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A rendõrség Köves Slomo budapesti
fõrabbit kérdezi Szörényi Levente meglepetésszerû eltûnése kapcsán.
Slomo így vall:
- Magunk sem értjük, mi történt. Amikor Alföldi Róbert, megbízott szertartásmesterünk Szörényi Leventén - saját
kérésére - elvégezte a körülmetélést...
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja
– teljes terjedelemben a 6. oldalon –
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

20.

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.

Csak a zsidó gyerek halála tragédia?

– Holocaust projekt - ostobán... –
„A román bement a házba, köszönés helyett
agyonlõtte az öregembert, majd az asszonyra fogta a
fegyvert. Nem érdekelte, hogy az ölében ott ül egy
apró ember. Eldördült a puska, a gyermek fejébõl és
az asszony mellébõl ömleni kezdett a vér. Még egy
pillanatig tartotta az asszony a gyermeket, majd keze
elernyedt, a gyerek véres, élettelen teste koppant a
földön, és az asszony is ráesett. Az oláh elégedetten
fordult ki, és indult a másik ház felé, ahol társai már
elvégezték a gyilkolást. Csak rabolni kellett… hullákat rabolni, s félre rúgni a kisgyermekek mozdulatlan
testeit. Erdély immár román… akárcsak a stílus,
amellyel elfoglalta az új fõhatalom. A román fõhatalom.”
„Az iskola udvarán sorakoztak a gyerekek. Nem
volt zsivaj. Reszkettek a félelemtõl, mert ismerték, tudták, hogy milyen a szerb. A nagyobbak sem szóltak
semmit, de a megvetés, az undor kiült az arcukra. Az
új igazgató szerbül szól hozzájuk, amit kevesen értettek. Az egyik nagyobb fiú közbevágott: - Igazgató úr,
mondja magyarul Mi nem értjük a maga nyelvét. Az
igazgató megnézte magának a gyereket és szerbül
folytatta… (…) a fiúk közül kettõt a Dunából fogtak ki,
a másik négyet halálra verve találták meg a ligetben.”

Sok helyen volt hasonló terrorcselekmény a gyermekek ellen Trianont követõen. Szlovákok, románok,
szerbek, de még osztrákok is követtek el hihetetlen
aljasságokat a magyar gyermekek ellen, mert a magyar gyermek a magyar jövõ záloga volt az elszakított
területeken, és ezt a zálogot meg kellett semmisíteni.
Egyes statisztikák szerint mintegy hetvennyolcvan ezer gyerek halt meg - közvetlenül vagy
közvetve - Trianon miatt. Hasonló számok jelennek meg a gyermekáldozatokat illetõen, amikor a
második világháborúról beszélünk, de a kommunista hatalom a kezdetektõl szedte gyermekáldozatait, egészen az 56-os megtorlásokig.
Számoljunk csak tovább… amikor egy ország felnõtt lakosságát terrorizálta a kommunista diktatúra,
Rákosi Mátyás vezényletével, akkor hány gyermek
nyomorodott meg lelkileg és testileg, hány gyermek
halt bele e rákosisra terrorba? Milliós számot kapunk, ha 1914-tõl napjainkig a történelem tükrében követjük a magyar gyermekáldozatok történetét.
(folytatása a 3. oldalon)
Stoffán György

Jobbágyi Gábor

Alföldi Róbert
jogsértései
Idõs újságírók mondják ifjú kollégáiknak,
ha nagyon ingerültek lesznek egy esemény
miatt, ne írjanak róla azonnal, várjanak egykét napot, amíg lehiggadnak. Én egy hetet
vártam Alföldi Róbert augusztus 20-i István,
a király bemutatója után. Lehiggadni ugyan
nem tudtam, de egyetértve mindazzal, ami
eddig megjelent a lapban Alföldi rendezésérõl, én most jogi szempontok szerint elemzem
a történteket.
– teljes terjedelemben a 6. oldalon –
• 2. oldal:
Stoffán György: Papgyilkosság
• 3. oldal:
Bakay Kornél: Egy szétmállott nemzeti ikon
• 4. oldal:
A virtuális nevelés veszélyei
• 5. oldal:
A nõnek lenni, de hogyan?
• 6. oldal:
Bogár László: Tudták, merték, tették…
• 7-10. oldal:
19 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
A magyar nép kialakulásának története – 38. rész
12. oldal:
Boriszka, egy indigógyermek a Marsról
• 13. oldal:
Pszichés eredetû merevedési zavarok
• 14. oldal:
Nemzeti amnézia, Horn Gyula ügyben (is)…,avagy
emléktábla a falon…
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
A migrén okai és legjobb kezelési módjai

