Székely nép vagy székelyföldi magyar kisebbség?

Borsos Géza vitaindítója
a 2 és 6. oldalon

“Menõ” zsidók
rólunk

2013

VAJON HOL VONHATÓ MEG A GYALÁZKODÁS, A GYÛLÖLETKELTÉS HATÁRA? Ha zsidókról van szó, akkor sehol.
Még akkor sem, ha minden állításuk szemen
szedett hazugság! Ám ha nekünk magyaroknak nem tetszik valami, ami zsidókhoz köthetõ, azonnal antiszemitizmust kiáltanak.
Ha netán mi, keresztények, egymást dicsérjük, és még szeretjük is, az már kódolt zsidózás. Ezt híjják manapság demokráciának...
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja
– teljes terjedelemben a 14. oldalon –
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

4.

Kedves Olvasóink! Nyomdaváltásra és
3 év után kisebb áremelésre kényszerültünk. Megértésüket kérjük – abban a
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. reményben, hogy kitartanak mellettünk!!!
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Patkányinvázió – és Werberjugend
Mint a patkányok a lyukból, elõjöttek ismét a régi
ország rontók. Azok, akik eladták, elárulták a nemzetet,
el a hazát és el mindent, ami érték, magyar és keresztény. Bajnai, akinek a mûködése során, sokak szerint
nem volt más választásuk, mint a kötél, hiszen mindenük odaveszett egy olyan cég szélhámos és aljas ügyletei miatt, amit büntetni kellene… egy demokratikus
jogállamban. Magyarországon nem! Gyurcsány, akinek
miniszterelnöksége alatt a legaljasabb terrorcselekményt követte el kormány a nemzet ellen 1956 óta: lövetett a népre. A békésen ünneplõkre. Ezt büntetnék egy
demokratikus államban. Magyarországon nem! A nemzet egyesítésének erõtlen próbája elõtt hazudoztak és lehordták mindennek a határon túli magyarokat, s Gyurcsány ma is azt vallja, hogy a kettõs állampolgárságot
ellenzi… stb… Minden mozgásban van, mint a higany,
amely végül összeolvad. A cseppek megtalálják egymást… ez a higanynál természetes… más anyagoknál
eddig nem volt az.
És ez a felelõsségre nem vont ócska csürhe, most ismét ringbe száll, s mint tették 2002-ben, most megint a
fiatalságot vonják be aljas és ostoba, embertelen és ördögi játékukba. Olyanokkal árultatják el a hazát és a
nemzetet, akiknek fogalmuk sincsen, hogy mit tesznek,
csak tetszik nekik, hogy hatalmasnak tartott pénzekért,
még fontoskodhatnak is, sõt, a TV-ben is elmondhatják
azt a véleményt, amiért a megrendelõk busásan fizettek… Iroda, plakátok, minden van, ha a politika szolgá-

latába állnak saját problémáik égisze alatt. Mert õk nem
tanulni, hanem balhézni akarnak. Õk elvárják az ingyenes oktatás bevezetését, de semmit nem tesznek érte.
Munka? Felelõsségtudat? Minek, amikor a szocialisták
tanácsadója, mindent fizet…
Drámai kampány kezdõdött most, hiszen a hatalom,
a nemzetközi pénzvilág finanszírozta hazaárulás ma nagyon jó üzlet volna. És ezért a pénzért mindent érdemes
elkövetni. És el is követik. Csakhogy eközben egyre kevesebben érezzük magunkat otthon… Nincs törvény,
amely megakadályozhatja ezt népellenes gyurcsányista
mozgalmat, ezt a hazugságáradatot, ami körülvesz bennünket. Idegenben vagyunk saját hazánkban, mert nem
látjuk, hogy a MAGYARságért bárki szót emelne.
Én hiszek a kormánynak, s ellenzek minden jobboldali széthúzást. Ám azt is meg kell mondanom: úgy látom, hogy a kormány egyszerre szeretne szûz maradni
és kurvává válni. Nem lehet elhallgatni bûnöket és a bûnözõket, nem lehet hagyni, hogy a szolgáltatók tovább
lopjanak, de azért engedjenek is kicsit… úgy tíz százalékot a havi rezsibõl. Igaz, a fogyasztó a de facto fogyasztás kétszeresét fizeti, annyi mellékes apró fizetnivaló van a számlában… ez is egyedi és csak nálunk lehetséges. A villanyszámlában Kapolyi elvtárs extraprofitját is felszámolják.
(folytatása a 3.. oldalon)
Stoffán György

Werberizmus
magyar módra
Minthogy létezik barbarizmus, úgy annak fokozott változata a Werbe rizmus is létezhet. Ez, az emberi aljasság és a mélységes gyûlölet kevercse,
amihez sok negatívum társul, el egészen a nemzetrombolásig és az önpusz tításig. A jelenség, mint a fertõzés megjelent minden politikai oldalon, civilszervezetben, s már az egyházak berkeiben is. Tehát nem csak ott, ahol de
facto maga Ron Werber, a feltehetõleg nemzetbiztonsági kockázatot jelentõ
botrányszakértõ, izraeli állampolgár osztja a tanácsokat egy lepusztult és
gyilkos múltú politikai söpredéknek, azaz egy olyan pártnak, amely szellemi
és érzelmi tápláléka Szamuely Tibor, Kun Béla, Ságvári Endre, Rákosi Má tyás, Gerõ Ernõ, Kádár János, Nagy Imre… és sorolhatnám .
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