
Magyarország tekintélyét is súlyosan 
rombolta, hogy az Európai Unió Fidesz−
KDNP képviselőcsoportjának vezetője, 
Szájer József, a rendőrség elől menekül
ve az ablakon át igyekezett távozni annak 
a melegorgiának a helyszínéről, ahol 24 
másik férfi társaságában szórakozott. A 
hatóságok véres kézzel, hátizsákjában 
kábítószerrel fogták el. Elszámoltatása
kor azt mondta: valaki belecsempészhet
te a drogot a táskájába. 

Brüsszelben, ugyanúgy, mint nálunk, 
szigorú kijárási korlátozások vannak ér
vényben. 

Szájer József nem akárki. A Fidesz 
alapító tagja, Orbán Viktor bizalmasa, és 
nem mellesleg annak az alaptörvénynek 
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Ereszcsatornán menekült 
egy melegorgiáról, droggal 
a hátizsákjában, a fideszes 
EP-képviselő  

Ha ön csak a M1 TV híradóját nézi, akkor vagy nem hallott erről, vagy más-
képpen. Pedig a keresztény és konzervatív értékeket hirdető, a hagyomá-
nyos családmodell mellett kiálló Fidesz−KDNP egyik meghatározó alakja, 
Szájer József keveredett egy példátlan botrányba Brüsszelben. 

Továbbra is érvényben marad a kijárási ti
lalom este 8-tól reggel 5-ig. Családi ösz
szejövetelen, magánrendezvényen pe dig 
legfeljebb 10 fő vehet részt.

Magyarországon egyelőre úgynevezett 
ajánlott magatartási szabályokban rög
zítették, mi lenne az elvárt családi ösz
szejöveteleken. 

Ezek a jelenlegi ajánlások:
• Az összejövetel előtt alaposan szellőz

tessünk ki és a gyakran használt felü
leteket, illemhelyeket fertőtlenítsük le.

• Lehetőleg szabadban tartsuk az ösz
szejövetelt.

• Ha zárt térben tartjuk, szellőztessünk 
gyakran.

• Megérkezéskor alapos szappanos kéz
mosás vagy fertőtlenítés javasolt.

• Tartsuk be a köhögési etikett szabá
lyait.

• Étkezés során az egy háztartásban élők 
üljenek egy asztalnál vagy egyenek 
egy időpontban.

• Tartsuk a 1,5 méter távolságot.
• Étkezés előtt se feledkezzünk meg a 

kézmosásról vagy fertőtlenítésről.

Alapvetően azonban a hazai szakem
berek továbbra is azt javasolják, inkább 
hagyjuk ki a karácsonyi összejövetele
ket, vagy online kapcsolódjunk más ház
tartásban élő családtagjainkkal.

Forrás: www.hazpatika.com 

Mit tegyünk a biztonságos 
karácsonyért?
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A borzalmasan magas halálozási számok és a több százezer fertőzött nem 
tette lehetővé, hogy változtassanak a jelenlegi korlátozó szabályokon. Így 
mindenkinek saját felelőssége lesz, hogy vigyázzon a szeretteire a kará-
csonyi ünnepek idején. 

VISELJ MASZKOT!
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az egyik szerzője, amelyik keresztény és 
konzervatív értékeket hirdet, és kirekesz
tő a melegekkel szemben is. 

Az elemi erejű felháborodás Magyar
országon és Európában éppen azért 
van, mert Szájer életmódja iszonyato
san ellentétben van azzal, amit a Fidesz 

hirdet és amit más emberektől elvár.  
A társadalom úgy érzi, hogy a fideszes 
elit törvényekfelettinek érzi magát.

Szájer József lemondott képviselői 
mandátumáról – december 31-ei hatály
lyal −, de nagyjából 40 millió forintos vég
kielégítéssel jöhet haza Brüsszelből.

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Sportra jutott, a kórházakra nem

Miközben százezrek kerülnek egyre nehezebb anyagi helyzetbe a járvány 
idején, az egészségügy a teljesítőképessége határán, a kormány a gazda-
ságvédelmi alapból a legtöbbet sportcélokra költötte. A koronavírus-jár-
vány hazai, márciusi megjelenésétől, pontosabban a veszélyhelyzet első, 
2020. március 20-i átcsoportosításától kezdve mostanáig 140,2 milliárd fo-
rintot csoportosítottak át a sport területére. Tehát napi (!) 541 millió forintot. 

A járvány első hulláma idején 48,2, a nyári 
időszakban, a korlátozások feloldása után au
gusztus 27-ig 44,2, a második hullám kezdete 
óta pedig 47,7 milliárd pluszforintot biztosított 
a kormány.  A legtöbb pénzt a különféle léte
sítményfejlesztések, illetve azok előkészítése 
vitte el március óta. Összesen 104,2 milliárd 
forintot. Kapott pénzt a többi közt a Bozsik sta
dion, a veszprémi uszoda, a tatabányai multi
funkcionális sportcsarnok is. A versenysportra 
és az olimpiai felkészülésre, 9,3 milliárd forint, 

a sportakadémiákra 11,8 milliárd forint jutott. 
De az egyházak sem panaszkodhatnak: ösz
szesen 103,2 milliárd forint ment az egyházak
hoz március óta.

