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Bayer Zsolt:

Rögeszmék
Kezdjük a végén. A tegnapi európai parlamenti vitában az utolsók egyikeként felszólaló Jacek Olgierd Kurski lengyel néppárti képviselõ így foglalta össze a dolgok
lényegét:
„Orbán úr, szeretnék bocsánatot kérni
öntõl azért, ami ebben a teremben zajlik.
Európa alapító atyái most minden bizonnyal forognak a sírjukban.
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Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

– teljes terjedelemben a 2. oldalon –

15.

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.

Légnyomás az “ejrópunióban”
Gyermekkoromból emlékszem néhány, a háborúból visszamaradt légnyomásos hülyére. Az egyikük, a Lövõház utcában, vigyázzmenetben, kart
lendítve trappolt végig éveken keresztül a Fény utca és a piac melletti Kuhár néni féle trafik között,
hangosan énekelve a német és a nyilas katonadalokat. Teljesen hülye volt, így senki nem bántotta,
noha a kocsmákban akkoriban a Székely himnusztól a Krasznahorka büszke váráig minden tiltott
volt… és aki eme dalok éneklésére vetemedett akár
részegen, akár józanul, azt az éppen akkor és ott
ügyeletes spicli már vitette is.
A másik légnyomásos hülye, egy pap, vagy teológus volt, aki a Margit körúton, a volt Flórián Kávéház mellett (Ma talán fodrászat a Ganz utca és
a Margit körút sarkán a kanyarban) járdán üldögélt
és folyamatosan misézett. Latinul, hibátlanul
mondta a mise szövegét (hiszen akkor még nem
kapta meg az Egyház a II. Vatikáni Zsinat által terjesztett súlyos és mára végzetesnek látszó modernizálási fertõzést). Viszont egy valamit senki nem tudott belõle kicsikarni. Az átváltoztatás szövegét és
az Úrfelmutatást. Hiába ígértek neki pénz, ételt, po-

font azért a néhány szóért, a szerencsétlen arra
nem volt hajlandó. Ilyenkor azt hajtogatta: - „az
nem vicc… azt nem lehet!” Tehát, a hülyének is
volt egyfajta korlátja, volt valami, amit tisztelt,
amibõl még hülye létére sem csinált közröhejt,
amivel nem gúnyolódott.
Miért is jutott mindez az eszembe? Mert a magyarországi társadalom és a pártok, valamint az
„elit”, azaz az ellenzéki politikai söpredék körülbelül ezen a szinten van, illetve ezeknek a hülyéknek
a szellemi szintje alatt… jóval. A magyarországi
magyar társadalom olyan, mint a légnyomott, aki
az „átváltoztatásból” is képes - minden lelkiismeret
furdalás nélkül - cirkuszt csinálni… bemutatni,
hogy röhögjenek rajta, hogy sikere legyen. Hiszen
nagy pénz van a cirkuszban, és nem is kell sokat
tenni ezért a nagy pénzért, csak bohócot csinálni a
legszentebbõl: – ezeknek a mai ellenzéki szociálliberális politikusoknak az esetében a Hazából, a
Nemzetbõl, az erkölcsbõl.

A Tavaresjelentés
igazi értelme

A Tavares-jelentés egy közönséges puccs
(kísérlet). Ezt kell keményen kimondani s
nem olyan elvont szót használni erre a trükkre,
hogy az ‘felülírja’ az EU alapokmányát. Ezt az
utóbbi kifejezést kevesen értik meg, ha a jelentése (burkoltan) ugyanaz is. Az értelme ennek abban van, hogy egy alkotmányellenesen becsúsztatott, de többségi szavazással
mégis jóváhagyott teljesen új politikai-ideo(folytatása a 3. oldalon)
Stoffán György lógiai szervezet...
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