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Pálinkás Mővek: Tombol a „béközép”
Valakik Keszthelyen fotósorozatot terjesztenek, melyeket nekünk is megküldtek.
A képeken Ruzsics Ferenc Keszthely Város jelenlegi polgármestere, a Balaton
Fejlesztési Tanácsban Suchman Tamás elnök helyettese, Csótár András az
iskolákért és a kultúráért felelıs keszthelyi városi bizottság elnöke, valamint
Papp Gábor Hévízen 12 szavazattal vesztes polgármester-jelölt látható.

„A FIDESZ intellektuálisabb szavazói, vagy a konzervatívabb idısebb szavazók biztos nem fognak tapsikolni ennek, pedig tudhatjuk, hogy
kutyából nem lesz szalonna. De hát ha Fleto hazudott, miért ne tehetné meg ugyanezt egy városatya? Egyébként fogást "ezeken az
embereken" nem ezek a képek fognak jelenteni, hanem az, hogy már 7 hónapja, megválasztásuk óta nem csinálnak semmit.” - Vendég

„.. aki ezt "felteregette" a világhálóra nem érdemli meg, hogy Keszthely város polgára legyen.
Részemrıl kitagadott, nem kívánatos személy(ek). Krupla Zoltán (Nemzeti Kör, Rákóczi Szövetség, KÉSz. tag)
Kedves Krupla! Kitagadod a Hunhireseket???? ☺ Ez valami borzalmas ☺ No meg ez a szellemi teljesítmény  - Köszönt: Rudolf János
Segíttek: egy szélsıjobbos oldal a Hunhir hozta nyilvánosságra a fotókat, de ez a tény ne zavarjon, csak győlölködjetek mert Wass Albert
is olyan jól erre nevel. Győlölni, győlölni .. de pechetek van - én akkor se foglak benneteket ☺ Mert pupák Krupla Zoli - az élet
nem győlölésrıl szól és az a bizonyos ácsfiú sem ezért ment 2ezer éve arra a bizonyos keresztre. ;-) Gondolkodj kicsit!

