Ady, a bértollnok zseni...

...aki Trianon elõkészítésében is
bûnrészes – a 11. oldalon

Miért kínos a
krími
referendum?
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7.

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.

„Könyörülj rajtunk Uram!”
Minden párt és civilszervezet elhazudta a magáét
március 15-én, a választások elõtt alig három héttel. Kiki magát, eredményeit méltatta, mások gyûlölködve tekintettek az iméntiekre, megint mások olyan ostobaságokat hadartak el néhányfõs közönségük elõtt, hogy azt
leírni, említeni sem érdemes. Ünnep – mondhatnánk, de
ez nem az. Annak ellenére nem az, hogy mosolygós arcú emberek, kokárdákkal sétáltak a városokban, koszorúztak a temetõkben és az emlékmûveknél, keresték fel
a történelmi emlékhelyeket, s együtt örültek a Vigadó, a
Kossuth tér felújítás utáni átadásának.
Hallgattam a beszédeket, néztem az embereket, és
két dolgot szûrtem le, talán jó, talán rosszul. Egyrészt az
önteltséget, másrészt a gyûlöletet. Egy egészségtelen
önteltség az egyik, markáns gyûlölet a másik oldalon. A
48-asok, a fiatalok ma meglepetten állnának a rendõrök
gyûrûjében, mert a mai politikai oldalak és követõik
jobban gyûlölik egymást, mint annak idején a Nagyméltóságú Helytartótanács a magyarokat. Igen, a 48-as fiatalok ma a rendõrök gyûrûjében állnának, gáz-sprayt
szívnának, szemük könnyezne… mert õk szabadok
akartak lenni egy szabad országban. A 12 pont ma épp
úgy a hatalom ellenére volna, amint volt akkor.
Hiszen megvalósult-e az, amit 1848 márciusában követelt a nép? Megvalósultak-e a reformok azóta, s szabad független ország lett-e a Magyarország? Nem!
Semmi nem valósult meg, százezreket gyilkolt meg a

magyar politikusok által nemzetre ráengedett vérgõzös
idegen hatalom, a haza területe kétharmadával lett kisebb, a magyar katonák ma is idegen hatalmak érdekében külföldön halnak, meg, a bankok nyomorúságos
szegénységbe taszítják a magyart, törvény elõtt pedig
nincs egyenlõség ma sem. S persze minderrõl írni… fejest ugrás a sajtószabadságnak nevezett valamibe, ami
nem sajtószabadság, csak annak egyfajta utánzata,
amely az igazi kihívásokat nem viseli el…
Ünnepelt az ország – mondják -, és a közszolgálati
média is ezt sugallta. Pedig nem ünnepelhetett az ország
két okból sem. Részben azért nem, mert március 15-e
egy forradalom eufórikus kezdetének az emléknapja…
egy vesztes forradalomé, amelynek október 6-iki gyásza
a beteljesedés. Másrészt azért nem ünnepelhetett az ország, mert az ünnep egy nemzet közös öröme kéne,
hogy legyen, de a választási kampány, a Mazsihisz és a
kommunista-liberális kisebbség olyan szörnyû hangulatot teremt, amelyben nehéz felszabadultan ünnepet ülni.
Ezek nem tudnak magyarként örülni egy-egy felújított
épületnek, fenyegetõznek a tömegbe lövetéssel választási gyõzelmük esetére, szavazóik pedig lökdösik a TV
riporterét… büntetlenül.
(folytatása a 3. oldalon)

A Krími autonómia-népszavazás
válasza a nyugati hatalmak
áljogvédõ “aggódásaira”
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Az adatok 100%-os feldolgozottsága
mellett a Krím-félsziget elszakadásáról és
Oroszországhoz csatlakozásáról kiírt referendum eredménye 2014.03.17-én délelõtt:
Részvételi arány: 81,3%
Eredmények: 96,77% Igen,
Igen
3,23% Nem
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja
teljes terjedelemben a 2. oldalon –
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

Krímben az
Európai Unió sorsa
is megpecsételõdött

(...) felbomlott az a nyugati országok
által féltve õrzött illúzió, hogy a határokat
csak õk módosíthatják nemzetiségi alapon,
a nép véleményének kikérése nélkül. A krími népszavazás annak kinyilvánítását jelentette, hogy a nemzetek önrendelkezése a
NATO nyomásgyakorlása ellenében is helyStoffán György reállítható,
– teljes terjedelemben a 2. oldalon –
• 2. oldal:
A magyar közszolgálati tévé is Brüsszel
helytartója?
• 3. oldal:
Bayer Zsolt: Szuverenitások
• 4. oldal:
Kreatív vidéki élet
• 5. oldal:
Csak természetesen: szépségápolás kívül, belül
• 6. oldal:
Az 1991-ben Kárpátalján megtartott
népszavazásról
• 7-10. oldal:
19 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
Raffay Ernõ: A kettõs Ady-kultusz
• 12. oldal:
Ki volt Prof. Dr. Edmond Bordeaux Székely
• 13. oldal:
Összetartó erõ: szerelem vagy szex?
• 14. oldal:
Izraeli fõrabbik fognak tiltakozni Budapesten
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
Három generáció után csökkenõ termékenység

