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Uj Péter az Index
korrumpálódásáról
Szikszai Péter 
(Magyar Idők)

Kíváncsi vagyok az Index reagál-e erre. Nincs
szebb, mint egy ballib-ballib médiaháború.

Robi, nélküled nem
sikerülhetett volna!
Jeszenszky Zsolt

A ballib újságírás módszerei Magyarországon:
képmutatás, kettős mérce, hazugságok,
vélemények hírként való eladása (ahogy Ákos is
megénekli), csúsztatás. Ezúton is köszönöm a
Guns N' Roses-nak, hogy segítettek ezt
leleplezni, de kiváltképp Németh Róbertnek,
amiért tökéletesen illusztrálja mindazt, amiről és
akikről kis „gúnyversem” szólt.

Amikor a pénzfa mellett a
lófaszfát is megrázzák
Piréz Róbert 
(Tutiblog)

Egyrészről miért kell a minőségi újságírás cím
alatt az unalmas újságírást támogatni, másrészről
miért pont a középszer libnyafi állatorvosi
portálját?

Én nem tartom aljasságnak,
amit néhány kolléga ír
Bátorfy Attila 
(Brotherhood of the Baby Powder)

UP ír jogos dolgokat, ahogy marhaságokat is, de
nem hinném, hogy ez a 444 kollektív statementje
lenne.

VS.hu: az erkölcs győzött, a felelősök
maradtak
M. K. 
(Média 2.0)
Mintha eleve bűn lenne jobboldali lapnál dolgozni,
csak mert jobboldali párt uralkodik. A Mandiner is
álljon fel?

Te irigyled tőlem a csajokat!
Bayer Zsolt 
(Bádog)

De nem várok tizenöt évet, kimondom most:
Gabi, szerintem te irigyled tőlem a csajokat!

A „koton” a korai Bayer
aranymetszése
G. Fodor Gábor 
(888)

A fiatal Bayer számára ezek a polgári lét
legfontosabb kérdései. Meg a „fosás”.

Anyázás, polgári értelemben
Németh Róbert 
(hvg.hu)

A legfrissebb kontender az úgynevezett polgári
oldal egyik legsokoldalúbb, legizgalmasabb
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Uj Péter az Index korrumpálódásáról
Uj Péter, vélemény, belföld, média, Index, VS, Szikszai Péter, 444, korrupció, MNB,
Matolcsy György.

2016. április 27. 18:37

Kíváncsi vagyok az Index reagál-e erre. Nincs szebb, mint egy ballib-ballib
médiaháború.

„Tegye csak, nagyon tanulságos, hogy ők még csak most jönnek rá arra, amit mi már rég
tudunk! Nincs is csodálatosabb a liberális újságírók világmegváltó naivitásánál. A
főszerkesztő cikke amolyan eligazítás is a médialabirintusban vergődő újságíróknak, akik
oknyomozó létükre nem tudták, kiknek dolgoznak. De nem is ez az érdekes, hanem az,
amit jól kiragadva a kontextusából idemásolok:

»A 444 létrehozásának oka világos volt: tucatnyi indexes újságíró dezertált, miután a
tulajdonos a hatalom változó tartalomfogyasztási szokásaira innovatív
menedzsmentmódszerekkel reagált. (Nem feltétlenül értelmes ezt méricskélni, de ha
elővennénk a korrupciométert, elég nyilvánvaló lenne, hogy az Index korrumpálódásának
akkori mértéke össze sem hasonlítható a VS korrumpálódásának mértékével. De még azt
is tűrhetetlennek éreztük, érezzük sokan.)«

Kíváncsi vagyok az Index reagál-e erre. Nincs szebb, mint egy ballib-ballib médiaháború.”

 

Magyar Idők  Szikszai Péter: Uj Péter az Index korrumpálódásáról

A dzsungel könyve
április 21-tól

Egy árva fiút a dzsungelben
farkasok nevelnek fel egy
medve és egy fekete párduc
segítségével.