Még egyszer Wass Albertrıl
A portálon kisebb vita kerekedett a jelenlegi klerikális jobboldal
által orákulumként tisztelt gróf írói és közéleti tevékenységérıl.
A Rákóczi Szövetség Wass Albert irodalmi szavalóverseny miatt
ragadtak klaviatúrát a nemes felek.
Hasonló a szitu, mint az Árpádsávos zászlókkal. Wass épp úgy
fel tudja turbózni a nacionalista érzelmeket, mint az Árpádsávos.
Kétségtelen tény, hogy Wass kiváló tollforgató volt és pár mővét
érdemes elolvasni – különösen azoknak, akik vitatkoznak róla.
A Farkasverem, A funtinelli boszorkány, Kard és Kasza és a
Jönnek címő mőveit feltétlenül érdemes elolvasni, ahhoz, hogy
képet alkothassunk, talán soha ki nem hőlı sajátosan bazári
magyar nacionalizmus veretes prófétájáról. Többi mőve végsı
soron folyamatos önismétlés, költeményei meg sem közelítik
prózájának színvonalát.
Wass, kiválóan, könnyedén, könnyő kézzel ír arról, amit a
félmővelt, csalódott fıleg vidéki nyárpolgárság hallani akar.
Túlfőtött érzelmességgel könnyezve szól az elvesztett
területekrıl, de messze elkerüli azt a vitathatatlan történelmi
tényt, hogy e területek elvesztésének legnagyobb felelıse a
félfeudális klerikális magyar úri osztály, melynek egyik
reprezentánsa ı, és felmenıi is voltak.
Nagy vita folyik arról, hogy Wass háborús bőnös volt-e vagy nem.
Szerintem ez most már teljesen mellékes kérdés. Az írót mővein
keresztül lehet a legjobban megismerni. Az sem elhanyagolható,
hogy hosszú emigrációja során milyen kapcsolatai voltak, milyen
szerepet töltött be az emigrált magyarok között.
Aki jól ismeri Wass életmővét, annak nem vitás, hogy a Gróf
egyik nagy fóbiája a zsidóság volt. Burkolt vagy nyílt
antiszemitizmus sugárzik mőveibıl, ami vélhetıen a hiányos
mőveltségébıl és a beteges magyar irigységbıl fakad.
Ezért nagyon hangos mostanság a Grófot tisztára mosni vágyók
hada, nem tudják elviselni, hogy Wass-t az irodalmi közélet
antiszemitának titulálja.
Az, a nem elhanyagolható tény, hogy Wass teljes életmőve
kiváló talajra talált a jelenlegi Magyarországon azt jelentheti,
hogy rosszul mennek a dolgok, nagy az elégedetlenség a
csalódottság és a tehetetlen düh.
Amikor nem mennek jól a dolgok, akkor megpróbálunk kibúvót
keresni, és másokat okolni a mi hibánkért tehetetlen
tunyaságunkért. Ezt tette Wass Albert is. İ a zsidó komcsikat, a
románokat… okolta minden bajunkért – a fél ország ismételt
elvesztéséért.
Most nagy a gáz , de az ország „jobbik” fele beérné azzal, ha
Gyurcsány Fletó elhúzna a büdös francba és a szentkorona elıtt
átadná a hatalmat „mindenki” Viktorának.
Wass Albertes szavalóversennyel csak az a problémám, hogy
ehhez a rendezvényhez nevét adta a keszthelyi önkormányzat
és – nevét nem írom le- hivatalnoka. A Rákóczi szövetséget
értem, de az adófizetık pénzébıl rázni a soviniszta lobogót azért
az mégis csak sok.
A magyar irodalomban, a kanonizált irodalomban vannak még
nagy adósságok, akiket vagy a magyar fasizmus, vagy a
kommunista diktatúra tett félre – ıket kellene inkább a fiatal
magyar fejekbe elültetni, nem pedig a wassporos magyar
nacionalista lírát.
Csak azt tudom mindenkinek javasolni, hogy olvassanak mennél
több Wass Albertet Ady-val Radnóti-val, Márai-val kiegészítve,
de csak Wass-t olvasni, ahhoz nagy szellemi restség kell.
Polgár

