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Dr. Kőszeghy Attila debreceni egyetemi tanár engem rasszizmussal, antiszemitizmussal rágalmazó,
érthetetlen hibás sóösszetételi adatok közzétételével vádoló, s a Paksi atomerőmű reaktorai eredetileg
csak 30 éves tervezett biztonságos üzemeltetésének nemrég 50 évre (!) meghosszabbítása katasztrófakockázat növelő hatására rákérdezésemet is gyűlöletkeltő rasszizmusnak feltüntető kinyilatkoztatásai:
„Látom, hiába jeleztem, hogy az emberi ostobaság tapasztalata nem vezethet oda, hogy bizonyos uralkodó
eliteket csoportosan bűnözőnek nyilvánítsunk.
Ha valóban célt akarsz érni, jobb, ha új nevet és rasszizmusmentes személyiséget öltesz, amely alapján
társakat találhatsz törekvéseidhez.
Kétségtelen, hogy a folyamatok és létesítmények karbantartása, élettartamának vizsgálata és
meghosszabbítása elképesztően elhanyagolt abban a gazdasági rendben, ahol a romlás, meghibásodás
javítása nem olyan hatékony gazdaságilag, mint a lecserélés. Tehát a helyzet valóban katasztrófa közeli.
Gondold el, hogy a ma álló építmények köréből kivéve az utóbbi húsz-huszonöt év építményeit, alig néhány
százalék állapotának a felmérése és javítása történt meg. Hiába tudjuk évtizedek óta, hogy a
haszonmaximalizáló nyugaton az építési tevékenységek 80 százaléka (állítólag ennyi) karbantartás és
felújítás, nálunk még mindig a társasházépítő maffiák - bocs, nem gyűlölködünk - befolyása érvényesül, a
lakásépítési támogatásokkal ezek csalogatják ki a forrásokat új építésekre, a felújítások helyett álfelújításokra
(a polisztirollal bevont és hőszigetelő ablakokkal felszerelt lakásokba nem kötelező normális szellőztetőt, pl.
rekuperátort beépíteni, az ilyen lakások nagy részében egy-két év alatt megjelenik a fekete penész is, amely
állítólag rákkeltő. Jellemző, hogy megbízható információkhoz jutni erről nem tudok, de azt tudom, hogy az
üvegszálas hőszigetelő anyag rákkeltő hatásáról készültek tanulmányok, kérdezd meg, kutatják-e a témát
ma).
Szóval alapjában helyes észrevételeid és szabadalmad sorsát tönkreteszed a gyűlölködéssel. A nem elég
egyértelmű tájékoztatásból eredő felelősséged sem kevés, hiszen só-ügyben a lakosság körében sikeres
pánikkeltésed során nem tetted világossá, hogy a boltokban kapható olcsó só nagy többsége egészségre nem
káros, megtévesztő a Na és a NaCl arányra vonatkozó százalékok nem egyértelmű kifejtése, az, hogy a bolti
sókra írt 40 százalékos Na arány több mint 80 százalékos NaCl arányt jelent, tehát semmiképpen nem jelenti
azt, hogy a Na mellett akár több Ka is lehet.
Igen, József Attila is kibírhatatlan, türelmetlen volt kortársai szerint, ezt könnyű megérteni. Azt azonban nem
lehet megemészteni, hogy a butaság és az abból következő felelőtlenség jelenségeire rasszista szövegeket
akasztasz. Ebből ugyanis az olvasható ki, hogy a hazai rasszizmusról amerikai rasszizmuskutatók számára
kiváló anyagot szállítasz. Így pedig saját butaságodról vagy aljasságodról adsz képet és jobban árthatsz
a magyarországi embereknek, mint a tudománytalan és felelőtlen buták összesen. Ha ilyen ártalomra
nem gondolsz, akkor butább vagy bármelyik kényelmes és felelőtlen alaknál. Ezt már többször leírtam
Neked.
Köszönöm, hogy a nevem a levelezéseidben rejtve szerepel, mivel rasszista megnyilvánulásaid vagy
politikus-támadásaid számomra elfogadhatatlanok, de olyan mértékben súlyos problémákról írsz,
amelyek megoldására tett erőfeszítéseid még mindig őszinte törekvésnek tekintem, nem pedig a nyugati
rasszizmus-statisztikát javító rafinált munkának.
Dr.Kőszeghy Attila”

Tejfalussy András Kőszeghi Attilához intézett nyilvános válasza és kérdései
Neveddel együtt közzéteszem a leveled. Nem járulhatok hozzá, hogy a névtelenségbe burkolózva rágalmazz.