Beépített tudat
április 21-tól

Egy CIA-ügynök emlékeit és
képességeit egy veszélyes
elítélt testében ültetik át.

Én és Kaminski
április 21-tól

Egy fiatal újságíró,
Sebastian cikket ír a nagy
művészről, Manuel
Kaminskiről. A srác reméli,
hogy Kaminski hamarosan
meghal, ugyanis akkor
gyorsan el tudja adni az
írását.
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pollip 2016. április 27. 18:39

https://www.youtube.com/watch?..

pollip 2016. április 27. 18:40

A ballibek felfalják egymást:-))))))))))))))
sikertelenségükben azonosulnak a ballib politikával:-)
Gratula:-)

Válaszok:
Ülő Bika | 2016. április 27. 20:30

sóhivatalnok | 2016. április 27. 21:49

Berecskereki 2016. április 27. 18:47

"Nincs szebb, mint egy ballib-ballib médiaháború."

Jut eszembe.

- Mit esznek a magyar ballib kannibálok?
- Liberális krumplit.

alkar70 2016. április 27. 18:49

1. Amennyiben a szerző továbbra is magyar anyanyelvűeknek
szeretne cikkeket írni, javaslom egy magyar nyelvtanfolyam
elvégzését. Ezáltal elkerülhető lenne, hogy értelmetlen szavakat írjon le (pl. ballib,
pláne ballib-ballib).

2. Másfelől egy magyar nyelvtanfolyam remélhetőleg tisztázná Szikszai bértollnok
fejében, hogy mi a különbség a médiaháború és két, személyes ellentétektől nem
mentes újságírói csapat személyeskedő szóváltása között.

Mellesleg mindig szórakoztató azon "médiamunkások" erkölcsi fejtegetéseit olvasni,
akik a hatalom elvtelen kiszolgálóinként pénzért, megrendelésre írják a saját - a
hatalom aktuális álláspontjával 120%-ban egyező - "véleményeiket".

Válaszok:
Szúnyog | 2016. április 27. 19:13
lacipaci | 2016. április 27. 19:20

kurbitalis | 2016. április 27. 19:21
48saxon | 2016. április 27. 20:33

pollip 2016. április 27. 18:49

@anaphylaxiás sokk
:-))))))) jó vagy:-))))))))))))))

paraklétosz 2016. április 27. 18:49

Egy kicsi hazai-gyurypénztől mecsoda médiapurgatórium lángolt föl
ballib oldalon. Tisztulás nem lesz, csak még kormosabb-füstösebb lesz
az egész bagázs.

alkar70 2016. április 27. 19:05

Összevetve a 444.hu kontra index csörtét a jobboldali GFG-BZS
"dugás, fosás, csajok" párbajjal, ha az előbbi "médiaháború", akkor az
utóbbi micsoda?

Mind a ketten Orbán fizetett firkászai. Arra kapják a közpénzt, hogy egymást
izélgessék? Mi ez?

Válaszok:
Pandaka pygmaea | 2016. április 27. 21:33

hhonor 2016. április 27. 19:17

Sokszor felvetődik a kérdés. Tisztességesség, etikusság, demokratikus

15 komment469

106 komment1094

23 komment1219

figurája, a DJ Szövetségtől a hazai popkultúra
körüli ügyekig, sőt mostanában a napi hazai és
nemzetközi politikai megmondásokig ívelő
Jeszenszky Zsolt.

Az újságíró és a rendszer
Aristo 
(Aristo)

Az nyilvánvaló, hogy Soros pénze tisztább – mit
tisztább: makulátlan – mint Matolcsyé, hiszen
megnyomorított társadalmakból származik,
melyek nyilván nem voltak eléggé nyíltak.

Okos embernek tartom
Habony Árpádot
Dirk Gerkens 
(Népszabadság)

Egy okos embernek tartom Habonyt, és tudott
rólam, hogy kedvelem az okos embereket. De a
Facebookon még nem jelöltük be egymást.