Beszámolók a keszthelyi
kormányellenes demonstrációról
A mai estén ismét 17 fı győlt össze a templom elıtti fıtéren,
változatlanul jelezve, hogy nem fogadja el a hatalmon lévı
kormányt, mert azok rég megszegték esküjüket, nem az ország
jobbításán dolgoznak, hanem kiárusítják azt teljesen.
A tüntetık között már jó féléve, szinte minden alkalommal
megjelenik szüleivel a hat éves Alex is, aki jelenlétével mindig
vidámmá varázsolja a nem mindig vidám estéket. A szülık
elmondása szerint, minden alkalommal megkérdezik tıle, akar-e
jönni vagy maradjanak-e otthon? Igenlı válaszát bizonyítják a
fıtéren eltöltött estéi, és szomorúan kell konstatálni, hat évesen
ı többet tesz városáért, mint a felnıtt lakosság 99 %-a, még
akkor is, ha gyermeki ésszel nem láthatja tisztán azt, amit
minden felnıttnek látnia, tudnia kellene!
Továbbá tájékoztatunk mindenkit, hogy a heti egy - péntek esti
demonstrációt, amely március 31-ig volt bejelentve,
meghosszabbítottuk, június 30-ig jelentettük be a
rendırségen. A rendırség most is megjelent egy rövid idıre.
103 napi folyamatos tüntetés utáni 14. hét péntekjén
Tavaszias idıben, nagypéntek estéjén 20 óra és 21 óra között
40 fı demonstrált a kormány ellen, és imádkozott az elesett
országunkért. Jövı péntektıl az eddigi megszokott idı helyett
egy órával késıbb kezdıdnek a tüntetések, azaz 19.30-tól.
Mindenkit szívesen látunk.
Vendég hozzászólása: Ne demonstráljatok! Dolgozzatok!
Kedves Ismeretlen!
Dolgozunk! Ki-ki napi nyolc órában, és vélhetıen többen, mint én
is, a kötelezı 8 órán, és az azt követı otthoni munkán túl, 20 és
24 óra között még egyéb mással pl. irodalmi kutatással is
foglalkozom, immár a 9. éve.
Így a napi, illetve ebben az évben a heti egy alkalommal a
demonstrálásunra, úgy "lopom" el az idıt magamtól, hogy
kifejezhessem véleményemet: nagyon nem értek egyet a
kormány munkájával. Ha, rendszeresen olvasnád a e heti
beszámolókat, magad is láthatnád, nem a csıcselék jár ki a
fıtérre, s ha nem hiszed, járj utána, állj ki közénk, és biztosan
más lesz a véleményed. Persze, ehhez elıször el kell
vonatkoztatnod a jelenlegi kormány "imádatától", és tényszerően
kell látni, az elmúlt 5 év "teljesítményét". Üdvözlettel: HJ
Kedves HJ! Tudomásom szerint 1 éve választások voltak
Magyarországon ahol a jelenlegi koalíció többséget
szerzett,melynek következményeként 4 évre az ország többsége
megbízta a kormányzásra.A Te és hasonlók jobban tennék ha
egy irányba húzva a szekeret megpróbálnál építı jellegő
javaslatokat tennél,nem gerincvelıbıl származó zsigeri
győlöletet szítanál honfitársaid ellen.Nem sajátítanád ki
mindannyiunk nemzeti jelképeit és nem a nemzeti lobogó alatt
demonstrálnál az én nevemben is.
Próbáld meg betartani a békés egymásmellett élés törvényeit és
demokratikus jogaiddal élve menj el szavazni 3 év múlva
azokra ,akik a Te értékítéleted szerint élnek és cselekednek
mindannyiunk jobb életkörülményeit elısegítendı.
Addig meg maradj otthon és ne lopd meg magad!
Tudod kedves Vendég szerintem ez egy totálisan
következményektıl mentes ország. Tudom ezt sokan és sokszor
mondták már, és ezt a mondatot pontosan ezért lassan már
olyannyira el is koptatják, hogy már bele se gondolunk, már fel
se fogjuk, hogy mit is jelent. Pedig mirıl van szó?

