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A FIDESZ MINDEN, CSAK NEM
KERESZTÉNY ÉS NEM KONZERVATÍV
Részletek a 2. oldalon

Orbán vesztett
Brüsszelben

Nekünk nem jár
a családi karácsony?

Gyurcsány Ferenc
14 pontja

A magyar miniszterelnök annak
ellenére vonta vissza a vétót, hogy
elfogadták a jogállami mechanizmust, és nem lehet többé uniós
pénzeket lopni. - 3. oldal

Hiába követelte a DK, a kormány
még az ünnepek előtt sem végez
ingyenes tesztelést, hogy a családok
biztonságban találkozhassanak
karácsonykor. - 3. oldal

A DK elnöke a Facebook-oldalán
fogalmazta meg, hogy szerinte
milyen feladatok és teendők állnak
az ellenzéki együttműködés előtt.
- 3. oldal
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Borkai, Kaleta, Szájer A Fidesz minden,
csak nem keresztény
és nem konzervatív

POLITIKA — 2. oldal

Varga Zoltán
eresszel a kezében
szembesítette
a Fideszt a Szájer-üggyel
“Maguk a 3K kormánya: közpénz,
kurvák, kokain” - mondta el parlamenti
felszólalásában Varga Zoltán, a DK
országgyűlési képviselője. Varga a
Szájer-ügy kapcsán vette végig, hogy
mi mindennek mondja magát a Fidesz,
miközben egy szó sem igaz belőle:
“Önök nem keresztények, nem Sorosellenesek, nem antikommunisták, de ami
ennél is rosszabb, nem nemzetiek.”

Nem mindennapi politikai botrány hullot a Fidesz nyakába, amikor
egy belga lap megírta: Szájer József fideszes EP-képviselő egy illegális,
drogos, csoportos szexorgián vett részt Brüsszelben, amiről egy
drogokkal megpakolt hátizsákkal, egy ereszcsatornán lemászva próbált
meglépni a kiérkező hatóságok elől. Mindez azzal az emberrel történt,
aki a Fidesz egyik alapítója és EP-képviselője, a “keresztény-konzervatív”
Alaptörvény írója, nem mellesleg férj és családapa. Magyarok milliói

A DK frakció-szóvivője felszólalása végén
egy darab eresz-csatornát mutatott fel,
és azt javasolta a fideszeseknek, hogy ha
megrémülnek attól, amit a tükörben látnak és elfutnának a valóság elől, akkor
használják csak nyugodtan menekülésre,
ahogy
Szájer
tette
Brüsszelben.
− Európai Magyarok

számára vált világossá ismét, hogy akik meg akarják mondani, hogy
mi a család, mik a keresztény értékek, akik meg akarják mondani,
hogy “az anya nő, az apa férfi” és mik a követendő keresztény erkölcs
sarokkövei, azok nem is élhetnének ezzel ellentétesebb életet.
Nem ez volt az első alkalom, amikor a kormányról lehulott a 10 éve
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gondosan építgetett nemzeti-keresztény álarc. A tavalyi önkormányzati
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választás előtt Borkai Zsolt, Győr volt fideszes polgármestere mutatta
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be, hogy egy fideszes, nemzeti-keresztény férj és családapa természetes
kikapcsolódása, hogy horvátországi jachtokon tart orgiákat. Idén nyáron
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a kormány perui nagykövetéről, Kaleta Gáborról derült ki, hogy 19 ezer
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pedofi l tartalmú képet őrizgetett a számítógépén, de nem kellett börtönbe
mennie, sőt a kormány mindent megtett, hogy az egész ügyet eltitkolja

