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T. ORFK Panasziroda!                      

Feljelentem a mérgező kálisó konyhasóba keverését tagadókat. Bizonyítékok, hogy tudatosan hazudoznak és 
rágalmaznak a „Tomcat: Hamisított riporttal terjesztik a rémhírt, Hunhír.info információ” c. alábbi iratukban: 
1./ Szívmérgező kardiológusok (szivmergező-kardiologusok-140416a, szivmergező-kardiologusok-140416b)
2./Népirtókat  nem  feljelentő  igazságügyi  csalókat  feljelentés  (Ügykód:  igazsagugyi-csalokat-feljelentes-
140526). 
3./Fajirtó kormányok elleni nyilvános feljelentés (Kód: fajirtokormanyokelleninemzetkozifeljelentes140604)
Kérem nyomozás elrendelését a rágalmazók ellen, s az egészségrontási csalásuk miatt is büntessék meg őket! 

Verőce, 2014. 06. 05. Tejfalussy András

A közzétett hamis publikáció, amivel a népirtást is fedező rágalmazási bűncselekményüket elkövették: 
Tomcat: Hamisított riporttal terjesztik a rémhírt

2013. október 03. 09:34
Hunhír.info-információ
Internetszerte terjesztik egyes felelőtlen és ostoba emberek, hogy az üzletekben mérgező konyhasót 
árusítanak, amivel természetesen az a cél, hogy a magyarokat kiirtsák - tájékoztatta a Hunhír.infót a 
megszűnt Bombahír volt stábja.
"A Bombahír hírportál videóstábjával 2010-ben utánajártunk az összeesküvés-elmélet eredetének, és egy 16 
perces videóriportban bemutattuk, hogy az egész sóhülyeséget egy zavarodott elmebeteg, Tejfalussy András 
terjeszti, aki a kamera előtt csak összefüggéstelen hadoválást produkált valami világfőrabbiról, a jövőt 
kiszámítani és a terroristákat leleplezni képes titkos számítógépeiről és egyéb őrültségekről. Teljesen 
nyilvánvaló, hogy Tejfalussy András nem ép elméjű ember, hasonlóan a Földre látogató ufókról számtalan 
ostoba könyvet összezagyváló Hargitai Károlyhoz vagy a gömbvillámokat "kutató" Egely György állítólagos 
fizikushoz" - közölték Tomcaték. Hozzátették: "sajnálattal tapasztaltuk, hogy egy újabb szélhámos terjeszti a 
sómérgezés meséjét, és ehhez ráadásul a már megszűnt Bombahír riportját használja fel, amit úgy vágott 
össze és rövidített meg 3 perc hosszúságúra, hogy éppen az ellenkezőjét mondja, mint amiről eredetileg szól. 
A meghamisított riportot sajnos mostanra már ötvenezernél is többen látták a YouTube-on, és folyamatosan 
terjesztik."

A riport készítői - Polgár Tamás "Tomcat", Kováts Attila "Slayer" és Sipos Zoltán "Blogin" - figyelmeztetnek 
mindenkit, hogy "ne üljenek fel a minden bokorban összeesküvést kereső, veszélyes szélhámosoknak, akik 
bármilyen gazemberségre, így egy híranyag meghamisítására is képesek, hogy saját maguknak egy kis 
hírnevet szerezzenek, mint "nagy leleplezők"". Egyúttal üzenik a videó feltöltőjének, hogy szégyellje magát, 
hogy munkájukat ellopta és meghamisította.

Az eredeti riportfilm:
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