JOGOS VÉDELEMKÉNT IS KÖZZÉTETT FELJELENTŐIRAT KÜKEDI ZSOLTTAL SZEMBEN
1. Kükedi Zsolt lopásnak nevezte, hogy felhasználtam egy cikket, amiben Dr. Darvas Béla leleplezte a váci
vízmű kútban bemért növényvédőszer tömeget, amit az ÁNTSZ és a vízmű laboratórium nem jelzett. Ezzel,
s azzal is ellenem uszítja a körleveleiben címzetteket, hogy a nemzetközi szabadalmaim szerinti GTSAntirandom sokváltozós hatásvizsgálati módszerrel több tízezer parcellával ténylegesen elvégzett kálium
műtrágya hatás méréseket „soha meg nem történtnek nyilvánítja”. Valamint azzal is ellenem uszítja őket,
hogy a Nobel díjas kutatók által végzett hatásvizsgálatokat is semmibeveszi. Továbbá azzal is, hogy és
Magyar Tudományos Akadémia Elnökségén és a Budapesti Műszaki Egyetemen elvégzett kálium-hatás
mérés felülvizsgálatainkat is meg nem történtnek tüntette fel, holott ezek okirati bizonyítékai megtalálhatók a
honlapomon. Profi módon kihasználja, hogy sajnálják majd az időt a honlapom tanulmányozására a
címzettek, akiknek az ellenem uszító hamis állításait tartalmazó „körleveleit” megküldte. Például ilyeneket
„nyilatkoztatott ki” az e-mail körleveleiben felőlem (például: 2016. október 23, 10:09):
„A honlapodon egyetlen saját hatásmérésed, mérési eredményed sincs. Összelopkodod és felhasználod
más kutatási adatait, eredményeit, személyes adatait, hogy a saját vélt igazadat atátámaszd. Vagyis az
a hatásmérés, amire hivatkozol nem létezik. Sosem kísérleteztél a káliummal….. Összevetve ezt a fenti
ténnyel, hogy egyetlen hatásmérési eredményed sincs, ez elég szégyenletes. . . . „A zsidózás a te
eszközöd”. . . . . Azt sugalja, mintha szennyvízzel szennyeznék az ivóvizeinket. Ami hazugság” . . .
Minden eszközt meg fogok ragadni, hogy az ilyen áltudományos, a tényeket tudatosan elhazudó
közlések ne használhassák az én személyes adataimat a saját hazugságuk önigazolására! . . . „Még egy
heted van, utána megy az ügyvédi felszólítás. Aztán, ha ez sem elég, akkor jön egy szaftos per, de akor
darabokra szedem a munkásságodat”.
2. Kükedi Zsolt akkor is csúsztat, amikor azzal érvelget, hogy a szennyvíztisztítókban kihalászott
szennyvíziszap kb. 70%-át ma már a mezőgazdaságban hasznosítják. Lehetséges, de azt a szennyvíziszapot
árusítják megszárítva trágyaként, amit nem engedtek eredeti formájában a házitelkeken felhasználni. Kükedi
Zsolt tudatosan elhallgatja, hogy a vízoldott szennyezőket, növényvédő szereket, műtrágyákat, mosószereket,
fogamzásgátlókat, fertőző vírusokat és egyéb egészségkárosító anyagokat ma is bejuttatják az ivóvízbázis
folyókba és hogy ezek a veszélyesebbek. Ráadásul a vírusok ellen hatástalan a klórozás is. Például
Miskolcon a Kalici vírustól mintegy 3000 ember lett beteg és a vízvezetékbe bejutott vírusokat a szokásosnál
tízszer több klórral sem tudták hatástalanítani, mondta annak idején a rádióban az egyik illetékes vízügyi
szakember. Küledi Zsolt a „HELYI HŐS” (!) elnevezésű honlapján, az olcsó árára és a környezetvédelemre
hivatkozva azt írja, hogy ő inkább a „csapvizet” issza. („Nem iszom csomagolt vizet, hisz kb. két
nagyságrenddel drágább és környezetterhelőbb, mint a csapvíz”. Szerinte a nyilvános honlapját, ahol az email címét és egyéb személyes adatait is reklámozza, emiatt tilos nyilvánosan bírálni, bizonyítékként
hivatkozni (!). Felmerül a gyanú, hogy a tiszta vízet ivás és rendesen sózás akadályozásában bűnsegédkezik.
Lehet, hogy Kükedi Zsoltnak (is) az a problémája, hogy felléptem a zsidók törvénykönyveiben a nem zsidók
kiirtáshoz a zsidóknak előírt víz- és élelmiszer diszkriminációk, vagyis a zsidó terrorizmus ellen? Lásd 2
Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/2 és 22., Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap stb. E terrorizmus
elleni fellépésemet ugyanis Kükedi Zsolt így „minősítette” a körlevelében: „A zsidózás a te eszközöd . . .
Amedig nem tisztázódik a rendőrségen és vagy a büntetőbíróságon, hogy a magyar lakosságot az életüket
veszélyeztető eltitkolt ivóvízszennyezettségről és a konyhasóhiányos, mérgező káliumtartalmú étkezésre
kényszerítésről és az ezek elleni védekezés módjáról felvilágosítás miatt Kükedi Zsolt miért becsmérel, miért
rágalmaz, miért fenyeget, addig felfüggesztettem az általa hamisan tájékoztatott, a hamis tájékoztatásait
elfogadó személyekkel együttműködést.
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