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“A Kancsendzönga (Kanchenjunga) immár a székelyek hegye. Bevették tövétõl hegyéig, s többé nem tágítanak. A lábát Dardzsilingbõl Kõrösi Csoma Sándor teste és
lelke vigyázza s a csúcsára Erõss Zsolt vitte fel kitûzni székely lobogóját. Mostantól
onnan fentrõl Kiss Péterrel - együtt székely
és magyar - egy csapatként személyesen õrAz Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja zik... Nem mentek hiába.”
– teljes terjedelemben a 3. oldalon –
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

12.

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.

Legyünk végre „zsidók”!
Minden június 4-e elõtt eszembe jut egy a magyarságra jellemzõ kép… Az úgynevezett forradalom napjaiban, mint kiküldött budapesti tudósító,
Parajdra utaztam, Réthy Mihály nagytiszteletû úrhoz, akiben haláláig a legjobb barátomat és keresztény testvéremet tisztelhettem. A tövisi vicinálisról
- amelyen még egy-két tábla hirdette, hogy a Magyar Királyi Államvasutak helyezte forgalomba leszállva egy kietlen holdbéli táj fogadott. Egyetlen
ember sem volt az utcán, autó nem járt, az elágazásnál lévõ rendõrbódé romokban hevert, és a hideg csend átjárta minden csontomat. Sötét volt, pilinkázott a hó, az ablakokból itt-ott halovány fény
szûrõdött ki. A gyergyói és udvarhelyi elágazásnál
percenként váltakozva egy régi dal, és egy követelés hangzott fel. A dalnak csak szövege volt, mert a
dallamot a szilvórium feloldotta, s követelés pedig
nem valamiféle diplomáciai úton jutott az éterbe,
hanem ugyanazon pálinkamennyiségbõl adódóan
vaktában, ahogy eszébe jutott emberünknek, aki ott
feküdt a járdán, feje és karja az úttestre lógott.
Amikor énekelni próbált, billegetve emelgette meg

a fejét – „Édes Erdély, itt vagyunk, talán egyszer
megfordul a világ…” – ismételgette a szilvapálinka, majd fel-felordította, hogy „Erdélyt vissza,
mindent vissza” – és végül mint aki két mûszakot
dolgozott végig, fáradtan leejtette a fejét néhány
másodpercre, hogy után a elölrõl kezdõdhessék az
elõadás. Ott, Parajdon, az elágazásnál… Én magam annyit tehettem a szilvóriumot gõzölgõ nemzeti megnyilatkozóval, hogy behúztam a szálloda
falához, s feltámasztottam a hátát, amit azzal viszonzott, hogy megtisztelt bizalmával, s alig érthetõen megkérdezte: – „Hájjómondom-é?” – Mintha
magam mondanám – nyugtáztam, s csomagommal
megindultam Réthy Mihályhoz…
Azóta nagytiszteletû barátom meghalt, s én másfél évtizede csak autóval utaztam át néhányszor e
szép településen. A szilvóriummal mûködõ hazafiról sincs semmit hírem. Csak az emlék marad
meg, s jön elõ évrõl évre, amikor Trianon megalázó évfordulójához érkezik a kalendárium.
(folytatása a 3. oldalon)
Stoffán György

Ez
“Európa”?
Azért megdöbbentõ,
hogy kik vezetik Európát...
„Hazánk ismét az uniós támadások
céltáblája. De nézzük, kik osztják az észt
nekünk! Vessünk most egy pillantást az
EU, az IMF, és más hasonló intézmények
néhány emblematikus figurájára!
– teljes terjedelemben a 14. oldalon –
• 2. oldal:
Most már kötelezõ hazudni Magyarországról?
• 3. oldal:
Erõss Zsolt halálára: “Kivánhat-é ember többet?”
• 4. oldal:
Békülnél..., de hogyan?
• 5. oldal:
Ne elemezd, inkább szeresd!
• 6. oldal:
Kolumbán Sándor: Nyílt levél dr. Surján Lászlónak
• 7-10. oldal:
19 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
A magyar nép kialakulásának története – 30. rész
12. oldal:
A humánoperációs rendszer és a mustármag
• 13. oldal:
Az orgazmus megvéd!
• 14. oldal:
Azért megdöbbentõ, hogy kik vezetik Európát...
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
Karcsúsító falatok

