
Zsolt
Sticky Note
Sandán arra utal, hogy törvénytelen módon jutottam személyes adatai birtokába, mintha nem állnánk perben egymással, s nem onnan tudnám a címét.

Zsolt
Sticky Note
A panaszom felépítése alapján arra gyanakszik, hogy annak megfogalmazásában segítségemre voltak a Diszkriminációellenes Tanács szakértõi, hisz vannak ott képviselõi olyan magyar szervezeteknek, melyek az úgynevezett Székelyföld területi autonómiájáért mozgósítanak, sõt, "Nagy Magyarországot" sírják vissza.

Zsolt
Sticky Note
Érti õ, hogy ezen személyeket meg szervezeteket igencsak zavarja, hogy õ szóvá teszi azt a szisztematikus diszkriminációt, amit a Hargita, Kovászna és Maros megyei románok kell elszenvedjenek, ahol románellenes, idegengyûlölõ, antiszemita, szélsõséges, horthysta-fasiszta, rasszista, paramilitáris magyar pártok uralkodnak. Ez az oka annak, hogy õt ilyen támadások érik.Mondja ezt az, akinek a románokat védõ tevékenysége gyakorlatilag kimerül a magyar nyelv, jelképek, vezetõk, jogok elleni támadásokban. Nincs egyetlen olyan kezdeményezése sem, ami valóban a románok érdekeit vagy jogait védené.Hogy arról ne beszéljünk, hogy mennyre sanyarú ezeknek a szegény románoknak a sorsa, akik nem csak a románellenesség, de még az antiszemitizmus miatt is kénytelenek szenvedni. ;-)



Zsolt
Sticky Note
Azt mondja: õ csak dokumentáltan bemutat olyan tetteket, tevékenységeket, stb, amelyek diszkriminatívak, törvénytelenek, stb.

Zsolt
Sticky Note
Azt mondja: Dokumentált és kritikus módon szokott bemutatni olyan jogszabályokat, amelyeket a parlamenti pártok azért szavaznak meg, hogy elnyerjék az RMDSZ politikai támogatását.Lám, az RMDSZ mindig arra panaszkodik, hogy a 6% semmire sem elég, miközben az igazság az, hogy a román pártok sorban állnak, egyenesen tülekednek, hogy melyikük biztosíthassa a hiányzó 45 százalékot.

Zsolt
Sticky Note
Azt mondja: Dokumentáltan és kritikusan bemutatja az idegengyûlölõ, románellenes, antiszemita, cigányellenes, néha paramilitáris magyar szervezetek tevékenységét.

Zsolt
Sticky Note
Azt mondja: EZ A TEVÉKENYSÉG NEM TEKITHETÕ A ROMÁNIAI MAGYAR KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK DISZKRIMINÁLÁSÁNAK.Ezzel az az aprócska gond van, hogy nem az általa írt bejegyzések miatt emeltem panaszt (habár vannak azokban is megkérdõjelezhetõ dolgok), hanem az olvasók által írt hozzászólásokért, ugyanis a törvény értelmében õ felel mindenért, ami a személyes blogján megjelenik, hisz joga és lehetõsége van a hozzászlólások moderálására vagy törlésére, s ha ezzel nem él, akkor az azt jelenti, hogy maga is egyetért azokkal.

Zsolt
Sticky Note
Azt mondja: Azt állítani, hogy ezen igazságok felfedése diszkriminálja a magyar kisebbséget egyenlõ a szólásszabadság elleni súlyos támadással, egy fasiszta, horthysta, bolsevik módszer azok megbüntetésére, akik harcba szállnak ezzel a nacionalista, szélsõségesen nacionalista, idegengyûlölõ vagy éppen fasiszta vagy paramilitáris hidrával, EGY BIZONYÍTÉK ARRA NÉZVE, HOGY MAGA A DISZKRIMINÁCIÓELLENES TANÁCS IS EZEN SZERVEZETEK ELLENÖRZÉSE ALATT ÁLL, AMELYEK ELTÉRÍTIK A TANÁCSOT TÖRVÉNYES CÉLJAITÓL S ALÁRENDELIK SAJAT CÉLJAIKNAK, ELÉRVÉN AZT, HOGY ELTÛRJE A MAGYAROKNAK A ROMÁNOK ELLENI DISZKRIMINÁCIÓJÁT, MIKÖZBEN MEGBÜNTETI AZOKAT, AKIK SZEMBESZÁLLNAK EZEN SZÉLSÕSÉGES-NACIONALISTA SZERVEZETEK TÉNYKEDÉSÉVEL.Írja ezt egy olyan ember, aki kommunikációs szakot végzett, annak a testületnek, amelyik egy ellene tett panasz ügyében fog döntést hozni. Hogy is mondjam, hogy ne legyen túl banális: az embernek az az érzése, hogy ha összemérik a száját az IQ-jával, akkor az elsõ fölényesen gyõz.



