliumot tartalmazó oldat ivástól  fél óra 
múlva, s kb. 1 órán át, mindegyikük vérszérumában mérgezőre (vagyis 5 mmol/liter fölé) nőtt a káliumszint.

  Felelősségre vonták  a Pécsi Orvostudományi Egyetemet, mert szívműtéteknél a szívleállításhoz annyira 
sok kálium volt előírva, hogy emiatt a sikeres műtét után százból tíz embernek nem volt újraindítható a 
szíve? Miután Prof. Dr. Papp Lajos észrevette, hogy a sikeresen műtöttek emiatt haltak meg, s elszabotálta 
a protokol szerinti káliumtúladagolást, a műtéti halálozás az előzőek tizedére csökkent. Ő mondta el nekem! 

 Felelősségre  vonták a  Pécsi  Orvostudományi  Egyetemet,  mert  dr.  Kellermayer Miklós egyetemi  tanár 
patológus nyilvánosan azt ajánlotta, hogy az eddig szükségesnél (kb. napi 0,5 gramm) tízszer több káliumot 
együnk, s az eddig élettanilag optimálisnak tartott nátrium-klorid konyhasó mennyiségnél, ami étkezésnél 
15-től 25 gramm és az infúzióknál, pl. a Ringer és a SALSOL esetén napi 27 gramm, 3 liter desztillált vízzel 
közvetlenül vérbe juttatva, tízszer kevesebb konyhasót pótoljunk? (A desztillált vizet mérgezőnek hazudják!) 

  Felelősségre vonták a Péterffy Sándor utcai Kórház Klinikát, mert konyhasó helyett általánosan napi 10 
grammnyi  REDI Só kálisóval sózást ajánlott? Azért, mert a kísérleteiben a napi max. 4 gramm kálisóval  
sózás miatt négy enyhe vesebetegnek (enyhe veseléziósnak) a kísérlet első hetében leállt (ledált) a veséje?  
Felelősségre vonták, mert a kísérletet végző orvosok szerint nem a konyhasó helyett  REDI SÓ kálisóval 
sózástól csökkent a betegek vérnyomása, hanem a kálisó mellett adagolt vérnyomás csökkentő gyógyszertől? 

  Felelősségre vonták a kórházakat, ahol a boncolóorvos nem írta be a boncolási jegyzőkönyvbe, ha a hullák 
gyomrában és beleiben kitapadt kálium tablettákat találtak, melyek alatt véres volt a gyomor-, ill. a bélfal? 

  Felelősségre vonták Petőfi Attilát, aki Budapesti Rendőr-főkapitányság Vizsgálati  Főosztály vezetőként 
úgy intéztette a nyomozást, hogy a normálisnak minősített, azaz tudatosan gyilkoló F. Tímeát „bizonyíték 
hiányában” csak néhány év börtönre ítélhesse a bíróság. Sikerült neki(k). Már régen elhagyhatta a börtönt!

 Felelősségre vonták Petőfi Attilát, aki Budapesti Rendőr-főkapitányság Vizsgálati  Főosztály vezetőként 
úgy intézte a nyomozást a Kálium-Retard és  REDI Só ügyben, hogy az ezekre vonatkozó hamis klinikai 
szakvéleményekért felelős személyeket fogadta fel szakértőként, majd személyesen szembehazudta a Mezei 
Imre nyomozó által beszerzett, a mérési eredmény hamisításokat bizonyító klinikai mérési bizonyítékokat??

 Felelősségre vonják Dr. Surján László minisztert és utódait, OÉTI-s, ÁNTSZ-es MTA-s stb. szakértőiket, 
akik azt hazudták, hogy „szájon át a napi  70 grammnál kevesebb kálium,  133 grammnál kevesebb kálisó 
nem mérgez, mert a vese könnyen eltávolítja”? Már 1 gramm, 1 órán belül megivott kálium is veserontó!

 A hazai kormányok Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Programként folytatják a kálisóval tömeggyilkolást. 
A mérési bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com honlap „MEHNAM, Videó és Email könyv” rovataiban. 
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Nyilvános közérdekű bejelentés a nem titkos címzett hivatalnokok mindegyikéhez! 
Lásd melléklet-1. ( Ügykódja: fekete-angyal-ugyek-szamonkerese150525 )
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:

Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
Rétvári Bence <bence.retvari@parlament.hu>;
Kövér László <laszlo.kover@fidesz.hu>;
elnok <elnok@dunatv.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>; 
Balczó Zoltán <balczo.zoltan@jobbik.hu>;
"DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>;
"vona.gabor" <vona.gabor@parlament.hu>;
miniszter <miniszter@vm.gov.hu>

másolatot kap:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
birosagitortenetek@echotv.hu

titkos másolat: . . . . . . 
dátum:2015. május 25. 18:52

tárgy:
„Tömeggyilkos Keresztény Állam”? Fekete Angyal ügyek számonkérése. Dr. Trócsányi László igazságügy-
miniszter kezéhez is megküldve! Tüntetési téma: Alulfizetett kórházi orvos- és ápoló „fekete angyalok” 
gyilkolhatnak minket kálisóval . . . .
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„Tömeggyilkos Keresztény Állam”? Fekete Angyal ügyek számonkérése. Nyilvános közérdekű bejelentés 
a nem titkos címzett hivatalnokok mindegyikéhez! Dr. Trócsányi László igazságügy-miniszter kezéhez is 
megküldve! Tüntetési téma: Alulfizetett kórházi orvos- és ápoló „fekete angyalok” gyilkolhatnak minket 
kálisóval . . . .
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