
„Ово није Венеција, већ Весићев Дизниленд“ – текст који је Курир објавио, па одмах повукао са свог портала
четвртак, 20 јун 2019 01:40

Таблоид Курир вечерас је на свом порталу објавио, па одмах повукао текст под
насловом „ОВО НИЈЕ ВЕНЕЦИЈА, ОВО ЈЕ ВЕСИЋЕВ ДИЗНИЛЕНД: Аутомобили
пливају престоницом, град доживео апокалипсу, а од заменика ни трага ни гласа!
(ВИДЕО)“.

  

Преносимо цео текст са објављеним твитовима и опремом:
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  Невреме које се данас сручило на Београд показало је да је српска престоница на ивицихаоса, и да има много пречих послова који треба да се обаве пре изградње гондоле наКалемегдану, метроа и сличних пројеката градске власти, док су грађани све љући иогорченији, што се може видети на друштвеним мрежама.  

  Док је град у потпуном колапсу, аутомобили пливају улицама као у Венецији, одзаменика градоначелника Горана Весића нема ни трага ни гласа.    Данашњи дан ће грађани заиста дуго памтити, јер се одавно није десило да је водапоплавила толики број градских улица.    Osećam se kao Rouz u Titaniku trenutno pic.twitter.com/RVU2qBwnGX  — Holistički detektiv (@oglolac) June 19, 2019    Судећи по томе шта се данас дешавало у граду, чини се да би било много боље да сеградска власт, уместо реализације свакојаких "пројеката", најпре посвети чишћењукишне канализација, која очигледно није у стању да прихвати већу количину воде.     Реално, данашњи пљусак јесте био јак, али је недопустиво да се за само 15 минута одБеограда направи блатњава Венеција, а да ниво воде у појединим улицама толикопорасте, да аутомобили почињу да плутају.   На снимку се види како је данашња киша направила реку у Поенкаревој улици, а овако јебило и у многим другим улицама Београда.    Обзиром да градска власт непрестано најављује нове и нове планове, који немају башмного везе са свакодневним животом грађана, можда је време да Београђани уместоаутомобила почну да купују и набављају чамце.    Valjevska ulica na Banovom brdu...   Inače prošle godine asfaltirana.  Samo ću ostaviti ovo ovde.  Danas, posle jače kiše izgleda ovako.. @prijavi_problem pic.twitter.com/FwoGTtMpOf  — Munja (@serbian_wolf) June 19, 2019    Док Београд плива у води, заменик градоначелника још добро плива на функцији.    Šta god da se sruči na Beograd, na kraju dana ipak ne smemo da zaboravimo da je GoranVesić najgora elementarna nepogoda koja ga je ikad zadesila.  — Nenad (@N_Milosavljevic) June 19, 2019      За мокре и уништене улице, аутомобиле и ципеле, Београђани ће морати сами да сеснађу.  (Курир, НСПМ)    Tekst o tome kako Goran Vesić radi besmislene projekte dok se grad raspada, sa Kurirovogsajta skinut je posle samo pola sata!!!  Ko li ih je pozvao? pic.twitter.com/kgjUJI7OSQ  — Dragan Djilas (@DraganDjilas) June 19, 2019    
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