www.parkany.sk

CAMINADOR: Akkor vagy elveszve, ha már a google sem talál meg...

A Párkány Online regionális internet-portál melléklete
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VÁLTOZÁS KELL!
Megérte a megkettőzött őrség, az utóbbi hetekben városunkban igencsak felgyorsultak az események. Volt brazil sorozatba illő igazgatócsere,
indulatos pengeváltások a helyi „parlamentben”, ajtófeltörések, jogi értelmezések, elhalasztott frakcióülések, nagy kipakolások.
A Párkány Online, a régió egyetlen internetes hír- és tartalomszolgáltató portálja a lehetőségeihez mérten igyekezett minden fejleményről
tudósítani, a színfalak mögé bekukkantani, értelmezni és kommentálni. Most szükségesnek láttuk egy egyszeri kiadás erejéig érdemes kimozdulni
a virtuális világól és papíron is megjelenni, hogy a portálon megjelent írások a nem-internetezőkhöz is eljussanak.
A Párkány Online üzemeltetője a Zenith Polgári Társaság köré
csoportosuló, a közügyek iránt megkülönböztetett figyelemmel viselő
párkányiak és régióbeliek minden igyekezete azon van, hogy elősegítse
szülőföldünk fejlődését minden téren, hozzájáruljon a professzionalizmus és
a nyitott társadalom kultiválásához. Hadat üzen az irigység, a szakmai
dilettantizmus, valamint a korrupció minden megnyilvánulásának, ezzel is
elősegítve régiónk fejlődését. Lehetőségeihez mérten felkarol minden olyan
vállalkozást, kezdeményezést, amely bármilyen módon hozzájárul kitűzött
céljaihoz, mert úgy látjuk, csak ily módon csírázik és növekszik a nyitott
társadalom eszméje, a felelős polgári szemlélet. Mindazonáltal, írásaink
készítése közben egyátalán nem hisszük, hogy birtokunkban a teljes igazság,
csak a mozaikdarabkákat szeretnénk összeszedni és ki-kire hagyni a kép
összerakását.

csendben tovább alussza csipkerózsika-álmát, amiből a híd felrázta egy
csöppet, de még mindig fátyolosan pislog az előtte elsuhanó lehetőségekre.
Való igaz, rengeteg tennivaló van és sok minden csak az idő múltával, lassan
válik valóra. Gondoljunk azonban a gyermekeink jövőjére! Számos dolog,
melyeknek most mi vagyunk a haszonélvezői, elődeink áldozatos
munkájának eredménye. Talán nem lovasszobrot kéne emelni, hanem
betömni azt a sok úthibát, melyekben napotna zötykölődünk, emelni iskoláink
színvonalát, vagy nem hagyni, hogy nyaranta a lakótelepeket és az utak
szélét ellepje a gaz. Továbbá miért nem mehetünk el minden nap a Városi
Hivatalba? Ez nem lehetetlen, elég megnézni a környékbeli városi hivatalok
ügyfélfogadási időpontjait! Igen, mert a polgár az a Hivatal szemében ügyfél
kell hogy legyen. Össze kell fogni a környező településekkel: olyan „kissebb”
ügyekkel, mint a közös nyári szúnyogírtás vagy iskolabusz-program már
nagyokat haladhatunk előre. Nem elég csak akarni, szakmai hozzáértés is
Az utóbbi hetek-hónapok politikai csatározásait látva a külső szemlélőnek kell! Elég volt abból, hogy percemberkék mindenféle szakmai megfontolás
bizonyára elmegy minden kedve a helyi közélettől. Felháborodása jogos, de nélkül hoznak komoly döntéseket.
passzivitása csak lehetőség azoknak, akik egyátalán nem szeretnék, hogy a
helyi közélet átláthatóbbá váljék. Minél nagyobb a többség közönye, annál
Valóban, ahogy országos, megyei szinten is, itt „lent” is vannak személyes
nagyobb az a terület, ahol választott „ügynökeink” tehetik azt, amit akarnak. érdekek és konfliktusok. Mindig is lesznek. Ha akarjuk, ha nem, ez döntően
Nem titok, hogy sokan nem is szeretik, ha a helyi közélet állóvizébe kő repül. meghatározza, merre halad a város. Ám ez a tény nem ok arra, hogy
Mi azonban gondolva gyermekeink és azok gyermekeinek jövőjére, beletörődően szemléljük a történéseket. Ezeket a „gladiátorjátékokat” el kell
elhivatottnak érezzük magunkat, hogy egyre másra dobáljuk kavicsainkat fogadni, mint a demokratikus rend velejáróját. Viszont MINDENT meg kell
ebbe az egyenlőre csendes kis pocsolyába.
tenni azért, hogy ezek a konfliktusok olyan „arénákban” játszódjanak le és
oldódjanak meg, hogy a döntések és cselekvések helyi közösséget is
December másodikán választások lesznek. Mennyi mindenre lehetünk előrevigyék. Hogyan? Nagyobb választói aktivitással, odafigyeléssel, ha a
ráhatással meg a választott városi vezetők és azok döntéseit megvalósító köz felmutassa a tenyerét a mindenkori megválasztottaknak: „eddig és ne
városi közhivatalnokok? Nagyon sok mindenre! Járva az országot láthatunk tovább!” Ezért van szükség több, a hatalommal szemben egészségesen
erre bámulatos és elrettentő példákat is. Párkány ma a kettő között leledzik: gyanakvó és magas elvárásokkal rendelkező helyi polgárra.

