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A lõporfüst és
a szarháziak

2012

Szagoltam már lõporfüstöt, nyilatkozta
Orbán Viktor, és ez megnyugtató. Van egy
Dobónk, a kocka meg el van vetve. Mindeközben a Moody’s, és a Standard and Poor’s,
után a Fitch Ratings is leminõsítette a hazát,
amelyben élek családostul. Tehát engem is és
a gyerekeimet is. Bóvlik vagyunk, Bíborka,
így menj holnap iskolába.
A Fitch nevû, szarháziakból álló különítmény
kicsit ugyan késve ugrott rá a kecskére, ez már
szinte senkit nem érdekelt, de mivel ugyanonnan
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja és ugyanazért fizetik õket, mint a többieket,
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!! kénytelenek voltak õk is beállni a sorba ordítozni. Örömmel tették persze, csak megcsúsztak
egy kicsit, mint Fidel a kultúra napján, nyilván
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kiömlött a kokain. De akkor mi már túl voltunk
Megjelenik kéthetente – 16 oldalon • Ára: 2,50 új lej
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mindenen…
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 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.

4.

Uniós agónia,
avagy Európa ébredezik
Nagyon furcsa, hogy Magyarországon nem érzi magát otthon a legtöbb állampolgár. Igaz, nincs a földnek de legalábbis Európának - olyan pontja, ahol ez az érzés
elmúlna, hiszen Magyarországon - azaz a Kárpát-medencén - kívül mindenütt idegenben vagyunk. De miért is
van az, hogy saját hazánkban, is idegennek érezzük magunkat azzal együtt, hogy halovány reményt adott a békemenet egy olyan nemzeti összetartásra, amelyet eddig
elképzelni sem tudtunk volna. Csakhogy… a békemenet
semmit nem oldott meg. Éppen olyan szegények az emberek, éppen úgy lop minden szolgáltató, éppen olyan
hatástalanok a különbözõ hivatalok a törvény betartatását illetõen mint eddig, és éppen annyira táncoltatja a
kormányt az uniós liberalizmus és az IMF is, mint eddig.
A bíróságokat éppen annyira használhatják bûnözõk néhány hamis tanúval ártatlanok ellen mint eddig, s a NAV
is csak a kishalakra bukik, azokat veszi elõ… éppen úgy,
mint eddig. Az idõs néni pénz híján otthagyja a gyógyszert a patikában - mint eddig, s a rákos kisgyerekek
gyógyulásáért gyûjtést kell rendezni, miközben ezerfelé
folyik el az állam pénze, s az ember az utolsó ebben a
rabló kapitalista világban. Sem jog, sem személyi, sem
semmilyen biztonság nincs ma Magyarországon, hiszen
az az EU-nak nem jó, ha az egyes tagállamok állampolgárai biztonságban érzik magukat. Mert aki biztonságban, saját állama általi védelemben él, azt nem lehet úgy
forgatni, ugráltatni, kizsákmányolni, ahogy a nemzetközi bankmaffiának, a polgárok pénzébõl lebzselõ uniós
képviselõknek, vagy a minden bevételt kimentõ multiknak tetszik. A polgár legyen csak állandó bizonytalanságban, ne tudjon tervezni, ne tudjon gyerekeinek jövõt
építeni, és ne tudjon idõs rokonaim segíteni. A polgár
tegye azt és úgy, amit és ahogyan diktálnak neki.
Nos, a fenti néhány gondolat csak a hazátlanság érzé-

sének, a csúcsa. Le sem lehet írni, miért van elege az embernek, s miért nem érzi magát Magyarhonban és a Kárpát-medencében otthon. Illetve… miért érez tehetetlenséget, noha inkább a barikádon védené saját érdekeit, s
tenne rendet. Ám, erre nincs lehetõsége, hiszen minden
kormány egy nagyobb európai-vagy világkormány alárendeltje, s mint ilyen köteles saját nemzete ellen támadni, ha az mást akar, mint amit a nemzetközi bankmaffia,
a nemzetközi pénzvilág megkövetel. Magyarán, sehol
nem lehetünk igazán otthon és nem lehetünk valóságos
biztonságban.
Emberellenes törvények, hazafiság ellenes intézkedések és erkölcsi normákat romboló eszmék tömege akadályozza az európai embert abban, hogy hazáját és nemzetét védje, annak javát és céljait szolgálja. Ha egy ország
kormányával meg lehet tenni azt, amit Magyarország
nemzeti keresztény kormányával megtett a disznóknak
piros labdát, s csirkéknek összkomfortot követelõ liberális aberráltak uniója, akkor az egyénnel még inkább nem
törõdik ez a pénzügyi rabló képzõdmény. Ha Orbán Viktort és Magyarországot a nemzetközi liberális sajtó segédletével úgy meg lehet alázni, ahogy ezt ezek a tömeggyilkosok tették, akkor az egyén de facto életveszélyben van
az unióban. Mert ez az európai Unió a hitleri birodalomnál lelketlenebbül és aljasabbul, gyilkosabb indulatokkal
és erkölcstelenséggel, embertelenséggel felvértezve teszi
a dolgát az európai polgárok ellen. Különösen a keresztény világnézetû polgárok ellen, hiszen világosan kirajzolódott az évek során, hogy az Európai Unió egy, a szocialista eszmébõl, és a keresztényellenességbõl kelt ki, mint
a krokodiltojásból a késõbb gyilkossá váló vadállat. S ez
a vadállat most nõtt meg…
(folytatása a 3.. oldalon)
Stoffán György

prof. Bogár László:

Óvatlan
Orbántalanítás...!?
A Magyarország, a magyar kormány és legfõképpen az Orbán Viktor miniszterelnök elleni támadássorozat kritikus pontjához érkezett.
Ezt talán a legegyértelmûbben az Economist
egyik írása fejezi ki, amely nemes egyszerûséggel így fogalmaz: "Mr. Orbán seems increasingly out of touch. His future will likely be
decided not in the gilded corridors of the Hungarian parliament, but in Brussels and Washington DC." Vagyis: Orbán Viktor a partvonalon kívülre került, sorsa nem a magyar parlamentben, hanem Brüsszelben és Washingtonban fog eldõlni.
– teljes terjedelemben a 6. oldalon! –
• 2. oldal:
In memoriam Csurka István
• 3. oldal:
"Orbánnak mennie kell!"
• 4. oldal:
Válás a gyermek szemszögébõl
• 5. oldal:
Jellem és betegség
• 6. oldal:
Óvatlan Orbán-talanítás...!?
• 7-10. oldal:
23 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
Miért fekete bárány még mindig Wass Albert? (3. rész)
12. oldal:
Plútói fordulat Magyar Honban - 2. rész
• 13. oldal:
Szexuális zavarok
• 14. oldal:
Népszavazási kezdeményezés az EU-kilépésrõl...
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
Hogyan állítsuk le az étkezések utáni halálos
vércukorszint-emelkedést - 1 rész

