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Rendőrségi  feljelentés  a  Magyar  Nemzetet  károsító  bűnözőkkel  szemben  folytatott
szakértői munkásságomat rágalmaztató médiafelügyelő és a rágalmait felidéző WIKIA
SZENNYLAPBAN MEGJELENT további rágalmakért felelős ismeretlen személy(ek) ellen. 

 Nyilvánvaló, hogy a patkányméreg kálisót (BONSALT) a magyaroknak étkezési sóként
kóser  tanúsítvánnyal  árusító  talmudista  zsidó  disznók  követték  el  a  bűncselekményt,
csakúgy, mint a kálisó népirtó mérgező hatását a saját és a Nobel díjas kutatók konkrét
hatás hatás mérésivel is bizonyító www.aquanet.fw.hu tudományos honlap magyarországi
szerverről  eltüntetését  is.  A  WIKIA  szennylap  által  terjesztett  rágalmakról  ma
értesültem. Nem tudom mióta van közzétéve az interneten. A médiafelügyelőt már akkor
is  feljelentettem,  de máig  sem volták felelősségre,  sőt terjesztik  a velem szemben
kiagyalt rágalmait, hamis vádjait a wikia és hasonló talmudista szennylapok. A honlap
újra  működik,  a  www.tejfalussy.com honlapomon  belül,  aminek  a  nézését  nemrég  a
Telekom  Mobilnet  társaság  akadályozta,  de  miután  feljelentettem  őket,  ez  is  újra
működik.) 

Ismeretlen elkövetőkről lévén szó, az ORFK általi nyomozás útján kérem a nevesítésüket
és hogy vonja őket felelősségre az illetékes büntetőbíróság a patkányméreg kálisóval
sózatással  (Nemzeti  Stop  Só  Program  Chipsadó,  MENZAREFORM)  népirtásban
közreműködési vád alapján. Követelem, hogy töröltessék a rágalmaikat és VÉGLEG tiltsák
be a talmudista zsidók népirtását bűnpártoló wikia nevű internetes aljaskodó szennylapot!

A káliumműtrágyák aszálykárfokozó, növény, állat és embermérgező hatásainak a tudatos
létrehozását, a tudományos terrorizmus Nobel-díjasok hatás méréseivel is bizonyítását
lásd a WHO Magyarországi Képviselőjéhez intézett alábbi című közérdekű bejelentésben:
„PATKÁNYMÉREG KÁLISÓVAL ETETTETI A MAGYAR GYEREKEKET AZ ENSZ WHO”

Ezt az iratot a magyarok jogos védelmében (Btk.), és az illetékes hivatalnokok helyett
megbízás nélküli  végzett kárelhárításként (Ptk.), mint INTERNETEN IS KÖZZÉTETT
nyilvános közérdekű bejelentést IS megküldöm az ORFK címére, kérve, hogy a törvényes
30 napos határidőn belül válaszoljon rá. 
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Csatolt melléklet a nemzsidó magyar lakosság elleni tudományos terrorizmus bizonyítékaival:
PATKÁNYMÉREG KÁLISÓVAL ETETTETI A MAGYAR GYEREKEKET AZ ENSZ WHO
Iratjele: whoisszervezteakaslisovalnepirtast160726
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