Párkány polisz agóra
Valamikor a régi görögök városállamaik terein gyülekeztek, hogy megbeszélhessék közös ügyeiket. Azóta sok idő eltelt és sok minden másképp van, de
a közéleti fórumok nem szűntek meg, hanem az Internetre is felköltöztek. Párkány polisz agórája a Párkány Online-on található.
A csevej bevett internetfórumozós technikák szerint többi hozzászólóval - bármilyen témában. A topic- emberkék. Az oldalon bőven találunk más,
működik. Használata egyszerű: rákattintva egy minket ok palettája igencsak széles: a helyi „politikasemleges” és igen érdekes topic-okat. Ide
érdeklő témára, mondjuk például a sokat sejtető „Lopták élelmiszerboltok higéniai állapotától kezdve tartozik például az „Eszperente”, vagy amikor
vagy nem lopták -- Lopnak vagy nem lopnak” topic-ra, Rabbi vs Jézus problematikáját boncoló topickon Karácsony előtt, meghitt hangulatban a fórumozók
átböngészhetjük az időrendbe sorakoztatott eddigi keresztül a legjobb párkányi éttermekig megosztották egymással kedvenc verseiket. Máskor
hozzászóllásokat. Az oldal aljára érve, egy hangzatos terjedően szabad a pálya. Ha akarunk, új témát is a Fórum segítségével bowlingcsapatot gründölnek,
álnevet (vagy saját nevet ki ki vérmérséklete szerint) nyithatunk. Ilyenkor a témanyitóé a megtiszteltetés, lelki témákon értekeznek vagy éppen ismerkedni
választva egy szövegmező segítségével mi is megnyil- hogy bevezesse a topic tartalmát, vitaindítót írjon. próbálnak (lásd „Shrek kandur udvarlós oldalát”).
vánulhatunk. Egy egérklikkantással postázhatjuk a
Valaki a hobbijaihoz keres beszélgetőtársakat a
művet, ami azonnal meg is jelenik az oldalon.
A Fórum továbbá dicsekedhet azzal, hogy „Minden ami IT”, „Komoly-zene” vagy éppen a
megjelent rajta egypár közéleti szereplő is. Ővelük sejtelmes „denevérek” címszó alatt.
Vannak, akik nap mint nap rajta lógnak és fáradtságot, a különböző közéleti topic-okban, mint a „Nyitra
időt nem kímlélve gyártják folyamatosan a hozzászólá- megye 2005-2009” vagy a „A Vadas és a párkányi
Nem elhanyagolható a Fórum információszolsaikat a Fórum különböző témáihoz (vagy topic-okhoz). önkormányzat” sok vihart megért oldalain talál- gáltatása sem. A hozzászólóknak köszönhetően sok
Vannak vissza-visszatérő tagok, vannak, akik csak olvas- kozhatunk, kérdezhetjük őket vagy elvitázgat- olyan esményről tájékozódhatunk, melyekről a
sák, s van, aki nem tud róla. Mégis, ebben a közéleti hatunk velük. Le a kalapot előttük, nevüket vállalva hagyományos médiából késve vagy egyátalán nem
holtágban, amelyben Párkány leledzik, ez az egyetlen tartják a frontot a sokszor nem éppen udvarias vagy értesülünk. Továbbá választ kaphatunk a bensőnket
olyan hely, ahol közös ügyeinkről a kedves polgárok korrekt, éppenséggel névtelen hozzászólásokkal marcangoló kérdésekre például a „Hol van Ebed?”,
szabadon véleményt nyilvánítanak és vitáznak.
neadjisten a „Ki legyen a követekző polgárszemben.
mester?” illetve a „Milyen fa van a híddal
A Fórum több fuknciót is ellát: egyrészt véleményt lehet
Ne higgyük azonban, hogy a hozzászólók szemben?” topic-okban.
nyilvánítani. Ezenkívül diskurzusba lehet bocsátkozni a megszállott, kizárólag csak a politikával foglalkozó
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Nekem személy szerint nem hiányozna a sok kutyagumi, amivel lépten -nyomon találkozik az ember.
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Oravec: ''Majd azt tesszük, ami jön...''
4 éve írtuk a máról?
Bartusz Gyula, mérnök: 2002 DECEMBER 6-7-én újra az urnákhoz járulunk, megválasztjuk városunk új polgármesterét és
17 önkormányzati képviselöjét. Választásunk lehet jó vagy rossz. Ez tehát a tét, amelyben a jót csak a változás képviselheti,
mert csak az hordozhatja magában az esélyt, hogy sok évi egy helyben topogásunkból lendületesen kiléphetünk.
Városunk naivan jóhiszemű polgárai nem helyezték magasra az elvárások mércéjét, amikor 1998-ban már harmadszorra
olyan jelölt nyerte el a lakosság többségének bizalmát és került a polgármesteri székbe, akinek egy alkalommal sem volt
programja, csak homályos elképzeléseket vázolt fel, azokat is csak szóban és nem teljes nyilvánosság előtt.
„Majd azt tesszük, ami jön, amit az élet hoz, szokta
volt bölcselkedve mondani, s ehhez az elvhez
mindmáig csökönyösen ragaszkodik, amit az
alább idézett számvetésben újfent úgy fejezett ki,
hogy: “Nem szoktam nagyon igérgetni, inkább
tettekkel szeretnék bizonyítani, úgy mint eddig“.
Elvárja, hogy a választópolgár vakon bízzon
benne, mert ő majd megoldja a felmerülő
problémát „úgy mint eddig“. Persze mindig jött is
valami, csakhát az 1990-től 2002-ig tartó helyi
kormányzási idő alatt jócskán lemaradtunk a
hozzánk hasonló nagyságú városok mögött. A
program-nélküliség nagyon kényelmes politika és jó taktika, kizár minden kritikát, s ennek
nagymestere volt a jelenlegi és új jelölt polgármesterünk. Minden, ami az elmúlt 12 év alatt
történt, a hiányzó programhoz, vagyis a semmi
igérethez képest pozitívumnak tekinthető, de ami
nem valósult meg azt nem is lehet hiányként
említeni. Úgy is mondhatnánk, hogy a polgármester nem igért semmit, de azt a körülmények
véletlenszerű alakulása folytán sikerült túlteljesítenie. A nem létező középtávú programot
operatív és tetszés szerint változtatható éves
tervekkel pótolta a Hivatal. A józan gondolkodású
választópolgárok elvárásaihoz képest és a város
lehetőségeit figyelembe véve azonban már nem
lehet okunk a dicsekvésre. A Párkány és Vidéke
regionális havilap októberi száma „Számvetés“
cím alatt beszélgetést közölt polgármesterünkkel
az elmúlt választási időszak tapasztalatairól, sikereiről, gondjairól és a jövőről. A konkrét és egyenes
kérdésekre adott válaszai esetenként kitérőek,
amelyekből önigazolóan az derül ki, hogy minden
úgy volt jó ahogyan ő tett vagy nem tett. Ám a hiányosságok elhallgatása vagy a negatívumok
pozitívumokká mesélése nem változtat a tényeken, hogy az Önkormányzat végrehajtó
szervének, a Városi Hivatalnak a teljesítményét
nem tekinthetjük egyértelmű sikertörténetnek.

elkészítését, így aztán a Városi Hivatal egyetlen kereste a képviselőkkel torténő harmonikus együttműködés
pályázatot sem nyújtott be támogatások lehetőségét, és más egyéb fontos ügyekben is sokszor
elnyerésére, s a környező városokkal, községekkel konfliktusba keveredett velük, mindenáron igyekezett
ellentétben, hozzánk nem is érkezett pályázati pénz. megmutatni (az amúgy is ismert tényt), hogy ki a Jani az

A városnak nincs szennyvíz-tisztító műve, ennek önkormányzatnál.
A Központi Hőforrás, vagyis a Gázkazán egy külön
előkészítésében nem történt érdemi előrelépés, pedig 
e nélkül a város fejlesztése teljesen le van blokkolva téma, amelyről egy részletes, ellenőrrel láttamozott

A városi hulladéklerakót bezárták, de szinte ezzel jelentést kell a polgárok elé tárni. Milyen hatékonyan
párhuzamosan megkezdődött a volt autószerviz működik a csaknem 60 millió koronából megvalósított
területének és a volt kis téglagyár majd gatter- beruházás, amelynek hitelbiztosítékára jelentős városi
fűrésztelep területének szeméttel való feltöltése. Igen, vagyont zálogosítottak el. A Város nem teljes garanciát
illegális hulladéklerakókról van szó. A folyamatosan tartalmazó szerződést kötött a fővállalkozóval, továbbá a
történő nagy mennyiségű hulladék lerakása ellen a nyersvíz tényleges túlfogyasztása miatt a vízlágyító
város nem tett semmit, pedig a gatter telep a Kataszteri berendezés csak kis mértékben hatékony, s nagy
Hivatal nyilvántartása szerint a város használatában valószínűséggel ennek következtében a kazánban
van és a Városnak megvannak a hatalmi eszközei is a üzemzavar kelektezett. A javítás költsége milliós
telkei megóvására, és a környezetvédelmi előírások nagyságrendű s ezt vélhetőleg az érintett lakókkal, a
betartatására (pl. szakosztályok, városi vállalatok, fogyasztókkal fogják megfizettetni a felemelt fűtési
díjakban. A lakók bizonyára érdeklődéssel várják a
városi rendőrség).

Párkányban már régóta 25 % körüli munkanélküliség polgármester úrnak a felelősség kérdésére is konkrétan
sújtja a lakosságot. A polgármester úr mégsem tartotta rámutató, elfogadható magyarázatát.
A Déli Régió – Párkány és Környéke falvainak társulása,
fontosnak, hogy erről a témáról elemző és megoldást 
kereső szándékkal legalább egyszer tárgyaljon a amelynek az elnöke kezdettől fogva a mi polgármesterünk,
1992 és 1998 között le volt zsibbasztva. 1998-ban
képviselőtestület.

A szabad munkaerők foglalkoztatását főként a kis- és unszolásomra felélesztették, de azóta sem fejt ki önálló
középvállalkozók tudják megoldani, azért fontos lett érdemi munkát (pályázatok benyújtása, akciók szervezése,
volna, ha jóval kedvezőbb feltételeket teremtenek stb.), talán csak az után, hogy 2000 októberében
számukra. Miért van az, hogy a városi beruházásokon csatlakozott az ISTER GRANUM Esztergomi – Párkányi
csak nagy ritkán rúghat labdába helyi vállalkozó, aki Határmenti Kisrégióhoz, van reményünk az előbbre jutásra
itteni embereket alkalmaz és a városnak adózik. Ezen – jóval több esztergomi kezdeményezés révén.
A polgármesternek és az általa vezetett non-kreatív
sem gondolkodott el érdemben és megoldást keresve 
hivatalnak nem volt eredményes megoldási javaslata vagy
a Város.

A párkányi polgárok hivatalos tájékoztatása nagyon igyekezete egy sor további probléma megodlására sem,
silány, az emberek helyi jogi ismerete hiányos. Miért amelyek városunk lakosainak életét nehezítik. Ezeket a
nem adták ki a kötelező városi rendeletek szövegét problémákat helyszűke miatt most nem említem, de később
füzet formájában, szlovák és magyar nyelven (hogy mindenképen szólni kell róluk (Dunapart, parkolás,
mint pl. Érsekújvárban, ahol ezeket meg lehet hajléktalanok, kóbor ebek, stb...)
vásárolni).