Arról, hogy lassan bármilyen mocskosságot, bármilyen aljasságot
elkövethetsz - legfeljebb lesz belıle 1-2 sajtóhír, aztán elfelejtik és
minden megy tovább. Ha a "banda" kitart melletted akkor nincsen
semmi gond. Ha pedig a vezért nem kritizálod, akkor mindegyik
vezér van olyan mocskos, hogy még örül is annak hogy szárnyai
alá vehet.
Így tényleg soha semminek nincsen következménye.
2007-re egy értéktelen és csakis egyéni hasznot lesı bagázzsá
változot teljes közéletünk.
Gyurcsánynak miért kellene lemondani? (szerintem!)
No ne azért mert hazudott, nem gondolom átvenni a
fideszagymosásos néphülyítést. Hanem azért, mert igazat mondot.
Furcsa? Igen.
GyF ugyanis ıszintén bevallotta, hogy szándékosa az ország
kárát akarta, egyéni elımeneteli, választási érdekbıl.
Na ha erre sem kell lemondani - akkor baj van. Nagyon nagy baj.
Innéttıl ha te politikusként ellopod a fél országot, az már csak
bagatell - ehhez a szándékos országrontás bevallásához a sajátba
való ellopás már csak apróság. És még erre sem kell lemondani?
A korrektség jegyébe még hozzáírom, hogy szerintem a másik fél
is legalább annyira vétkes - és úgy lenne korrekt ha GYF magával
vinné csaknem a teljes fideszvezértkart - Manninger Jenı 5 millió
feletti éves benzinpénzével együtt. Na látod ez viszont nem fog
menni. Mert innéttıl teljesen mindegy, hogy mit mondott GyF - a
teljes politikai elit mögéje sorakozott.
Igen - Orbán Viktor jelenleg Gyurcsány egyik legnagyobb támasza.
Meg Kuncze és Dávid Ibolya is. (csak abba gondolj bele, hogy
csak Manci a megyén több mint éves 20milliárd forinttal
gazdálkodik ) Szóval İk köszönik ık jól élnek nem ık vannak
válságba, hanem mi, az egyszerő népek.
Ja, hogy GyF meg egyszer bevallot egy butaságot, egyszer
beszélt össze-vissza? Hát kit érdekel? Majd elfelejtik.
Gondolják ık ;-)
Üdvözöl: RJ
Ui: ha neked jó az, hogy bármely politikus bármely disznóságot
elkövethet és soha semmi következménye ne is legyen a
dolognak, akkor ne is gyere - egyszer se.
Csak ha azt szeretnéd, hogy néha, legalább egyszer egyszer
mutatóba egynek, kettınek megmossák a fejét amikor már tényleg
tarthatatlan az amit elkövetett - na akkor meg nem kellene bevenni,
hogy mindenki csıcselék aki tiltakozik.
Tudod kedbves HJ azért mert sok mindenben igazad van,még nem
kell egyet értenem azzal a módszerrel amit követtek! Igazából nem
szeretnék politikai ítéletet mondani, csupán békében ,biztonságban
és méltósággal szeretnék élni, törvénytisztelı Magyar
Állampolgárként. Mindegy hogy is hívják az éppen illetékes górét!
Mert ha nem GyF és nem OV akkor jön majd a Kis Pista. Aki csupán
a nevében fog különbözni ezektıl. Miért kell nekünk ezzel foglalkozni?
Orrunknál fogva vezetnek bennünket és mi értük, az ı látszólagos
igazukért képesek vagyunk egymásba veszni és ölre menni. Mikor
jön el az a pillanat amikor az emberek megértik......Az egyént kell
választani. Nem a pártot! Mikor térünk vissza a valódi értékekhez.
Ebben az átpolitizált világban végre nekünk kellene felébredni. Hova
jutunk akkor ha a 40 éves bal oldali diktatúrát a városon belül a jobb
oldali diktatúra veszi át? Ha egy egyszerő közintézményi vezetı
kinevezéséhez is politikai hőségnyilatkozat szükséges. Szerinted
miben különbözok ez az "átkos" 40 évétıl? Amikor a kulturális
bizottságban végzettség nélküli kocsmárosok osztják az észt? Amikor
a városfejlesztési bizottságot felsıfokú végzettség nélkül is lehet
vezetni? Sorolhatnám,de minek! Fogjunk össze és keressük meg
azokat az embereket akik megfelelı végzettséggel ,keszthelyi
elkötelezettséggel, önzetlenül és pártállástól függetlenül képesek
vezetni ezt a várost! Ezért tiltakozzatok. Mert a mi és gyermekeink
jövıje ettıl függ! Gondold végig!
Vendég

