A himnuszügy egy román mezt hordó székely szemével

A Népszabadság az
esetrõl a 3. oldalon

A csíkmadarasi
polgármestert
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Bíró László példaadó lehet a Kárpátmedence minden magyar polgármestere
számara, mivel addig a cigánynak nem
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!!! adnak segélyt, amíg a portáján nincs
rend, ill. közmunkát nem végez. S ennek
XXIII. évfolyam • Idõszak: 2011. december 31. – 2012. január 13.
köszönhetõen a községben semmilyen száMegjelenik kéthetente – 16 oldalon • Ára: 2,50 új lej
mottevõ cigány-magyar feszültség nincs.

1.

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.

– teljes terjedelemben a 2. oldalon –

Dutka Ákos:

Karácsonyi beszélgetés
az Úr Jézussal 1923-ban
Ha e beteg, bolond világra
Uram, még egyszer megszületnél,
Bár milliónyi templomod van,
Kezdhetnél megint Betlehemnél.
Szalmajászolnál rangosabb hely
Uram, tenéked ma se jutna:
Soha messzibb a Te országod,
„Miatyánkod” bár mindenki tudja.
Ha így jönnél Názáretbõl
Sápadtan, fázva, december este,
Az ügyefogyott szenvedõkhöz
Párizsba, vagy Budapestre,
S leülnél az éhezõk közt

S abból, amit valaha mondtál
Mesélnél új vigasztalásul –
Elfognának a tizedik szónál.
Mondjál csak új Hegyibeszédet
S amit mondtál a gazdagokról
S ha gyûlnének az elhagyottak
S szólnál az Írás-forgatókról
S ha megpróbálnád Uram még
egyszer
Az Embert rávenni Szeretetre –
Internálnának, esküszöm rá,
Ha nem is vernének mindjárt
keresztre.

Magyarok
kálváriája
a román
haláltáborban
Sipotele neve még a történelem iránt érdeklõdõk
számára is többnyire ismeretlenül cseng. Holott
egykor ennek a román településnek a közelében
létesült az elsõ világháború egyik legembertelenebb
hadifogolytábora, ahol a foglyok jelentõs része
ráadásul magyar volt.

– teljes terjedelemben a 11. oldalon! –
• 2. oldal:
Csíkmadaras polgármesterének állásfoglalása
• 3. oldal:
A himnuszügy egy román mezt hordó székely
szemével
• 4. oldal:
Mit tanultam a megbocsátásról
• 5. oldal:
Mit akar a nõ?
• 6. oldal:
Bayer Zsolt: Aranyember
• 7-10. oldal:
23 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
Magyarok kálváriája a román haláltáborban
12. oldal:
Interjú Gergely Istvánnal (Tiszti)
• 13. oldal:
A férfi szexuális önbecsülés tesztje - 2. rész
• 14. oldal:
Mit jelent a demokrácia?
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
Az Európai Idõ 2012-es falinaptára

