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Autonómia közösen, Székelyföld militarizálása nélkül

40 éve szûnt meg
rokonaink,
a hunzák állama

6 423614 000015

Megjelenik kéthetente – 16 oldalon • Ára: 3,00 új lej

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.

Államellenes állam…
– avagy semmivé váltunk
A tömegnek nincs pszichológiája… a tömeg állattá
vedlik, támad, öl és minden morális határ megszûnik a
számára. A tömeg épp úgy, mint az ár nem vigyáz arra,
hogy kit sodor el, kit öl meg, csak hömpölyög és feltartóztathatatlanul sodor mindent, ami az útjába kerül. A
tömeg persze más, hiszen a hömpölygés és a féktelen
gyilkolás csak végeredményként jelenik meg. A tömeget valami láthatatlan erõ irányítja, hergeti, tüzeli a
rosszra, a rombolásra, az erkölcstelenségre. A tömegnek ezernyi arca van és százezernyi rosszat képes elkövetni. A bûnösök azonban nincsenek a tömegben. A bûnösök a pártházakban, a civil szervezetek élén, a bíróságokon, a törvényalkotók között rejtezkednek. Nincsenek szem elõtt, csak megbízóik szájából halljuk a felforgató gondolataikat, a kereskedelmi és a köz-tv-k
szennycsatornáin át jut el a tömeghez. És eljut, hiszen a
világ, Európa már rég nem az, amitõl értékként tekinthettünk e földrészre. Ostoba, hazug és aljas, embertelenségben dagonyázó disznók vezetik, akiknek semmi
más nem számít, mint a parancsot kiadók kedvébe járni.
Mint a palesztinokkal, a mai magyar emberekkel és
az európai népekkel is ugyanaz történik. Szándékosan
elszegényítik, primitívvé és hazafiatlanná teszik e népeket, mert a buta és koldusszegény tömeget még inkább
lehet manipulálni. A gazdag a pénztõl önérzetessé válik,
de a szegény kiszolgáltatott, s egy pohár vízért is há-

lás… Összetört lelkû nemzetek, összetört lelkû társadalmak és családok vergõdnek – mint tömeg – azoknak a
kezében és kényük-kedvük szerint, rángatják és használják a tömegeket. A szegénységnek semmi köze a
mondvacsinált gazdasági válsághoz, mert ilyen válság
nincs. Érthetetlen és megszállott rablás van csupán, egy
„új világrend” általános és büntetlen fosztogatása. Értékeket fosztanak meg eredeti jelentésüktõl és jelentõségüktõl, embereket a szabadságuktól, a vagyonuktól, a
hazájuktól, a hitüktõl, s hitetik el velük, hogy a kiüresedettségben magukat keressék, magukat szeressék, s nem
számít sem Isten, sem ember… csak õk. Nem számít ma
már család, gyermek, csak te magad, a tested, a vágyaid
határtalan kielégítése… mert majd az idõ begyógyítja a
sebeket, amelyeket okoztál – mondják, de ez nem igaz.
Nem gyógyulnak a sebek, hanem egy üszkös csonk marad minden fájdalom és minden értéktõl való megfosztás helyén. Generációk lesznek még roncsoltabbak lelkileg, s már a nyomát sem látjuk lassan a klasszikus, évezredekig bevált normáknak, követelményrendszereknek, emberi viselkedésmódoknak. Torzzá vált világunkban más a szó és más a tett, hazug a cselekedet, gyalázkodó a beszéd.
(folytatása a 3. oldalon)
Stoffán György
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Fontos és alapos tanulmányt közöl
2014. szeptember 25-én, a hunzák államának Pakisztán által történt bekebelezésének 40. évfordulóján Dr. Szabó László a Szögedöm.hu hírportálon. “A Zulfikar Ali Bhutto vezette paki kormány 1974
végére megszállta és bekebelezte Nagar és
Hunza hercegségeket. A nemzetközi fölháborodás elmaradt. De ami még ennél is súlyosabb, Hungária, azaz Magyarország tilAz Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja takozása is hiányzott!”
– teljes terjedelemben a 11. oldalon –
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

“Mi nem kérünk
egy fasiszta
államból!”
A Magyar Békekör által 2014. szeptember 21-én megrendezett béke-értekezleten felszólalt Dupka Nándor, aki Ungvárról érkezett, és a Kárpátaljai MagyarRuszin Egyesület nevében beszélt. A kisebbségi jogokat lábbal tipró Ukrajnáról
szólva kijelentette: „Mi nem kérünk egy
fasiszta államból! Nem kívánunk részesei
lenni!”
– teljes terjedelemben a 6. oldalon –

• 2. oldal:
Lovas István nyílt levele Vlagyimir Putyinhoz

• 3. oldal:
“Míg Európában naponta egy McDonald’s-t nyitnak,
Oroszországban naponta egy templom épül”

• 4. oldal:
Szent-Györgyi Albert évnyitó beszéde 1930-ból

• 5. oldal:
Lehull az álarc: kódex a nõknek

• 6. oldal:
Koszovó és Novorosszija és a kettõs mérce

• 7-10. oldal:
19 tévéadó mûsora

• 11. oldal:
A Hunza állam megszûnése

• 12. oldal:
Az élet nem küzdelem – I.

• 13. oldal:
Erotikus masszázzsal az erogén zónák nyomában

• 14. oldal:
A szíriai állandó ENSZ szóvivõ által feltett kérdés

• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény

• 16. oldal:
A szivárgó bélszindrómák - törjük meg az ördögi
kört! – 2.

