A világ nem lesz örökké csótánymennyország!

A 2., 3. és
6. o l d a l o n

“Wass Albertnek
meg vannak
számlálva
az évei”
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Hajmeresztõ szimpóziumot szervezett kedden az
MTA. A nemzeti konzervativizmus irodalomszemlélete c. egész napos konferencia célpontjai a hungarista,
még a tájleíráshoz is tehetségtelen, indiánregényeket
író Wass Albert, a sznob, olvashatatlan, irodalmi Nobel-díjra érdemtelen Tormay Cécile, a valamennyire
tehetséges, de vérgõzös, szélsõséges, antiszemita
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja Szabó Dezsõ, és a leggyengébb láncszem, a keverék
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!! fajú székelyeket tisztának hazudó Nyirõ József voltak.
Beszámolónkból nem csak az derül ki, miért nem keXXIII. évfolyam • Idõszak: 2012. november 17. – 2012. november 30.
rülhetnek be ezek a szerzõk az általános iskolai és
Megjelenik kéthetente – 16 oldalon • Ára: 2,50 új lej
gimnáziumi tankönyvekbe, hanem hogy miért kell félAz 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 ni a bocskaiba öltözött kisiskolásoktól.
– teljes terjedelemben a 2. 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.

24.

Emlékezés december 5-ére
Hölgyeim és Uraim!
Minden esztendõben megemlékezünk 2004. december 5-rõl. Minden évben elgondolkodunk azon,
mi volt ennek a nemzeti traumának, egymás ellen
fordításnak az értelme, és akik kitalálták, akik népszavazást indítottak azért, hogy a referendum megtörténhessék, kiknek az utasítását követték. Hiszen
már a gondolat megszületésekor világos volt, hogy
egy kommunista diktatúrában – mert ne felejtsük el,
hogy akkor az volt! -, egy elnemzetietlenített és hazugságokkal félrevezetett társadalommal nem lehet
célt érni. Az is világos volt már a kezdetekkor, hogy
a Trianonban szintén hazugságok által elcsatolt területeinken élõ magyarság magyar állampolgárságát
nem holmi népszavazással kell és lehet visszaadni,
hanem egy majdani magyar kormány és parlament
döntése által. Akik szervezték és gyûjtötték az aláírásokat, azok mindezt tudták és azzal az ostoba válasszal vágtak vissza a józan ellenérvekre, hogy „legalább meg kell próbálni”… Hiába mondtuk, mondták oly sokan, hogy a nemzet lelkével nem lehet próbálkozni, egy alapvetõen vesztett népszavazásba
nem szabad belefogni. Más volt a parancs, amit végrehajtottak azok, akik végül az OVB döntésének
megfelelõen annak örültek, hogy mégis – a józan érvek ellenére – lesz népszavazás.
Igen ám, a népszavazás idõpontját kitûzték, de a
megvalósításra nem voltak tervek, kidolgozott
ügyintézés. A kommunista és liberális hazátlanok
pedig azt sulykolták a nemzetbe, hogy ha az elcsatolt
magyar területek magyar lakossága megkapja a magyar állampolgárságot, akkor 22 millió román fog

átjönni Magyarországra dolgozni, elvéve a még
meglévõ munkahelyeket… A liberálisok és a kommunisták minden lehetõ hazugságot bevetettel a cél
elérése ellen. A nemzetárulás egyik történelmi iskolapéldája volt az, amit Kovács László, Gyurcsány Ferenc, Kuncze Gábor és a többi politikus
tett.
Amikor tudtuk, hogy lesz népszavazás, természetesen annak a gyõzelmére, a részvételre és az igen
szavazatokra igyekeztünk a társadalmat rávenni. Így
sokan – fõleg ellenségeink közül sokan - ránk sütötték, hogy az aláírás ellen, de a népszavazás mellett
voltunk… Igen ez így volt, csakhogy az általam
most elmondott okokat senki nem említette. De nem
is ez a lényeg… A népszavazás megtörtént, és a szavazófülkében voksát leadó magyar társadalom
egyértelmûen az elcsatolt magyar területek magyar
lakosságának magyar állampolgársága mellett döntött. Nem feledhetem el soha a népszavazás estéjén
látott képet, a TV képernyõjét… - a mai Magyarország egésze narancssárga volt… ami azt jelezte,
hogy akik elmentek szavazni igennel szavaztak.
A végeredmény azonban gyászos lett a választási
törvény értelmében. A résztvevõk száma nem volt
elegendõ, így a referendum érvénytelen lett. (Megjegyzem, hogy hasonló arány volt az unióba való belépésünk népszavazásánál is, ám azt mégis érvényesnek ismerte el a politika… mert a politika azt ismeri el érvényesnek, ami számára elõnyt, céljai
megvalósítását szolgálja.)
(folytatása a 3.. oldalon)
Stoffán György

Fotó: Dezsõ Tamás

Kövér kutyából sem lesz nemzeti szalonna!

Magyar
Országgyûlésnek
zsidó fõigazgatót!
Kövér antiliberális álarca is
a porba hullt
Simicska és Széles szegény emberek. A
Fidesznek nincs sajtója. Akinek kételye
van, vegye elõ a kormányt támogatók lapjait. Vagy keressen azok portálján. Vagy
nézze e két “derék” milliárdos televízióit,
és hallgassa rádióit. Egy sovány híren kívül ezeken nyoma nincs annak, ami az elmúlt napokban az elsõ számú beszédtéma
volt a dühtõl felrobbanó fideszbirka táborban.
– teljes terjedelemben a 6 oldalon! –
• 2. oldal:
Szorgoskodnak-buzgolkodnak a hazaáruló zsidók
• 3. oldal:
Így hazudik Lendvai Pál
• 4. oldal:
Hol sírjaink domborulnak...
• 5. oldal:
Állandóan nassolna?
• 6. oldal:
Stoffán György: Halottak napja…
• 7-10. oldal:
23 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
A magyar nép kialakulásának története – 16. rész
12. oldal:
Örüljünk mások sikereinek!
• 13. oldal:
Sosem volt még orgazmusom. Bennem van a hiba?
• 14. oldal:
A rendszer összeomlott, meghalt!
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
Hisztaminhorror – 2/1.

