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Ószövetség- és Talmud hatástalanító kereset a Fővárosi Törvényszékhez
Alulírt felperes, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (1075 Budapest, Síp
utca 12.) alperessel szemben, közérdekből is, az alábbi megállapítási kereset benyújtom be:
A mellékelt (mtalovaszlaszlo160812email2+ jelű) dokumentumhoz tartozó bizonyítékok
kétséget kizáró módon bizonyítják, hogy a hazánkban kóser étkezési sóként árusított
patkányméreg hatású BONSALT tudományos ajánlói a Mózes II. 23., 20-33-ban, Mózes V.,
7.,2 és 22-ben (és a Talmudban) szereplő, a vallásos zsidókra kötelező törvények szerinti
fajirtást végzik. Kérem megállapítani, hogy a zsidó vallási vezetés és/vagy nemzetközi
emberi jogi bíróság köteles hatályon kívül helyezni a zsidókat fajirtásra felbiztató, az én és a
többi nemzsidó emberi alapjogait sértő mózesi törvényeket, miután azok és a hozzájuk
kapcsolódó Talmud törvények az alábbiak szerint nem is vallási, hanem a zsidókat
mindenhol lopásra, csalásra, rablógyilkosságra, fajirtásra felbiztató „maffia törvények”:

23. JÁNOS PÁPA BESZÉDE
“Most talán csak XXIII Jánosxe "XXIII János" pápa 1962 július 1.-i beszédét idézem
(Novena Allo Spirito Santo per il Concilio Ecumenico Vaticano II), a Presidenza General
dell Azione Cattolica Italiana Via Conciliazone 1. Roma kiadásában /írja Tomory Zsuzsa/:
„Szemináriumainkban alig van ékes-szólástan és a hívek kénytelenek végig kínlódni az
új papok gyatra beszédeit és együgyű (naiv), piezotus (jámborkodó) meséit. Tele a fejük
dogmával és az Ószövetségxe "Ószövetség" idejétmúlt és megcáfolt antropomorfista
nacionalizmusával, s beleizzadnak szegény elneveltek, hogy kihozhassák Isten egyetemes
szeretetét, minden népnek adott természeti jogokat és a krisztusi universalitást. Vagyis hamis,
ókori nívón mozgunk ma is, amikor pozitív tudomány, a régészet, embertan, földtan, s nem
különben a megtalált sumer első biblia (Ur, 1954 Dr. S.N.Kramer: Paralel Biblia, 1956)
eredményeit figyelmen kívül hagyjuk, melyek mindent világosan feltártak és
megmagyaráztak. Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontoskodást, ami
nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népeknek (sumer,
parthus, káld, babiloni, egyiptomi) megmásított történelme.[7] Szóval kötve vagyunk valami
ósdi judaizmussal, pedig nekünk elég Krisztus az Isten Fia...”
Illetékfeljegyzést kérek és a tárgyalás távollétem esetén is megtartását, valamennyi irat
részemre időben megküldésével.
Verőce, 2016. augusztus 13.
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