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Természetesen a zsidóság sem egységes.
Származásuknál fogva (keleti) askenázok, (nyugati) szefárdok, (indiai) manipurok és (etiópiai)
falasák. Vallási szempontból ultraortodoxok, ortodoxok, chassideusok és neológok. Politikailag
cionisták és anticionisták, hogy csak a legismertebb csoportokat említsük.
Herzl Tivadar azt állította a Judenstaat címû
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja könyvében:
nép vagyunk, egy nép! Erre való hiLapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!! vatkozással követelte egy zsidó állam létrehozását. Mások viszont azt hangoztatják, a zsidó szó
XXII. évfolyam • Idõszak: 2011. január 29. – 2011. február 11.
alatt nem nemzetet, hanem vallást kell érteni. ErMegjelenik kéthetente – 16 oldalon • Ára: 2,50 új lej
re való hivatkozással fúrják be magukat idegen
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nemzetek testébe.
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
– teljes terjedelemben a 2. oldalon! –
(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.
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Haza és kereszténység fogalma
Straßburgban
Avagy miért utálja az uniós kisebbségi söpredék a magyarokat és Orbán Viktort?
Orbán Viktor miniszterelnök beszéde Straßburgban
büszkeséggel töltött el. Hiszen az elmúlt évtizedekben soha, egyetlen magyar politikustól sem hallhatta a világ,
hogy megvédi a hazáját, és fel kell lépni a keresztényüldözés ellen. Ha másért nem, ezért a hangnemért, ezért a
végre magyar szellemiségû és gerinces fellépésért megérte a fél éves EU-s vezetés. A miniszterelnök olyan beszédet mondott, és úgy hárította a primitív, félrevezetett és
rosszindulatú magyar és kereszténygyûlölõ szocialista és
liberális zöld kretének támadásait, ahogyan még az unióban senki nem tette saját hazájáért, és a kereszténység védelmében. Büszke voltam e beszéd hallatán, s arra gondoltam, hogy valóban hivatása, dolga van Magyarországnak, a Kárpát-medencei magyarságnak Európa normális
útra terelését illetõen. Jó volt érezni, hogy magyar állampolgár vagyok… ugyanis ezt az érzést az elmúlt években
gondolkodó ember aligha tapasztalhatta meg a gyurcsányi diktatúra, a nép közé lövetés, és a hazugságra épülõ
rombolás idején.
Az unió parlamentje elõtt ismeretlen fogalmakat elevenített föl Orbán Viktor, amikor hazájáért és a nemzetéért
való kiállásról beszélt. Európában ezek a fogalmak feledésbe merültek, mert a globalizáció a „mûvelt Nyugat”nak saját megsemmisítését jelenti. Remélhetõleg ez múlt
idõ, s a népekben újra tudatosul mostantól a haza és a
nemzet fogalma, a hazafiasság, a haza iránti elkötelezettség igénye, ami persze nem zárja ki egy erõs, de fõleg békés és keresztény Európa megteremtésének a lehetõségét.
Mire is volt jó ez a beszéd, túl a nemzet és a haza fogalmának felelevenítésén? Arra, hogy megtudjuk: a szocialista és liberális zöld kretének nem csak Magyarországon aljasok és árulók, békétlenek és értékrombolók, hanem mindenütt a világon. Kisebbségben vannak, mégis
azt gondolják, hogy csak az õ „érték”rendjük jó és elfogadható. A hazátlanság, az erkölcstelenség, a hazaárulás,

a nemtelen ellenségeskedés és hazug, vádaskodó magatartás (mint látjuk ismét Gyurcsány Ferenc, Kovács László, Novák Elõd és a többi alig ötszázalékos pártocskák illetékeseinek hazaáruló megszólalásaiból). Nos, ezek
azok az ismérvek, amelyek mindenkor jellemzõen a zöld
liberálisokra, a szocialistákra, vagy a szocialisták által
létrehozott pártok szószólóira. Itt engedtessék meg egy
rövid megjegyzés a ma reggeli, (2011. január 21.) TV1en elhangzott beszélgetést okán. Novák Elõd volt a vendég, s három újságíró kérdezgette õt a jobbik véleményérõl. Novák pedig Lendvai Ildikó legjobb magyar tanítványaként, igazi kommunista-liberális, már-már betegesen
gyûlölködõ hangvételben olyan állításokat hozott nyilvánosságra, mint a jobbik véleményét, amelyek semmiben
sem különböznek Gyurcsány blogjától, és az LMP, valamint az uniós magyar-gyûlölõ kretén képviselõk hamis és
hazug állításai. Nem állítok valótlanságot, ha azt mondom, hogy a mai magyarországi politikai palettán - ha valóban a Jobbik véleményét tükrözte Novák zavaros és érthetetlen gondolatmente -, az egykori Nyilas Párt bomlasztó, proli, szélsõséges és ostoba magatartása rémlik
vissza. Novák épp úgy tönkreteszi a Jobbikot – ami persze nem baj -, mint Gyurcsány tette padlóra az MSZP-t.
Nováknak ez nem kerül nyolc évébe. Õ ügyesebb, mert
nála jobban kilóg a szocialista pata is, mint Gyurcsánynál a lóláb. Mert Novák stílustalansága, Orbán-és Fidesz-gyalázása egyenes út ahhoz, hogy három esztendõ múlva épp úgy kihulljon pártja a Parlamentbõl, mint a Dávid-féle MDF, vagy a magyargyûlölõ és romboló SZDSZ, amelynek filozófusa ismét, mint húsz éve arról beszélt, hogy Orbánt és
pártját nem lehet békésen eltávolítani a hatalomból.

Lajdi Péter:

Szentföld - 3. M e g j e l e n t !

• „Pogánykori”
szent helyeink
• Máriabúcsújáróhelyeink
• A táltos õsvallásunk
táltospapjai
• „Táltosnak
születni kell!"
• A királyi mágusok
õsi földje

Mûválság
avagy
megszorítások
1988-tól 2008-ig

A mai, és minden korábbi „válságra“ azért
volt és van szüksége a mindenkori „magyar“
parazita-hatalomnak, hogy mindig tovább és
tovább szoríthassák a prést, a sorvasztandó és
nincstelenítendõ magyarság nyakán. Ezt az
országrontó söpredéket ugyanis csak az az
egy dolog érdekli és élteti, hogy, amíg a lakosság zsebében egyetlen egy fillér is van,
azt hogyan lehet kicsalogatni onnan.
(folytatása a 3.. oldalon)
Stoffán György – teljes terjedelemben a 14. oldalon! –
• 2. oldal:
A birodalom visszavág?
• 3. oldal:
Bogár László: Harcaink
• 4. oldal:
Zsebpénz – adjunk, vagy ne?
• 5. oldal:
Nõi arcképcsarnok: Sass Flóra
• 6. oldal:
Stoffán György: „Felelõsségre vonásom” a
kereszténység és a magyarság védelméért
• 7-10. oldal:
23 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
Megszorítások 1988-tól 2008-ig
• 12. oldal:
Az élet nem küzdelem – IV. rész
• 13. oldal:
A fogamzásgátló tablettákról tinédzserkorban
• 14. oldal:
Zsidó arcképcsarnok (12. rész): A leány-kereskedõ
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
Zeneélvezet közben jutalmazó vegyület...

