koni15@freemail.hu
(Koni, 2010.11.02 00:06)
Köszönöm! annyit még, h. olvastam ma a szerző honlapját, melyen nyilatkozik most ez ügyben. Hát...
Nem tudom most kinek adjak igazat. Régebbi irásait is átnéztem ott, s elég komoly munka,
elhivatottság sugárzik belőle, sz.tem kár volt ennyire megbántani kiírni,értelmes dolgai vannak.
Tisztelettel KONI

Tiszta vízet a pohárba
(Őszkatona, 2010.11.01 20:54)
Honfitársak,
Még egyszer megpróbálom tisztázni ezt az ügyet. A cikket magát és a szerző két hozzászólását azért
töröltem mert sértette a honlap szabályait. A cikket terhelő szabálysértését már fönt részleteztem.
Hozzászólását a szerző három részre bontotta  föltételezhetően azért mert a rendszer korlátozza a
hozzászólások nagyságát. Az eoldal rendszer a hozzászólásokat egyenként, különkülön, egymástól
függetlenül, jegyzi be és kezeli. A hozzászólások szövegét, jelzőjüket, tartalmukat vagy formájukat
lehetetlen bármiképp és megváltoztatni mert hozzáférhetetlenek. Az egyetlen szerkesztési lehetőség a
törlés. A szerző első hozzászólása (mondanivalójának első szakasza) nem sértette a honlap szabályait.
A másik kettő viszont sértette. Ezért töröltem. Azt hogy egy törölt hozzászólást  vagy annak folytatását
 annak szerzője újrafogalmazza a honlap szabályait tiszteletben tartva és beküldi vagy sem a
hozzászóló dönti el. Ezt a lehetőséget Zoli már többször is megemlítette. Ebben az esetben a hozzászóló
nem élt evvel a lehetőséggel.
Remélve hogy ez tisztázta a félreértéseket, számomra ez az ügy le van zárva. Haladjunk hivatásunk
ösvényén. Rajta!

koni-nak
(>Zoli<, 2010.11.01 20:24)
Kedves Koni!
Mi nem akarunk itt megállni. Nem szeretném ha honfitársaim is most ezen az egy helyen toporognának.
Dolgunk nem kevés!
Köszönöm, hogy felhívtad figyelmem arra hogy a gyorsüzeneteket is ellenőrizzem. Most már ott sem
kapcsolható közvetlen a név ehhez a laphoz.
Ami pedig annak a hitelesség megkérdőjelezését illeti, hogy a cikkíró kérte e vagy sem amit én leírtam
csak egy egy rövid idézetet teszek ide abból az írásból amit a szerző tisztelettel kért tőlünk 20101031.

09:41 órakor:
..."Illetőleg, ha ez nem megy, akkor pedig töröljenek minden velem kapcsolatos megjegyzést, kritikát,
hozzászólást, s még a nevemet is összes oldalukról!"

zűrzavar
(sound, 2010.11.01 16:25)
Olvastam a teljes cikket.
Az egyszerű kereső számára, tényleg zűrzavart okozhat a gondolataiban, ugyanis már egy olyan
filozófiai vonal végeredményét foglalja össze, ami az előzményes ismeretek és tapasztalatok nélkül
nem érthető.
Magával a cikkel nincs is semmi baj, de nem ide való volt.

koni15@freemail.hu
(koni, 2010.11.01 16:12)
Elnézést Zoltán,, de a cikk írójának reagációját nekem még volt alkalmam olvasni, s nem azt
kérte,h.törülje, hanem hogy ne írja át, ne vegyen el belőle, mert akkor más lesz az értelme.S igaza van
ebben!A magyarmegmaradáshoz az öszinteség szorosan feltételként párosul!Egyébként még mindig ott
van neve a gyorsüzenetek között.