Zsolt
Sticky Note
Azt mondja: Az általam reklamált hozzászólásokat nem õ írta és nem is bátorítja ilyenek írását.Ennek elsõ fele igaz, de nem is állítottam, hogy õ írta volna.A bátorítás kapcsán meg az a helyzet, hogy az lehet közvetlen vagy közvetett. Ez utóbbi áll fenn akkor, ha nem utasít senkit rendre, ha nem törli a sértõ és diszkriminatív bejegyzéseket.Ilyen esetben pedig övé a jogi felelõsség.

Zsolt
Sticky Note
Azt mondja: Az összes általam szóvá tett hozzászlás a Facebookról származik, nem a blogjáról. Másrészt õ moderálja a hozzászólásokat a blogján és nem tûri a sértõ vagy gyûlöletkeltõ hozzászólásokat.Modja ez annak ellenére, hogy az általam bizonyítékként bemutatott összes esetben jól látható, hogy azok a hozzászlólások a blogjáról származnak, ráadásul legnagyobb részük ma is ott van, most is ellenõrizhetõ.A moderálásról és nem tûrésrõl meg mit lehetne mondani, ha ezek a hozzászólások ott voltak, illetve vannak?

Zsolt
Sticky Note
Azt mondja: a panaszos szelektív módon válogatta ki a magyar közösséget sértõ és elítélendõ hozzászólásokat, azzal a céllal, hogy õt lejárassa.Nehezen értelmezhetõ érv, hisz nyilván azok miatt a hozzászólások miatt tettem paanaszt, amelyek törvénysértõek. Hogy nézett volna ki olyasmit bepanaszolni, ami helyénvaló?Ugyanakkor érdemes ennek kapcsán megjegyezni, hogy a szöveg többi részében azt bizonygatja, hogy a panaszom alaptalan, miközben itt, ebben a pontban lényegében elismeri a az általam kifogásolt bejegyzések létét, épp csak azt mondja azok kapcsán, hogy én vagyok a gonosz, mert kiválogattam rossz szándékkal a sok százból pont ezeket. 

Zsolt
Sticky Note
Azt mondja: õ maga nem is olvassa ezeket a hozzászólásokat, minden cikk után van több tíz vagy akár több száz is. A névtelenség lehetõségét kihasználva a kommentelõk sértegetik egymást, de esetenként akár õt is.Nincs se ideje, se türelme, se szubkultúrája (sic!) arra, hogy ezeket mint elolvassa. Ezeket mások írják, olyan facecook felhasználók, akik felett semmiféle ellenörzéssel nem bír. Ha néha úgy véletlenül észrevesz gyalázkodó, sértõ, stb. hozzászlólásokat, akkor az illetõk számára megtiltja a hozzászólást.Itt mintha volna némi ellentmondás, mert egyszer azt mondja, hogy nincs semmi ellenörzése, után meg azt, hogy aki rosszalkodik azt kitiltja.Arról nem beszélve, hogy kitart amellett, hogy a kifogásolt hozzászólások a facebookon vannak, ami nyilvánvaló hazugság.



Zsolt
Sticky Note
A DT következtetése pedig az, hogy a kifogásolt bejegyzéseket író személyek hozzáállása nem róható fel neki, tekintettel arra is, hogy amint a mellékelt listából is látszik, õ kizárja azokat, akik káromló, sértõ vagy rágalmazó kommentárokat írnak.S mellékel egy 382 nevet tartalmazó, a facebookról kinyomtatott listát.Ezek kapcsán két rövid megjegyzés:1. Amint a panaszomban egyértelmûen kimutattam, a kifogásolt bejegyzések a blogján találhatóak, s azokért õ viseli a jogi felelõsséget.2. Nem akarok indiszkrét lenni, de el merek árulni a kitoltottak listáján szereplõ elsõ háromból két nevet:Hans Hedrich és Lukács Csaba.Élek a gyanúperrel, hogy õk nem gyalázkodtak, hanem érvekkel és tényekkel cáfolták DT állításait, s attól lettek nem kívánatosak. O nnan kezdve pedig az egész lista pont annyit ér.




