A Kárpát-medence betelepítése

Egy svájci hazánkfia töprengése sorsunk
elkerülhetõségérõl – a 2.. és 6. oldalon
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Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

2.

Az Európai Idõ ténylegesen független lap. Nem támogatja sem a Soros Alapítvány, sem sajtóalapítványok, sem a magyar, sem a román kormány – sem semmilyen más állami vagy civil
(társadalmi) szervezõdés, intézmény, párt, érdekcsoport vagy tehetõs polgár, sem rokon, sem ismerõs vagy barát. Egyetlen támaszunk az Olvasó, s akinek kezében a sorsunk: az Isten.

Kretének uniója
– Gondolatok az uniós elnökség elsõ napján –
Rosszkor, rossz idõben sikerült megszületnem. Minél
öregebb vagyok, annál inkább érzem ennek a ténynek a
hátrányait, és annál inkább feszül bennem egyfajta megmagyarázhatatlan undor. Azért érzem az undort, mert Európát elmebeteg, szellemi és genetikai hulladékok irányítják – a vesztébe. Én mondhatom, hiszen amikor népszavazni kellett a belépésrõl, akkor nemmel szavaztam, és
ehhez máig tartom is magam. Õrült és végzetes a nemzetállamok, az önálló keresztény kultúrák Európájában egy
efféle, a liberalizmus, azaz a történelem ürüléke elveinek
alapján összegyúrni ennyi féle kultúrát – és kulturálatlanságot. Mert mi is történik ma az Unióban, amelynek az
udvari bolondja ma Magyarország?
A disznóknak nem lehet moslékot adni, de színes játékokat kell az ólba tenni, hogy a „lelke” kiegyensúlyozott
legyen. A csirkéket különleges ketrecekben kell tartani,
mert az õ lelkük is ezt kívánja. Ezeket a bõdületes hülyeségeket komolyan is gondolja az unió illetékes génhibás
hülyéinek bizottsága. (Az senkit nem zavar, hogy a most
társult Izraelben olyan állatkínzással vágják a kóser marhát, hogy azt a netes megosztó programon nézni is fájdalmas.) Igaz, Izraelben sem gyerek, sem öreg, sem várandós arab nem számít, ha gyilkolni kell õket. Az is igaz,
hogy a legkevésbé sem érdekel, hogy az arabokkal mi
történik, hiszen õk legalább annyira gyûlölik a keresztényeket, mint a zsidók… csak érdekességképpen említettem a dolgot a disznóvágás és a csirketartás szabályozásának okán… Jobb tehát, ha helyettünk inkább egymást
irtja a zsidó meg az arab.
Szóval, hogy rengeteg genetikai kretén ül az európai
parlamentben, az biztos. Ezt jelzi számos más intézkedésük is. Pl.; Sztálin és kommunista bûnök nem elítélendõk,
csak a zsidók elleni kisebb atrocitás, a holocaustnak nevezett, és nem csak a zsidókat érintõ II. világháborús
gyilkosságsorozat. (Itt is megjegyzem, hogy a zsidó ál-

lam, születése óta sokszor annyi embert ölt meg közvetlenül és közvetve, mint amennyi zsidó áldozata volt a II.
világháborúnak. Ez sem probléma.) Menjünk azonban
tovább. Most a magyarságon, a magyarokon köszörüli a
nyelvét és a magyarokat fenyegeti ez a génhibás európai
vezetés. A magyarokat kárhoztatja Barrosso is, miközben
saját sírját már olyan mélyre ásta a bevándorlás liberalizálásával a degenerált Európai Parlament, hogy óhatatlanul megszûnik a fehér faj, s felváltja valamilyen korcs
fajta, ami alig, vagy nem is számít embernek. Mintha a
kutya és a macska keresztezése volna. Nem beszélne az
európai keresztény kultúráról. Az már-már csak nyomokban fedezhetõ fel. A liberális „mindenki egyforma” áldozata lett vagy hamarosan lesz az öreg földrész. Isten, kereszt, hit mit sem számít. A keresztény templomokba beköltözik az iszlám pap, s lám, hiába volt minden harc a
pogányok ellen, s kár volt Jenõ herceg minden erõfesztése Európa török elleni felszabadítása ügyében. A kereszténygyûlölet itt van, s ott van Egyiptomban, ahol a kopt
testvéreinket ölik az arabok. S ölik majd Európában is a
keresztényeket…
Magyarország most ennek az uniónak az elnöki posztját tölti be, miközben záporoznak ránk a másik gyûlölködõ nép, és a gyilkos kommunista söpredék rágalmai, fenyegetései. Médiatörvényt kifogásolnak úgy, hogy még le
sincs fordítva az eredeti szöveg… a magyarországi vörös
és liberális szenny már elõre hazát és nemzetet árult, amikor e törvényrõl (félre) „tájékoztatta” nyugati zsidó szövetségeseit. Az a mocskos csõcselék lázít Magyarország
ellen, amely hatvanöt évig cenzúrázott, amely 1956-ban
és 2006-ban a tömegbe lövetett, amely söpredék a nemzetet szétzilálta, erkölcstelenné, magzatgyilkossá, rablóvá,
spiclivé, hazaárulóvá, testvér- és Isten tagadóvá tette.
(folytatása a 3.. oldalon)
Stoffán György

Kedves Zoli!
Innen írok, ebbõl a posványból, amit úgy hívnak:
„fejlett nyugati világ“... Németország(?)
Itt kint egy rövid ideje „vinnyognak a patkányok“
„kárálnak a hollók“ és ami a legfontosabb hallatják a
hangjukat a „hiénák“ is. Hogy kik ezek? Csak a vak nem
látja... A bankok és azok kiszolgálói a politikusok és a
média. Ujjal mutogatnak Orbán Viktorra. Elõre felháborodnak azon, hogy Angela Merkel, majd egy diktatorikus (mint ahogy mondták: egy kis 10 milliós ország miniszterével kell, hogy parolázzon az Európai Unióban január elsejétõl... Brrrr! Kikérik maguknak!!! (Miközben
tavaly, a német rendõrséggel Stuttgartban szarrá verették az ártatlan és békés tüntetõket. Miközben nem
egy a szeme világát vesztette el, miközben 150.000
ember tiltakozott Stuttgartban és errõl csak egy rövid
képet sugárzott a „szabad és demokratikus“ német TV
híradó...
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Megjelent!

Az eljövendõ
gazdasági
összeomlás
25 elõjele
A sokak által megjósolt pénzügyi összeomlás hamarabb bekövetkezhet, mint gondolnánk.
Az elmúlt néhány hét során csak az USA gazdaságában számos jel mutatott erre. Az amerikai
államkötvények hozama gyors ütemben növekszik, a Moody’s pedig arra figyelmeztet, hogy
sor kerülhet az USA tartozásának leminõsítésére. A jelzálogkamatok agresszívan emelkednek,
a dollár és az euró pedig igen gyenge lábakon
áll. A munkahelyek továbbra is fogynak amerikában, ahogy egyre több vállalat költözteti olcsóbb országokba termelését, a politikusok pedig ölbe tett kézzel figyelik a fejleményeket.
– teljes terjedelemben a 14. oldalon! –
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