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A mind a mai napig agyonhallgatott pozsonyligetfalusi tömegmészárlás feltárásáról szóló
írásával emlékezünk a száz éve született Janics
Kálmán orvosra, történészre, a felvidéki
magyarság meghurcoltatásának elsõ tényfeltáró
írójára.
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja
– teljes terjedelemben a 6. és 11. oldalon –
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

25.

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.

Kis esti antiszemitizmus,
avagy a nyalóka visszanyal!
2013. november 3. vasárnap. Szoboravatás. A
pesti emberek ilyenkor nyitják ki az ablakot, hogy
megnézzék az aznapi idõjárást, a hívõk éppen misérõl tartanak hazafelé. Honfitársaink egy kisebb
csoportja a Szabadság tér szegletében hangoskodik, skandál úgy, mint akiket nem engedtek be a
Rolling Stones koncertjére. Ha az ember jobban figyel, érthetõvé válik az az artikulálatlan csatazaj,
mely felõlük árad a levegõbe.
Kellemes családias hétvégi lincselõ hangulat.
Hogy éppen ki vagy mi ellen? Egy szobor ellen.
Igaz ez a szobor megtestesíti mindazt, amit a mai
szélsõ demokraták elvetnek. Miszerint a szabadság
nem egyenlõ a szabadossággal.
Horthy Miklós kormányzó szelleme 69 év után
is gyomorszûkületet okoz. Kézenfekvõ egy hét évtizeden át mumusként emlegetett személy esetében. Ezt csupán részben magyarázza, hogy személyét és tevékenységét történészeink a kevés elszigetelt próbálkozás mellett nem tisztázták objektíven.
Egyik részrõl a megnyilvánuló szinte vallásos
áhítat, másfelõl az ellene õrjöngõ tömeg hisztérikus
üvöltése tapasztalható nevének említésére. Keve-

sen, egy szûk, szinte underground réteg az, aki egyáltalán veszi a fáradtságot, hogy megpróbálja feltárni, megérteni azt a huszonöt évet, ami nevével
fémjelzett.
Még abban a szerencsés helyzetben voltam,
hogy ismerhettem olyan embereket, akik meséltek
arról a korról. tették ezt egymástól függetlenül, néha egymásnak ellentmondva. Ami érdekes volt a
számomra, hogy tették mindezt harag nélkül, olyan
kedélyesen anekdotázgatva. Tették még akkor is,
ha nem mindig dicsérõen emlegettél a kormányzót.
Nagyapám, amikor valaki felemlegette neki,
csak legyintett; „Tudjátok is, mi volt akkor!”
Persze, az idõ mindent megszépít. De volt benne mégis valami.
Egyszer megkérdezte:
„Szerinted akár a határig is eljutottunk volna, ha
a németek nem engedik? Mentünk, mert kellett. Ezt
nem mi döntöttük el. Amikor kellett a németeknek
katona, hát kivitték õket. Ebben nekünk szavunk
nem volt.”
(folytatása a 3. oldalon)
Dessewffy Zsolt

Cigánykodók…
A magyarországi jobboldali véleményformálók –
joggal – felháborodtak azon, hogy Tõkés Lászlótól
visszavenni javasolja a kitüntetés „Becsületbírósága” a
Románia Csillaga kitüntetést. Mondom, joggal, hiszen
normális erkölcsi meggyõzõdéssel és érzékkel rendelkezõ ember ekként nem cigánykodik. Ha ad valamit, azt
véglegesen adja, és nem kéregeti vissza, adott esetben
kamatostul. Szemben egyes zsidók és a cigányok, magyar prolik, erkölcs nélküli maffiózók mentalitásával,
akik szemrebbenés nélkül visszakövetelik, esetleg erõszakkal visszaveszik a korábbi ajándékot. Mondom,
egyes zsidók, cigányok… de ez a megfogalmazás immár kezd átcsapni egy igaztalan dolog erõsítgetésébe.
– Stoffán György írása
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Mi az ára, ha túl könnyen adod magad?
• 6. oldal:
Eltitkolt, kis Katyn Felvidéken, a Duna partján
• 7-10. oldal:
19 tévéadó mûsora
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