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Aki a magyar nép
kollektív bûnösségét
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Rákosi terrorrendszere zsarnokibb
volt Szálasiénál
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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!!!

– Lovas István Facebook-os bejegyzése a
magyarok 2. világháborús (holokausztos)
kollektív bûnösségének kimondását
követelõ összcionista-zsidó kórusról
teljes terjedelemben a 2. oldalon –

6.

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.

Ukrán válság és a vörös söpredék
Nincs könnyû dolga a magyarságnak, amikor
valamelyik szomszéd országban politikai válság
alakul ki. Mert Magyarország a nagyhatalmak ostoba döntése okán 1920. június 4-tõl önmagával határos. Emiatt a Magyarországon nyomokban még
fellelhetõ haza iránti elkötelezettség, és az aggódás
a jelenlegi határokon túl élõk miatt, felerõsödik.
Így volt ez a szerb háború idején, a romániai „forradalomkor”, s így van ez ma is, amikor az ukrán
nacionalisták fegyveres toborzást hirdettek az egykori Rákóczi birtokon, a Kárpátalján. Ismét halálos
veszélyben vannak a magyarok 1920 miatt, Európa
nagyhatalmai miatt. Ám, ennek az Európának esze
ágában sincsen megvédeni azokat, akiket egykor
megnyomorított. Ahogy Magyarországon is van
egy hazaáruló, magyar-gyilkos politikai réteg,
amely már most, az ukrajnai események kezdetén
azért ócsárolja a magyar kormányt, mert az bölcsen
hallgat. Nem üvöltözik sem ennek, sem annak a javára, mert a szeme elõtt vannak a magyarok, akik
ma, mint már mondtam, életveszélyben vannak.
Mesterházyt ez aligha érdekli. Õ Ukrajna területi
egységének nagy magyarországi szocialista harcosa… mint szellemi elõdje, Horn Gyula. A pufajkás-

nak, a romániai események alatt kellett volna cselekednie, ahogyan a nagyhatalmak akkor felhívták
Magyarország figyelmét és de facto engedélyt adtak arra, hogy az akkor még létezõ magyar csapatok vonuljanak be Erdélybe rendet teremteni.
Horn erre felkerekedett és a másik hazug kommunistához, Iliescuhoz ment el tárgyalni… A kommunista már csak ilyen. Ócska aljas hazaáruló. Mármint a magyar kommunista. Mert Iliescu bizonyára
egy jottányit sem engedett volna Horn esetleges területi igényének… de szerencse, hogy akkor Iliescu
nem kérte a Tiszáig Magyarországot… Horn talán
azt is odaadta volna a jó elvtársi kapcsolatokért. A
szocialisták gyûlölik a határon túli magyarokat, és
nem egyszer adtak már hangot annak a torz elképzelésüknek, hogy a határon túl élõ magyarság olvadjon be, mert csak a problémát jelenti a politikai
életben. Ma is ez a szemlélet, amikor Mesterházy
ismét nem a magyar érdekek mentén gondolkodik,
és a választási kampányban feláldozná, ha kell a
kárpátaljai magyarságot is.
(folytatása a 3. oldalon)
Stoffán György

Jakub Wiejacki– Lengyelország

A
„Világ Hülyéje”
Mindig bosszantott az állandó „fasiszta
nép” jelzõ, melyet egyes liberális körök han goztatnak agysorvadásban szenvedõ kakaduként. Mintha nem létezne az Izrael állam
által adományozott „Világ Igaza” kitüntetéssel rendelkezõ immár 140 magyar. Annyira
nem létezõnek veszik egyesek, hogy még
azt sem sikerült megtudnom, kik is õk.
– teljes terjedelemben a 3. oldalon –
• 2. oldal:
Aki a magyar nép kollektív bûnösségét
ismételgeti...
• 3. oldal:
Az ellenség helyõrség-vezetõje Budapesten:
Köves Slomó
• 4. oldal:
Miért fontos a játék?
• 5. oldal:
Boldogító önelfogadás
• 6. oldal:
Stoffán György: Mondd, te kit választanál?”
• 7-10. oldal:
19 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
Kik miatt vesztegel az ország? – utolsó rész
• 12. oldal:
Ingyen élet és az Earthship
• 13. oldal:
Ismerd meg a tested!
• 14. oldal:
Sagittarius: A rabbik tanácsa
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
Tapasztalataim a vegetáriánizmussal – 2.