Álláspontom szerint nem antiszemitizmus, hanem antiszemétizmus, hogy konkrét mérési és természeti
bizonyítékok alapján akkor is kezdeményeztem a népirtás abbahagyását, ha azt mózesi-talmudi módszerrel
folytatják. Ugyanis a zsidókat a tiszta NaCl konyhasóval kellő (fiziológiás) mértékben sózott kenyérnek, és a
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méregmentes, vírusmentes desztillált ivóvíznek a kisajátítására, s ezzel a nem zsidókat, pl. a keresztényeket
is, "lassanként" kiirtásra kötelezik a mózesi, lásd II. Mózes 23./ 20-33, V. Mózes 7/2, és /22. és talmudi, lásd
Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap törvények. Az sem antiszemétizmus, hanem a zsidók többségét
is védő jó szándékú, „jogos védelem”, hogy kezdeményeztem a fajirtásra kötelező, buzdító zsidó
törvények hatályon kívül helyezését. És az is jogos védelem, hogy a mózesi-talmudi-módszerrel
folytatott népirtásért felelős „elit személyeket” tömeggyilkosságban tudatosan közreműködőnek s az
őket elhallgatással, szóval, tettel segítőket elítélendőnek tartom. És az is jogos védelem, hogy a 30 évre
tervezett paksi 4 db atomreaktor 30 év helyett 50 évig használatának a katasztrófa kockázatára rákérdeztem.
Annak idején, amikor azután találkoztunk, hogy Rozgics Mária a Magyar Világ nevű uszító lap
főszerkesztője nyilvános megrágalmazott (a só és víz dózis csalások elleni fellépésem megtorlásaként), Te
azt kérdezted, hogy azért teszem amit teszek, mert titkos zsidó ügynök vagyok? Ez okból is kérdezem Tőled:
1./Tényleg azt hiszed, hogy a nemesi Sydo családnevem bárkit is feljogosíthat arra, hogy azzal gyanúsítson,
rágalmazzon, hogy azért folytatom a só és víz csalások leleplezését, mert egy „titkos zsidó ügynök” vagyok?
2./Miért gyűlöletkeltő antiszemitizmus, hogy a kálisó tartalmú étkezési sókkal és szennyvízzel kevert folyók
mérgeket, vírusokat tartalmazó vizével népirtókat és őket fedező akadémiai és egyetemi elitet feljelentettem?
3./Mit tettetek, Te és „elittársaid”, hogy a bennszülött lakosság minden magyar településen megismerje a
konyhasóval kevert kálisó műtrágyaként és étkezési sóként mérgező hatását és az ivóvíz-szennyezettséget?
4./Szerinted nem az a gyűlöletkeltő, aki 10.000%-kal meghamisítja az élettanilag optimális nátrium : kálium
30 dózisarányt? Az elit Stop Só Programjánál 1/3 lett a Ringer oldat szerinti nátrium: kálium =30 dózisarány!
5./Szerinted ki a felelős, hogy az „akadémiai és egyetemi elitetek” a magyarok többsége előtt titkolja a tiszta
NaCl konyhasó és a desztillált ivóvíz -nem csak Talmud szerint- veszélytelenségét, s általános gyógyhatását?
6./Miért sérelmezed, hogy érvényes magyar szabvány tiltja a mérgező kálisót is tartalmazó étkezési sókat, s
hogy én, az ügyet vizsgáló parlamenti szakértőként, kötelezően feljelentettem a Stop Só Programos csalókat?
7./A Debreceni Atomkutató Intézet is javasolta, hogy a Kormány 50 évre hosszabbítsa meg a Pakson 30 éve
működő, eredetileg 30 éves biztonságos használatra készített, 4 db elöregedett szovjet reaktoruk használatát?
A www.tejfalussy.com honlap vitarovatban is közzéteszem ezt a leveled, amire nyilvánosan válaszoltam, és
ezúton ismételten kezdeményezem, hogy az ORFK a fentieket is figyelembe véve folytassa a le nyomozást!
AZ ENGEM RÁGALMAZÓKKAL SZEMBEN A JÓHÍRNEVEMET IS VÉDŐ VÁLASZIRATOM LÉTREHOZÁSI
DÁTUMA: Magyarország, 2014. október 23. FELELŐS KÖZZÉTEVŐJE A SÉRTETT, nemes Sydo Tejfalussy
András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a
kutatásautomatizáló méréstudományi találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket
tervező, vezérlő és input-output tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és
ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatásoptimalizáló eljárásaira és a zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire alapozva, az
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a.
(Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolójaként, s a Területfejlesztési és
Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar Országgyűlés korábbi megbízottjaként, valamint TUDOMÁNYOS
RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK
szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt” folytat a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i):
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