A polgármester önkéntes beszámolási készsége a Végezetül megismétlem véleményemet: a lényeges javulás
saját tevékenységéről a nyilvánosság felé (pl. a esélyét a következő négy évben csak a helyhatósági
Párkány és Vidéke lapban havi rendszerességgel választásokon bekövetkező alapvető változás hozhatja
megjelentetett
írások formájában) ismeretlen fogalom, meg, de legalábbis a modern irányítástechnika irányába
Én most azt tartom fontosnak, hogy rámutassak az
általam megfigyelt nagy számú hiányosság közül lakossági fórumok rendezése fontos döntések előtt elmozduló gyökeres szemléletváltás és a nagyobb
néhányra és a Számvetésben is említettekből szintén olyan mint a fehér holló, pedig az felelősséggel végzett polgármesteri és képviselőtestületi
ismételten és hangsúlyozottan bíráljam azokat, önkormányzati elvnek ez az intézmény is szerves és összmunka.
Azt kívánom, hogy az új képviselőtestület a polgármesterrel
amelyek jelentősen fékezték előrehaladásunkat. ajánlatos része.
A 2002-es év elejére a Kanadai Városfejlesztési együtt fogadja el az előttünk álló négy év prioritásokkal
Ezeknek elkerülését és jóvátételét a következő 
választási időszakban az új polgármestertől és az Intézet eszmei irányítása és pénzügyi támogatása megfogalmazott programját, kiindulva az országos
új képviselőtestülettől várom remélve azt, hogy mellett elkészült Városunk és környéke gazdasági kormánykoalíció téziseiből és teljesítse azokat a még ma is
ezek a jóváhagyásra kerülő választási program fejlesztésének stratégiai tervjavaslata. Ezt témakörök érvényes elvárásokat, amelyeket már 1998-ban
prioritásainak részét fogják képezni. Miről is van szerint a polgármester által felkért csoportvezetők és ismertettem (lásd Párkány és Vidéke, 1998 október).
az általuk bevont szakemberek dolgozták ki. A
szó:
csoportok vezetői jobbára nem képviselők voltak, sőt Oravec arra hivatkozik, nem tudott a képviselő- testülettel

Az önelégült vezetési stílusnak a város látta mintha azokat tudatosan mellőzte volna. A program zöld ágra vergődni. Kérdés: népszerűségét latba vetve
kárát. A Városi Hivatal vezetőjének helye vezetője nem koordinálta kellőképen a munkát s így a miért nem kért fel független vagy általa elismert szakemmegüresedett, ezt ismételt önkormányzati teljes összeállítás nélkülözi az egységes elvi irányítás bereket, jelöltessék magukat képviselőnek polgármesjavaslatokkal sem sikerült be-töltetni, ami jegyeit. Talán ez volt az oka, hogy a képviselőtestület a tersége alatt? Így sajnos más nem marad számára - lévén,
jelentősen csökkentette a szakosztályok jóváhagyásra előterjesztett anyagot hevenyészve hogy a polgármester csak végrehajtó hatalommal rendelhatékonyságát és koordináltságát. A polgármester összetákolt, duplicitásokkal és bizonyos témaköröket kezik, mint program nélkül indulni - logikusnak is tűnhet a
egyéb elfoglaltsága mellett nem tudta s talán nem nélkülöző ötlet gyűjteménynek gondolhatta, azért magyarázata: demokráciánkban ugyanis a képviselőis akarta levezényelni az összehangolt munkák átdolgozásra, kiegészítésre visszautasította. Ez az testület állíthat csak össze programot. A polgármester ezt
végzését és az igényes dokumentumok eset kirívó példája annak, hogy a polgármester nem hiába teszi, ha nincs őt támogató testület...
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Kit képvisel a képviselő?
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Nemsokára választhatunk.
Ismét. Sokadszorra, sokadik témában. Lassan belejövünk a választásokba, van itt mindenféle: parlamenti,
megyei, önkormányzati. Először is választhatjuk, hogy elmegyünk-e szavazni. Ezt jó lenne választani, hiszen
egyébként nem sok értelme volt a bársonyos forradalomnak azon kívül, hogy most van Milka csoki, legálisan
nézzük az MTV-t meg bármikor elröppenhetünk Londonba és azt hisszük, ha tengernél nyaralunk, akkor
jobban kipihenjük magunkat, mint a Velencei-tónál.
Szóval, ha már kiválasztottuk, hogy
választunk, akkor azt is kiválaszthatjuk, hogy kire adjuk le voksunkat.
Ezt pedig jó lenne k-i-v-á-l-a-sz-t-a-ni, hiszen akire most szavazunk, elméletileg ő fog minket képviselni a város
vezetésében. Vagyis, az én agyam
arra gondol, ha most én X.Y.-t bekarikázom, és ő bekerül a testületbe,
akkor én bármikor megmondhatom
neki, hogy én őt választottam, hogy
engemet képviseljen, és hogy én mit
szeretnék, ha képviselne. Vagyis ha
valami bajom van, akkor ezt megmondhatom neki, ugye? Azt is, ha
nem tetszik, amiket mond? Azt is, ha
nem tetszik, hogy nem engem képvisel, ugye? Igen, én balga lélek így
értelmezem a képviselő szerepét; aki
helyi politikus, vagyis a poliszt azaz
engem, a népet szolgálja.
Épp ezért szeretném feltenni eddigi
és jövendőbeli politikusainknak a
következő kérdést: Mikor jön el végre
az az idő, amikor megkérdezik, hogy
mit kéne hogy képviseljenek???
Ugyanis ők, bár mezt viselnek a
meccsen, a Párt csak a szponzor
szerepét tölti be a mez hátoldalán, és
nekik nem a Pártot, hanem a népet
kellene képviselniük. Engem nem
érdekel, hogy mi a Párt programja,
engem a képviselő érdekel, hogy ő kit
fog képviselni. Kinek az érdekét?
Kinek a gondját-baját? Mikor kapok
én egy kérdőívet, hogy hékás,
Eccerű ember, van valami bajod,
ötleted, célod ezzel a várossal? Nem
zavar a koszos Dunapart, a lakótelepi
denevérek, a rossz utak, a kevés
kultúra, akarsz te egyáltalán lovasszobrot?
Vagy rosszul gondolom?

Az emberek szeretnek beszélni. Sőt, még jobban szeretik, ha van, aki meg is hallgatja őket. És
azt meg aztán egyenesen imádják, ha vitatkozhatnak, kifejthetik a véleményüket, jól
„megaszondhatják” a magukét. Az emberek azonban szégyenlősek is, és nem mindenki meri a
véleményét a világba üvölteni, és máglyára menni érte. És ezzel nincs is baj, mert a nép
egyébként sem kedveli nagyon a hősöket, maximum a történelemkönyvekben meg a
képregényekben. Mert az emberek irigyek is ám, de nagyon. Mások sikereire, mások eszére,
mások bátorságára.
Ezen három tényező hozta létre valószínűleg a parkany.sk fórumát is, ahol mindenki elmondhat
mindent, név nélkül, álnév mögé bújva, virtuális személyiséget öltve magára. Meg is fér itt egymás
mellett az „igazság hangja” Kesey-vel, Gyetven úr Pepével, Shrek kandúr és a többiek. És
mondják, vagyis írják a véleményüket a városról, a bunkó sofőrökről, kedvenc vicceikről vagy
éppen egyes képviselőkről. Jó van, kell is ez a népnek, kenyér, cirkusz, fórum. Még jobb lenne, ha
még többen mondanák el, ami a szívüket bántja, lehet, ebből mélyen tisztelt köztisztviselőink is
tanulnának, és végre eljutnánk arra a pontra, amikor a köztisztviselő nem magát, hanem tényleg a
Közt szolgálná.
Mély tévedésben van az, aki azt gondolja, nincs szüksége a városnak a fórumra, és hogy az nem
is szól másról, mint néhány unatkozó ember firkáiról.

