Szentgyörgyiek, nektek is elment az eszetek?!

– a 6. oldalon

Így gondozd
a sarházydat

2011

A sarházy géniusznak két archetípusa van. A
róth és a grün. A róth veres. Veres kutya, veres
ló, veres ember egy se jó. A grün zöld: éretlen,
savanyú, fogyaszthatatlan. Megindítja … nem a
szívet, a gyomrot.
A sarházyd élete anális, szerelme fekális. Mit
akar ezekkel a sarházykkal? Was für ein, azaz
micsoda sarházy? Egy sarházy nem sarházy, két
sarházy fél sarházy, három sarházy egy sarházy.
A csokorba gyûjtött sarházyt szétbontjuk, és
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja éles késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fásLapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!! fejûeket, mert azokat törjük vagy kalapáccsal
zúzzuk. A szárát nem kell megnyesni, mert az
már borotvával nyesett a születése utáni nyolcaXXII. évfolyam • Idõszak: 2011. május 21. – 2011. június 3.
dik naptól.
Megjelenik kéthetente – 16 oldalon • Ára: 2,50 új lej
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– Kolumbán Sándor írása teljes terjedelemben
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
a 14. 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.

11.

Fizess magyar,
Gyurcsány helyett!
Furcsa tematizációkat élünk meg a Kárpát-hazában,
nem unatkozunk, annyi bizonyos. Az utóbbi hetek egyik,
sok vitát kiváltott eseménye a Rédly ügy, amely arról
szól, hogy aki teheti, fizessen egy alapba az államadósság
csökkentése céljából. Üggyel állunk szemben, efelõl kétségünk nem lehet. Méghozzá ügyesen felépített üggyel,
amely egyrészt morális megújulási jelmezbe bújva kíván
politikai tõkét kovácsolni, másrészt közvéleményt kutatni. Alkalmas ugyanis arra, hogy felmérje a kormányzó
pártok szavazótáborának érzelmeit és az elszámoltatás
egyre nyilvánvalóbb elszabotálásából következõ népszerûségvesztés mértékét. A morális jelmezbe egy börtönviselt papot öltöztettek, aki hitéért valóban elszenvedte a fiumei proli, Kádár-Csermanek János börtönét, ezért szerepformálása hitelesnek tûnhet. Más kérdés, hogy az én
generációmnak mindig ott motoszkál fejében az ismert
kommunista eljárás, amely a konkrét büntetés mellé gyakorta társította az egész életre szóló beszervezést, legalábbis egyfajta lojalitás elvárását a szabadulás fejében.
Rédly e téren nem áldozat ugyan, de a világnézeti okból
történt börtönviselés sehol a világon nem zárhatja ki azt a
föltételezést, hogy egy egész élet sem lehet elég a mindenkori nagypolitika aktuális elvárásaitól való végleges
megszabadulásra. Az igazságtalan büntetés, a bezárártság
az emberi pszichében belsõ lelki kényszerré érlelheti a
megfelelni akarást, az erõszakot tevõ állam irányába tanúsított lojalitást, függetlenül a politikai rendszerek változásaitól. Az egykori áldozat saját, közönséges stréberségét a hazaszeretet, a nemzeti érdek fogalmainak magasságába igyekszik emelni.
Ez teszi a gyõri pap is. Önzésrõl beszél mindazokkal
kapcsolatban, akik nem kívánnak adakozni, miközben
teljesen nyilvánvaló, hogy az államadósságot a magyar

nép fogja kifizetni, ha akarja, ha nem.
Fogja? Aligha. Mindenesetre jó, ha tudjuk, a magyar
kormányoknak egyetlen vasuk sincsen, amit ne tõlünk,
magyar állampolgároktól szednének be.
Rédly atya elõadásában kitér a gyakori kérdésre, ami
úgy hangzik: minek adjak, amikor „ezek” is ellopkodják!
Majd úgy folytatja, hogy tessék tisztességes embereket
megválasztani közügyeink intézésére és hosszú fejtegetésbe kezd a választópolgár lelkiismereti kötelezettségérõl, amely a szavazáson való részvételrõl szól. Igen, arról
a kötelezettségrõl, amelyet a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének elnöke, Osztie Zoltán nemes egyszerûséggel úgy fogalmazott meg, hogy hívõ ember nem szavazhat a Jobbikra. Erre a végtelenül aljas Osztie mondatra
kórusban helyeselt a papagájklérus és nem akadt egyetlen
keresztény értelmiségi sem, aki megkérdezte volna, esetleg nem MSZP-ét akart-e mondani, vagy, hogy az elmúlt
húsz évben miért nem mondta egyetlen pap sem, hogy hívõ ember nem szavazhat az SZDSZ-re?
Ami pedig a közügyeinket - Rédly hite szerint - most
tisztességesen intézõ embereket illeti, fölmerül a kérdés,
Orbán második kormánya miért csak az elmúlt nyolc év
adósságcsapdába kergetõ folyamatait vizsgálja, amikor a
magyar adósságcsapda genezise a hetvenes évek derekán,
erõszakolt fenntartása és növelése pedig az elmúlt húsz
évben keresendõ? A hetvenes évek államszocializmusának kétéves és ötéves tervei állandósuló hiányokkal küzdöttek és az elvtársak kénytelenek voltak néhány jóléti intézményt fokozatosan megvonni a lakosságtól. Ez persze
akkoriban éppúgy csepp volt a tengerben, mint a mostani
Összefogás az Államadósság Ellen Alap befizetései.
(folytatása a 3.. oldalon)

Bogár László

Polgárháború –
külföldi
megrendelésre?

A Magyar Hírlap mai (2011-05-03) száma lehozott
egy kitûnnõ Bogár László-véleménycikket arról, hogy
egyes külföldi erõkk (lásd pl. Richard Field-et, aki teljesen
ugyanazt csinálja, mint az amerikai polgárháború után a
carpetbaggerek : http://kuruc.info/r/2/78491), ill. a ke zükben levõ kormány kifejezetten a polgárháborúra ját szik.
Nem is gondolná az ember, hogy abban a (fideszes)
pártlapban ilyen 100%-ig korrekt cikkek is megjelenhetnek, amely ma például még Lázár Jánosnál (videó:
http://kuruc.info /r/34/78488/) is sokkal bicskanyitogatóbb stílusban kommentálta a véderõsök meglincselését...
– teljes terjedelemben a 2. oldalon! –
George Sun
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