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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!!!

9.

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.

Íme, a finnugor elméletet igazoló „tudományos” érv:
TREFORT ÁGOSTON-nak 1877-ben, közoktatási miniszterként elhangzott szavai (forrás: Dr. OLÁH BÉLA: Édes Magyar Nyelvünk Szumír Eredete. Buenos Aires, 1980):
„Tisztelem az urak álláspontját, én azonban – mint
miniszter – az ország érdekeit kell nézzem, és ezért a külsõ tekintély szempontjából elõnyösebb finn-ugor származás princípiumát (alapelvét) fogadom el, mert nekünk
nem ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk. A
kormány a jövõben csakis a tudomány ama képviselõit
fogja támogatni, akik a finn-ugor származás mellett törnek lándzsát!” (Kiem. K. S.)
Nyilvánvaló, hogy akkor a politika – fölrúgva minden
valós bizonyítékot – önkényesen közbeszólt. Azt viszont
lehet nevezni bárminek, csak tudományosságnak nem!
Aztán jöttek a nyelvész mamelukok mind a mai napig.
– teljes terjedelemben a 11. oldalon! –

Bûnözõk anarchiája Magyarországon
– EU-s támogatással
Súlyos bajok vannak Magyarországon, amelyekkel a
magyar kormány az EU ostoba és liberális szellemisége,
és még elmebetegebb törvényei miatt nem tud megküzdeni. Azért is nehéz a magyar kormány helyzete, mert azok
a bûnözõk, akik idejuttatták Magyarországot, ma is a politikai hatalom részesei, s ma is éppen úgy az idegen gazdasági érdekek szolgálatában állnak, mint az elmúlt évtizedekben. Ha ellenük bármit tesz a kormány - amelyet
demokratikus módon, választások útján hatalmazott fel a
magyar lakosság többsége -, úgy a kommunista és liberális maffia azonnal külföldi vádhadjáratba kezd, s a magyarokat gyûlölõ liberális Európai Unió világra szóló
botrányt farag a legkisebb törvényes, de néhány gazembernek nem tetszõ ügyekbõl is.
Az elmúlt hét e téren nagyon is mozgalmas volt ezen
a téren. Hiszen demonstráció demonstrációt követett,
Nyugaton továbbra is folyt és folyik a magyarellenes
(magyar) hadjárat, amelyhez – és ez az alkotmányosságot
és a demokráciát is megkérdõjelezi -, a bírói kar egy része, azaz a régi kommunista rendszert kiszolgálók is csatlakoztak, feltehetõen a fõbíró és több bíróság vezetõje a
hûtlenség és a hazaárulás bûncselekményét követte el.
(Emiatt a köztársasági elnökhöz és a legfõbb ügyészhez
fordulok beadvánnyal, mert tûrhetetlen, hogy a bírói kar
a legfelsõbb bíróval az élen, belpolitikai ügyekben példátlan módon az Európai Unióhoz fordul rágalmazva a
kormányt, és a kormánypártokra szavazó többségi társadalmat!)
A bírók ebbéli demokráciatagadása és a törvényességet semmibe vevõ magatartása mellett a rendvédelmi
szervek kommunista szakszervezeti vezetõi is fellázították a tagságot, és nemzetietlen módon, lázadást szítottak,
amely megrendítheti a kormány erejét. Kijelenthetjük,
hogy a Magyarországon ma, 2011-ben a kommunista és
liberális söpredék vagy polgárháborút, vagy a demokrati-

kus hatalom megbuktatását akarja elérni a szakszervezetekkel, amelyek vezetõi között is van köztörvényes bûnözõ. A kormány azonban érthetetlen módon semmit nem
tesz, sõt, partnerként, tárgyalófélként kezeli a bûnözõk által feltüzelt magyar-és kormányellenes erõket. A belügyminiszter pedig - szintén érthetetlen módon - a rendõrséget utasítja bizonyos társadalmi problémákat békésen
megoldó civil szervezetekkel szembeni fellépésre, amely
a többségi társadalommal is szembe állíthatja a kormányt,
mert a kormány eddigi regnálása alatt nem akart rendet
teremteni azokon a településeken, amelyeken az együttélés szabályainak be nem tartása miatt etnikai feszültség
alakult ki. Ennek a vélhetõleg szándékos tehetetlenségnek több idõs ember halálát „köszönhetjük”.
A közrend fenntartása a rendõrség feladata lenne, ha a
rendõröknek lennének jogaik, s nem kellene attól rettegnie a szolgálatot teljesítõ egyenruhásoknak, hogy a bûnözõ esetleges (általános jelenség) hazudozásai és hamis tanúzásai miatt állását veszti.
Baj van tehát Magyarországon, s ezeket a bajokat csak
tetézi, hogy a külföldön napvilágra került hazaárulások és
az azt elkövetõ hazaárulók mellett, itthon egy jobboldali
ellenzéki párt is súlyos sebeket ejt az átalakuló és tökéletesedõ Magyarországon azzal, hogy félmûvelt, felszínes
tudással (sem) rendelkezõ politikusaik gyurcsányos stílusban, aljas és elõre megfontolt szándékkal félrevezetik
azt a társadalmi réteget, amelyet választóiknak tudnak. A
folyamatos és értelmetlen zsidózás és a gyûlölet állandó
szinten tartása és szítása külföldön felnagyítva kerül az
ottani közvélemény elé, ami még hitelesebbé teszi a kommunista-liberális söpredék vádjait, hazugságait a Lajtán
túl Magyarországot illetõen.

Csurka István:

Történelem-hamisítás
– Egy kis
„ez-már-volt”

Ha az ember a történelmi elõzmények nélkül akar
megérteni egyes jelenségeket, most például az ellenzék
és különösen az MSZP és az elillant SZDSZ vezetõ köreibõl kicsapó megveszekedett nemzetellenességet,
könnyen tévedésbe eshet. Ez a magatartás nem most
feltalált harci módszer. Tévedünk, ha azt hisszük, hogy
ennek a nemzetellenességnek csak a választási vereség,
az új törvények, az alkotmányozás és a hatalom visszaszerzésének a vágya a kiváltója. Nem, ez a gyûlölet zsigeri. Ez, ami most folyik idehaza és megtölti a kezükben
lévõ sajtót, a rádióikat, a televízióikat, és szétterjed külföldön is, majd onnan visszaáramlik voltaképpen csak ismétlõdés. Brüsszel, az Európa Parlament igénybevétele
a magyarság ellen és az egész hatalmas világhálózat rámozdítása Magyarországra egyszer már lejátszódott.
(folytatása a 3.. oldalon)
– teljes terjedelemben a 14. oldalon! –
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