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KDNP-SZAKMINISZTEREK ÖSSZEESKŰVÉSE A NEM ZSIDÓK MÉRGEZTETÉSÉRE?
           

Mint Dr. Kovács Pál által felkért interpelláció előkészítő méréstani szakértő kiderítettem, hogy a Dr. 
Kovács Pál és társa által az étkezési kálium túladagolás ellen 1992-ben benyújtott interpellációra az 
orvosi  végzettségű  dr.  Surján  László  (aki  most  Európai  Parlamenti  képviselő)  egészségügyi 
miniszterként teljesen hamis választ adott az Országgyűlésben (sorszáma: 8253), s ezzel számos 
magyar egészségromlását, életrövidülését, meddővé válását okozta és okozza. Kérem a KDNP-t, 
hogy indítsák meg Surján Lászlóékkal szemben a törvényes büntető eljárást! Az alábbiak méréstani 
és bűnügyi bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com és www.aquanet.fw.hu tudományos honlapokon 
pl.:  http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/kaliuminterpell92.htm .

Az Országgyűlésben dr. Surján László és két minisztertársa azzal akadályozta meg az interpelláció 
bizottsági vizsgálatát, hogy a nem hozzáértő képviselőkkel elhitették, hogy „A nemzetközi irodalmi 
adatok szerint  a  káliummérgezés csak 18 gramm/nap vagy ennél  nagyobb mennyiség szájon át 
bevitele esetén következhet be, ugyanis a kálium egyensúly a szervezetben a vese és a verejték útján 
szabályozott”. Dr. Surjánék tudatosan csaltak, az alábbi tudományos mérési bizonyítékok szerint is:

Az NaCl konyhasó helyett sózásra ajánlott káliumsók (REDI-Só) hatását ellenőrző hatás-kalibráló 
mérések során, pl. amit az Országos Élelmezési és Táplálkozás Tudományi Intézet (OÉTI) részére a 
Pécsi Orvostudományi Egyetemen végeztek, a tiszta vízben oldott 2 gramm REDI-Só 0,88 gramm 
káliumtartalmának a szájon át bejuttatása is felére csökkentette 10 előtte egészséges felnőtt ember 
mindegyike veséjének a vizeletkiválasztását, 4 gramm REDI-Só 1,76 gramm káliumtartalma pedig 
az 5 mmol/liter mérgezési küszöbnél (lásd a vérvizsgálati  laboratóriumi jelenlegi 5,1 mmol/liter 
kálium határértéket) magasabbra, 5,5 mmol/literig növelte mindegyikük vérszérumában a káliumot. 

A Belgyógyászat alapvonalai 2. (Magyar-Petrányi) tankönyv szerint egészséges embernek is torzul 
az EKG-je, ha szájon át 24 óra alatt 5-8 gramm kálisónál (2,2-3,6 gramm káliumnál) többet juttat 
be. Az Intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata c. (Varga Péter és tsai) tankönyv szerint pedig, 
ha 24 óra alatt 280 mval (11 gramm), vagy 1 órán belül 20-40 mval (0,8-1,6 gramm) káliumnál 
(bárhonnan) több jut be a vérbe, 5 mmol/liter feletti veszedelmes káliummérgezésre lehet számítani.

Kiegészítések a félreértések elkerüléséhez: 1./ A Magyar Petrányi könyvben hamis a 7 mmol/liter 
kálium mérgezési küszöb! A hyperkalaemia veszély 5 mmol/liter vérszérum káliumszint felett is 
fennáll, nem csak a 7 mmol/liter felett! 2./ Minden orvos hivatalból tudja az étellel, itallal túladagolt 
kálium  (és  vagy  hiányosan  pótolt  konyhasó)  életrövidítő,  vese-,  szív-  és  idegmérgező, 
keringésrontó, daganatkeltő, ivartalanító, életrövidítő hatását, ugyanis ezek hatás kalibráló élettani 
mérésekkel,  állat-  és  emberkísérletekkel  bizonyításáért  is  kapta  1950-ben  a  Nobel  díjat  három 
mellékvesekéreg kutató (Kendall, Reichstein és Hench). Lásd: Technika a biológiában 8., Dr. Szabó 
Dezső: „A mellékvesekéreg biológiája” (Medicina könyvkiadó Budapest, 1976. Szerkesztette Dr. 
Csaba  György).   *3./  A Talmud  előírja,  hogy  a  zsidók  sózott  kenyérrel  +  desztillált  vízzel 
gyógyítsák  magukat,  miközben  a  zsidók  adott  helyen  elszaporodásának,  vagyis  „ingatlan 
igényének”  megfelelő  mértékben  tervszerűen kiirtják  a  „bálványimádókat”  az  általuk  elfoglalni 
akart területekről (a Talmud bálványimádóként kezelendőnek nevezi a Jézus után tévelygőket is), 
lásd: 2. Mózes 23. 20-33, 5 Mózes 7., 2, 22, és Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap). 
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