Nyílt levél a román miniszterelnök-helyettesnek!

Izsák Balázs, SZNT-elnök
nyílt levele ... – a 2. oldalon

Az alma nem esik
messze a fájától –
fõleg, ha eleve
rohadt...
Bill Gates apja volt a legnagyobb abor tuszgyár igazgatója
Bill Gates évek óta pénzeli a Planned Parenthoodot, amelynek vezére egykor saját apja,
William H. Gates volt. A Microsoft elsõ emberérõl köztudott, hogy a népességszabályozás
egyik legjobb eszközének az abortuszt tartja.
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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 3. oldalon –

16.

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.

Tartsuk be a szabályokat!
Több helyen olvasható a neten, hogy a magyarok ezrével jelentik fel egymást ma is. Adóhivatalnál, rendõrségnél, önkormányzatnál… mindegy,
csak feljelenthessen. Ha valakinek két forinttal
többje van, máris számíthat egy jó zaftos feljelentésre, és járhat hónapokon keresztül az õt vizsgáló
hivatalnokhoz, s a stressz miatt akár infarktust vagy
rákot is kaphat. Ez utóbbi hatásokkal azonban sem
a feljelentõ, sem a hivatalok nem foglalkoznak.
Csak jön a baj és a feljelentett hozzátartozói elõbbutóbb megküldik az eljáró hatóságnak a halotti
anyakönyvi kivonatot… mert ez Magyarország, és
itt a feljelentõsdi egy genetikai sérülés eredménye
lehet, amit végigkövethetünk a magyar történelem
évszázadain keresztül. A hazaárulás, a feljelentõsdi, a másik embernek keserûség okozása, a másik
ember lelketlen kirablása, munkájának meg nem fizetése… mind-mind, megannyi emberi aljasság,
amely megmagyarázhatatlanul ott bujkál a magyar
társadalomban, s rányomja a bélyegét a mindennapokra épp úgy, mint a politikai életre, a törvénykezésre, a bíróságok sokszor ostoba és az igazságtól
távol álló döntéseire. Mert a magyar társadalom
nem nemesedik, hanem rothad. Rothad a gazdasági
problémák miatt, a középvezetõ döntéshozók okta-

lansága okán, és persze az emberi kapzsiság következményeképpen. Majd’ tízmillió magyar állampolgárból kettõ követi azt az utat, amely a nemzetet még megmentheti a végsõ pusztulástól, amely
világosan látja, hogy a hazaárulás és a hazaárulók
merre tartanak, s amely megvédené, ha tudná a hazát és a nemzetet. Ám erre képtelen, mert a haza és
a nemzet nem engedi megvédeni magát a jelenlegi
Magyarország határain belül. Mert a jelenlegi határokon belül élõ, ostobán gondolkodó és hit nélküli
csaknem nyolcmillió azt gondolja, hogy Bajnai
Gordon, Mesterházy Attila, Gyurcsány Ferenc
vagy éppen Vadai Ágnes szolgálja a nemzetet… illetve nem is a nemzetet, hiszen a nemzet fogalma
számukra semmit nem jelent. Õk világpolgárok, s
akkor örvendeznek, ha Magyarország végleg eladósodik, ha az európai liberálisok és baloldaliak
– 1. –
rabszolgákká alacsonyítanak minden magyar állampolgárt, s ezek a primitív elemek egytõl egyig
Forrás: http://hunveerfarkas.blogspot.hu/2012/03/
gyûlölik azt, ami magyar, ami keresztény, ami egy
*
négyezer éve kipróbált és bevált családmodellt kö- hungarian-homeless-army.html
(*A “hunveerfarkas.blogspot.com”-blogot
vet…
(folytatása a 3. oldalon)
azóta már eltávolította a hatalom!!!)
Stoffán György
– teljes terjedelemben a 14. oldalon –

Hungarian
Homeless Army
(“Magyar
Hajléktalan Hadsereg”)
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