Igazság Napja – tolvajok évadján... —

a 2., 3., 6. oldalon

Befolyásos izraeli
rabbi a zsidók
ellenségeinek
elpusztítására
szólított föl!

2012

Ovadia Joszéf rabbi, a kormányzati pozíciókat is betöltõ izraeli ultraortodox Sasz párt
alapítója és vallási vezetõje felszólította a zsidókat: imádkozzanak a zsidó nép ellenségeimindenekelõtt Iránnak és a HezbollahAz Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja nek,
nak a pusztulásáért. Vajon várható-e az izraLapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!! eli kormány, a magyarországi “jogvédõk”,
politikai pártok, a Hit Gyülekezete, Köves
XXIII. évfolyam • Idõszak: 2012. szeptember 8. – 2012. szeptember 21.
Slomó, Feldmájer, Zoltai és más zsidó vezetõk
Megjelenik kéthetente – 16 oldalon • Ára: 2,50 új lej
6 4 2 3 6 1 4 0 0
elhatárolódása?
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.

19.

„Büdös, de jól érzi magát… – mint
Szalay Ferenc a sportbizottságban”
Sok marhaságot hallottam - fõleg az elmúlt ünnepi napokban - állami vezetõktõl, politikusoktól,
akik egymást túllicitálva méltatták hülyénél-hülyébb megállapításokkal az országalapító királyt,
Szent Istvánt. Azonban nem volt számomra furcsa,
hiszen, a politikus azzal, hogy hivatalt kap, a nép
megválasztja, még nem lesz tudós és bölcs. Elmondja a botorságokat, örül, hogy a tömeg elõtt
beszélhetett, hogy megtapsolták, hogy körbefényképezték, s ezeket a fényképeket még az unokája
is mutogatja majd, s hazamegy, mint aki jól végezte a dolgát. Ebbõl állt augusztus huszadika, s ebbõl
áll már nagyon régen. Hol ilyen, hol olyan színben
mutatják be a nagy királyt, akirõl ma már semmit
nem tudunk, eme ünnepi túlbuzgóságok miatt és
okán, no meg a pártok "sokszínûsége" folytán. De
ez ebben a társadalomban már nem baj, ma már
nem számít. Hiszen, a társadalom maga választja
meg négyévente tükörképét, azaz a politikust. Az
ünnep pedig ünnep marad, a hülyeség pedig pártállástól függetlenül hülyeség marad…
Azonban, az ünnep után hallottam a legnagyobb politikusi marhaságot egy "szakpolitikus"
szájából. Olyat, amilyet még Gyurcsány elmebeteg magyarázataiban sem hallottam az elmúlt
nyolc esztendõben, de ami a magyar történelemre
és a magyar mentalitásra a jellemzõbb. Az esti híradóban arról beszéltek, hogy a mindennapos tornaóra sok egyéb mellett milyen hátrányokkal, elõ
nem készítettsége miatt milyen problémákkal jár.

A Fidesz szakpolitikusa Szalay Ferenc Meghökkentõ, a gyerekek számára is furcsa és nevetséges,
ám meglehetõsen cinikus és ostoba magyarázatot
adott: - "Lehet, hogy a gyerekek kicsit büdösebbek
lesznek, de legalább jól érzik magukat…"
Felkaptam a fejemet ezen a bölcsként nem igazán értelmezhetõ ostoba és nagyképûen cinikus
politikusi hozzáálláson. Igaz, ez nem csak politikusi, de amolyan buta, elfogult sportolói megjegyzés… amit a mai gazdasági és erkölcsi helyzetben
egyetlen meggondolt és értelmes, magára valamit
is adó politikus nem engedhet meg magának.
Ugyanis az átfogó oktatási és nevelési törvény
egyik passzusáról beszélünk, s ez a passzus bizony
rengeteg problémát vet fel. Nincs elég tornaterem,
nincs tisztálkodásra alkalmas hely, a tanórák beosztása is meglehetõsen kérdésessé válik, pedagógiailag megkérdõjelezhetõ, hogy szükséges-e a
mindennapos testnevelésóra. Ezek mellett a kérdések mellett ott van a felszerelés (tornacipõ, dressz,
nadrág…) kopása által a családokra (fõként a több
gyermekes családokra) háruló plusz költség, s akkor még nem beszéltünk a tudásról, arról, hogy
sok tantárgy közül talán a torna lett volna az utolsó, amelynek az óraszámát emelni kellett volna.
Ugyanis a tornától csak dekoncentráltabb lesz az
amúgy is leterhelt gyerek.

A Székely Mikó Kollégium épülete –
az “újratolvajlás” egyik célpontja...

A Székely Nép
helye a magyar
nemzet
testében

Joó Tibor írta1939-ben: „A magyar nemzetet
nem a vér, nem a nyelv, nem az államiság teremtette meg , hanem egy merõben szellemi tényezõ.”
A 2010. évi XLV. Törvény a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételrõl szól. 3. paragrafusa kimondja: „A Magyar Köztársaság Országgyûlése kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és
közössége része az egységes magyar nemzet n
ek…”
(folytatása a 3.. oldalon)
– Borsos Géza József írása teljes
Stoffán György
terjedelemben a 2-3. oldalon! –
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