ONLINE LAPSZÁMOK:
www.europaimagyarok.com

a nyilvánosság elől. Még ez az ügy sem csengett le, amikor kiderült,
hogy egy másik pedofi lt is szép csendben vont háttérbe a Fidesz, a saját
nevelt lányát rejtett kamerákkal megfigyelő és tettlegesen is zaklató
Fohsz Tivadart, Rákosmente volt fideszes alpolgármesterét. Lassan tehát
nincs olyan hónap, hogy ne bukna le egy pedofi l, drogos vagy titokban
orgiázó fideszes családapa és ne mutatna rá: a Fidesz minden, csak nem
keresztény és nem konzervatív. − Európai Magyarok
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POLITIKA — 3. oldal

Élete legnagyobb
európai vereségén van túl
Orbán Viktor

A koronavírus-járvány kezdete
óta folyamatosan hangsúlyozza a DK a tömeges tesztelés
fontosságát, ám a pánikkormány elzárkózik ettől.
Nincs ez másként az ünnepek előtt sem. Kálmán Olga, a
Demokratikus Koalíció elnökségi tagja úgy fogalmazott: „Az
ünnep alatt nyilvánvalóan
sok család szeretne összeülni.
Nagymamák és nagypapák
szeretnék hónapok után végre
újra ölelni az unokáikat.
Ne csak beszéljen a Fidesz
a család fontosságáról, hanem
tegyen végre valamit, legalább
most teszteljenek le mindenkit, aki kéri, hogy a családok
biztonságban tudjanak együtt
karácsonyozni!” A kormánynak azonban láthatóan nem
fontosak a családok, hiszen
nem lesz ilyen tesztelés sem.
− Európai Magyarok
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A pánikkormány szerint
a magyarok nem érdemlik
meg a biztonságos
családi karácsonyt

Legnagyobb brüsszeli csatájában bukott el Orbán Viktor. Hónapokon keresztül
zsarolt azzal, hogy nem fogadja el az Unió következő költségvetését és
a helyreállítási alapot, ha a pénzek kifizetését jogállami garanciákhoz kötik.
A miniszterelnök inkább lemondott volna a magyaroknak járó támogatásokról,
ha az uniós pénzek körüli visszaéléseket Brüsszel a támogatások megvonásával
szankcionálja. „Jogállami garanciák márpedig lesznek, ezt nem tudta
megakadályozni Orbán” – mondta Molnár Csaba a DK EP-képviselője. A politikus
szerint a magyar miniszterelnöknek soha nem volt akkora befolyása, hogy
a döntéseket megváltoztassa. Molnár Csaba emlékeztetett, Orbán új táncolt
vissza a vétóból, hogy közben megmaradtak a jogállamisági garanciák. Vagyis
nem tudta elérni azt, amit a vétóval követelt. Közben beindult a kormányzati
propaganda, ami sikernek próbálja eladni Orbán megfutamodását. Molnár Csaba
szerint az a siker, hogy az uniós jogszabályok alól Orbán sem bújhat ki. „Ha lop,
egyszerűen elveszik tőle a pénzt” – tette hozzá a politikus − Európai Magyarok

Gyurcsány Ferenc 14 pontban foglalta össze
az ellenzék legfontosabb feladatait

Gyurcsány Ferenc a Facebookon tette
közzé 14 pontból álló a cselekvési tervét,
ami szerinte a 2022-es győzelem, és az
azt követő közös munka alapja lehet.

Gyurcsány hangsúlyozta: az ellenzék
felkészült a közös kormányzásra. A DK
elnöke szerint a pártok pár héten belül
döntenek a közös listás indulásról,
a jövőre mind a 106 egyéni körzetben
elinduló közös képviselőjelölteket,
valamint a közös miniszterelnökjelöltet
pedig
valamennyien
támogatják majd. Kiemelte: az új,
demokratikus Magyarország Európa
többi országával együtt fogja alakítani
a kontinens, és benne hazánk
jövőjét. Az ellenzéknek Gyurcsány

szerint a demokratikus sokaság
erejével kell megtartania az ország
és az intézmények nyugalmát és
stabilitását, valamint helyre kell
állítania a szabad sajtót, igazságot
kell szolgáltatnia a bűnösöknek és
az áldozatoknak egyaránt, és új,
a szolidaritáson alapuló adó- és
támogatási rendszert kell bevezetnie.
“Szabad emberek egymásra is
vigyázó hazáját teremtjük meg”zárta gondolatait a pártelnök.
− Európai Magyarok
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Koronavírus -

