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Írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László ú r
az Országgyű lés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42 . § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrna k

„Meddig jutott el az agyevő bogár?”

címmel.

Tisztelt Miniszter úr !

Ön gazdafórumot tartott Csepelen, Németh Szilárddal (nagy elmék, ha összetalálkoznak) é s
ha minden igaz, akkor arról is beszél, mint Magyarország földművelésügyi minisztere, hog y

• Einstein agyát is meg lehet majd enni ;
• jövőben a húst mesterséges tápoldatban, sejtekb ő l fogják tenyészteni ;
• valahol valakik már az élelmiszerek 3D-s nyomtatóval történő előállításán dolgoznak ;
• mindenkinek rovarfehérjét kell majd ennie ; az ínyencek pedig a grillezett skorpió t

választhatják majd . Csilivel .

És tudjuk, hogy kik a felelősek ezért, hát persze, hogy Soros, és a migránsok !

Tudjuk azt is, hogy ha a keresztény Európa értékrendjét étkezésben is fellazítják a mássággal,
akkor elveszítjük az igazodási pontot . Mert aki nem keresztény, de itt él, az is tudja, miko r
van reggeli, ebéd és vacsora, mikor van karácsony és húsvét, hétfő és vasárnap .

Gondolom, még Ön is tanulta, hogy honfoglaló őseink a nyereg alatt puhított hússal
táplálkoztak. Lehet, hogy kisebb lázadás tört volna ki, ha egy begombázott sámán azt mondja ,
hogy szerinte lesz olyan idő , hogy a puhított hús helyett csülkös pacalt lehet majd enni, meg
hogy kumisz mellett meggyes-bodzás sör is lesz .

A fentiek miatt következő kérdésekkel fordulok a Miniszter Úrhoz :

1. Mire alapozza a csepeli gazdafórumon elhangzott, fent idézett kijelentéseit?

2. Ön szerint az emberiség, ezen belül külön a 2,2 milliárd keresztény, élelmezéséhe z
mekkora termő területre és állatlétszámra van szükség?

3. Soros?

4. Migráns?

Dr. Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíci ó

Budapest, 2018 . március 5 .
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