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Észrevétel, az „Írország: nem kell az anya és az apa a gyermeknek?” 
küldeményhez 

 

A talmudista szadista terrorista rasszista maffia az étkezési konyhasópótlás akadályozásával 

és az étkezési kálium túladagolással egyre több nemzsidó nemi jellegét torzíttatja el. A 

homoszexualitást előidéző ezen titkos főokok ellen nem harcoló magyarok is a Wass Albert 

szerinti (lásd melléklet), 1. vagy 3. csoporthoz tartoznak. Pl. a Jobbik vezetői és egyes Magyar 

Gárda tagok is, akik válaszra sem méltatják, megnézni sem hajlandók a népmérgezés 

leállításához segítség kérő email-einket, de nyilvánosan bocsánatot kérnek azoktól a 

talmudista szadista rasszistáktól, akik érvényben tartják a Talmud és Mózes könyvei olyan 

törvényeit, szabályait, hogy mindegyik keresztény kiirtandó barom, minden nemzsidónő kurva, 

szabad kirabolni és legyilkolni a nemzsidókat, hamisan kell tanúskodni és bíráskodni a 

nemzsidók kárára kijátszva a más országok törvényeit, mert csak Izrael törvénye az igazi 

betartandó törvény stb.  

 

Verőce, 2015. 05. 14. Tejfalussy András 

 

Fwd: Írország: nem kell az anya és az apa a gyermeknek?  

 
Május 22-én Európa sorsát is meghatározó népszavazást tartanak Írországban a homoszexuálisok 
házasságáról. 
Amennyiben az írek igennel szavaznak a javaslatra, a történelemben először fordulhat elő, hogy 
népszavazás útján fogadják el a természetes házasság "modern" értelmezését. 

Pillanatnyilag hatalmas küzdelem zajlik a javaslatot ellenzők – azok, akik szeretnék a házasság intézményét 
a jövőben is egy férfi és egy nő közötti kapcsolatként meghatározni – és a másik oldal között, akik szeretnék 
újradefiniálni a házasságot "két személy között tekintet nélkül a nemi hovatartozásukra”. (Javaslat szövege.) 
Tévedés ne essék, nemcsak a házasság védelméről szól ez a harc. Ez a szavazás a természetes család és 
gyermekeink természetes családhoz való jogának védelméről is szól. És a lelkiismereti szabadság 
védelméről.  
Küldjön üzenetet, melyben biztatja a "NEM” kampány vezetőit és aktivistáit: 

http://citizengo.org/hu/22594-nepszavazas-irorszagban-hazassag-ujraertelmezeserol 

A közvélemény kutatók felmérései szerint a "nem”-mel szavazók tábora jócskán lemaradva kullog a 
javaslatot pártolók után. Ez a jóslat egyáltalán nem meglepő az azonos neműek házasságáról történő 
népszavazásoknál. 2012-ben Szlovéniában is hasonló előrejelzésekről olvashattunk, mégis leszavazták az 
azonos neműek házasságát, annak ellenére, hogy az előzetes felmérések elsöprő győzelmet jósoltak a 
másik oldalnak. 

Írországban jelenleg Dávid és Góliát harcát vívják. A házasság újraértelmezését támogatják a politikai 
pártok, a sajtó orgánumok többsége és számos híresség.  
Ugyanakkor az "igen” kampány szervezői attól tartanak, hogy a szavazás napjának közeledtével ködbe vész 
ez a lelkes támogatás.  

www.tejfalussy.com

http://acem.citizengo.org/lt.php?c=1709&m=1779&nl=29&s=722dfe89db3d37ed13213e4f3189cbb9&lid=26537&l=-http--citizengo.org/hu/22594-nepszavazas-irorszagban-hazassag-ujraertelmezeserol
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Élesedik a küzdelem, és úgy tűnik, hogy a nemmel szavazók érvei egyre nagyobb hatással vannak a 
szavazókra.  
Nyújtson erkölcsi támogatást a nemmel szavazóknak az alábbi linken található üzenet elküldésével: 

http://citizengo.org/hu/22594-nepszavazas-irorszagban-hazassag-ujraertelmezeserol 

Az egyik nemmel szavazó szervezet képviselői (Mothers & Fathers Matter) három különböző plakáttal 
kampányolnak. Az egyiken felhívják a szavazók figyelmét arra, hogy Írországban már legalizálták az azonos 
neműek közti élettársi kapcsolatot (amely a házasságban élőkkel hasonló jogokat ad az azonos nemű 
pároknak). Egy másik plakát a béranyaságot, a homoszexuális párok jövőjének kulcsát mutatja be. A 
harmadik plakát egyszerűen csak emlékeztet arra, hogy "a gyermeknek egy apára és egy anyára van 
szüksége”.  
A plakátokat hatalmas ellenszenv övezte az "igen” kampány szervezői részéről. Az olykor durva és 
félelemkeltő reakciók ellenére a nemmel szavazók honlapját rengetegen látogatják, és számos támogatót 
toboroz.  

Talán az írek kezdenek felébredni és megismerni a házasság újraértelmezésében rejlő veszélyeket? Az 
azonos neműek házasságát pártolók zászlajukon egyáltalán nem a szivárványszínű boldogságot hirdetik, 
hanem egy intoleráns, elnyomó rendszer építését. 
A férfi-nő házasságát pártoló oldal apró lépésekkel halad előre, egyre több szavazót állítva maga mellé. A 
következő napokban még lehetőségük van elérni az emberekhez és felhívni a figyelmüket a házasság 
újraértelmezésében rejlő veszélyekre.  
Kérjük, küldjön Ön is néhány biztató szót a szervezőknek: 

http://citizengo.org/hu/22594-nepszavazas-irorszagban-hazassag-ujraertelmezeserol 

Látogasson el a keepmarriage.org oldalra, ahol bővebben olvashat a kampányról. Ha vannak írországi 
ismerősei, ossza meg velük az oldal linkjét! 

