
Felhívás az egyetemes magyarsághoz
(Törpapa, 2009.10.03 17:32) 

lehet, hogy nem jó rovat, de csak a remény miatt, szóval
http://szkszcs.ning.com/notes/Felhívás_az_egyetemes_magyarsághoz
hát én ezt csak most olvastam, meg ezt is:
http://szkszcs.ning.com/notes/Levél_a_Önkormányzati_Szövetségek_Konzultatív_Tanácsa_tagjain
ak
ebbe azért van ráció 

Válasz 

fritzi
(Fritzi, 2009.10.01 16:35) 

Őszkatonának!
Megpróbáltam bejelentkezni az ír fórumra. De azt írja ki, hogy a postaládám jelszavát adjam meg? 
Éppenséggel meg is adhatnám, de nem emlékszem rá.
Pedig nagyon kedvem volna több rovatba is betenni a két sort.

Válasz 

Angolul
(Őszkatona, 2009.09.30 18:51) 

Köszönöm a megtisztelést és a bizalmat, de én ehhez - mármint az írek meggyőzéséhez - sajnos 
nem értek. Angol nyelven irt anyagot az IN ENGLISH - ANGOLUL vagy a GUESTBOOK menüpont 
lap tetejéről (a zászló sor fölött) lehet lementeni és továbbítani. Ha csak (angol) szöveg felel meg, 
az alábbi szöveg terjesztését tanácsolom:

"Irish brethren: Don't sign Europe's Death Warrant! Vote NO to Lisbon on 2 October 2009! You 
have a choice: We didn't. God Bless." 

(Magyarul: " Ír testvérek! Ne írjátok alá Európa Halál Ítéletét! NEM-mel szavazzátok le Lisszabont 
2009 október 2.-án. Ti választhattok: Mi nem választhattunk. Isten áldjon.) 

Válasz 

fritzi
(Fritzi, 2009.09.30 16:02) 

Továbbítottam ezt az oldalt a Magyar Lobby társaságnak. Jó lett volna, ha előbb kapjuk meg, és 
egy kétsoros szöveggel, amit bárki a fórumokra benyomhat. 

Válasz 

mit forditsunk
(Szemtanu, 2009.09.30 14:00) 

Ez tobb mint valoszinu hogy kegyetlenebb lehet mint a ruszki csapatok bevonulasa de...
Kulfoldon elok keveset tudnak, az Eu szerzodesekrol fokepp nem. Tisztelet a kivetelnek. es igy 
nagy resze a kulfoldon eloknek kuldhetne esetleg egy leforditott levelet de mirol szoljon? Koma, ne 
ird ala, ne szavazzra, de mire ne szavazz, mert meg en sem tudom pontosan.
Epszerubb lett volna egy ketsoros propaganda szoveget szetkuldeni hogy a kulfoldon elo 
magyarok azt forditsak es kuldjek szet. 

Válasz 



Jó ötlet!
(hunicillin, 2009.09.30 10:46) 

Nekem pontosan 4 üzit sikerült elhelyeznem, mielőtt kimoderáltak spam miatt. Az is valami :)))
üdv,
hc 

Válasz 

regisztráció?
(Törpapa, 2009.09.30 10:06) 

Én megpróbáltam beregisztrálni a fórumba, de nem jön meg az a levél, amiben a regisztráció 
megerősítéséhez szükséges linket küldik.
Mondjuk citromailről írtam, lehet, hogy akinek gmailes vagy hotmailes címe van, ott nincs gond, de 
azért most nem fogok létrehozni új postafiókot.
Viszont az ötlet jó, én terjesztem!
Hajrá!
Törpapa 

Válasz 

Ír fórum
(Chavez, 2009.09.30 09:07) 

http://www.boards.ie/vbulletin/forumdisplay.php?forumid=1069

Belepillogtam, nem semmi, ahogy gyúrják az agyukat

Válasz 
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