Nyári melegben, egy órával késıbb, mint eddig - 19.30-tól - 25 fı
győlt össze demonstrálni. Jó volt új arcokat látni a tüntetık között,
különösen elismerés illeti azt a székesfehérvári fiatal párt, akik
meglátva készülıdésünket, közénk állt, és végig velünk volt. E
beszámolókat rendszeresen minden héten három helyre küldjük.
Elsıként a Hír tv-nek, ahonnan még kérésünkre se jött visszajelzés
az elmúlt fél évben, szinte a kezdetektıl a Kossuth tériek honlapjára,
akikkel folyamatos a kapcsolatunk, és tél óta az egyik helyi honlap is
(www.HelikonPortál.hu
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kéri
a
beszámolóinkat. Ez utóbbin az elmúlt héten "párbeszéd" alakult ki,
amely megtekinthetı a fenti honlapon. …(szerk meghúzta) ..Innen
üzennék az ismeretlennek röviden, mert jobb, szebb dolgokkal is el
tudnám az erre szánt idımet tölteni. A szavazás végeredményét
tudomásul vettük, hisz nem akkor kezdtünk tüntetni. A jelenlegi
kormány az általa ígérteket még csak nem is próbálta betartani,
egyenesen az ellenkezıjét kezdte megvalósítani. A sok száz
ilyenbıl csak egyet kell kívánok kiemelni. Nem lesz vizit díj, nem igaz
ember, aki ilyennel riogatva szeretne hatalomra kerülni, hangzott el a
tv nyilvános vitájában a jelenlegi miniszterelnök álságos szájából.
(Nem lesz gázemelés, viszont lesz adócsökkentés, stb, stb.)
Valóban nem igaz ember, aki ezt állította, de hatalomra kerülése után
éppen az ellenkezıjét hajtotta végre.
Ezek után valójában milyen párbeszédet lehetne folytatni a kedves
ismeretlennel, és táborával?
Jöjjön el közénk, szívesen tájékoztatjuk a valóságról vagy álljon ki
ellentüntetıként a tér másik sarkára, és szimpatizáns társaival egy
szebb ország reményében követelje a magasabb vizit díjat, a
drágább gázárat, erıteljesebb adót, a privatizált kórházakat, ahol
majd több millió szegénnyel a kutya sem fog biztosítást kötni, hiszen
a pár fillérjükbıl nem lehet anyagi haszonnal elvégezni a drága
mőtéteket, daganatos betegségeket gyógyítani, de még hosszabb
táppénzt se fizetni. Követeljék a tandíj bevezetést, hogy a gyerekeiket
ne tudják felsıfokú iskolába járatni, a gazdaságosság reményében
zárjanak még be több iskolát, óvodát, postát, küldjenek el sok
százezer alkalmazottat, nyissák ki télen az elfekvı betegekre az
ablakokat friss levegı igényének álcázása alatt, és marad bıven
pénz, lesz mit zsebre tenni, annak a néhány tucat, hazájuk
"jobbításáért" dolgozó elvtársnak.
Nagy a fıtér, szorítunk helyet mindenkinek, nézzünk egymás
szemébe, minden pénteken 19.30-tól.

Holokauszt
Sokan tagadják. Különösen azok, akik szerint Holdutazás se volt.
Hanta az egész. Azon a nagy darab sajton nem lehet sétálni,
tömeges emberirtás meg tökéletesen abszurd elképzelés.
Hosszasan tőnıdtem a dolgon. A Holdjárást el tudtam fogadni, ám
a holokausztot nem. Kialakítottam így egy elméletet, ami a
következı.
Történt, hogy néhány ezer, tízezer, százezer, millió zsidó hirtelen
ráébredett önnön hitványságára. Bőnösségére. Ezért úgy
határoztak, hogy vétkeiket lerovandó kimennek Birkenauba, és ott
dolgozni fognak önkéntesen. Példájuk ragadós volt. Követték ıket
a cigányok, szintén mint bőnös és alkalmatlan népség, aztán meg
a homoszekszuálisok, az antifasiszták és elmebetegek.
Birkenauban volt meló rendesen, de fürdési lehetıség nem.
Hallották ám egyszer az önkénesek, hogy három kilóméterre oda,
Auschwitz-ban kitőnı, klimatizált zuhanyzók vannak. Átballagtak
tehát.
Ki tudja, milyen mőhibából, a zuhanyrózsákból nem melegvíz folyt,
hanem valami más. De ık ezt örömmel fogadták, hiszen így
leróhatták adósságaikat. Mindannyian.
A hullahegyekrıl készült fotók hamisítványok. A lesoványodott,
eltorzult arcú emberekrıl csinálták. İk boldogan haltak meg, mint
egy ragyogó ejrópai kultúra önkéntes áldozatai.
Persze az is lehet, hogy nem jártak földiek a Holdon. Morvai Péter

Városfejlesztési RT a gazdasági kiút?

Független? sajtó?

