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Népirtás, hivatali okirat hamisítás és pszichiátriai bűnözés ügyekben az Európai Uniós és hazai Állampolgári
Jogok Biztosához intézett közérdekű bejelentés
Tisztelt Biztos Úr!
Mi az Állampolgári Jogok Biztosának a jogi álláspontja? Jogszerű a mellékletben dokumentált víz- és
ételmérgezés, a konyhasó helyett kálisóval sózással is életrövidítés és ivartalanítás, s az, hogy ellenem, aki
ezeket mérések alapján lelepleztem és hivatalosan feljelentettem (lásd melléklet) mint volt országgyűlési és
önkormányzati szakértő, aki megbízás nélküli kárelhárítás és jogos védelem keretében folytatja a kiderített
népirtás elhárítását, a bizonyítékokat évek óta sorozatosan szembehazudó ügyészek pszichiátriai eljárást
kezdeményezhetnek?
Ahhoz kell, hogy szerzői jog tolvajok büntetlenül Nobel-díjra pályázhassanak a nemzetközi szabadalmaim
szerinti tudományos mérés automatizálással? Ahhoz kell netán, hogy fedezhessék, hogy a köztársasági
elnök egy hamis köztársasági elnöki korábbi válasz (X-398/98.) érvényben tartásával azt a hamis látszatot
kelti, mintha évekkel ezelőtt "gondnokság alá" lettem volna helyezve, vagyis szembehazudják a választók
névjegyzékét!? Nem kellene emiatt Áder Jánosnak lemondania? Schmitt Pál, az előző köztársasági elnök,
sokkal kisebb hasonló jellegű gyanú miatt is lemondott!
Lehet, hogy ügynököket bérelt fel a Belügyminisztérium és vagy az ún. "Izraeli Tudományos Titkosszolgálat",
hogy a nép előtt mint szakértőt hiteltelenítsenek? Ugyanis hamis WHO ajánlásra (!) konyhasópótló
egészségjavító étkezési sóként árusítják a patkányméreg kálisót, lásd REDI SÓ, VIVEGA, SARA LEE,
BONOSAL sókeverékek, Star kosher tanusítványos BONSALT stb.
Emlékeztetem, a múltkor is kiderült, hogy igazam volt, amikor a NÉBIH közreműködésével Önnek sikerült
lebuktatnia az étkezési nátrium-klorid konyhasó helyett, „véletlenszerűen” patkánymérget kálisót csomagoló
nyírtassi igazhívőket!
Melléklet: KÜKEDI ZSOLT LEGUTÓBBI HOZZÁM INTÉZETT HAMISAN VÁDASKODÓ TÉNYHAMISÍTÓ
LEVELE (Kód: kukedizsoltrol170511)
Kérem, hogy szíveskedjék alaposan kivizsgálni az ügyet. Ehhez minden segítséget megtalál a mellékletben,
ill. a honlapomon. Ha szükséges és kéri, bemegyek és személyesen is segítek!
Verőce, 2017. 05. 11.
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