Magyarország
a legrosszabbak között
Magyarország halálozási rátája a
legrosszabbak között van Európában – derül ki az Oxfordi
Egyetem összesítéséből. Annak
ellenére, hogy Orbán Viktor szerint a helyzet sokkal rosszabb Európában, és hogy szerinte “mindenkit meg fogunk gyógyítani”, a
szomszédos országokhoz képest is
nálunk a legmagasabb a halálozási
arány. A járvány elleni kormányzati védekezés összeomlása komoly árat követelt az országtól: már
több mint 6000 magyar ember
fizetett az életével. - E.M.

Komáromi zoltán:
Nem kérjük az orosz vakcinát!
A szokásos káosz és fejetlenség tapasztalható az Orbánkormányban a koronavírus elleni
vakcina ügyében is. A miniszterelnök azt mondja, hogy lehet
választani a majdani kínálatból,
Müller Cecília tisztifőorvos szerint erre nem lesz lehetőség.
Komáromi Zoltán szerint csak
biztonságos vakcinával szabad
beoltatni magunkat. Az Orbánkormány az oroszok bizonytalan
hatékonyságú fejlesztését próbálja a magyarokra tukmálni, de az
Európai Unió szakemberei és
a hazai orvosok szerint ez a szer
nem biztonságos. Jellemző, hogy
a DK által elvégzett felmérés szerint az embereknek mindössze
két százaléka fogadná el az orosz
vakcinát. Komáromi Zoltán úgy
látja, hogy csak az Európai Unió
által garantáltan hatékony oltást
szabad használni a koronavírus
ellen. Több ilyen termék is piacra kerülhet a jövő év elején. A DK
egészségügyi szakpolitikusa szerint az oltás fontos lehet a már eddig is több, mint hatezer magyar
áldozatot követelő vírus ellen.

A megfelelő vakcina enyhíthet a
tüneteken és életeket is menthet.
Az Orbán-kormány elrontotta
a vírus okozta válság kezelését.
Lepusztította az egészségügyet,
emberek halála szárad a kormányfő lelkén. Legalább a vírus elleni
vakcina ügyében ne kockáztassa a
biztonságunkat! - E.M.

POLITIKA & GASTRO — 4. oldal

GYURCSÁNY
a konyhában

Mákos guba
Hozzávalók:
• 7-8 darab tejeskifli, vagy gubakifli
• 1 liter 1,5%-os tej
• 1 csomag vaníliás cukor
• 30 dkg vaj (nem margarin!)
• 2 darab tojás
• 3 evőkanál méz
• 15 dkg darált mák
• 10 dkg porcukor

Elkészítése:
A tojásokat óvatosan válasszuk szét, a sárgáját
keverjük össze a tejjel, majd keverjük hozzá
a mézet és a vaníliás cukrot, és egészen a forrásig
melegítsük. Közben karikára vágjuk fel a kifliket,
és tegyük őket egy jó nagy tálba. Ha elkészült
a tojásos-cukros tej, öntsük rá a kifli szeletekre,
majd nagyon óvatosan kevergessük össze, hogy
mindenhol átgázzon a kifli. Ezután öntsük le
róla felesleges folyadékot. A mákot keverjük
össze a porcukorral, majd öntsük a kiflikre,
és óvatosan forgassuk át. A kész mákos gubát
tegyük egy kivajazott tepsibe, és előmelegített
sütőben kb. 170 fokon 15-20 percig süssük készre.

Jó étvágyat kívánok!

További receptek:

GYURCSÁNY a konyhában
című szakácskönyvben, amely
megrendelhető online
a https://webshop.dkp.hu/
weboldalon keresztül.

2020. - 12. SZÁM - DECEMBER —

#

KARÁCSONY — 5. oldal

