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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!!!

„Nem tudunk a magyarokon, illetve õseinken, ra gozó nyelvû rokonainkon kívül másokat felmutatni a
világban, akik a Szent Grál összes megnyilvánulási
formájához kötõdnének valamiképpen, legyen az pél dául valamifajta õsi bölcselet, mágustudás, amely
eredete a vízözön elõtti idõkre vezethetõ vissza” – ír ta Bunyevácz Zsuzsa az A Szent Grál üzenete címû
nagysikerû könyvének utolsó fejezetében.

– teljes terjedelemben a 2. oldalon –

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.

Évértékelés… – 2013
A magyar újságírás nem könnyû dolog, mert
egy nem új, de egyre erõsödõ gusztustalan jelenség
tapasztalható: a magyar újságíró állandó veszélyben van, mert sajtószabadság, oknyomozó újságírás, objektivitás és újságírói etika nem létezhet Magyarországon. Ha õszinte akarok lenni, akkor maga
az újságírás van veszélyben, mert az elpártosodás
szellemi kreténeket sodor erre a pályára ismerõseik
és rokonaik, vagy épp párttársaik személyében. Írni, olvasni, két értelmes mondatot egymás után
leírni alig-alig tudó fiatal „tehetségek” lepték el a
pályát azon kevés öreg seggnyalón kívül, akik évtizedek óta ontják a tutit, és akiket senkinek nem szabad cáfolni. Ezek hol jobb oldaliak, hol bal oldaliak, hol liberálisok, hol pedig szélsõségesek… attól
függ, hogy az épp nyalandó párt-segg mennyit fizet
eme tevékenységért. De nem is errõl akartam írni,
hanem az évet szeretném értékelni. Mégis összefügg ez az újságírással, mert a tömegek tájékoztatása nem kis feladat és nem kis felelõsség. A hatalom mögötti hatalom remekül él ezzel, és úgy vezeti meg a jó magyar olvasót, hogy az észre sem veszi. Minden a sajtón múlik, áll vagy bukik, mert a
pártsajtó és a pártsajtóban dolgozó pártújságírók
komoly pénzeket kapnak a hazudozásért, a félreve-

zetésért. Lett légyen jobb vagy baloldali lapról
szó…
Persze, az élet minden területén ugyanez a
visszás helyzet tapasztalható. A hatalmi ágak, a törvények, a szép szavak mögötti valóság mind-mind
azt támasztják alá, hogy ma Magyarországon teljesen mindegy, ki van kormányon, mert az történik,
amit egy láthatatlan hatalom megrendez, megparancsol, eltervez. Világossá vált mindenki számára,
hogy a kormány fölötti erõk mozgatják az igazságszolgáltatásnak nevezett valamit, aminek legfõbb
bírói testülete épp a minap legalizálta a csalást, a
sikkasztást, az uzsorát… de csak a bankok számára. A cigány uzsorást, aki csak száz százalékot kér
a kölcsönadott pénz után, nos, azt megbüntetik… a
bankot, amely két-háromszáz százalékot kér, vagy
viszi egy élet munkáját, a Kúria szárnyai alá vette.
Évértékelésnek talán ennyi is elég volna. Hiszen, ha minden visszásságot összegyûjtenénk,
azokról véleményt mondanánk, terjedelmi okok
miatt befejezetlen volna a cikk, és a lapba sem férne más…
(folytatása a 3. oldalon)
Stoffán György

Putyin: A mai
nyugati mocskos
civilizáció felülmúlja
az ókori Róma züllött társadalmát
Sötét erõk dolgoznak a jelenlegi modern euro-at lanti világban, amely térben és idõben egyaránt pusz tít. Putyin így fogalmazott: Ezt a világot olyan sátáni
erõk irányítják, amelyek elkötelezett hívei a keresztény ségnek. Ebben a kultúrában Lady Gaga, az Android,
Tim Burton, stb. képviselik az értéket, lesöpörve Mozart, vagy Tolsztoj által teremtett kultúrát.

– teljes terjedelemben a 6. oldalon –
• 2. oldal:
Az Új Világrend tízparancsolata...
• 3. oldal:
Aki a Szent Koronát gyalázza, az ellenség!
• 4. oldal:
El lehet-e kényeztetni egy kisbabát?
• 5. oldal:
Nõi sorsok: Hang és fény nélkül
• 6. oldal:
Bogár László: KAMUkrajna?
• 7-10. oldal:
19 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
Az elsõ világháború semmi másért nem tört ki... - II.
• 12. oldal:
„Amíg bennem zeng a lélek…”
• 13. oldal:
Mondatok a tiltólistán
• 14. oldal:
A Moszad képezte ki Nelson Mandelát
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
Az Európai Idõ névnapos falinaptára 2014-re