Véleménynyilvánítás „Párkány“ módra
...avagy 8 éves a parkany.sk, városunk egyetlen virtuális vitafóruma
Hiszen kedves polgártársak, mindenki panaszkodik, a boltban, az utcán, még a
temetőben gyertyagyújtás idején is, csakhogy azokat a szavakat elfújja a szél, és nem
jutnak el azokhoz, akik változtathatnának a dolgokon.
Hiába csapkodjuk a kormányt a Billa kereszteződésben, hogy milyen az út, milyen
bunkók a sofőrök, és milyen a városvezetés, amíg azt nekik nem rágjuk a szájukba, jobb
nem lesz. (mellesleg halkan megjegyezném, ők is csapkodják, csak akkor ők is egyszerű
földi halandók, akik elfelejtik, hogy egyébként majd lesz gyűlés is, ahol nekik az lenne a
szerepük, hogy ilyesmiért szót emelnek).
A parkany.sk online információs lap nemcsak a fórum miatt látogatott, hanem szinte
egyedüli lapként ad információt a helyi kulturális eseményekről és közügyekről, felölve
Párkány szélesebb környékét. Az oldalon napi aktualitásokat, de akár időjárásjelentést,
vagy valuta árfolyamot is találunk, vagyis bármit, amire kvázi a polgárnak szüksége lehet.
Persze a lap alkotói sem ettek bölcsek kövét reggelire, és mint minden ezen a világon, ez a
lap sem tökéletes. Majd akkor válik azzá, ha a párkányiak és a környékbeliek véleménye
eljut a szerkesztőkhöz, és aprólékos munkával bővítik azt. Ehhez viszont szükség van a
véleményünkre, akár névvel, akár névtelenül.
M

Párkány Online Panaszkodó - közéleti fórum
"Idebiggyesztek egy történetet én
is, nemtom vicces-e, én szakadtam
rajta. Pizzáztam a Tescoban
Egonban, erre bejön három
"alultáplált" kissebbségi. Egy pasi,
két nő. Erre megállnak egymástól
húsz méterre és ordibál a pasi a
nőknek:
- Anyjuk, jaj de kedvem lenne ma
bűnözni. Szerinted mit bűnözzünk?"

"Én meg követelem, hogy most már
rendesen váltsanak le!!!!!
Töröljék ki a nevemet a Vadas
ügyvezetői funckiójából a
cégjegyzékben !!!!!"
Gyetven Miklós hozzászólása a
fórumon, miután még november 20án is ő volt beírva a cégjegyzékbe

- Mikor lesz Párkányban jó világ?
- ???
- Amikor a négy nyelven beszélő
városi rendőr felsegíti a munkában
megfáradt cigányt a Párkány - Újvár
közti mágnesvasútra, amelyiken
gazdag közalkalmazottak és
tisztességes vállalkozók utaznak a
korrupció miatt elítélt politikusok
tárgyalására.
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Teszik-e, amit kell?
A Párkány Online elemzése a Vadas-ügyről
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Tudta Ön, hogy a városi tulajdonban lévő, háromszázmillió korona fölötti össztőkéjű Vadas, a helyi
turizmus zászlóshajója fölött a törvények illetve Párkány város statútumai szerint a város
képviselőtestülete gyakorol minden döntésjogot, s a polgármester pusztán a döntések végrehajtója?
Mindennek ellenére eléggé nyilvánvalónak tűnik, hogy így is ügyesen
kihasználható egy képviselő-testület,
mint csoport tehetetlenségi ereje. Mint
ahogy azt az elmúlt két nap történései
is mutatják. A jelen helyzet azonnali
lépéseket követel, mert ezeknek
hiányában sérülhet a helyi demokrácia
és még a közvagyon is veszélybe
kerülhet.
A helyzet komikuma és tragédiája
egyben: sok esetben éppen a
képviselő-testület tagjai nyitottak
kiakapukat a polgármester számára,
alkalmat adva helyzeti tehetetlenségükkel és jogban való járatlanságukkal arra, hogy "vezérbikájuk"
valóban annak érezhesse magát.
Különösebb jogi képzettség nélkül csak a jogérzékre hagyatkozva is

is figyelmen kívül hagyó gombnyomogatásukkal visszafordíthatatlan károkat okozhatnak a régiónak és szűkebb pátriájuknak.
Érdemes lenne elgondolkozni azon is,
hogyan lehtene a jövőbeli döntéseket
szakmailag meglapozottabbá tenni. Például
jogi szakértők bevonása a városi vagyon
jelentős részét érintő döntés meghozatala
előtt. Nem elég lokálpatrióta jóhiszenyilvánvalónak tűnik, hogy a polgár- műséggel tudatlanul nyomogtani a szavamester egyértelműen törvényt került, zógombot. Párkány ennél többet érdemel!
még-pedig már a pályázat kihirdetésénél
nem a törvény betűje szerint járt el akkor, Nem elhanyagolható az sem, hogy (nem
amikor ő maga jelöltetette ki a pályáztató csak) ebből a polgármesteri félrelépésből
eredményesen politikai tőke kovácsolható.
bizottság tagjait.
Mindezek után egyértelművé kell, hogy Vagy tényleg egy, a pártok közötti erőssebb
váljon a képviselő-testület tagjai számára, politikai verseny szükséges ahhoz, hogy
hogy szakmai háttér, de legalábbis politikailag és szakmailag jobban megtászakmai érzék nélkül "kutyagumiba" mogatottabb emberek jussanak szóhoz a
léptek, és megalapozatlan, pártfegyelmet decemberi megmérettetés után...

Elmónikázták
Sokan, sokszor kifogásolták már a helyi MKP képviselőinek szakmai hozzánemértését. Lévén politikusok,
nem feltétlenül kell érteniük mindenhez, ami a városi döntéshozatallal kapcsolatos. Nekik elsősorban a
politikai döntéshozatal a dolguk. Noha a szakamai háttér is hagy maga után kívánnivalót, éppen a helyi MKP
„politikai amatőrizmusa” az, ami az elmúlt választási időszakban a legszembetűnőbb volt. Rövid elemzés:
I. - A helyi MKP egyik politikai
hibája, hogy nem volt határozottabb
az ellenségeskedő, konfrontatív
polgármesterrel.
Ha visszaolvassuk a négy évvel
ezelőtti képviselői nyilatko-zatokat,
akkor látjuk, hogy már akkor sem volt
ideális a képviselőtestület és Oravec
János viszonya. Négy év alatt sok
veszekedést láthattunk, de sokszor az
MKP frakció halasztott el
lehetőségeket. Nem kellett volna
egyszer sem megszavazni a polgármester éves jutalmazását. Továbbá
egy határozottabb alpolgármester is
jobb lett volna...
II. - Határozottabb fellépést kívánna
(kívánt volna) a sétálóutca-balhé is.

jelentékeny politikai tőkét lehetett volna
kovácsolni az elkövetkező választásokra
a jelenlegi polgár-mester leváltása
céljából. Nem történt semmi s az idő is
kevés.

Nincs honlapjuk, a városi újságból alig
tudunk meg valami lényegeset, azt is egy
hónap késéssel. Nem használták ki a városi
TV adásait, vagy az internetes fórumokat.
Röviden: a kommunikáció pocsék.
V. - Már csak hab a tortán az új VadasIII. - Mért hagyta a helyi MKP, hogy a igazgatóválasztás.
Vadas-ügy egészen idáig fajuljon?
A Városi Hivatal által lefolytatott pályázatot
Lehet, hogy vannak olyan vélemények, annak egyik alkalmazotja, a szintén MKP-s
hogy a városnak nem tett volna jót egy H o g e n b u c h E n d r e n y e r t e m e g , a
mélyebb konfrontáció a polgármesterrel, polgármester ezért beterjesztette a testület
de sajnos ma úgy néz ki az egész, hogy elé jóváhagyásra. Titkos szavazáson a
végül is csak a polgármester nyert. kövekező eredmény született: 5 igen, 6 nem
Eltávolította fő ellenfelét, Gyetvent, és 4-en tartózkodtak. Két képviselő nem
megosztotta az MKP-t. Az egész ügyet szavazott. Újra: megosztott frakció, nem
Oravec úr ügyesen állíttota be a maga egyértelmű politika. Felvetődik a kérdés,
sikerének, hogy „rendet tett a Vadasban”. hogy egyátalán létezik e valamilyen politikai
Erre nem volt a helyi MKP részéről vonal, vagy a helyi MKP teljesen a maguk
egyetlen éles ellenreakció sem. Talán hasznát lesők, vagy a választásoktól hirtelen
azért, mert a frakció önmagában is kétségbeesett egyének fura, atomizált
megosztott volt a Gyetven-ügyben. közösségévé vált?
Utólag történtek korrekciók, de az már
csak szimbolikus jelentőségű: egy
képviselő kilépett a frakcióból (eddig hol
volt???).
Továbbá a párt helyi szervezete hagyta,
hogy soraiban elhatalmasodjon a
klientelizmus. Ezt a Vadas-ügy is
bizonyítja.

