Szégyennapok a Szent György-napok helyett – 2012-ben?

– a 14. oldalon
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Szombaton eltemettük Csurka Istvánt.
Amint álltunk a koporsó mellett, nem tudtam
szabadulni a gondolattól: Csurka István a
ravatalon, Gyurcsány az Országházban. Ez a
magyar országkép. Azután: az „Apák és fiúk”. Az apák internálták Csurkát, a fiúk évtizedekkel késõbb fasisztának bélyegezték.
A bolsevik apák nyugodt, békés öregkort érAz Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja tek a kapitalizmusban, ha meg nem haltak
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!! influenzában. A fiúk és a lányok meggazdagodtak, karriert csináltak, és világszerte hirXXIII. évfolyam • Idõszak: 2012. március 10. – 2012. március 23.
detik, hogy itt tombol a rasszizmus, üldözik
Megjelenik kéthetente – 16 oldalon • Ára: 2,50 új lej
a kisebbségeket.
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 –

6.

(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.

Nemzeti hõbörgés
Hetek, hónapok óta halljuk, hogy Brüsszelben
Magyarország ellen irányuló össztüzet nyitottak a
kommunisták és a liberálisok. (Kár nevükön nevezni
ezeket a frakciókat, mert bár a nevük más, ugyanazon szellemiség hajtja át õket. A magyar-és keresztényellenesség.) Herczog Edit, Göncz Kinga, Tabajdi Csaba, Gurmai Zita, Andor László és Bokros Lajos azonban olyan bûnt követtek el, amely bûnre
nincs magyarázat és nincs feloldozás. Ezt a bûnt
minden nemzet a legnagyobb bûnként tartja számon,
és minden nemzet történelmében ott feketéllenek
azoknak a nevei, akik elkövették nemzetük ellen. És
ott feketéllik a história lapjain a nevük mellett a büntetésük is. Európában egyedül Magyarország az a
nemzet, ahol sem a bûnösök neve, sem a büntetésük
nincs felírva a nyilvános lapokon. A társadalomnak
csak kis része jegyezget, mérgelõdik, veszti el az otthonlét érzését saját szülõföldjén. Magyarország az
egyetlen európai ország, amelyben a magyar állampolgár nincs biztonságban, mert nem bízhat a politikában, nem bízhat az igazságszolgáltatásban, nem
tudhatja meg kik voltak a kommunista diktatúra besúgói, félelemmel lép ki az utcára, mert a közbiztonság megsemmisült, s a rendõrök csak arra vannak,
hogy büntessék az ittas biciklistákat. Magyarország
az a következmények nélküli ország, ahol a kisember félelemben él, a nagyhalak pedig röhögve megúsznak mindent, mert akinek pénze van, az biztonságban élhet, akinek pedig nincsen, az tönkremehet
egy életre, hiszen a kutya sem törõdik vele.
A társadalom mindezt látja, hõbörög is miatta rendesen, a Facebook-tól a levelezõlistákon keresztül
küldözgetett írásokig mindenütt, tenni azonban semmit nem tesz a fennálló viszonyok megváltoztatásá-

ra. A társadalom nemzetben gondolkodó része,
amelyben jogi végzettségû és minden egyéb végzettséggel rendelkezõ polgárok milliói vannak, nem jutnak el odáig, hogy jogi útra tereljék a hazaárulás
bûncselekményével vádolható uniós és nem uniós
képviselõk tetteit, csak a hõbörgés és a méltatlankodás megy éjjel és nappal. Nem tudja ez a társadalom
felvenni a kesztyût a kommunista-liberális söpredékkel szemben, s nem teszi ugyanazt ellenük, amit
ezek tesznek a nemzet ellen. A kormány médiaszakemberei semmit sem érnek, hiszen a kommunikáció egyenlõ a nullával. A kormánynak nem védekeznie kellene, hanem támadnia, s törvényesen intézkednie a hazaárulókkal, és azok pártjával szemben.
A jobboldalinak nevezett radikális ellenzék soraiban
is ott ülnek a jogot végzett képviselõk, de nekik sem
jut eszükbe a feljelentés, a hazaárulás elleni törvényes fellépés. Kérdés csupán az, hogy mire vár a
nemzeti oldal, mire várnak a nemzetben gondolkodó
polgárok, miért csak a hõbörgés hallatszik a közösségi oldalakon, s miért nem a konkrét feljelentés szövege, amelyet a netrõl letöltve és aláírva százezrek
küldhetnének az ügyészségre. Érthetetlen a nemzeti
impotencia ebben az ügyben is. Hovatovább azt látja a hitlerista és moszkovita vegyes szellemiségû
(összefoglaló nevén szocialista-liberális) EU, hogy a
magyar egy ostoba és tehetetlen nép, amelyet ki kell
iktatni Európából, mert az állandó hõbörgéssel rontják a liberális elvárások beteljesedését, ráadásul keresztények, és ragaszkodnak ahhoz a történelmi
jusshoz, amelyet az EU elõdje elrabolt tõlük.
(folytatása a 3.. oldalon)
Stoffán György

Kettõs mérce
Az amit az EU Magyarországgal szemben
alkalmaz. Nem ma kezdte, nem is csak õ,
majdnem mindenki ezt tette, és már régóta,
hiszen ennek hosszú története van. Álljon itt
néhány példa.
Wilson amerikai elnök 1916-ban meghirdette 14 pontos békeajánlatát – igazságos békét ígérve, határok rendezését népszavazás
útján. A népszavazásból semmi sem lett, de
önkényesen új határokat húztak, új államokat
teremtve vagy a barátiakat megnövelve –
Magyarországtól önhatalmúan elszakított részekkel és 3.5 millió magyar rabszolgaságba
vetésével. Mindeközben ránk nem alkalmazták az etnicitás elvét – kettõs mércébõl!
– teljes terjedelemben a 6. oldalon! –
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