Április elsején Nemigazországban

Rendkívüli hír: A hatóságok nem értik, mi okozta az emberek tömeges, hirtelen megvilágosodását. – a 2. oldalon

A JOBBIK-ból
is lehet
ROSSZABBIK !
-A magyarnak mindig, minden
lépés „túl korai“, egészen ad dig, amíg már „túl késõ“!
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Erre kellene odafigyeljen minden JOBBIK-os,
mert a JOBBIK-kal tényleg bajok vannak! Csak né hányat soroljunk fel (de felkérek minden, a nemze tért aggódó hazafit, hogy a felsorolást folytassák):
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja
1. - A Human Resource Management (HRM)
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!! nulla! Nem tudják felhasználni a háttérben álló értelmiségieket sem, és a más területeken tettre
XXII. évfolyam • Idõszak: 2011. május 7. – 2011. május 20.
kész embereket sem! Pontosítok: amiért valaki diMegjelenik kéthetente – 16 oldalon • Ára: 2,50 új lej
plomás, attól még nem értelmiségi!
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! –

10.

(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.

Budapesti utcanevek
Nem túlzottan jelentõs politikai esemény az, ha egy
fõpolgármester átkereszteli a városa utcáit. Mégis szóra érdemes, hiszen a múlthéten Budapest fõpolgármestere tartott „névadóünnepséget” a fõvárosi önkormányzat ülésén. S ez a névadássorozat bizony néhány dolgot
igazol és megmutat. Fõként azt, hogy nem azt teszi a
fõpolgármesteri hivatal, amit ígért, vagy ha õ maga, a
nagyságos hivatal úgy látja, hogy mégis, akkor súlyos
kulturális hiányosságokat kell tudomásul venniük a budapestieken. Lesznek sportolókról elnevezett utcák,
II. János Pálról elnevezett tér, s lesz Elvis Presley tér.
No, és persze lesz Rákóczi híd is. Akkor mi a bajod? kérdezhetné a Kedves Olvasó. Megint az elv, azaz, a
rossz, helytelen elvek, felfogások, a mûveltség hiánya
– válaszolnám.
Ugyanis a Moszkva tér elnevezést visszaállítani
Széll Kálmán térnek, helyes gondolat, dicsérendõ ötlet,
hiszen azt a megszálló szovjet, nemi betegséget erõszakos úton terjesztõ csapatok fõvárosáról kapta ez a tér.
Széll Kálmán viszont a magyarság számára sokkal többet jelent, mint Moszkva. Ám, hasonlóképpen lehetett,
és kellett volna elnevezni – visszanevezni – a Köztársaság teret. Most II. János Pál tér lett belõle, ám annak
is volt tisztességes kommunisták elõtti neve, ráadásul
egy olyan kaliberû magyar politikus nevét viselte régen, amilyen politikus azóta sem született Magyarországon. Tisza Kálmán tér volt… Nem Boldog II. János
Pállal van bajom. De inkább Elvisé helyett az õ nevét
kellett volna adni, s meghagyni Tisza Kálmán nevét
eredeti helyén.

S volt a budapestieknek még néhány szép nevû köztere, utcája, amelyeknek a nevét vissza illett volna adni most a nagy lehetõségek idején. Mégsem tették. Volt
Szent Imre herceg útja, amelyet ma nemes kommunista egyszerûséggel Villányi útnak neveznek, volt Vilma
királyné út, amelynek a neve ma Bajcsy-Zsilinszky út,
volt Nagyboldogasszony út is e szép városban, amely
ma a semmitmondó Ménesi út névre hallgat. S beszéltem még Horthy Miklós útról és hídról, vagy Rákóczi
helyett az eredeti híd elnevezésrõl, a Szent Lászlóról,
amelyet a Demszky-féle politikai bûnözõk szavaztak le
a Lágymányosi-híd építését követõen.
Százával vannak olyan utcanevek, amelyeket a
kommunista csürhe adott 45 után a fõváros tereinek,
utcáinak, s amelyek egytõl egyig kommunista férgek
nevét hordják máig. E változtatásokat törvényben kellene elõírni, nem egy-egy kiemelt napirendi pontként –
cirkuszokat vonva maguk után – önkormányzati szinten változtatgatni. A letûnt kor, diktatúra „nagyságaitól” húsz évvel a rendszerváltás után végleg meg
kellene szabadulni, még az utcanév szintjén is.
Miért nem tökéletes tehát a névadássorozat? Mert
erre nem lehet azt mondani, hogy beleszól az EU, hogy
a nemzetközi szerzõdések tiltják, hogy sérti egy-egy
nemzet önbecsülését. Hiszen ezek az ostoba kifogások
kísérték végig az elmúlt húsz esztendõt akkor, ha a regnáló kormány hülyeségeket csinált, noha tehetett volna
jót is.
(folytatása a 3.. oldalon)
Stoffán György

Történelemhamisítás!
Ahogyan „jó“ Konrád Gyuri mondta: Az a pechetek, hogy mi jobban gyûlölünk benneteket,
mint ti minket... (Igy szépen egyben könnyebb a
neten terjeszteni, hadd tanuljon magyar, orosz,
lengyel, német stb....)
Széles körben ismert, hogy a Meyer-féle lexikon a Habsburgokat egy római zsidó gettóig vezeti vissza. (Szabadságharcunkat vérbefojtó I. Ferenc József tehát zsidó származású).
De hogy a jobbkeze és az aradi tizenhármak
gyilkosa is zsidó származású, az talán nem lehet a
véletlen mûve. Nos ideje helyretennünk ezt is:
báró Julius Jacob von Haynau táborszernagy
Haynau IX. Vilmos hessen-kasseli választófejedelem és Rebecca Richter zsidó patikuslány törvénytelen fiaként született 1786-ban.
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