Aki székelynek selejtes, embernek is hulladék!

Horváth Alpár írása József Attila
merénylõjérõl – a 3. és 6. oldalon
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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 –

18.

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.

In memoriam Csatáry doktor
Végtelenül aljas világban élünk… amely erkölcstelen is, és minden ízében hazug. Hiteltelen minden hivatala és minden törvénye. Vizet prédikálnak ebben a világban és bort isznak azok, akiknek példát kellene mutatniuk. De nem mutatnak példát… – illetve mégis.
Rossz példát mutatnak! A történelem alját, mocskát éljük, és bár alig hihetõ, mégis azt mondom, hogy mindezt a visszásságot maga az európai államokban alkalmazott római jog és annak mai vadhajtásai hagyták
ránk. Mert maga a római jog egy korrupt és politikailag
ingatag államrendet feltételez, hiszen effélében fogant.
S ha nem ilyen ingatag az állam rendje, a római jog azzá teszi! Ez látjuk ma, mindennapjaikban! Mert igazság
a mai joggyakorlatban nincs. Statisztikák vannak, büntetés van, de igazságszolgáltatás és bírói felelõsség, a
bírók felelõsségre vonásának lehetõsége egyelõre nincsen.
A jogi pálya mára a társadalomban lenézett és megvetett, csaknem a bûnözés egyik alternatívájának tartott
pályává vált, így ez egyben a bizonyítékom is arra, hogy
a római jog minden társadalmi bajunk rákfenéje, mert
messze áll az igazságtól, és a bíráknak olyan szabadságot ad, amellyel büntetlenül visszaélni is lehet. Hiszen
ebbõl eredeztethetõ a ma használatos jogrendszer,
amely ugyan a joggal és az igazsággal köszönõviszonyban sincsen… de cserébe embertelen és bárkit tönkre tehet, s közvetve bár, de gyilkosnak is nevezhetõ… mert
amit ma jognak nevezünk, az nem más, mint a kisstílû

bosszúállások intézményrendszere. Néhány nagy gazdasági és egyéb köztörvényes bûncselekményt leszámítva a bíróságokat ma a társadalom a bosszúállásra,
néhány hamis tanúval, ismerõssel, ügyvédek bírósági ismeretségével mások tönkretételére használja. Teheti, hiszen a józan mérlegelés és a törvények betartása helyett
egyre nagyobb teret kap a bíróságok önállósága, amelyet de facto a bírók önkényes önbíráskodásának lehet
nevezni. Szétesett az igazságszolgáltatás ama néhány
még megmaradt darabkája is, amelyeket a kommunista
gyilkos bíróságok idején nem sikerült teljességgel megsemmisíteni.
Mert mit is láttunk a sok apró-cseprõ bosszúálló
tyúkperen kívül gyors egymásutánban immár kétszer is?
Jön egy külföldi feljelentés egy békésen éldegélõ
öregember ellen, amely feljelentés szerint az 1944-ben
az akkor „három éves túlélõ” felismerni vélt, és még az
egyenruhájára is emlékezett… még ha rosszul is. Igaz,
az agg „náci háborús bûnös” ellen semmilyen de facto
bizonyíték, corpus delicti nincsen, nem volt, és más országoktól megkapott nyomozati anyagok is ártatlanságát bizonyítják, az ügyészség nemhogy nem zavarja el a
vádaskodót, de helyt ad a feljelentésnek, vizsgálódik…
azaz, szépen lassan megöli a megvádolt öregembert!

A
teljesítmény
és a szorongás

Egész társadalmunk a jutalmazás és
büntetés rendszerére épül, úgy gondoljuk,
bármely életkorban teljesítményt csak így
lehet kihozni bárkibõl. A gyerekeket már
kicsi kortól hol egy jutalom kilátásba
helyezésével, hol fenyegetéssel próbáljuk
rendrakásra, tanulásra, jó szereplésre
(folytatása a 2. oldalon)
motiválni.
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