“Mátyásnak, a diktátornak mennie kell!”

A kitûnõ “ paralellogramma ”
a 14. oldalon

Dr. Drábik János:

Róma bukásának
igazi oka
a kamat volt
Az ókori Görögországban a pénzkölcsönzõk
a nyújtott hitelekért 36%, illetve ennél is magasabb kamatot követeltek. E követelésük biztosítékaként viszont az árutermelõ földmûveseknek
és kézmûveseknek zálogba kellett adniuk a vagyonukat. Ez azzal járt, hogy a parasztok elveszítették földjeiket, házaikat, munkaeszközeiket.
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Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja – teljes terjedelemben a 2. és 14. oldalon –
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

13.

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.

Köszönjük az árvizet, Uram!
Igen, nagy a víz. És ez gáz. Hiszen Európának
másra sem volt most szüksége, mint árvízre. Hiszen olyan jól élünk, hogy azt sem tudjuk hová
szórjuk a pénzünket. Most az árvízi védekezésre
szórtuk… Mit „szórtuk”? Lapátoltuk, és zsákoslag
dobáltuk gátakra, tankoltuk bele helikopterek üzemanyag tartályaiba, teába, zsíros kenyérbe, és mindenbe, aminek köze volt – van – az érvízhez. És
mert volt mit belelapátolni ebbe a katasztrófába,
úgy érzem, hogy ez a gazdasági válság csupán egy
uniós hisztéria, amelyet mielõbb érdemes volna befejezni…
A másik tanulsága e hatalmas víznek az, hogy
igenis, kell a katasztrófa Európának, és különösen
Magyarországnak. Mert mikor is nem hallottunk
ostoba és aljaskodó politikai szólamokat? A hó által okozott drámai napokban. Akkor is csend volt, s
mint most, annak a drámának az elején is megjelent
néhány gerinchiányos politikus, hogy lefotóztassa
magát, akkor is voltak mai szóval élve „fikázó”
szólamok az ellenzéki pártok részérõl, akkor is
hepciáskodott Gyurcsány, Mesterházy és a többi
hatalomba vágyó seggfej, de egyszer csak akkor is,
mint most, kuss lett, és szépen tette a dolgát min-

den ki. Mindenki, aki kicsit is adott magára.
Így van ez most is. Némelyik ellenzéki párt vezére megmutatja magát lapáttal, homokzsákkal a
kezében, Gyurcsány ugrándozott egy picit feltûnési viszketegségében a Margit-szigeten a homokzsákokon, majd elmondta, hogy bizony az árvízért is õ
a felelõs, de amikor látta, hogy a világon senki sem
foglalkozik a hülyeségével, eltûnt a balfenéken.
Vannak pártok, amelyek kifejezetten a tagság bõvítésére, toborzásra használják az árvíz tényét… de
legalább zsákolnak.
A harmadik tanulság ezekben a napokban az,
hogy a magyarnak kell a dráma, a szorongattatott
helyzet, s megpróbáltatás. Ez valamiféle genetikai
mazochizmus, hiszen ha nincs árvíz vagy hó, akkor
a Duna partjára csupán tüntetni, hõbörögni mennek
az emberek, különbözõ ostoba pártok zászlói alatt.
Amikor munkálkodhatna mindenki a természettõl
békén hagyatva, akkor megy a gyûlölködés, meg az
anyázás, az elégedetlenség, és a pártoskodásból
eredõ politikai anarchia. Most azonban víz van, és
ezzel béke is van.
(folytatása a 3. oldalon)
Stoffán György

A kurkuma,
a csodatevõ
por
(...) - A kurkuma hatóanyagai serkentik
a zsíranyagcserét (a súlycsökkenést is).
- Nagy mennyiségben fokozza a szervezet kortizol termelését, amely hatékonyan
csökkenti a szervezetben zajló gyulladásos folymatokat, mivel gátolja az úgynevezett leukotrién képzõdést (...)
– teljes terjedelemben a 16. oldalon –
• 2. oldal:
A Római Birodalom hanyatlásának oka
• 3. oldal:
„Mocskos oláh, büdös zsidó!” vs. Mt 5:44
• 4. oldal:
Önállóságra nevelés
• 5. oldal:
Ez alááshatja a házasságod!
• 6. oldal:
Kolumbán Sándor: Nyílt levél Bálint Gazdának
• 7-10. oldal:
19 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
A magyar nép kialakulásának története – 31. rész
12. oldal:
A legjobb gyógyszer...
• 13. oldal:
Nagymama mesél a szexrõl
• 14. oldal:
Mátyásnak, a diktátornak mennie kell!
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
A kurkuma, a csodatevõ por

