A télfa nevû tréfa...

“Az idei durvasági rekordot Brüsszel tartja azzal, hogy a Grand Placeen nem állították fel a város karácsonyfáját, hanem egy 25 méteres úgy nevezett „elektronikus télfát” építettek helyette” — a 2 . o l d a l o n

Ostoba
taknyosok…
avagy
„egyetemista
tüntetés”
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Szívesen írnék nyílt levelet a kommunisták és
liberálisok által felhergelt hülye gyerekeknek (tüntetõ egyetemisták), de mert az egyetemisták 75
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja %-ának szövegértési problémája van, és többnyire
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!! csak szótagolva tud olvasni, nem teszem meg.
Ugyanis ez a 75 % van most az utcákon. A 25 %
XXIV. évfolyam • Idõszak: 2012. december 29. – 2013. január 12.
pedig tudja, mirõl van szó, így nekik nem kell levelet írnom…
Megjelenik kéthetente – 16 oldalon • Ára: 2,50 új lej

1.

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
(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.

– teljes terjedelemben a 3. oldalon –

Ünnepek és évbúcsúztató
Ünnepelnék én bizony úgy, ahogy valamikor régen, amikor jobb világot éltünk. Nem csak anyagilag,
hanem erkölcsileg is. Ünnepelnék, ha nem kellene
fel-felkapnom a fejemet a magyar-és keresztényellenes kirohanásokra, amelyeket a rádió, a lapok és a
TV is úgy önt magából, mint az Etna vagy a Vezúv a
lávát egy-egy kitörés alkalmával. Ünnepelnék, ha a
világ kereszténységét nem valami õrült gyûlölködés
venné körül, az EU-t is beleértve.
Néhány éve a zsidó riporter félrészegen, szenteste
úgy nyilatkozott a Tilos Rádió hullámhosszán, hogy
„kiirtaná az összes keresztényt”. Az eszelõs társadalom és az akkori kormány, a keresztény és zsidó egyházi vezetõk lenyelték ez a békát… Természetes
volt… - nekik. Mi lett volna, ha egy keresztény rádióban ugyanez hangzott volna el a zsidókat illetõen?
„Kiirtanám az összes zsidót”… Világégés. Rettenet.
Tiltakozás jobbról, balról, feljelentés, letartóztatás,
kerékbetörés és minden, ami ilyenkor történni szokott ebben a kis, az Arschloch takarítás, a megfelelni
akarás mûvészetében élenjáró Magyarországban.
Igen, addig ez volt a legdurvább aljasság, amit egy
zsidó riporter elkövetett az éteren keresztül a magyarországi keresztények ellen – szenteste, minden következmény nélkül. Zsidóságát õ maga hangsúlyozta, tehát említésre méltó tényként kell kezelnünk. S ezt
azért nem kellene elfelejtenünk.
Minden évre, minden napra, minden pillanatra jut
egy-egy efféle arcul köpésünk, s most amikor karácsony van, sokszorozódnak ezek a provokációk. Eddig azt gondoltam, hogy csak egy bizonyos összeférhetetlen kör az, amely zsidónak nevezve magát mindkét felet – a zsidót is és a magyart is - provokálja,
idén azonban rá kellett jönnöm, hogy sokkal komplikáltabb és szomorúbb a helyzet ennél. A középen ál-

ló magyar keresztény embert igyekeznek megalázni
és szóra bírni azok a provokatõrök, akik minden eszközzel a békétlenséget és a demokrácia leplébe burkolt társadalmi ellenségeskedést szolgálják, éltetik,
generálják.
Igaz, mindkét oldalon vannak ilyenek, csak az a
baj, hogy a zsidók oldalán nincs más, nincs jobb,
nincs bölcsebb, békét akaróbb réteg. Miért is mondom ezt? Mert kaptam egy meghívót a Hanuka ünnepségsorozatra, amely önmagában szép gesztus
volt. Ám a vendégek listáját végignézve megalázó és
inkább sértõ, mint békekeresõ, együtt ünneplõ rendezvényre hívtak… hiszen a gyertyagyújtás vendégei
között ott láttam Heller Ágnest, a magyarokat vádoló, a magyarokról a nemzetközi sajtóban arcátlanul
hazudozó filozófust, Székhelyi Józsefet, aki a Magyar Himnusszal gúnyolódott, Fischer Iván nevét,
Zoltai Gusztávot… aki a zsidó-magyar ellentét generálásának fõatyamestere, s magyargyûlölete éppen
olyan maradt, mint amikor a munkásõr egyenruhában
feszített.
Olyan rendezvénysorozat volt ez, mintha Erdõ Péter egy karácsonyi rendezvénysorozatra meghívta
volna Vona Gábort, Novák Elõdöt és a Jobbik „díszzsidaját”, az újságíróvá avanzsált keresztállító R. Pétert, vagy az izraeli hadsereg volt zsidó katonáját, a
Kurucinfón megrendelésre hazug cikkeket publikáló,
saját népe ellen írogató H. Józsefet, valamint Szálasi
még élõ rokonságát, hogy együtt énekeljék a „Fel
nagy örömre, ma született” címû Gárdonyi Géza szerezte karácsonyi dalt. Igaz, ez esetben a magyar katolikus egyházfõ rettenetes antiszemitizmusáról szólt
volna a világsajtó napokon keresztül…
(folytatása a 3.. oldalon)
Stoffán György

Bayer Zsolt:

Kultúrkampf
2012. december 18.
Magyar Hírlap – Álláspont
Két évig keresték a fogást a kormányon a
„demokratikus ellenzék” alakjai, vezetõi,
funkcionáriusai és a hátterükben meghúzódó
kétes egzisztenciák. Két év elteltével az igazából soha véget nem érõ kultúrkampfban találtak megoldást, továbbá visszahívták a
megfejthetetlenül undorító moral insanityt,
Ron Werbert (õrá nem vesztegetünk több
szót.).
A lényeg ugyanis a kultúrharcban rejtõzik.
S e kultúrharc eleme minden, ami az elmúlt két hétben történt.
– teljes terjedelemben a 2. oldalon! –
• 2. oldal:
Bayer Zsolt: Kérdések
• 3. oldal:
Ostoba taknyosok… avagy „egyetemista tüntetés”
• 4. oldal:
Nem eszik a gyermekem!
• 5. oldal:
Ismerõs ez az érzés?
• 6. oldal:
Kik támadják Magyarországot és miért?
• 7-10. oldal:
23 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
A magyar nép kialakulásának története – 19. rész
12. oldal:
Melyiket a kilenc közül?
• 13. oldal:
Szex nélkül évekig
• 14. oldal:
Mégis van pénzük a magyaroknak?
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
Az Európai Idõ falinaptára a 2013-as esztendõre

