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A Székelyek Nagy Menetelése annak a
közös cselekvésnek a lehetõsége, amikor
világossá tehetjük a Ponta kormány számára, hogy az önrendelkezés számunkra nem
kegy, hanem jog.
Érdekes és eredeti módja a mozgósításnak az a makfalvi kezdeményezés, miszerint székely zászlókkal díszített szekerekkel indulnak útnak a népviseletbe öltöAz Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja zött marosszékiek...
– teljes terjedelemben a 2. oldalon –
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

21.

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.

Holocaust 70
Legutóbbi számunkban nehezményeztem, hogy
a Józsefvárosi pályaudvar épületébõl a zsidó gyermekáldozatok emlékét õrzõ múzeumot alakítanak
ki 5 milliárd forintból. Ma is nehezményezem, hiszen a mai magyar közhangulat minden efféle kezdeményezést elvet. Érthetõ módon, hiszen a 24
éves politikai ostobaság olyan társadalmi feszültségeket, szándékosan elõidézett gyûlöletet generált,
amelyet nem lehet szavakkal vagy törvényekkel elcsendesíteni, nem lehet varázsütésre szeretetté alakítani. A legrosszabb pedig az, ha – valamilyen
belsõ indíttatás alapján – a politikusok bizonyítási
kényszere újabb és újabb otromba magyarellenesnek tûnõ emlékhelyeket akar… Pedig amit akarnak, nem magyarellenes, de ostobaság úgy, ahogyan azt akarják. Mert a politikus két dolgot lát maga elõtt, amikor hülyeségekre adja áldását: az egyik
a pénze, amit akkor vél csak hosszú idõn keresztül
megkapni, ha engedelmeskedik egy divatnak,
amelyrõl azt hiszi, hogy ama divat nélkül nincs élet
számára a politikában. A másik, amit nem téveszt
szem elõl a csak saját érdekét szolgáló politikus,
hogy mindig a fennálló nemzetközi irányzatokat támogassa, ha kell, saját nemzete ellenében is, még

abban az esetben is, ha a nemzetközi politikát ostoba, aljas, a keresztényeket és a nemzetállamokat
gyûlölõ liberális EU-s vezetés vezényli. Pedig méltón emlékezni nem is olyan nagyon komplikált dolog. Intelligencia és jóérzés kérdése.
Mirõl kellene megemlékezni a holocaust 70. évfordulóján? Nem csak errõl vagy arról az áldozatcsoportról, hanem egy tragikus történelmi eseménysorozatról, amelyet az akkori nemzetközi politika idézett elõ, s amelyhez a ma élõ magyar társadalomnak a világon semmi köze nincs. Illetve
csak annyi, hogy megemlékezzen, és higgye, hogy
soha nem történhet meg ez az ezerszer és sok-sok
néppel megtörtént irgalmat nem ismerõ esemény.
“Álemlékezünk”, hiszen napjainkban is ezrével
halnak meg gyermekek – a felnõttek, a politikusok,
a pénzügyi lobbik eszeveszett kapzsisága miatt, a
vallási fanatizmus okán, a kiválasztottság ködös
felsõbbrendûségének hite miatt. Emlékezni azonban kell, kötelezõ, mert ami borzalom volt, az borzalom volt. Akkor volt, s az akkori ember fejével is
rettenetes volt.
(folytatása a 3. oldalon)
Stoffán György

Az utóbbi 669 év
székely
nemzetgyûlései
Magyarok Világszövetsége támogatja a székely ség “nagy menetelését”. Ennek kapcsán a Szövetség elnöke kezdeményezte a Székely Nemzetgyûlés
összehívását. Patrubány Miklós csíkcsomortáni be szédében is elmondta, hogy kezdeményezését, nem
hivatalos minõségében, hanem székely emberi mivoltában teszi. A székely nép története során súlyos
helyzetekben mindig összehívták a Székely Nemzetgyûlést. Alább (2. oldal) rövid összeállítást közlünk a
székely nemzetgyûlések történetérõl.
– teljes terjedelemben a 2. oldalon –
• 2. oldal:
A szekérkaraván tervezett útiránya
• 3. oldal:
Kolumbán Sándor: Volt egy király
• 4. oldal:
Az intelligens gyermek
• 5. oldal:
Csattanós lelki pofonok
• 6. oldal:
A szél kihívására a fa gyökereivel válaszol
• 7-10. oldal:
19 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
A magyar nép kialakulásának története – 39. rész
• 12. oldal:
Boriszka, egy indigó gyermek a Marsról
• 13. oldal:
Melegséget a hûvös õszi napoknak!
• 14. oldal:
Alföldi “bevallotta másságát”
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
A koszorúérgörcs mibenléte, megelõzése és
kezelése – 1./4