Az egészségügyre viszont alig jutott 
pluszforrás. A kormányhatározatokban az 
összesítés szerint mindössze 50,7 milliárd fo
rint átcsatornázása történt az egészségügy 
irányába, vagyis majdnem a harmada annak, 
amit a sport területére irányított a kormány, és 
fele az egyházi pluszpénzeknek.
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Európa nem vár Magyarországra

„Ha nem jutunk megállapodásra ma vagy holnap, akkor át kell állnunk a 
B tervre” – fogalmazott egy uniós diplomata még a hét elején. Ennek ér-
telmében a 750 milliárd eurós helyreállítási alapot az Európai Unió 25 tag-
állama között osztanák el, Magyarország és Lengyelország kihagyásával.

„Az európai uniós költségvetéssel és helyre
állítási alappal összefüggésben kilátásba he
lyezett vétó ügyében Magyarország és Len
gyelország kormánya megerősítette, hogy 
kitartanak egymás mellett” – jelentette ki Szij
jártó Péter külügyminiszter. Vagyis fenntartják 
a vétót, ami miatt sok rászoruló ország csak 
késve jutna hozzá az uniós pénzekhez. 

Orbán Viktor még korábban kijelentette, 
hogy Magyarországnak nincs szüksége az 
Unió pénzére, fel tudunk venni kölcsönöket is. 
Igaz, az Uniótól kapott kölcsön sokszoros ka
matával – de sebaj, úgysem neki kell visszafi
zetnie, hanem nekünk. 

Eközben Karácsony Gergely, Budapest 
főpolgármestere, valamint Rafał Trzaskowski 

varsói főpolgármester az Európai Bizottság 
elnökétől kéri, hogy városaik akkor is kapjanak 
uniós pénzeket, ha Magyarországot és Len
gyelországot a vétójuk miatt végül kizárják a 
helyreállítási alapból. 

Orbán Viktor azt sugallja, hogy a „migrán
sok” miatt van baja Európának velünk. De ez 
nem igaz. A korrupció nem megfelelő üldözé
se, a sajtószabadság és a bírói függetlenség, 
vagyis a jogállamiság hazai állapota miatt ag
gódnak az Unióban.  

Ezzel kapcsolatban tiltakozó aláírás
gyűjtés is indult, amihez itt lehet csatlakozni: 
https://terjed.ahang.hu/campaigns/tamo-
gasdajogallamot

Forrás: www.telex.hu 

Harmadannyiért építettek járványkórházat 
Lengyelországban, mint nálunk

Lengyelországban 700 millió forintnak 
megfelelő złotyért építettek 65 fős mobil 
járványkórházat, 12 intenzív ággyal. Ma-
gyarországon 5 milliárdért 160 fős kon-
ténerkórházat, szintén 12 intenzív ággyal. 
A mi kiskunhalasi kórházunk 5 milliárdba 
került, a lengyel Boluslawiec járványkór-

háza 700 millióba. Ha az ágyszámmal ará-
nyosan számolunk, a mi kórházunknak 1,7 
milliárdba kellett volna kerülnie. Tehát: 3,3 
milliárdot keresett valaki a nyomorunkon. 
Igaz, a mi kórházunkat gyönyörű, több-
szörös, magas, szögesdróttal megerősí-
tett kerítés veszi körül.
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Így hallgathatja a Klubrádiót a neten
Magyarország egyetlen nagy hallgatott
ságú és független közéleti rádiója a Klub-
rádió. Eddig is csak Budapesten és kör-
nyékén lehetett fogni, de most arra készül 
a médiahatóság, hogy elveszi a kritikus 
hangvételű csatorna frekvenciáját. A rá-

diót jelenleg is hallgathatjuk az interne-
ten, itt: https://klubradio.hu A fenyege-
tettség miatt fontos, hogy minél többen 
megtanulják, hogyan rádiózhatunk még 
másképpen is.  Erről itt olvashat bőveb-
ben: https://www.klubradio.hu/atallas
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Csak feltételekkel kapják meg a 
megfertőződött tanárok a teljes táppénzt

A Pedagógusok Demokratikus Szakszerve
zete szerint azért volt csak 70 százalékos a 
pedagógusok részvétele az ingyenes teszte
léseken, mert sokan attól tartottak, ha kiderül, 
hogy fertőzöttek, akkor a betegség idejére 
nem kapnak 100 százalékos táppénzt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sze

rint a teljes összeget két részletben kapják 
meg a tanárok, először a 60%-os táppénzt, a 
maradék 40%-ot pedig akkor, ha a foglalkozá
si megbetegedéssel kapcsolatos eljárást az 
érintett hatóságok befejezték, és megállapít
ható volt, hogy melyik alkalmazott hol fertő
ződött meg.
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