További vélemények

Ajánljon Ön is véleményt!

legfrissebb kommentek

outsider1: ??? Buzizol? A téma nem Orbán,
hanem a most hirtelen jómódba... 08:36
Te irigyled tőlem a csajokat!

LightbulbSun: És az m1-es lakájmédiával,
Németh Balázzsal minden ok, ugye? 08:34
Robi, nélküled nem sikerülhetett volna!

Laci bá: Ők (is) kormánypénzen élnek. De
legalább nem állítják be... 08:31
Uj Péter az Index korrumpálódásáról

vendelin: Meglehet, pokorni úgy gondolta, hogy ő
már nem az első, tehát a... 08:09
Okos embernek tartom Habony Árpádot

DrPepper: Én alapvetően kedvelem a Vs-t
elsősorban a fröcsögésmentes... 06:46
Ilyen az, amikor a pénzfa mellett a lófaszfát is
megrázzák

Kopa: Hogy is volt a Krétakörnél? Mintha ott is a
pénz miatt lett a... 06:24
Miért aljasság, amit a 444 a VS ügyében csinál

péterx: Jobb , ha nem , írta . S mégis az
ellentettjét teszi , többedszer... 06:00
A nagy vs.-ügy

Géká: újabb történelmi pillanat. GFG nem hiszi el,
hogy Zsoltinak... 02:03
A „koton” a korai Bayer aranymetszése

z0ksz: te gondolkodnál el inkább azon hogy miért
vagy még mindig libsi... 22:51
Én nem tartom aljasságnak, amit néhány kolléga
ír

Géká: ezt mire írod? ákosnak van baja a ))al meg
Válasszal meg... 20:22
Az aranyszájú zenész

MAGYAR MÉDIA

comment:com
Újabb díjra jelölték az On the Spotot
A dokumentumfilm-sorozat készítőit ismét egy
fontos tévés díjra jelölték, a Prix Europa 2013-ra.

Médianapló
Jé, Budapesten túl is van élet?
A tévés hírműsorok eljutottak odáig, hogy
alkalomadtán adásba illesztik a vidéki
információkat.

MESSZI MÉDIA

Global Voices
Tádzsikisztán 130 honlapot tiltott le egyszerre
2012 novemberében.

Médiatudományi Intézet
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értékek védelme ... vagy adott érdekek védelme? Sokszor elkülönülnek
ezen irányok.

Nem mindegy, hogy világosságban vagy sötétségben szándékozunk járni.
Mindegyiknek jelentése és jelentősége van.

Minden tisztelet az MI-é, ahogyan mindene esetben következetesen értékalapon
közelítette és közelíti meg illetve tárgyalja az egyes témákat, akár a vs kapcsolatában
az MNB alapítványok irányvonalait, nem kifarolva a témából, nem védve a
védhetetlent, nem érdekeket szolgálva, akár elterelve a figyelmet adott irányokról ...
példaértékű, előremutató.

Válaszok:
pollip | 2016. április 27. 19:19

Szúnyog | 2016. április 27. 19:53
hhonor | 2016. április 28. 04:57

pollip 2016. április 27. 19:19

@hhonor
Egyetértek.

pollip 2016. április 27. 19:20

@Iván Gyeprefos
Remek a szám, jó a zene, ütős a szöveg.
Röviden összefoglalva nagyon benne van a mai állapotok lényege.

alkar70 2016. április 27. 19:24

@kurbitalis
A bulvár lapok nem csípik a szememet, mert nem olvasom őket.

Mit jelent a ballib?

Mert a liberalizmus bizony nem baloldali eszme, a baloldaliság pedig nem liberális
eszme.

Válaszok:
Szúnyog | 2016. április 27. 19:50

pollip 2016. április 27. 19:25

@kurbitalis
Vicc volt, jót nevettünk:-)))
Mai hír, hogy Szily Lacika sokszor írt cikket tudatmódosítók hatása alatt, erre célzott.

