Egy Heller nevû boszorkány rikácsolt a televízióban? – a 2. oldalon
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Indiában a tehén és a majom szent állatok. Tudjuk, hogy ezek valóságos csapást jelentenek egyes tartományokban. A
szó teljes értelmében több joguk van,
mint a lakosságnak. Csoportba verõdve
bepiszkolják az utcákat, a lakásokat, ellopják a nehezen szerzett élelmet, megAz Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!! rongálják a nyomorúságos viskókat. Valamilyen szerencsétlen hagyomány folyXXII. évfolyam • Idõszak: 2011. márcis 12. – 2011. márcis 25.
tán senki sem nyúlhat hozzájuk, minden
meg van nekik engedve.
Megjelenik kéthetente – 16 oldalon • Ára: 2,50 új lej

6.

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.

A cigánykérdés okai és megoldása
Magyarhonban és az Unióban – I. rész
Divat, szükséges megbeszélnivaló, vagy politikai eszköz? Mindhárom igaz, ha a magyarországi cigányokról, a
cigánybûnözésrõl vagy az ingyenélésrõl van szó. Illetve:
mindhárom igaz lenne, ha nem felejtkezne el egy egész ország és a politika arról, hogy a cigányság helyzete egyenes
arányban romlik a magyarokéval, hasonló vagy éppen
ugyanazon okokra vezethetõ vissza. Amikor a Parlamentben nagyhangon cigányozik Vona Gábor, a Jobbik elnöke,
s a cigányság szaporulatát, mint az állatokét határok közé
akarja szorítani, akkor arra sem gondol, hogy nem a cigányokét kellene megállítani, hanem a magyarokét kell törvénnyel megsokszorozni… Törvénnyel és családtámogatással. Nem a gyermekek után járó szavazati joggal, mert
az eget rengetõ botorság, fõként, ha a szavazati jogot a
kettõs állampolgársággal együtt nem adják meg azoknak a
határon túli magyaroknak, akiknek a sorsáról is döntenek a
Magyar Parlamentben. Errõl azonban már értekeztem. Tehát maradjunk a cigánykérdésnél.
Ha a magyar történelmet végiglapozzuk, akkor látható,
hogy ami ma Magyarországon történik, az természetes és
változatlan folyománya az ezer éves vagy annál sokkal régebbi múltnak. Az árulás és a gyûlölködés a magyarországi magyar számára olyan, mint a levegõ. Nem tud nélküle
élni. Ha pedig valaki bekerül a gyûlölnivalók közé, akkor
onnan aligha van kiút. Csapda. Közben a magyarországi
magyar nem foglalkozik azzal, hogy igaza van-e vagy nincsen, õ gyûlöl és kész! Most is ez van, s ma a cigányok a
gyûlölet tárgya. A cigány legfõbb bûne, hogy nem öli meg
a magzatát, mint a magyar (amit ugyan a magyar nem ért
meg miért bûn, és nem is akar tenni ellene). A cigánynak
mindegy, hogy a magyarok bezárják-e az iskolákat, mert õt
nem nagyon érdekli az iskola, hiszen otthonról nem ezt a
mintát hozza magával. A cigány egy szûk – bár egyre szélesebb – társadalmi réteg, amelyet évszázadok óta a törvények és a törvényeket betartó hatalom tudott csak féken
tartani. Érdemes azonban arról, beszélnünk, hogy mit felejt

el a mindenkori kormány és a politikai erõk, amikor a cigány népet a politikai hatalom érdekében használja, amikor a ma még többségi nemzet ellen lázítja, s amikor a törvényeket, valami elmebeteg liberális kreténség okán nem
alkalmazza a cigányra úgy, mint a magyarra vagy más náció tagjára?
A cigányok gazdasági megélhetési helyzete az úgynevezett rendszerváltás után, pillanatok alatt a bányász béka ülepének szintjére esett vissza. Antall József ostoba, és csaknem a hazaárulással felérõ, mindent privatizáló, az ipart és
a kereskedelmet idegen kézre adó politikája az ország gazdasági helyzetét - így a cigányságét a magyarokéval együtt
- megpecsételte. Számukra a kapitalizmus azt jelentette,
hogy az országot úgy le kell rohasztani, mint ahogyan az
elsõ világháború után lerohasztották, kirabolták. Antall politikája egyfajta második Trianon volt. A proli kommunista
lopott vagyona által milliomos lett, erkölcsi érzéke nem
volt arra, hogy normális, nyugati típusú adófizetõvé váljon,
de maszekként is megszokta, hogy lop, csal és hazudik,
amit természetesen a gazdaságpolitikára fogott, hiszen õt a
lopásra és dolgozóinak járó bérkifizetés elmaradására a törvény szorítja rá. Ez ugyan nem volt igaz, de megszokta,
hogy övé volt a gyár, és azt vitt onnan haza, amit akart.
Amíg Nyugaton az éves bruttó bevételnek mindössze 17-18
%-a volt a tiszta haszon egy-egy vállalkozás esetében, addig Magyarországon ez fordított arányú volt. Hogyan lehetett ezt elérni? Nos, úgy, hogy a Parlament nem foglalkozott
ezekkel a kérdésekkel, és nem szorította rá a vállalkozókat
arra, hogy tisztességesek legyenek. Antall azt mondta, hogy
nem érdekli, honnan származik a vagyon, az a lényeg, hogy
az befolyjon a nemzetgazdaságba. Ezzel hivatalosan beengedte a maffiát a magyar gazdaságba, a parlamentbe és a
társadalom és a gazdaság minden zugába.
(folytatása a 3.. oldalon)
Stoffán György

– teljes terjedelemben a 14. oldalon! –

A sumér civilizáció
tündöklése
és bukása

Megjelent!

• A Magyar Keresztút –
Pap Gábor és
Szántai Lajos nyomán
• Gilgames eposz
• Az Annunakik élete
a Földön
• Az Annunakik és
a vallás
• Építmények a Marson
és a Holdon

Lipusz Zsolt:

Lámpavas
Magyarország a nyolcéves szocialista-szabaddemokrata rémkorszak után normális ember
számára élhetetlen és lakhatatlan provinciává züllött. A magyarság csaknem 90 %-a nyomorult páriaként tengeti mindennapjait, „s nem lelé honját
a hazában“. Vegetál és retteg a holnaptól. Ha még
van állása, akkor azért, ha már nincs, úgy azért.
A tisztességes, értékteremtõ állampolgárok
közösségére nézve mindenképpen helytálló ez a
megállapítás. Az ide tartozók emberhez méltó
életszínvonalat nem tudnak maguknak és szeretteiknek biztosítani, úsznak az adósságban, s dolgoznak azért, hogy a szörnyállam, no meg holmi
financiális, parazita guruk elszedjék tõlük nyomorult keresményük egészét.
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