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A 2008-ban elkezdõdõ válság külön fejezete a PIGS országok története, ez a betûszó Portugália, Olaszország (Itália), Görögország és Spanyolország nevének kezdõbetûibõl áll. És nyilván csak a „véletlen” mûve, hogy összeolvasva egy olyan angol szót
alkotnak, ami magyarul azt jelenti, hogy
disznók.
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja
– teljes terjedelemben a 3. oldalon –
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

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.

Minden Olvasónknak és
Munkatársunknak ill. Barátunknak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és örömteli új esztendõt kívánunk!

A megmaradás záloga –
avagy a Nagy Mózes angyalkái
Évtizedek óta írom és mondom, hogy ha a következõ ezer esztendõben még lesz magyar, s beszéli e
Kárpát-hazában a csodálatosan gazdag nyelvet valaki, az nem lehet más, mint Erdély sokszor meggyötört
és épp ezért edzett székely nemzete. Ha lesz hit, s lesz
imádság is, hát az is csak ezen a tájon marad meg. Ha
ezen állításomért nem mosolyognak meg, azért sokszor és sokan kétkedve fogadják, hiszen ellenvetést
mindig talál a „bölcs” hazafi. Csak épp véletlenül se
értsünk egyet semmiben.
Miért is hozom fel ismét e „régi nótát”? Mert ismét olyan csodának voltam – lehettem Isten kegyelmébõl – tanúja, amilyen csoda a csonkaország katolikus oskoláiban is igen ritkán tapasztalható. Pedig, az
az évszázados iskola, amelynek tanulóit s tanárait láttam, s élvezettel hallgattam ma már nem felekezeti
tanintézmény, „csak” egy magyar iskolaközpont,
amelyben a hely szelleme minden bizonnyal hatással
van a tanárokra és diákokra egyaránt. A kézdivásárhelyi Nagy Mózesrõl beszélek, amelynek tanárai és
diákjai szívet melengetõ, színvonalas iskolai mûsorral ünnepelték az utolsó elõtti tanítási napon, Jézus
születését. Délelõtt a 9-12-ikesek és tanáraik örvendeztették meg az oskola többi diákját, a kantai plébániatemplomban, majd az alsósok a lemhényi öregott-

honban énekeltek karácsonyi dalokat, este pedig a negyedikes gyermekek adták elõ a tanító nénijük által
betanított és Kisgyörgy Apor által gitáron kísért mûsort, a szentmise után. Fellépett a kisebbek énekkara
is…
A magyarországi újságíró kicsit irigykedve nézte
végig a nap lélekemelõ programját, hiszen ha a „szabad Magyarországon” fele annyi hit és emberi érzés
volna, mint Háromszék vármegye e kicsiny mesevárosának nagy múltú alma matere tanáraiban és diákjaiban… hát kevesebb lenne a baj, a probléma és az
árulás. Hiszen mi is a lényege ennek a gyönyörû elõadásnak? Honnan is indulhat, miben gyökerezhet a
Jézus-várás eme fenséges megnyilvánulása? Magából
az emberbõl. A lélek és a hit diktálta szellemiségbõl,
amely nem csak órát leadni akar, hanem nevelni, utat
mutatni is. Egy iskola, amely nem a püspökséghez,
nem a plébániához tartozik, hanem a kultúrához, az
értéket ismerõ és azt továbbadó, az érték utáni igényt
a gyermekben felépítõ, megteremtõ pedagógushoz…
akihez a gyermek tartozik, akit nevel, akinek két kézzel adja, amit kapott… a talentumot.
(folytatása a 3. oldalon)
Stoffán György

Lovas István

Ismét háború
Európában?
Vezetõ német közéleti személyiségek követelik,
hagyják békén Oroszországot!
Ismét háború Európában? De ne a mi nevünkben!
címmel hatvan német közéleti személyiség felhívását
közölte december 6-án teljes terjedelmében az orosz
Russland.ru hírportál német nyelvû kiadása. Az aláírók
között szerepel Roman Herzog volt államelnök, Klaus
von Dohnanyi, Hamburg elsõ polgármestere, Lothar de
Maiziére volt miniszterelnök, Wim Wenders filmrendezõ, Gerhard Schröder volt kancellár, Klaus Maria Brandauer színész-rendezõ és sokan mások.
– teljes terjedelemben a 2. oldalon –

• 2. oldal:
Bayer Zsolt: Autoritás?
• 3. oldal:
Bogár László: Újabb görög dráma
• 4. oldal:
Molnár V. József: Karácsony
• 5. oldal:
Az ünnepek felfokozzák az érzelmeket
• 6. oldal:
Petíció Románia kormányához
• 7-10. oldal:
19 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
Széchenyi Ödön, a „tûzpasa”
• 12. oldal:
Wass Albert: Karácsonyi mese
• 13. oldal:
Bölcs tanácsok vén rókáktól
• 14. oldal:
Brit újságíró: az USA atomháborút akar
kirobbantani
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
Az Európai Idõ falinaptára a 2015-ös esztendõre

