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Tisztelt Biztos Úr!
Hazai bankok 50.000 magyar embert felbiztattak arra, hogy vegyenek fel tőlük 200.000-Ft hitelt és vásároljanak belőle
„humusztermelő gilisztákat”. Valójában nem is létezik humusztermelő giliszta. Nívódíjas talajtani tankönyv is
bizonyítja, hogy az állatok emésztőrendszere képtelen humuszt vagy humusz főkomponenseket, huminsavat, fulvovagy himatomelánt előállítani. Tehát eladhatatlan lett a giliszták nem humusz ürüléke, miután kiderült az igazság. A
hitelezést megszervező minisztérium azzal is átverte a hitelfelvevőket, hogy készíttetett egy szabványt, amiben előírt
egy olyan műszert, amelyik humusznak mérte a nem humuszt. Miután kiderült a csalás, legalább 20 magyar ember lett
öngyilkos a visszafizethetetlen hitel következtében eladósodása miatt. Én világosítottam fel az OTP akkori
vezérigazgatóját, miután előtte a Pest Megyei bíróságon feljelentettem a humuszt termeltető csalókat, hogy a
nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM hatásmérések bizonyították, hogy nem humusz, hanem egy túl
költséges állati trágya a gilisztaürülék. A tőlem kapott információ alapján az OTP és a Mezőbank akkori vezetői
leállították a „humusztermelő giliszta” vásárlások további hitelezését. Ezáltal mintegy 12 milliárd forint
visszafizethetetlen eladósító hitel kiadását akadályoztam meg.
Ezután az OTP 100.000.000.-Ft-ot adott egy általa létrehozott alapítványnak azzal, hogy majd abból kártalanítsák a
hitelkárosultakat. Ez azt jelenti, hogy ha minden károsultnak adtak volna belőle, egy-egy károsult 2.000,-Ft-ot kaphatott
volna a 200.000.-Ft és kamatai visszafizethetetlen hitellel neki okozott károk enyhítéseként, vagyis lényegében semmit.
A fenti kárelhárító munkámat az OTP-s alapítvány Termeczky Alfréd elnevezésű egyik vezetője azzal „hálálta meg”,
hogy elterjesztette felőlem, hogy elmebeteg vagyok, aki semmit sem tett a károsultak mentésére. Amelyik napon az ezt
elhíresztelő „körlevelét” írta a károsultaknak, Göncz Árpád köztársasági elnök jogászaként dr. Éliás Sára is írt egy
levelet (X-398/98). Ez ma is azzal rágalmaz, hogy engem elmebetegként gondokság alá helyeztek a rendszerváltás előtt.
Az előbbi levelet egy károsult juttatta el hozzám, akinek előtte segítettem. Egy másik károsult egy fényképet juttatott el
hozzám, amivel azt bizonyította, hogy az OTP által létrehozott Alapítványnál fel sem bontották a károsultak kártérítési
igény bejelentéseit. A köztársasági elnökségi hamis iratot a Magyar Egység Párt elnökéhez Dr. Lenkei János Pálhoz
juttatták el, hogy ő előtte is lejárassanak, miután gazdasági elnökhelyettesként segítettem ezt az alkotmányos jogrendet
helyreállítani próbáló pártot. Tőle kaptam meg. Lenkei úr visszautasította a hamis köztársasági elnöki választ, miután a
folyamatos választójogom önmagában is kellő bizonyíték volt arra, hogy hamis választ küldetett neki a köztársasági
elnök, egy közérdekű bejelentésére, amiben azt kérte a köztársasági elnöktől, hogy büntessék meg a váci bírót, akinek a
hamis végzésével a rendőrök betörtek az irodámba (1997. szeptember 10.-én), s ott, majd a III. ker. Rendőrségen
agyrázkódásosra vertek, rugdostak, majd véresre bilincselve elhurcoltak ezen bíró (dr. Kautzné dr. Schneider Margit
Erika) elé, hogy ügyészi segítséggel hamis elmeorvosi szakvéleményre alapozva elmebeteggé nyilváníthasson és
gondnokság alá tudjon helyezni, titkos belügyminiszteri utasításra (aláírója: dr. Kamara János belügyminiszter,
00://20518, 1-a-151/1987., Hiv. szám: 92.000/7/1987., 1998. február 13., Hitelesítve: 1991. V. 10., Péliné), s dr. Szőke
Károly, földművelésügyi minisztériumi mb. helyettes közigazgatási államtitkár titkosított utasítására (20.518/1991,
1991. május 31.), s egy bűnöző verőcei jegyző (Klein Katalin) által a nevem és ingatlan tulajdonom meghamisításával
előterjesztett „gondnokság alá helyezési” hamis kérelemre alapozva. Csak azért nem sikerült nekik, mert a tárgyaláson
belebuktattam a bírót a gondnokság alá helyezési kísérletébe, miután az aktából általam korábban kimásoltatott
titkosított leveleket a tárgyaláson letagadta, amiért feljelentettem közokirat hamisítási váddal. Miközben ezek zajlottak,
az OTP III. ker. fiókja teljesen kifosztott. Egy 8.000,-Ft-os túlfizetése alapján végrehajtóval szétverette, kiraboltatta az
irodámat, és lelopott egy általam nyitott másik számláról 514.000,-Ft-ot, amit a nemzetközi szabadalmaimat támogató
Innofinance Általános Innovációs Pénzintézet utalt át az általam vezetett Agroanal PJT társaság részére. Ezt a kirablást
az I-XII. ker. ügyészség akkori vezetője hamis határozattal személyesen fedezte! A bizonyítékok közzé vannak téve az
interneten, lásd: http://users.atw.hu/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/gilisztazasi-csalast-leleplezesidijperunk-otp-ellen.htm, és http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/gilcsalobirak.htm.
TELJESEN KÁRTALANÍTSA A MAGYAR ÁLLAM VALAMENNYI „GILISZTAHITEL” KÁROSULTAT, MIUTÁN
MINISZTÉRIUMI CSALÁSSAL BIZTATTÁK FEL ŐKET A VISSZAFIZETHETETLEN HITEL FELVÉTELÉRE!
Továbbá kérem elítéltetni Áder János köztársasági elnököt az engem rágalmazó X-398/98. iratuk érvényben tartásáért!
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