Érdemben nem foglalkoztak azzal,
hogy vajon miért került a városnak
több mint tíz milliójába a sétálóutca,
mikor eredetileg csak 2-3 milliót kellett
volna saját pénzből fizetni. Vajon a
kivitelező cseréje és az ár emelése
csak véletlen volt, vagy előre
elkészített forgatókönyv szerint
zajlott? Eddig úgy néz ki, hogy mindkét
kivitelező jól jár. Az első már elsőfokon
megnyerte a pert a várossal szemben, IV. Ki tudja, hogy tudatosan vagy
így ha a döntés nem változik, akkor tudatlanul, de a helyi MKP egyfajta
fizet neki a város. Ebből a bakiból titokzatos szervezet arculatát veszi föl.
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Az összes témát olvashatja és megnyilvánulhat a www.parkany.sk Fórumok rovatában!
O. J. képes még racionális döntéseket
hozni?
Szerző: én
Nem szerettem volna O.J. polgármestert
megsérteni, hisz évtizedek óta ismerjük
egymást és nincs köztünk rossz viszony. De
szerintem kezd belefásulni abba a munkába
amit több, mint 14 éve csinál. Életműnek
munkája semmiképp nem nevezhető, hisz
napról napra élt komolyabb célkitűzés nélkül
és a mások által kikapart gesztenyét (híd mert ezt mutogatja és így került előtérbe is DE EZ NEM AZ Ő ÉRDEME!) tartja világítva
maga előtt s próbál meg továbbra is
LÁTSZÓDNI ! Osztom anti városháza
véleményét, hogy: "Meddig kell mindenáron
ragaszkodni a hatalomhoz? Mikor kell
elvonulni "nyugdíjba"? Szerintem éreznie
kellene ezt, és emelt fővel távozni! Sokkal
jobban tisztelnék őt ezért az emberek, mint
azért, amit most a képviselőtestülettel együtt
csinálnak hetek óta. Ez bohóckodás, s az
emberek figyelmének elterelése a valós
gondokról a városban. Milyen gondok:
lakáshelyzet, bérleti díjak a lakásoknál, utak
állapota, dunapart állapota, víztisztító hiánya,
ipari park hiánya, munkahelyek hiánya a
városban, kerékpárút hiánya a városban és a
környéken, a kialakult közlekedési
káosz....Ezek a gondok, nem pedig az, hogy
ő, vagy a képviselőtestület dönt e a
Vadasban !
Milliókat vernek bele a városközpont
szépítésébe, de nincs néhány száz korona a
Rego melletti utcára ráhajtva az évek óta
tátongó lyuk betömésére. Erre nincs pénz!
Szúnyoginvázió Párkányban
Szerző: boomerang
Lesz Párkányban idén
szunyogirtas?????????

7) Két emeletes multilingvális konyvesbolt egy
hangulatos kis kávézóval :-)
8) Egy étterem mexikói / thai / kínai / halas
ételekkel
9) Egy piac tele friss virággal, gyumolcsel és
zoldséggel
10) Egy golf pálya??
Szerző: Kopaszkutya
Hogy mi is hianyzik? A kovesdi uton kivagott fak
helyett hianyzik az uj facsemete. Ezt is gondolom
1000-szer atgondoltak mielott kivagtak...
Szerző: jim
1-2 szinvonalas söröző, az mondjuk hiányzik.
Estleg élő zenével hétvégenként... Na persze
nem szintetizátoros nyekergésre gondoltam,
hanem rock cafe stilusra.
Szerző: Axi
- bicikli úttal, ami a Duna parton vezetne /elég
lenne leaszfaltozni a töltésen lévő kavicsos utat
és persze meghosszabítani/ /lehetne használni
görkorcsolyázó útnak is/,
- sétáló a Duna parton, padokkal /a töltés alatt
egész a Poliklinikáig/
- teázó /kellemes arómákkal,csendes háttéri
zenével/
- tenisz oktatás /de nem csak gyerekek számára/
stb.
Szerző: buttefly404
Szerintem egy kutya menhej hiányzik, esetleg
vmilyen állat megorzo. Hiszen sok ember menne
nyaralni, és lehet hogy éppen azért nem megy el,
mert nem tudja kire hagyni a kedvencét. Legyen
az bármilyen állat.
Mi nem hiányzik Párkányban, mit kellene
megszüntetni?
Szerző: Mcmurphy
Mi nem hiányzik Párkányban, mit kellene
megszüntetni?

Jó téma. Érdemes volna a problémával
kapcsolatosan esetleg egy új topicot nyitni.
Véleményem szerint komoly gond, mind annak
ellenére, hogy lettek elhelyezve szemétgyűjők a
kutyusok és gazdáik számára.
Jó magam is kutyatulajdonos vagyok. Németjuhász
keverék kutyám őrzi és védi a családi házamat.
Tudom, hogy mennyi kutyagumit termel egy hét alatt,
amit nékem kell összegyűjtenem és elhelyeznem,
lapát és kapa segítségével. / kb. egy kannára való /.
Nem így a kutyám panellakó társai. Reggel fél ötkor
már kezdődik a hangos kutyaugatás a nyitott ablak
alatt. És mi a panel fogságából hajnalban kiszabadult
kutya dolga ?. Elvégzi a dolgát.
Nézem az ablakból, délután a srácok futballoznak és
hempergnek a fűben.
Eszembe jut a múlt. Tábla tíltotta, a fűre lépni tilos !!!.
Ma ilyen táblákra szükség nincs. Hisz az ember nem
tudhatja hol mibe lép.
Tény. A kutyagumi veszélyes hulladék !!!
A természetben normális körülmények közt probléma
mentesen lebomlik, de ez nem a játszótér és
panellakások környéke.
Akarunk e lovasszobrot?
Szerző: gothicgirl
Monumentális szobor? Az meg minek, valamit nem
akartak még a sétálóutca közepére is? Tegyünk egy
Paris Hilton szobrot, de úgy hogy az ujjával a Steel
bridge felé mutat, bár a csőcselék úgyis tudja hol a
helye, nem kell nekik..... ilyet biztos jobban
értékelnének a fiatalok, nem?!!! ide jutottunk.
Párkányban úgyis mindenki úgy jár az utcán, mintha
ő lenne az Isten. NO COMMENT!!!!!!! (mentek volna
inkább szavazni)
Szerző: igazság hangja
Szerintem meg állítsunk inkább emléket a
kommunista terror áldozatainak. Éppen itt lenne az
ideje, hogy nyilvánosan is "feldolgozzuk" múltunkat.

