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Szerintem, amíg valaki ellen nem csinálják a most Ön ellen is bevetett bírói csalásokat,
addig nem hiszi el, hogy megtörténhettek! Vigasztalásul mesélem el, hogy az én hitelezési
csalás elleni fellépésem akadályozására, megtorlására bírák, ügyészek miket követtek el:
Miniszterek által felkért ügyészek úgy próbáltak akadályozni a gilisztázási hitelezési csalás
károsultjainak szakértőként segítésben, hogy gondokság alá helyezési csalást szerveztek
ellenem egy verőcei önkormányzati jegyző, Klein Katalin segítségével,.„Tejfalusi” hamis
névvel, mint hajléktalan ellen kezdeményezte a pert. Előtte ő írta át a nevemre az általam
megvett Verőce, Lugosi u. 71. szám alatti terjedelmes ingatlant. Hamis névvel indította
ellenem a pert, hogy ne akadályozzák a mérnöki diplomám, a több miniszteri kitüntetésem,
a sok nemzetközi tudományos szabadalmam, s az se, hogy a Cégbíróságon bejegyzett
tudományos társaságokat vezetek és képviselek (és hogy folyamatos a választójogom).
1997. szeptember 10-én hajnalban kommandósok betörték az irodám ajtaját. Ott és a III.
ker. rendőrségen agyrázkódásosra vertek, rugdostak. Ezt követően véresre bilincseltek és
elhurcoltak a Váci Városi Bíróságon rendezett „gondnokság alá helyeztetési tárgyalásra”.
Csalódásukra, a tárgyalást így előkészítő bírót, Dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erikát
belebuktattam a tárgyaláson folytatott okirat hamisításaiba és feljelentetem a rendőröket..
A katonai ügyész Félix Roland úgy védte meg a verő rendőröket, hogy áttette az ellenük
általam tett feljelentést a polgári ügyészségre, ahol úgy kezelték, mintha én vertem volna
a rendőröket és ők jelentettek volna fel. Megállapították, hogy nem vertem őket, és kész.
Később Göncz Árpád köztársasági elnök azzal védte meg a csaló bírót, hogy közzétettek
tőle egy hamis választ, (X-398/1998.), amiben „korábban is gondnokság alá helyezettnek”
hazudtak. Utána hamarosan kinevezték a Váci Városi Bíróság elnökévé a bűnöző bírót.
Közben a III. ker. OTP fiók minden pénzünket lelopta a társasági számlámról, amit az I-XII.
kerületi ügyészség vezetője fedezett. Azt írta, hogy ennyi összegre folytattat végrehajtást
az OTP fiók ellenem. Valójában egy másik számlámnál az OTP meghitelezett 8.000.-Ft-ot,
csak ennyi tartozásom volt. Az OTP máig sem fizette vissza a szabadalmaim hasznosítása
alapján a társaságunk részére oda utalt (514.000.-Ft+kamatai), általuk ellopott pénzünket!
Mindezekről a fővárosi bíró Pataki Árpád (később ő tiltotta be a Magyar Gárdát), a Göncz
Árpád-féle hazugsággal szemben általam indított perben úgy ítélkezett, hogy a "semmivel
sem sértették meg a személyiségi jogaimat", és millió Ft körüli összeget próbált kifizettetni
Gönczék hazudozó ügyvédei munkadíjaként és illetékként, de sikerült megakadályoznom.
Aznap, amikorra Göncz hamis levelét dátumozták, a Giliszta Károsultak Egyesületének a
színeiben egy Termeczky Alfréd nevű személy megrágalmazott egy „körlevelében”. Azzal,
hogy „bolond vagyok, aki az ügyben sosem indítottam pert, csak hazudtam, hogy segítek
a gilisztahitelezés károsultaknak”. (Az OTP miattam utalt át 100.000.000.-Ft-ot nekik, de a
a károsultak állítólag hiába pályáztak rá!) A gilisztázást hitelező OTP-vel szemben általam
indított 2.P.20.129/1993. Fővárosi Bíróság sz. pert máig sem tárgyalták le. Állítólag azért
nem, mert a bírák arra várnak, hogy „gondnokság alá helyeznek-e”. Most buktattam bele
az ügyészeket a kormányhivatallal „bolonddá nyilváníttatási” (6.) ilyen próbálkozásukba.
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