A fenti címmel jelent meg a Szövetség Keszthelyért Egyesület
vitaindítója. Igazán méltánylandó az egyesület és Gachályi
András képviselı úr nagy igyekezete, hogy egy önkormányzat
által alapított részvénytársasággal javítani lehetne a romos
pénzügyi helyzetükön.
Ötletük, régi rossz gondolat ismételt felmelegítése – ha durván
akarok fogalmazni, akkor bátran kijelenthetı, hogy marhaság az
önkormányzati gazdálkodó Rt.
Sokan és sok helyen próbálkoztak önkormányzati vállalkozásokkal,
de mind befuccsolt, mert rövidesen kiderült, hogy életképtelen
ötletrıl van szó.
Az önkormányzatoknak alapvetıen nem az a feladatuk, hogy
különbözı vállalkozásokba fogjanak az adófizetık pénzébıl és
vagyonából. Feladatuk a közigazgatás ellátása, az adók
beszedése, az intézmények fenntartása, a szociális problémák
megoldása, közterületek fenntartása… és még számos a
választókat érintı kérdés megoldása.
Tudjuk, hogy kevesebb a költségvetési keret – mindenhol
kevesebb, mert a kedves magyar honfiuk és honleányok,
kormányukkal együtt rendesen kiköltekezték magukat. Most jön a
hét szők esztendı. Egy jól felkészült önkormányzat ilyenkor
megnézi, hol lehetne csökkenteni a költségeken, és milyen
lehetıség van a bevételek növelésére.
Csökkenteni bıven van lehetıség. Önkormányzati hivatal, iskolák,
kórház, és egyéb intézményeknél létszám túltengés van.
Amennyivel kevesebb jön az országos büdzsébıl, annyival
csökkenteni kell a bérkiáramlást és egyéb pazarló kiadásokat.
A Részvénytársaság csupán arra jó, hogy oda kimentsenek
önkormányzati vagyontárgyakat, amit késıbb a belsıkör
privatizál – ingyen, vagy fillérekért, a tagoknak is jó, mert az
önkormányzatoktól idınként átpumpált pénzbıl lehet szépen
csipegetni.
Abban a szent pillanatban mikor az önkormányzat valamilyen
vállalkozásba kezd, zsírosbödönje körül megjelennek a sunyibbnál
sunyibb lobbisták, spekulánsok, pénzsóvár senkik, ötletellı
cinikusok és mindenféle élısködı népség.
Az önkormányzatnak vannak lehetıségei a gazdasági stabilitásra,
csak merni kell meglépni a népszerőtlen változtatásokat.
Gazdálkodni a meglévı vagyonnal úgy, hogy be kellene szedni a
bérleti díjakat, és egyéb járulékokat, igazi versenyben eladni
ingatlanokat, kártékony bürokratákat ki kell söpörni, mert nagyon
sokba kerülnek.
Budapest fıvárosnak nincs profit orientált részvénytársasága –
pedig ott is nagyon akarták, de tudták, hogy ezzel csak páran
járnak jól. Önkormányzatunk megpróbálhatja, de nagy bukta lesz.
Folyamatosan az élményfürdıvel szívatnak bennünket – most is.
Élményfürdıt ne az önkormányzat építsen, hanem a vállalkozók.
Az önkormányzat szálljon be közmővesített telekkel, de ne ö
legyen az építtetı, mert akkor háromszor annyit fogunk fizetni érte.
Késıbb erejéhez mérten támogathatja a jegybevételt. Minden
civilizált országban ez így megy.
Tessék megnézni milyen katasztrofális helyzetben vannak azok az
élményfürdık, melyeket az önkormányzatok építettek.
Az, hogy az önkormányzati beruházások költségei általában jóval
a tervezett fölé kerülnek, a hasznok meg elmaradnak a
várakozástól, jól ismert probléma. Van olyan boldogabb ország ahol azok, akik önkormányzati pénzekbıl akarnak fantasztikus
projekteket megvalósítani, saját vagyonukkal vállaljanak anyagi
felelısséget az ötletért – meglátják, mindjárt megalapozottabb
üzleti tervek készülnek.
Végezetül csak azt mondanám, hogy a vállalkozói önkormányzatot
Itáliában úgy hívják, hogy Cosa Nostra. polgár