Üdvözlettel: 

Frivaldszky Edit 

és a CitizenGO csapata 

U.i.: Az aláírásokat a CitizenGO munkatársai személyesen adják át a szervezőknek.  

A CitizenGO aktív polgárok közössége, akik célul tűzték ki az emberi élet, a család és a szabadság védelmét 

világszerte. Ha szeretne többet megtudni a CitizenGO-ról, kattintson ide vagy kövessen minket 

a Facebookon vagy Twitteren. 

Ezt az üzenetet . . . . .    részére küldtük. Ha szeretne leiratkozni a levelezőlistáról, kattintson ide. 
Amennyiben kapcsolatba szeretne lépni velünk ne erre az e-mailre válaszoljon, hanem 

a http://www.citizengo.org/hu/contact oldalon keresztül keressen minket!  

 

 

Szavazás a homoszexuálisok házasságáról Írországban 

Küldjön néhány biztató sort a "NEM" kampány szervezőinek: 

www.tejfalussy.com

http://acem.citizengo.org/lt.php?c=1709&m=1779&nl=29&s=722dfe89db3d37ed13213e4f3189cbb9&lid=26537&l=-http--citizengo.org/hu/22594-nepszavazas-irorszagban-hazassag-ujraertelmezeserol
http://acem.citizengo.org/lt.php?c=1709&m=1779&nl=29&s=722dfe89db3d37ed13213e4f3189cbb9&lid=26537&l=-http--citizengo.org/hu/22594-nepszavazas-irorszagban-hazassag-ujraertelmezeserol
http://acem.citizengo.org/lt.php?c=1709&m=1779&nl=29&s=722dfe89db3d37ed13213e4f3189cbb9&lid=26538&l=-http--keepmarriage.org/
http://acem.citizengo.org/lt.php?c=1709&m=1779&nl=29&s=722dfe89db3d37ed13213e4f3189cbb9&lid=26527&l=-http--citizengo.org/hu/node/1
http://acem.citizengo.org/lt.php?c=1709&m=1779&nl=29&s=722dfe89db3d37ed13213e4f3189cbb9&lid=26528&l=-https--www.facebook.com/citizengo--Q-ref--E-br_rs
http://acem.citizengo.org/lt.php?c=1709&m=1779&nl=29&s=722dfe89db3d37ed13213e4f3189cbb9&lid=26529&l=-https--twitter.com/CitizenGO
http://acem.citizengo.org/lt.php?c=1709&m=1779&nl=29&s=722dfe89db3d37ed13213e4f3189cbb9&lid=26530&l=-http--citizengo.org/hu/unsubscribe
http://acem.citizengo.org/lt.php?c=1709&m=1779&nl=29&s=722dfe89db3d37ed13213e4f3189cbb9&lid=26531&l=-http--citizengo.org/hu/contact
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           (másolat!) 

Melléklet:  

MEHNAM-info / Tanítás (gyerekeknek)                                                                         Jel: WassAlbertUzenete 

 

Wass Albert elgondolkoztató üzenete 
 

  
 
Wass Albert:  

"Háromféle ember van ebben az országban. háromféle magyar.  
Mind a három egyezik abban, hogy elégedetlen a világgal, a kormánnyal, ami ennek a világnak a 
nyakán ül, a rendszerrel, mindennel. Panaszkodnak, morognak, keseregnek, átkozódnak. 
Aztán egy részük úgy próbálja megoldani a maga bajait, hogy kiszolgálja a hatalmon lévőket. 
Csatlakozik hozzájuk. Hasán csúszik, farkát csóválja, s ha odalöknek neki egy koncot, s befogadják 
cselédnek, akkor veszettebb lesz a veszett kutyánál, marósabb a vad farkasnál, kegyetlenebb az 
ellenségnél, kommunistább a kommunistánál, csakhogy bebizonyítsa a maga hűségét, és nagyobb 
koncot kapjon érte. 

Egy másik részük az ellenkezőjét teszi: feláll a két lábára és verekszik. Védi azt, amiről úgy érzi, hogy 
az övé. A maga jussát az élethez. A maga jussát a szabadsághoz. A maga jussát ehhez a földhöz, 
melyen született, s mely a hazája. Verekszik másokért is, mindenkiért. A mások jussáért, a mások 
szabadságáért. A még csak meg sem születettekért is verekszik. Mindenkiért és mindenki helyett. 

Aztán van a harmadik csoport, a nagy csoport, amit úgyis nevezhetünk: a nép. Akinek nincsen arca, 
sem rossz, sem jó. Sem szép, sem csúnya. Se nem hős, se nem áruló. Senki és semmi. Tömeg. Nyáj. 
Nem tesz se jót, se rosszat. Semmit se tesz. Csak meghúzódik és vár. És mint a fű a rátaposó láb 
alatt, meghajlik, meggörbed, tűr, mindent eltűr, s amikor tovább lép a nagy láb, akkor lassan 
felegyenesedik megint. De sohasem egészen. Egy kissé mindég meghajolva marad, készen arra, 
hogy újra lelapuljon egy másik láb alatt. Érted? Eszébe sem jut, hogy tegyen valamit a rátaposó láb 
ellen, megvágja, megszúrja, küzdjön ellene, kockázatot vállaljon jussáért, a szabadságáért, bármiért. 
Érted? Ez a nagy tömeg. Ez a nép." 

  

www.tejfalussy.com