Válaszok:
anaphylaxiás sokk | 2016. április 27. 19:37

péterx 2016. április 27. 19:30

@=nessuno=
Nem , éppen a "lenullázott ballibek" érdeke , hogy "a" "lopás" általános
fogalmával próbáljanak valami ellengőzt adni...Ugye ,ismerős : "lop stop" kampány
2002-ből ? Utána meg : "jó állapotban van az ország " . Ugyanez az ismerős eljárás
zajlik most is...

hátakkor 2016. április 27. 19:37

"indexes újságíró dezertált, miután a tulajdonos a hatalom változó
tartalomfogyasztási szokásaira innovatív menedzsmentmódszerekkel
reagált."

Ezt nem értem.
A hatalom ( nép, nemzet?) változó fogyasztási szokásaira? 
Innovatív? Menedzsmentmódszerek?
Reagált? ( ezt értem)

Mi történt valójában? Firkászok jönnek-mennek? Is.

alkar70 2016. április 27. 19:39

@lacipaci
Ez a Szikszai pénzért szolgálja a hatalmat. Arról ír, amiről kell. A
hatalom talpnyalója.

Te is pénzért kommentelsz, vagy alkatilag szimpatizálsz ezzel a fajtával?
Válaszok:

Zöld utat kapott a Scotland Yard David Miranda
ügyében
Tovább vizsgálódhat a rendőrség a Guardian
újságírójának élettársától lefoglalt bizalmas
dokumentumok ügyében.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Brand Trend
Egyre többen használják üzleti célra a
közösségi oldalakat
A közösségi média használók egyharmada nem
figyeli az oldalakon megjelenő reklámokat.

Kreatív Online
Facebook-ízű fagyit csináltak
Facebook-ízű fagyit csinált egy cukrász testvérpár
a horvátországi Murter szigetén található
Tisnóban.
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ami személyes | 2016. április 27. 20:15

hátakkor 2016. április 27. 19:43

Tisztelet a kivételnek, arról szól a narratíva, hogy a firkászok bő zöme
qrva.

Közben megy a szólás-, vélemény-, meg sajtószabadság blablabla

alkar70 2016. április 27. 19:59

@Szúnyog
A valóság is ez.

Normális országban alapvetően kétosztatú a politikai rendszer baloldali és jobboldali
néppártok, kisebb tömegbázisú liberális párt, bal- és jobboldali szélsőségesek.

Nálunk ez nem működik, mert a Fidesz nem jobboldali, az MSZP nem baloldali,
liberális párt meg nincsen.

Talán még az LMP számíthatna baloldalinak, de ők meg félnek ettől a jelzőtől.

A Fidesz "rezsicsökkentő" politikája tipikusan baloldali, a gazdagokat pofátlanul
kedvezményező adórendszere tipikusan jobboldali képződmény.

Az MSZP "szociális érzékenysége" tipikusan baloldali, a gazdasági kapcsolatrendszere
tipikusan jobboldali.

És mindkét párt erősen demagóg.

Értékek, elvek nincsenek egyiknél sem. A Fidesz erre büszke is, az Mszp nem.

Oblomov 2016. április 27. 20:03

@states
Hát az MTVA, MTI, Magyar Idők, 888.hu, a Heti Válasz, Magyar Hirlap,
Echo TV, Vajna TV2? Ne becsüld le Rogán úrék erőfeszitéseit, mert megpicsáznak
Kubatov úrék.

Oblomov 2016. április 27. 20:28

Én azt várom már, hogy Gellért, de legalább BÁG, Novák, vagy Stumpf
megaszondja, miként kell kezelni Új Peti posztját Tombor András, vagy
más fideszközeliek szerint.

Ülő Bika 2016. április 27. 20:30

@pollip
Nincs szebb, mint egy ballib-ballib médiaháború?

Például a Gnóm Fodor - Bayer Szarcsíra csörte. Uff!

