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Tárgy: kölcsönös tartozás rendezés kezdeményezése

T. Címzett!

1992-től kezdve, majd egy évtizedig, egy bizonyítottan hamis és érvénytelen elmeorvosi véleményre és a személyi
adataim, a nevem meghamisításra alapozva általa kezdeményezett „gondnokság alá helyeztetési perrel” üldöztetett egy
korábbi  verőcei  jegyző,  Klein  Katalin.  (Közben,  1992.  november  19-én,  súlyos  balesetet  okoztak  a  közgazdász
feleségem, Balogh Zsófia részére). Nyilvánvaló, hogy azért, mert országgyűlési megbízásom keretében is bizonyítottam
a nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti biológiai hatás- vizsgálataink alapján, a káliumműtrágyával és
kálisóval sózással túladagolt kálium mérgezőségét, megbízott országgyűlési szakértőként interpellációt készítve elő.

Végül úgy próbáltak meg gondnokság alá helyeztetni, hogy 1997. szeptember 10-én hajnalban a rendőrök betörtek a
1036 Bp. Lajos u. 115. VI. em. 34-ben volt lakásirodámba, ott és a rendőrségen agyrázkódásosra rugdostak, vertek,
majd véresre bilincselve odahurcoltak az ezt belügyminiszteri, mezőgazdasági miniszteri és ügyészi titkos iratok alapján
megszervező csaló Kautzné Klein Katalin váci bíró elé, akit viszont a „tárgyaláson” belebuktattam a per koncepciós
jellegét  bizonyító  titkos  belügyminiszteri  és  ügyészségi  levelek  tárgyaláson  letagadásával  megvalósított  okirat-
hamisításába.

A per nem ezért,  hanem szüneteltetés folytán szűnt meg, vagyis a mai napig érvényben van a pert  kezdeményező,
engem rágalmazó hamis jegyzői irat. Továbbá érvényben van egy másik hamis irat is (X-398/98), amivel Göncz Árpád
jogásza, Éliás Sára azzal rágalmaz, hogy a rendszerváltás előtt gondnokság alá lettem helyezve, s hogy ez volt  az
összeveretés  oka.  Ezekkel  a  hivatalos  hamis  iratokkal  a  mai  napig  is  folyamatosan  rágalmaznak.  A  jelenlegi
köztársasági elnök, Áder János is. Nyilván ezek miatt veszi semmibe a jelenlegi verőcei polgármester a kárelhárítási
céllal benyújtott javaslataimat, közérdekű bejelentéseimet, válaszra sem méltatja azokat. (Személyem vonatkozásában a
Verőcei  Önkormányzat  csak  az  ingatlanadó  behajtásával  hajlandó  foglalkozni,  miután  Klein  Katalin,  aki  átírta  a
nevemre a Verőce, Lugosi u. 71 számú ingatlant, a váci bírósághoz, a nevemet meghamisító   keresetében azt is hazudta
a lejáratásomhoz, hogy „tudomása szerint nincs verőcei ingatlanom”). 

A verőcei  önkormányzat a mai napig sem terítette ki,  honnan volt kb. 8000%-kal több mérgező növényvédőszer a
DMRV  ivóvízkútjaiba,  mint  amennyi  az  Európai  Unióban  megtűrt  maximum?  Lásd  az  „Eltitkolt  DMRV-s
ivóvízmérgezés okait kerestető, terrorelhárító közérdekű bejelentés a Verőcei Önkormányzat vezetőségéhez” mellékletet
(Iratjele: verocei-ivoviz-mergezese-181020).

A verőcei  önkormányzat  miért  nem  hajlandó  fellépni  a  sejtmérgező,  életrövidítő  és  nemzőképesség  rontó  kálium
túladagoló  Nemzeti  Stop  só  program,  Menzareform,  Chips  adó  csalások  ellen?  Lásd:  „Verőcei  Önkormányzathoz
címzett  közérdekű  bejelentés! Védekezésként  a  magyarokat  mérgezést  törvényesítő   „Nemzeti  stop  só  program,
Menzareform, Chips adó ellen”. (Iratjele: torvenyesitettfajirtasellenivedekezes-181020) 

Az általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaság PJT részére, a méréseink alapján az OTP-nél általam leállított
humusztermelő giliszta hitelezési csalás alapján járó 100.000.000., Ft, azaz egyszázmillió forint kárelhárítási munkadíj
kifizettetésére 1993-ban indított (2.P.20.129/93. FB) keresetünk letárgyalását is megakadályozta a verőcei jegyző. A
fővárosi bíró (Madarász Anna) szerint, „nekik meg kell várniuk, sikerül-e neki engem gondnokság alá helyeztetni”.
Máig is várják, miután eddig már hatszor belebukott  az ügyészség. Legutóbb a Szobi, Pest Megyei Kormányhivatalnál. 

Megállapítom: a Verőcei  Önkormányzat tartozik a jegyzője „gondokság alá helyeztetési” csalásával okozott  káraim
megtérítésével, vagyis a tartozásába általam beszámítani kért ingatlan adót nyilvánvalóan jogtalanul követelte ki tőlem.

Javaslom, hogy személyes tárgyaláson állapodjunk meg, hogy az Önkormányzat hamisnak ismeri el és visszavonja a
korábbi verőcei jegyző, Klein Katalin hamis iratát, amire köztársasági elnöki hamis iratot és a 2.P.20.129/93. kereset
tárgyalásának a felfüggesztést alapozták, továbbá kifizetik a gondnokság alá helyezési csalásukkal okozott káraimat és a
megbízás nélkül helyettük végzett kárelhárító munkáimat, s megválaszolják az ide mellékelt közérdekű bejelentéseimet.

Verőce, 2018. október 20.
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