Szerző: Gy.
A fürdőben már volt nem is egyszer. Csak a
fránya városi szűnyogok be-be repülgetnek a Szerző: Sir Q
En a egyirányu utcákat és a hídnál a
fürdőbe.
Szerző: Oponent
balrakanyarodni tilos táblát.Ja,és meg a városhán A szobor ötlet nem rossz. De talán inkább Ádámnak
osztogatott tobbtízezres jutalmakat.
Mi hiányzik Párkányban?
állíthatnának szobrot. Az almaevés időszak előtti
Ádámról. Ősatyánk emlékére. S még ha ez nem is
Szerző: liza
Szerző: boomerang
lovasszobor volna, attól még azért lehetne
Nekem személy szerint nem hiányozna a sok
Lenne egypár tippem :-)
monumentális.
kutyagumi, amivel lépten -nyomon találkozik az
1) Rancs a Dunaparton lovakkal,
ember. Miért nem tudatositják a
trampolinnal, egy hangulatos étteremmel,
Szerző: Judit
kutyatulajdonosok, hogy a kedvencük ürüléke is
halas tóval,ahol horgászni lehet és a halat
Lovasszobor-kompozíció Párkányban? Szerintem
csak rájuk tarozik? Már kiraktak pár kutyás kukát, egyrészről szimpla nagyzolás, másrészről vannak
helyben elkészítik fogysztásra :-)
de szerintem nem sokszor kellett üriteni :((.
2) Nekem nagyon hiányzik egy squash
más területek a környékbeli kulturális életben, ahová
Egyetlen egy sétáltató gazdit láttam, aki mikor a
pálya..
el lehetne/kellene költeni a szoborra szánt pénzt.
kutyus elvégezte a dolgát, fogott egy pzs-t,
3) Egy naaaaagy park sok sok fával, zold
fuvel, illatos virágokkal, szokokutal, padokkal, fölvette a kutyagumit és eldobta a kukába!!! A
Szerző: harkály
ahova szombaton délután piknikezni mehetek többiek követhetnék példáját és akkor a
Ne legyen lovas szobor. Nem kel mindig a múltra
földszinten lakók is nyugodtan szellőztethetnének emlékezni. Hisz jelenünk a jövőnk záloga. Hiszen
4) Milyen romantikus lenne nyáron este
nyáron is, nem kellene tartaniuk a befelé tóduló
elmenni egy autós moziba :-)
akkor több jelentős személynek is lehetne
bűztől.
5) Wellnes park 4-5 féle szaunával,
lovasszobrot készíteni, olyanoknak akik igencsak
jacuzzikkal, sok féle masszázsal
sokat tettek a városért. Lehetne lovasszobra pld.
Szerző: Alex
6) Vajon hogy nézhet ki városunk / régiónk
Oravec Jánosnak, Bartusz Gyulabácsinak, az
Kutyagumi !
légbalonból nézkelodve???
egykori gólkirálynak Csibének, a város egy szem
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Az összes témát olvashatja és megnyilvánulhat a www.parkany.sk Fórumok rovatában!
hajléktalanjának stb.
De a tréfát félretéve, lehetne egy szép
párkányi hableány szobor ( mivel ugye Duna
parti és egyben most már ismert fürdőváros is
vagyunk ) vagy meg lehetne alkotni a
párkányi öreg halász szobrát vagy hasonló
szép és hangulatos, a mai városképünkbe
bele illő szobrot vagy szoborcsoportot.
A történelmet úgy is úgy írták ahogy éppen az
íróknak tetszett, csak a jó ég tudja, hogy
valójában mennyire hitelesek a leírt adatok.
HIGIÉNIA a párkányi élelmiszer boltokban
Szerző: a S Z E M
Tisztelt olvasók! Úgy érzem, hogy az EU-ba
való lépésünket követően sem
változott semmi a párkányi
élelmiszerboltokban a higiénia terén.
Bármikor elmegyek például a xxx pékségbe,
nagyon kedvesen fogad ugyan az elárusítő
idősebb hölgy, de a vásárlási szándékomot
követően az első dolga, hogy végignyalja az
ujjait aztán szétnyitja a neilon zacskót és a
nyálas kezével elkezdi zacskózni a kifliket
aztán ugyanúgy a kenyeret is!
A yyy pékségben sem különb a helyzet. Ott
előfordult, hogy az influenzás elárusítónő
rátüsszentett a kalácsomra, vagy söprögetett
aztán mosatlan kézzel kiszolgált, majd
ugyanazzal a kézzel kezelte a pénzt is!
Kérdezem én, egyáltalán van-e higiéniai
ellenőr Párkányban?! És ha van, akkor
hogyan engedhet meg ilyen alapvető hibákat
az élelmiszerboltokban?!
Érdekli-e őt más, minthogy az ellenőrzött tulaj
mennyire tömi tele a táskáját korrupt áruval?!
Én egyáltalán nem az elárusító személyzetet
hibáztatom, hiszen a FŐNÖKnek kellene
tudnia, hogy egy beteg, fertőző embert nem
szabad a pulthoz állítíni. Ha az eladó a
pénztáros is egy személyben, akkor legyen
szíves és használjon egyszeri használatra
szánt neilon kesztyűket a kisebb áruhoz
pedig csipeszt!!!
Az említett helyeken volt a legszembetűnőbb
a higiénia hiánya, de ha jól figyelünk hasonló
a helyzet a nagy bevásárlóközpontokban is,
de például a poliklinika büféjében is kiszolgál
egy "NYÁLASNÉNI" aki a fent említett módon
szolgál ki!
Már dolgozunk a levélen melyet az említett
elégtelenségek miatt elküldünk a fővárosba,
hogy alaposan ellenőrizzék le a párkányi
higiéniai felelőst és az említett helyeket.Ha
kell Brüsszelbe is elmegyünk, de TISZTA,
HIGIENIKUS PÁRKÁNYT akarunk!!!
- egy párkányi vásárlóSzerző: Báró
Igen, hajrá ! A bevásárlóközpontok kocsijai is
megérnének egy misét. Nagy részük
gusztustalanul koszos.

Szerző: Arti
Egy példa arra,ami nem tetszik.Tessék reggel
elmenni a xxx-ba,kb.8 óra felé,amikor rakják ki a
xxx uzletben elkészített,nagyon tetszetos és
finom péksuteményeket./Sajtos kiflik,szézámosak
és sok minden más.../Az éppen szolgálatos holgy
kihozza kosárkában az elkészult dolgokat,elrak
egyet mást/uvegeket,szirupokat,bármit/és
egyenként,minden péksuteményt -puszta kézzeltehát kesztyu nélkul berak a polcra,kozben a
haját simítja,tusszog,zsebkendot vesz elo és orrát
fújja mert éppen náthás,kozben végzi a
munkáját!!!A másik idegesíto faktor számomra a
kenyér és kifli hozatala.Nagyon szépen
,szakszeruen van megoldva a
kinálásuk/polcok,zárt polcok,stb/,de mikor az árut
hozzák,tessék megnézni!dobálják a kenyeret
kézbol-kézbe-az nem is volna baj,de milyen
koszos kezekbe?a kifli hány kézen megy
keresztul míg Onhoz jut?/ a kérdés,hány koszos
kézen?/Nos,amit leirtam,azt tapasztaltam,aki ugy
gondolja,hogy esetleg túlzás amit
irok,kérem,menjen oda/ 7.30-9 órtáig/azalatt az
ido alatt mindent megfigyelhet,és válaszolhat
:pro-vagy -kontra-,én nagyon szeretném hallani
más véleményét is.Tisztelettel
Szerző: Oponent
Ez tok egyszeru. Ezt a panaszt el kell mondani az
ujvari ANTSZ-nek - azaz higiena - es ok majd
leosztjak a bunteteseket. Aztan legkozelebb a
billa vezetosege majd ketszer is meggondolja,
hogy meddig fog meg "szelhamoskodni"...

A bajt még csak tetőzi, hogy esetleg hetekig
betegségem miatt munkaképtelen leszek, hiszen
akkor nemcsak egészségileg kínlódok, de nagyon
nem mindegy, hogy milyen összeg lesz majd a
fizetési szalagomon!!!
Szerző: dzsó
Kedves "a szem"
szerinted a pék minden kiflit lefujdogál, meg
fertőtlenít vagy mi?
noomális vagy???
eddig annak is örültél (má ha abban a bizonyos
rendszerben éltél) ha volt kenyér meg kifli. esetleg
kuglóf, most meg itt nyísz, mer a kiflidet valaki meg
merte fogni...
Kicsi szem, hidd el, minimum 4-5 ember megfogja
azt, mielőtt megennéd, ha ezen filózol, egyél zacskós
kenyeret.
Szerző: Judit
Kedves Dzó!
Én nagyon nem szeretném, ha a pék lefújkálná a
kiflit, amit azután meg kell ennem...tudod, az a
bizonyos emlegetett cseppfertőzés...
Egyébként, ha neked ennyit számít a higiénia, akkor
ne fürödj, ne moss kezet és ne mosd ki a ruháidat...
Az azért gáz, hogy az emberek úgy állnak hozzá,
hogy ez van,ezt kell elfogadni...
Ipari park

Szerző: Jim
Párkányban belátható időn belül nem lesz ipari park,
mert ezügyben sem a képviselő-testület, sem a
városi hivatal, élén a polgármesterrel nem tett
Szerző: Leszko Karoly
Naes aztan...Nem kene annyira kenyesnek lenni. semmit a 15 év alatt. Volt némi erőtlen próbálkozás,
amolyan "nemongyákmáhogynemcsinálunksemmit"
Volt mar valakinek valami baja? Attol hogy
beleptunk az europai unioba, meg nem gyengult szinten, aztán annyi. Na de a Vadas körül, ott aztán
megy a tolongás! Hogy a Lopatka hogy tudott ennek
le az immunrendszerunk....
keresztbe tenni, az rejtély a számomra. Meg az is,
Szerző: Tomi
hogy tudtak egyesek olyan naivak lenni, hogy
...epp ezert en mindig gondossan megmosom a elhitték, a papirgyár majd konkurenciát telepit a
kifliket otthon :D
munkaerőpiacon maga mellé.
Szerző: a S Z E M
Tisztelt Károly! Hogy volt e már valakinek valami
baja attól, hogy a szeme láttára tüsszentettek rá a
kalácsára vagy lepisilt kézzel adták át a kenyerét
nem bizonyítható, mivel szemeink a
mikroszkopikus lényeket nem észlelik.
Az viszont tény,hogy cseppfertőzés útján számos
betegség terjed. Ide tartozik az influenza,
gennyes gyulladások egész sora, bőrbetegségek,
de a mostanában sokat hallott madárinfluenza és
bizony az AIDS is!
És bizony az is igaz, hogy nem mindegyikünk
immunrendszere reagál egyformán a bacilusokra,
vírusokra és gombákra. Sajnos nem vagyunk
egyformán ellenállóak és a helyzet ezen a téren
egyre rosszabb.
És végeredményben az már igazán nem
mindegy, hogy a pénzemért megvásárolt árut
jóízűen vagy undorral tudom e elfogyasztani!!!

