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Máshol turistalátványosság lenne – nálunk gettó
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11 hozzászólás van ehhez a témához.

Máshol turistalátványosság lenne – nálunk gettó
Miskolc - A Tetemváron folyamatosan gyűlik a szemét és az ottlakók, de fogynak a borházak.
Korábban foglalkoztunk vele, hogy a nagyavasi pincetulajdonosok szerint az őrizetlenül hagyott
borházakba a tulajdonosok engedélye nélkül költöznek be olyan családok, akiktől a pincegazdák nem
érzik biztonságban magukat, javaikat. Miskolc kilenc pincesorának jó részében hasonló – ha nem
rosszabb – állapotok uralkodnak.
Berta Béla, a Miskolczi Pincék Asztaltársaságának operatív elnöke – maga is pincetulajdonos – volt
az idegenvezetőnk azon a túránkon, melynek során a Tetemváron kialakult állapotokba
pillanthattunk be.
– ÉM-SzP -

A többi képet nézd meg a boon-on.
http://www.boon.hu/lakohelyem/miskolc/cikk/mashol-turistalatvanyossag-lenne--nalunkgetto/cn/news-20100814-10585991
Még mindig a boon-ról:
11 hozzászólás van ehhez a témához.
Mi az Ön véleménye?
Hozzászóló: medmax - 11 , 2010.08.15, 09:44
A Nagy-Avas sorait se tudtuk kihasználni idegenforgalomra, épp ezt használnánk ki?

válasz
Nem nyafogni kell, hanem intézkedni!!!
Bennünket csontra lenyúznak ha nem fizetünk adót, illetéket, vagyonszerzési illetéket, nem a
nevünkön van az ingatlan, tessék intézkedni itt is!!!!
Akinek nincs a nevén az ingatlana, zsuppolják haza ! Legyen vége a bunkók térfoglalásának.
Hozzászóló: medmax - 9 , 2010.08.15, 09:38
Annak idején kézzel-lábbal tiltakoztak a repülőtéri cigánytelep ellen, mondván gettó, hallgattak a
tiltakozásra, íme, lett valódi gettó- idegenforgalom helyett a belvárosban.
válasz
Mit lehet ehhez hozzáfűzni?
Azt hogy a politikai idiotizmus, a széplelkületű értelmiséggel összekapaszkodva, élhetetlenné tette az
országunkat azzal hogy cigányszaporító programot indított a dolgozók pénzén.
Megérte?
Hozzászóló: Shnetzel - 8 , 2010.08.15, 07:50
A ROHADT, KOSZOS, BÜDÖS CIGÁNYOK MIATT MENT GALLYRA EZ A VÁROS RÉSZ IS,
MINT ANNYI MINDEN!!!
válasz
-----------------------------Hozzászóló: medmax - 10 , 2010.08.15, 09:40
Nem, ez tévedés.
válasz
A politikusok miatt, akik ezt idáig hagyták fajulni. A cigányok csak éltek a lehetőséggel, amit a
politika nyújtott számukra, a mi pénzünkön.
Hozzászóló: bajnai - 6 , 2010.08.14, 19:02
képviselő???!!!
válasz
Melyik PÁRT önkományzati képviselője kap ezért pénzt ??????????????
Hozzászóló: Piedone - 4 , 2010.08.14, 15:05
Azért remélem!
válasz
Nem ezek a képek lesznek a miskolci útikalaúzba,mert rögtön tökönszúrom magam:)
Katasztrófaturistáknak külön lehet ilyen prospektust csináltatni,de én nem sok értelmét látnám.
Városunkról próbáljunk,ha nehezen is de némi jó képet mutatni,ami nagyon nehéz.
Hozzászóló: pozsonyi - 3 , 2010.08.14, 13:49
miért?
válasz
Ettársak, miért lett Miskolc cigánykeltető????
Hozzászóló: STG - 2 , 2010.08.14, 12:19
Végre olvasni ilyen cikkeket
válasz

Ha nem is tartalmas a cikk, de a képek önmagukért beszélnek.
Örülök, hogy végre az újságírók szemét is csípi az a mocsok, ami főleg Miskolcon összegyűlt.
Miért nem hallani viszont semmilyen megoldást a városvezetés részéről?
Az illegális beköltözőkkel, szemetelőkkel, bűnözőkkel szemben miért nem indítanak határozott
eljárásokat?
Miért nincs gazdája a Tetemvárnak (sem)?
Hogy fordulhat elő, hogy a város egykor első kórház épületébe (vagy mondjuk ispotálynak) a
Szondy-telepről költöztetett a város be családokat?
Mindezt a Petőfi tér és szobor mögé.
Soroljam...?
Hozzászóló: mgO8EPEW - 1 , 2010.08.14, 12:03
Panaszkodunk?
válasz
Enyit ér káli elvtársnak a csapata, a Város örség,Közterület felügyelet,Polgárörség,Rendörség(ők
legalább aközuton piszkálgatnak) A városgazda a cigányok szarát a cigányokkal eltakarittatja az
adófizetők pénzéből. Megoldás: JOBBIK !
Hozzászóló: 111111aaaaaa - 5 , 2010.08.14, 18:54
Ki az a jobbik!
válasz
A jobbik csak addig szónokolt, amig a bujtogatói bejutottak a parlamentbe. Azóta csak a
bonyodalmas dolgok derülnek ki a házuk tájáról. Itt Pintér úrnak kéne már a kéthetet elkezdeni ami
alatt rendet akar teremteni. Miskolcon rengeteg olyan család él a rokonságánál, akik csalás útján
raktak fészket. Ezen felül még a közbiztonság is a minimumra csökkent, már nemcsak sötétedés
után, hanem nappal is.
Hozzászóló: GyemantOroszlan - 7 , 2010.08.14, 20:41
Nem te vagy a Jobbik!
válasz
Ha értenél a politikához, nem írnál ilyen hülyeségeket!
Ha a sok bunkó a második szavazásnál számolt volna, akkor most nem lenne 2/3 és a Jobbik többet
tehetne!
Ami tőlük telhető mindent megtettek és megtesznek!
SZEBB JÖVŐT!