Törölve
(>Zoli<, 2010.11.01 12:29)
A bejegyzést Julkaba, 2010. 11. 01. 07:15 kénytelen voltam törölni. Kedves Julkaba! Szeretném ha
tiszteletben tartaná a törölt cikk írójának kérérsét, hogy még csak a nevét sem írják és kapcsolják
semmihez ezen az oldalon.
Köszönöm

Halottak napjára
(Őszkatona, 2010.10.31 18:57)
"Göröngyös úton, sötét éjjelen...", énekelik a székelyek. Itt vagyunk újra halottak napján. Aki
megteheti, ki megy a temetőbe ápolni nem csak szerette sírját, de azt a lelki fonalat is mely az
emlékezet segítségével fenntartja a személyes viszonyt a Föld mostani és tegnapi lakója között. Vajon
miféle gondolatokat idéz elő a csendben pislogó gyertyafény a Miatyánkok, Üdvözlégyek mögött?
Vagy talán mindenki fohászkodására összpontosít és kizárja az elmerülést a gyertyafényben? Vagy talán
ilyenkor születnek meg a válaszok a miértekre. Miért küszködik ember lehetetlennek tűnő
kihívásokkal? Miért nem áll meg amikor már belefáradt? Hej, be jól esne már megpihenni egy tölgy fa

tövében, aludni egyet a nyári szellő simogatása ölében. Vagy legalább könnyű, semmi komolyabb lelki,
szellemi, testi erőt sem igénylő tevékenységgel eltölteni a napot. De nem áll meg, nem dobja be a
törölközőt. Pedig szabad idejében ledőlhetne egy kicsit. Mehetne moziba, kocsmába vagy sétáltathatná
kutyáját, nézhetné a TVt, elmerülhetne egy jó könyvbe. De nem. Honlapot tart fenn ahol
honfitársainak gyertyát gyújt a göröngyös úton, sötét éjjelen. S ha azt valaki kifújja, újra gyújtja. Ha
kell százezerszer. Ha valaki elesik, fölsegíti. Ha ő esik el, a többiek segítik föl. Megbotlunk, elesünk,
fölkelünk, újra elindulunk, újra megbotlunk... Majd pihenünk amikor minket jönnek meglátogatni
halottak napján.

kunavar@lajt.hu
(Kunavar, 2010.10.31 18:51)
14 000 éves rovásírásos leletek Etiópiában
A bosnyák piramisok rovásai után, most Afrikából jött a hír.
Az orosz tudósok ott is székelymagyar rovásokat találtak.
Nem is akármilyeneket, amelyek a film végefelé láthatók (7 perc 10 másodpercnél).
Előnyben vannak, akik oroszul is tudnak.
A film arról szól, hogy Etiópiában (AlsóEgyiptom), egy igen magasfokú kultúra uralkodott már 14
ezer évvel ezelőtt is.
A film végén 7 perc 10 másodpercnél, mutatják be a rovás betűket is.
14 000 YEAR OLD HUNGARIAN RUNIC SCRIPT IN ETHIOPIA
http://www.youtube.com/watch?v=nqYB9yqWxnI&feature=player_embedded

A fenti szabályzatunkkal kapcsolatban
(>Zoli<, 2010.10.31 11:03)
Az ok ami kiváltotta a fenti cselekedetünket, az továbbra is érvényes marad mint eddig is volt és ezután
is így lesz. Mi ilyen szabályokkal, alapokkal cselekszünk a magyar megmaradásért.
Ha valaki beküld egy írást megjelentetésre, akkor azt először én döntöm el, hogy felteszem e vagy sem.
Ha felkerült akkor már bárki felhívhassa a figyelmem ha netalán valami burkoltan vagy nem ide illő
rejtett szándék olvasható ki az írásból.
Itt egy általam elhamarkodott írás került fel amit csak később vettem észre és elfoglaltságom végett
kikértem barátom véleményét és segítségét. Így került törlésre az egész cikk, majd a személyeskedő
hozzászólások is.
Most viszont egy úgy helyzet állt fel! A törölt cikk szerzőjének kérésére töröltünk minden hozzászólást
ami nevével és személyével közvetlen kapcsolatba hozható. Kérése az volt vagy mindent állítsunk
vissza vagy töröljünk mindent. Így ez szerint döntöttem.