Szerző: Gyula
lehet mar most is ipar-kodni a setaloutcan, nehogy
elmerulj a latyakban...
Üvegkonténerek elhelyezése
Szerző: Possibility
Ez csak egy gondolat s feltevés..
Szerintem érdemes lenne rajta elgondolkozni a
jövendőbeli üveghegyekre nézve, ahol fű, virágok
egy-két bokor esetleg fák nem lesznek és csak
nagyon vastag talpú bakancsban lehet majd túrázni..
Mert ahogy észrevettem, rengeted mennyiség köt ki
a szemétdombokon.. Hol itt a RECIKLÁCIÓ
gondolata??
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Sokaknak furcsán festhet, hogy a Lagúna-ügy és a könyvelési hiba vádak
„árnyékában” Ön a felmondólevelében mégis az elmaradt jutalmazására
hivatkozik.
Az említett két "ügy" szerintem csak ürügy, mivel semmi nem tűnt el, senki nem
károsodott. A Lagúna esetében mindössze beleegyezést adtam a törvénnyel
összhangban, hogy a bérlő az épület egy részét másnak adja ki albérletbe. A bérleti díjat
ugyanúgy fizette tovább, így nem látom, hol a gond. A városi rendeletet meg nem
sértettem, mivel az nem kezelte az albérletek kérdését. Ezt az is bizonyítja, hogy ez után
az eset után a képviselőtestület a rendelet szövegét megváltoztatta - betiltották az
albérletek lehetőségét. Ha meg lett volna sértve a rendelet, akkor nem kellett volna a
szövegén módosítani. Az pedig, hogy ki hogyan értelmezi a lemondásom indoklását,
mindenkinek a magánügye. Számomra elég, hogy tiszta a lelkiismeretem.

a testületet. Úgy látom, hogy egyeseknek az fájt a legjobban, hogy a Vadasban betöltött
állásomon kívül van más megélhetési forrásom is, még ha az a Vadastól teljesen
független is. Az utolsó frakcióülésen felajánlottam, hogy mondják meg, melyik
cégemnek melyik- a cégjegyzékben feltüntetett - tevékenységi köre tűnik számukra
konfliktusosnak, én hajlandó vagyok azt a tevékenységet onnan kitörölni. Erre azt a
választ kaptam, hogy egyáltalán a magáncégeimet szüntessem meg, akkor is, ha nem
végeznek hasonló tevékenységet, mint a Vadas. Ilyen kérésre pedig joguk nincs.