A sajtó, azaz a nyomtatott ill. elektronikusan közzétett sajtó csak
akkor lehet sajtó ha az alapban független. Kitıl? Minden olyan
befolyásoló tényezıtıl ami a függetlenséget befolyásolhatja. Mi
lehet ilyen tényezı:
- Mondjuk a lap fenntarója, Logikus a fenntartótól, hogy elvárása
van a témák kidoilgozását illetıen.
- Mondjuk a hirdetıktıl. Ha pénzt ad hirdetésre, a kritikus hang
milyen érzést vált ki.
- Mondjuk a helyi notabilitásoktól. Mer-e valaki kritikát
megfogalmazni azzal a céggel, intézménnyel szemben akivel
valamilyen viszonyban van a lap tulajdonosa, szerkesztıje.
Nem irigylem azt a sajtót aki eladta a függetlenségét, mert a
függóség szüróje olyan témaszegény helyzetbe tolja amit nehéz
felvállalni a lap töltésének feladata miatt. De hát mindenki tudja
annak az utnak az elınyeit, hátrányait, síkosságát, amelyik útra
lép.
Mátyás
Ez a téma talált ... süllyedt!
A Monitor Magazinról beszélsz, ugye?
2 éve még a kuplerájok bálványa pénzelte, tavaly Mohácsinak
csinálták a pontmostot, idén már Ruzsicsot szolgálják. Szép
karrier, valódi Fideszes !!!!!!!!!!
Számomra az a gusztustalan, ahogy az egyik helyi hírportál, a
városi (?) újság és a helyi (?) rádió egymás s....be bújva próbálja
egymást és a vezérkart fényezni. Érdekes, hogy mára csak ez a
három "kiemelt" média, akiknek minden városházi dologról
elsıkézbıl vannak információik. Persze biztosan azért mert ık a
legjobbak, meg a legszabadabbak. Még az sem baj, ha
némelyikben olyan gagyi módon dolgozzák fel az amúgy is nagy
sületlenségeket, hogy az ember azt sem tudja sírjon, vagy
nevessen. Én speciel inkább sírok.
miért, szerinted jó a monitor amióta a város pénzeli? volt idı,
amikor szívesen olvastam, mert nem érzetem elkötelezettnek. ma
már nem csak nekem, sokaknak az a véleményünk, hogy ennél
még a mohácsi féle újság is jobb volt. és ezzel nem azt a lapot
dícsérem.
Nem jó, ha megvesznek egy médiát, az meg fıleg nem, ha a
városvezetés megveszi a helyi rádiót, a tévét és az egyik újságot
is. Mindenki úgy dalol, ahogy ık fütyülnek.:(
alap helyzet, hogy ingyen ebéd nincs. Mindig ott az érdek ami az
ebéd kifizetését motiválja. És az ebéd mindig olcsóbb, mint amit
érte elvárnak, kapnak. A s..nyalás intézményesült a helyi
kisujságtól a megyei és országos médiákig. Van persze kivétel, de
a hirdetési kényszer determinál.
A hírekhez való hozzájutás alapja, HOGY VANNAK MÉG JÓ
AKARÓ, JOBBÍTÓ EMBEREK akik hírekkel ellátnak bennünket, ill.
a független médiákat.

Folytatódó ingatlanspekuláció?
Keszthely Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti a
tulajdonában lévı, 8360 Keszthely, Bem u. 23. szám alatti, 509.
hrsz-ú, városközponti, 1917 m2 területő ingatlant.
Az ingatlan kikiáltási ára bruttó 48 millió Ft.

Negyedáron?
Ez 20.800Ft-os négyzetméterár, a városközpoti telekárak
kevesebb mint negyede! Csak 100 milliós kár éri a várost….
www.HelikonPortal.NET
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