A ballibek felfalják egymást:-))))))))))))))
Válaszok:

pollip | 2016. április 27. 20:40

pollip 2016. április 27. 20:40

@Ülő Bika
A ballib-ballib felfalás médiák között zajlik, míg a másik két ember
között. Ezért nem összehasonlítható, nagyságrendi különbség van a kettő között.

Válaszok:
Gombóc XVI. Artúr | 2016. április 27. 20:56

06:55 MOKKA 08:40 Magyarul Balóval 08:30 Egy Perc Híradó

TV műsor

pollip 2016. április 27. 20:40

@anaphylaxiás sokk
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:-) de igazad van:-)

Taksony 2016. április 27. 20:41

Izé... Aki elolvasta az eredeti cikket az rájöhetett hogy szó sincs róla
hogy a ballib portáltulajdonosk estek volna egymásnak. Másrészt meg,
mint jobboldali konzervatív ember, magam is felháborítónak tartom amit Matolcsi
művel. Százmilliárdok mennek ki közpénzből a kitudja milyen alapítványoknak
miközben a kórházainkban már tisztítószerre sincs pénz. Nekem annyira tele van a
t*köm evvel a nagy zabrálással hogy csak azért is a Jobbikra fogok szavazni hogy
kicsit meg legyenek mammogtatva a nagyarcú fideszes seggfejek. Lassan ott tartunk
hogy már egyetlen ok miatt tartjuk őket jobbnak mint a szocikat: a migránsokkal
kapcsolatos politikájuk miatt. De az a Jobbiknál is ugyan az és azok legalább eddig
nem lopták pofátlanul szét az országot. Hányingerem van a Matolcsitól meg a
fajtájától.

Válaszok:
westend | 2016. április 27. 21:29
Valandil | 2016. április 28. 08:10

Gombóc XVI. Artúr 2016. április 27. 20:56

@pollip
Mi az hogy nagyságrendi különbség??

Hogy mondhatsz ilyet, mikor korunk két legnagyobb újságírója G.Fodor és Bayer Zsóti
esik egymásnak ugyanabból a "médiából" most, amikor a HAZA veszélyben van??

Hát hová lett a világ, hogy már ök is egymást aprítják??

Itt a világ vége!!

alkar70 2016. április 27. 22:49

@ami személyes
Valamit csúnyán összekeversz.

Egy újságírónak nyilván van véleménye. Ez a vélemény nyilván változhat is.

Azt valóban úgy gondolom, a kritikai attitűd fontos. Igenis kontrollra van szükség, mert
ha az nincs, akkor a Farkas Flórik és a Matolcsyk burjánzanak el és ez káros az
országra.

Most ott tartunk, hogy büntetett előéletű emberek, bizonyítottan milliárdos pénzügyi
visszaéléseket elkövetve nemhogy nem lesznek felelősségre vonva, de a kormányfő
maga jelenti ki, hogy a személyes védelme alatt állnak.

Mi ez? Milyen állam az ilyen? Biztosan ilyen országot akarsz te is?

Az pedig, aki papagájként ismételgeti azokat a lapos frázisokat, amiket az aktuális
hatalom próbál sulykolni, nem újságíró, hanem propagandista, magyarul talpnyaló,
jöjjön bármelyik oldalról.

hhonor 2016. április 28. 04:57

@hhonor
Az MI cikkei:
Az MNB állítja, nem herdálták a pénzt
Pallas Athéné alapítványok: nem tűnt el pénz, nőtt a vagyon
Műemlékeket mentenek az MNB alapítványai

Érdemes elolvasni a témában más portálok cikkeit is, az MI valóban kibontott minden
szálat. 

Valóban, az MNB alapítványaiba folyt központi összegek nem közpénzek, nem a
társadalom adóforintjai. Hinni kell abban, hogy valóban a sötétségben járás építhet és
a világosságban járás az ami rombol, védeni kell az alkalmazott gyakorlatokat, mert
annak gyümölcsei csak építeni tudnak, lásd a jelent ...
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