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PÁRTPOLITIKAI EURÓPAI UNIÓS VIZSGAKÉRDÉSEK 

 

Mindenkinek el kell gondolkodnia azon, hogy miért nem kérik a Jobbik és a többi parlamenti 
párt nemzetközi jogászai és szakpolitikusai, hogy foglaljanak állást az Európai Unió illetékes 
szervezetei az alábbi ügyekben: 1./ az étkezési sóként árusított mérgező kálisó (VIVEGA, 
BONSALT stb.) ellen, az étkezési sók nátrium és kálium tartalma eltitkolása ellen, a 
szívműködést rontó, idegméreg kálisóval kevert étkezési sókat sokkal magasabb áron 
árusítással sokkal egészségesebbnek feltüntetés ellen, 2./ A kálium-alumínium-szulfáttal, 
(timsó) mint korlátozatlanul használni engedett ételadalékkal mérgezés ellen, 3./ az 
aszálykárokat is fokozó konyhasóval kevert kálisóval műtrágyázás ellen, a műtrágyákra azok 
tényleges kálisó és konyhasó tartalmának a nem ráírása vagy hamisan ráírása ellen, 4./ a vegyi 
anyagok élettani hatásait kalibráló mérések adatait egészségügyi stb. statisztikai felmérésekre 
hivatkozással változtatás ellen, 5./ az emberi ürüléket a talaj helyett az ivóvízbázis folyókba 
juttatás ellen, 6./a tiszta desztillált ivóvizet az emberi ürülékkel, fertőző vírusokkal, 
műtrágyákkal, növényvédőszerekkel, arzénnel stb. szennyezettnél sokkal mérgezőbbnek 
feltüntetés ellen, 7./ az egymásnak vámmentességet biztosító országokban a munkabérek és 
bármelyik adófajta különbözősége ellen, 8./ a nőknek és férfiaknak akkor is azonos bért az 
azonos munkáért, ha különböző európai uniós országokban dolgoznak és vagy más vallásúak, 
9./ a magmahővel fejlesztett nagynyomású gőzzel hajtott turbinákkal generátorokat 
működtetéssel energiatermelés mellett, 10./ AZ ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRBAN MÉG NEM 
SZEREPLŐ ÚJ SZAVAKRA, ÚJ SZÓKOMBINÁCIÓKRA ALAPOZOTT 
TEVÉKENYSÉGEK JOGSZABÁLYOKBA NEM ÜTKÖZŐKÉNT KEZELÉSE ELLEN, 
11./ A minden zsidót mindenhol a nemzsidókat mérgezésre, fertőzésre, irtásra kötelező 
mózesi-talmudi törvények hatályon kívül helyeztetése mellett. ????? 
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