Bukaresti író: elegem van Erdélybõl!

A Bukarestben élõ román író,
Liviu Andrei Facebookon közzé
tett “mûve” – a 1 4 . o l d a l o n

A közmédia
számára
nem létezõ
a Rákóczi
Szabadságharc?
Patrubány Miklós: “1989 nem
sajátíthatja ki június 16-át!”
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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!!!

– teljes terjedelemben a 3. oldalon –

14.

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.

Ahogy én látom
– A rendszerváltás hazugsága –
Negyed századtól búcsúzni nem könnyû dolog,
hiszen fel kell, fel illik mérni mindazt, amit tett az
ember. Miért negyed századról beszélek és miért
most? Mert állítólag volt egy rendszerváltás 25 éve,
amely „spontán” történt, végigrohanva a volt kommunista országokon, mintegy vesszõcsapásra. Ami
persze nem igaz, csak a jól elõadható meséje annak
a 25 évvel ezelõtti politikai átrendezõdésnek. Nos,
ez a negyed százados állami és a médiában is követhetõ megemlékezés sorozat egy hazugságsorozat, amelyre épít a mai kormány, a mai hatalom,
és eddig minden rendszerváltás óta hatalomra került párt és kormány. Ez az emlékezés és a holocaustos hõbörgések jobbról és balról, valamint az
egymás mérhetetlen – pártalapon való – gyûlölete
minõsíti és jellemzi a mai Magyarországot. Valami
olyan ostoba társadalomra enged következtetni a
mai közhangulat, amely sehol másutt, csak Magyarországon elképzelhetõ. Persze mindennek oka
és okozata van... és azt, hogy ez a mai hangulat
okozat-e vagy ok, még nem lehet tudni. Talán
mindkettõ, de mindkettõként is egyaránt szégyenletes és szánni való.

Mert mi volt 25 évvel ezelõtt?
Megszületett a globális birodalom urainak fejében, hogy újra fel kell osztani Európát. Hiszen a
kettéosztottság nem hasznos, nem hoz pénzt, nem
gazdagodhatnak a mérhetetlenül gazdagok... Ez
egy politikai elképzelésbe öntve megkeresték a világhatalmak annak a lehetõségét, hogy miként lehet
a nemzeteket újabb igába hajtani, s megtalálták az
ehhez szükséges haza és nemzetárulókat, akik pénzért bármire képesek... és elkezdõdött a vérnélküli
forradalmaknak, a hallgatás falainak és egyéb iszonyatos baromságoknak nevezett átalakítás, amihez
a meséket hozzáértõk írták és terjesztették. Igaz, a
kantár megeresztésekor az emberek valóban hittek
valamiben, valami újban, jobban, emberibben és
szabadabban. Akkoriban sok tapasztalatot szerezhetett, aki nyitott szemmel járt. Hiszen az átalakulás, az átalakítás olyan irányt vett, amely máig hat
és máig mérgez, de elõre és pontosan kiszámoltatott a kezdés elõtt.
(folytatása a 3. oldalon)
Stoffán György

Az Iraki és Levantei Iszlám Állam-ot
álmodó terroristák támadása
Észak-Irak térségében

„Pillanatok
alatt vérbe és
tûzbe borulhat
a térség”
– A Magyar Nemzet cikke a 11. oldalon –
• 2. oldal:
Magyarországi civil szervezetek felszólalása az
ukrajnai békéért
• 3. oldal:
A közmédia számára nem létezõ a
Rákóczi Szabadságharc? .
• 4. oldal:
Egy tanító a sok közül...
• 5. oldal:
Valóban Õ az igazi?
• 6. oldal:
Jean-Claude Juncker – saját bevallása szerint hazug
• 7-10. oldal:
19 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
Az Iraki és Levantei Iszlám Állam
• 12. oldal:
Az ember mint energiamezõ
• 13. oldal:
Miért kerüli a szexet a párod
mostanában?
• 14. oldal:
A magyarok gyilkosok, Izrael angyalok
gyülekezete
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
A melanóma valódi okáról