Egyes képviselők szerint Ön többször is törvényt vagy városi határozatot
sértett. Továbbá úgy gondolják, hogy Ön mindig úgy értelmezte az előírásokat,
ahogy az Önnek tetszett. Tett e ezidáig Ön ellen valaki följelentést hűtlen
vagyonkezelés vagy bármilyen más címen?
Meg kell kérdezni azt az "egyes képviselőket", hogy akkor miért nem tettek
feljelentést. Mert állampolgári kötelességük lenne feljelentést tenni, ha létezne
Hol követett el Ön hibákat?
Egyik hiba az volt, hogy azt hittem, fogják hagyni a Vadast rendesen, vállalkozói valamilyen törvénysértés. Tény azonban, hogy ilyen nem történt.
szemlélettel működtetni. A másik hiba pedig az volt, hogy nem álltam fel a székemből
már a 2004. év végén, amikor a Vadas megkapta a volt katonai laktanyát, és én egy 75
Igazgatói megbízatása október végén járt le. Egészen november 2-dikáig úgy
milliós fejlesztési tervet terjesztettem be, amit nagy cirkuszok után másodszorra festett, hogy nincs új igazgató. Nem gondolja, hogy ez egy veszélyes helyzet volt
szavaztak csak meg. Kissé furának tűnt számomra, hogy azért kell "harcolni" a a cég szempontjából?
várossal, hogy fejleszthessem a városi vagyont.
De veszélyesnek és felelőtlenségnek tartom a helyzetet. Főként, hogy én december
végéhez mondtam le, erre ők leváltottak október végével, de új igazgatót kinevezni
Mennyire volt jellemző a klientelizmus igazgatói működése során? nem tudtak. November másodikán aztán a polgármester ezt megtetézte egy önkényes,
Igazgatóként ki volt-e téve Ön vagy a VADAS bármilyen nyomásnak a város és szerintem törvénytelen lépéssel, miszerint Hógenbuch Endrét megbízta a Vadas
ügyvezető tisztjével. Kíváncsi vagyok, be fogják-e írni a cégjegyzékbe. Én már
vezetése részéről?
Igen, ez egy újszerű tapasztalat volt számomra, mert a magánvállalkozói szférából beadtam a nevem kitörlésére irányuló javaslatot, addig viszont, amíg nincs a
jöttem ide. Mindig jött valaki, aki tett valamilyen javaslatot, amiből mindenki jól járt volna, cégjegyzékbe beírva Hógenbuch Endre, szerintem jogtalanul rendelkezik a Vadasban.
csak a Vadas nem. Én komolyan gondoltam, hogy a feladatom a Vadas érdekeinek Tény, hogy ma, november harmadikán még az én nevem szerepel a cégjegyzékben,
védelme és a cég fejlesztése, így a tisztességtelen ajánlatokat rendre elutasítottam. mint ügyvezető. Így érdekes jogi gubancok adódhatnak november első napjainak
Mikor viszont egyes önkormányzati képviselők magánérdekei kerültek elutasításra, történéseiből. A legszomorúbb az esetben a képviselőtestület passzivitása és
elkezdődött a háttérben az aknamunka. Én viszont tartottam magamat az elveimhez, tehetetlensége.
tudva, hogy ezért esetleg nem fogják jóváhagyni a jutalmazásomat, esetleg távoznom is
kell. Ezt nem bántam meg, ma is így tennék.
Elemezzük az októberi eseményeket! A polgármester úgy gondolta, hogy az új
igazgató kinevezésében ő a kompetens személy. A törvény szerint viszont erre a
Mivel magyarázza a polgármester ellenséges, a VADAS normális működését képviselőtestület jogosult. Miért nem volt hát a képviselőtestület által kinevezett
nagyban gátoló viselkedését? Ha szabad kérdeznem, honnan ez a személyes új igazgató?
ellentét?
Három lehetséges okot tudok elképzelni:
Ez csak szimpla alibizmus. A testület szerintem nem mer a sarkára állni. Mert bárkit is
1. Nem tanúsítottam "kellő alázatot" iránta, és semmibe vettem a városi hivatal neveznek ki, ha esetleg rosszul sül el a dolog a jövőben, akkor ők lesznek a felelősek.
pénzügyi osztályának okvetetlenkedéseit. Mint tudjuk ezt az osztályt a polgármester Kár, hogy a képviselők nem vonhatók személyesen, és anyagilag is felelősségre. Mert
egyik kedvenc embere vezeti - egy olyan ember, aki már egy saját céget sikeresen ha bármi gubanc lesz, ők gyakorlatilag nem felelnek semmiért. Legfeljebb majd azt
tönkretett, a városi hivatalban is csinált néhány érdekes pénzügyi/könyvelési/adóügyi mondják, tévesen döntöttek.
baklövést, és ő akart tanácsokat osztogatni a Vadas vezetéséhez.
2. 2004 végén nyilvánosságra hoztuk, hogy Szigeti László lesz az MKP
Ez az állítás kissé ellentmondó. Honnan ez a bátortalanság, ha mégsem
polgármesterjelöltje 2006-ban. Gondolom, egy komoly ellenjelölt hírére kissé vonhatók felelősségre?
megrendülhetett az önbizalma, és rajtam keresztül kezdte támadni a helyi MKP-t.
Igen, valóban ellentmondás. Úgy veszem észre, hogy a képviselőtesület stratégiája
3. 2005. januárjában én kezdeményeztem a sétálóutcával kapcsolatos rendkívüli általában az, hogy ha lehet, akkor elkerülni a döntést, mert mit fognak mondani, ha nem
ülés összehívását, mivel a munkálatok karácsony előtt leálltak, EUS-s pénz pedig még jól sül el. Ha meg a döntést nem lehet elkerülni, akkor valamit megszavaznak, mindig a
mindig nem volt. Na erre megfenyegetett, hogy "Ha fogjátok torpédózni a sétálóutcát, pillanatnyi hangulatuktól és a polgármester hangerejétől függően. Igaz ugyan, hogy
akkor én is fogom torpédózni a Vadast." Ezután ahol tudott, keresztbe tett, és nyíltan félnek a választók elítélő véleményétől, de a legrosszabb, ami történhet velük, hogy
folyik a csatározás. Ennek köszönhetően a kutya sem tőrődik azzal, hogy miért került a nem választják meg őket újra. Jogilag viszont semmilyen döntésért nem lehet
sétálóutca jó pár millióval többe, mint kellett volna, és a kivitelezők körüli ügyködéssel felelősségre vonni a képviselőtestületet, sem a képviselőket.
hogyan vezette bele a polgármester a várost egy vesztésre álló bírósági perbe, amely
pár milliót elvihet a városkasszából.
Ahogy azt már említettük, Ön kilépett a helyi MKP-ből, sőt, igen „magasról”.
Nem gondolja, hogy választások előtt ezzel volt pártja esélyeit rontotta?
Jellemezné a képviselőkkel való együttműködését? A befektetési tervekhez az
A lemondásomat és leváltásomat megelőző frakcióülésen tájékoztattam az MKP-s
ő beleegyezésük kellett. Hogyan győzte meg őket (hogyan nem)?
képviselőket arról, hogy egyes képviselőtársaik magánérdek által vezérelve vezetik
Eleinte elég jól állt a testület a fejlesztésekhez, a fejlesztések eredményei látszottak a bosszúhadjáratukat, és mindenféle rágalmakat terjesztenek állítólagos
Vadas bevételeinek a növekedésén is. A fő probléma a rendszerben van: olyan törvénysértésekről. Ennek ellenére a többség bedőlt nekik, és a polgármesternek, így
embereknek (a képviselőknek) kell több tízmilliós befektetésekről dönteniük, akiknek világossá vált számomra: ennek a csapatnak a szekerét tolni nem fogom, és a további
ehhez semmiféle képesítésük vagy gyakorlatuk nincs. Na ilyenkor aztán jöttek a életemből még egy fél órát sem fogok áldozni rájuk. Mindamellett, hogy az országos
különleges "szempontok" a döntések során, amelyektől mindig égnek állt a hajam. A választásokon továbbra is az MKP-ra fogok szavazni, úgy gondolom, hogy egy korrupt
következő probléma az volt, hogy a testület nem volt képes egységesen fellépni, és képviselőtestületet támogató helyi szervezetben nincs semmi keresnivalóm. Tehát a
képtelenek voltak kezelni a polgármester lelki fölényét és ordítozását sem.
kilépésem csak folyománya volt a helyi MKP-s képviselők döntésének. Az utat ők
választották.
Igazgatósága alatt voltak e bármilyen politikai ambíciói? Ezt azért kérdem, mert
saját cégén keresztül közéleti lap gründölésével is próbálkozott.
Eltekintve a tulajdonosi szerkezettől, merre kéne folytatódnia a Vadas
Magasabb politikai ambícióim (városon kívüli szinten) sosem voltak, remélem nem is fejlődésének?
lesznek. A nagypolitikáról már annyit tudok, hogy aki odakerül, néha fel kell adnia
Mindig csak előre. Egész évben működő wellness-központot kéne építeni,
bizonyos elveit. Én pedig az elveimet nem szívesen adom fel.
rendberakni a régi medencéket, utakat, csőrendszereket, a régi, alacsony
Helyi szinten valamikor önkormányzati képviselő voltam - szerettem a helyi színvonalú szálláshelyek helyett újakat építeni, stb., stb.. Van még mit tenni. Amit mi
közügyekkel folgalkozni. Sajnos az ember sok konfliktust vállal ilyen közszerepléssel, az utolsó hét évben megcsináltunk, az szerintem a fejlesztésnek csak az
mert nem mindenki örül (a polgármestert és a városi hivatalt is beleértve), ha valaki egynegyede.
szeretné az állóvizet egy kicsit megmozgatni. Jelenleg nem érdekel a helyi politika.
Kívánatosnak tartanám, ha nem a pártok csinálnák a helyi politikát, hanem helyi
Reális elképzelés lenne az egész éves szezon megteremtése illetve az olyan
társadalmi szervezetek, amelyek a helyi emberek mindennapi gondjait ismerik, és meg szolgáltatások, mint a gyógyturizmus vagy konferenciaturizmus fejlesztése?
is szeretnék oldani őket. Lehet hogy sok évnek kell eltelnie ahhoz, hogy olyan polgári
Ha van pénz, akarat, és hozzáértés (ami sajnos a városnál egyik sincs), akkor ez az
társadalom fejlődjön ki nálunk, hogy a polgárok aktívan helyi társadalmi szervezetekbe egyetlen lehetséges út. Mert ha már rendelkezünk szállásokkal, és más
fognak tömörülni, és kézbe fogják tudni venni a helyi ügyeket.
létesítményekkel, akkor azok nyereségessége ugrásszerűen megnő, ha nem csak
Így a Pezsgő című helyi lap nem függ össze politikai ambícióimmal, csak egy három hónapig vannak kihasználva, hanem egész évben. A Vadasból tíz éven belül egy
próbálkozás volt, amely egyelőre nem életképes, tekintve, hogy van egy városilag anyagi perpetum mobile-t lehetne kiépíteni.
pénzelt helyi lap, és jónéhány hirdetési újság is a helyi piacon. Úgy gondolom, hogy
értékes tapasztalatokat szereztem ennek a lapnak a kiadásával is, ami mindenképpen a
Egyesek úgy tartják, hogy Ön túl sok érdeket sértett igazgatóként, ezért ez a
hasznomra fog válni későbbi vállalkozói munkámban.
engedje meg a kifejezést- „csúfos vég”. Csinálna e valamit másképp?
Biztosan sértettem bizonyos elemek érdekeit, mikor a Vadas érdekeiből nem
Sokak elég erős vádalapnak tartják azt, hogy igazgatóként a Vadas engedtem. Ma is mindent ugyanúgy csinálnék, mert az elveim ezt diktálják. Ha a saját
tevékenységi körével azonos céget indított. Ez nem összeféhetetlen az igazgatói személyem és családom érdekeit nézem, akkor nem volt érdemes elvállalnom a Vadas
poszttal?
igazgatói posztját, mert semmi nem az enyém, ami ott felépült, és még csak köszönetet
Összeférhetetlen lenne, ha így lenne. De a valóságban semmilyen cégem nem sem kaptam a várostól, amiért kiépült a város tulajdonában lévő cég. Ezért a jövőben
végez azonos tevékenységet a Vadassal, sőt konkurrens tevékenységet sem. Ez csak nem is keresek állást, a magam ura szeretnék lenni, és ha csak annyi eredményt el
egy ügyes porhintés, hogy legyen miről csámcsogni az embereknek. De mondja már tudok érni a magam számára, mint az elmúlt hét évben a Vadas számára, maximálisan
meg valaki: hol üzemeltettem fürdőt, szállodát, vagy kempinget? Sehol!
elégedett leszek.
-Párkány OnlineTehát állítja, hogy mondvacsinált vádak alapján lett eltávolítva?
Igen, állítom. Ha voltak is hibák, azok kijavíthatóak voltak, és semmilyen kárt nem
Az interjú teljes szövege megtalálható a www.parkany.sk oldalon a témák
okoztak. A polgármester és a néhány "ellenzéki" képviselő mesterien hangolta ellenem menüpontban, a "A nyár a Vadasban van!" dossziéban.

http://www.parkany.sk
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kiadta: Zenith polgári társulás

Kátyúból kátyúba...

http://www.parkany.sk, mail: parkany@parkany.sk

Tekintettel arra, hogy a közlekedés (úthibák, közlekedési rend, parkolás) nagyon népszerű téma a
fórumon és nem kevésbé aktuális, álljon itt pár többcsillagos hozzászólás, melyeknek se szeri se száma,
mint az úthibáknak a párkányi utcákon:
Szerző: mindegy111
Nem szokásom a Forumon napokat heteket eltolteni azzal, hogy
regényeket irogassak, de most megint "tollat" ragadtam. Mivel nem birtam
idegekkel, hogy ne tegyem szóvá, hogy jó néhány utca nem áll másból
csak kátyúból. Mivel van 1-2 amit rendszeresen használok idegesito. A
nánai utat nem is emlitem szerintem akik ott laknak azok rendes utrol csak
almondnak, mint román gyerek a zsiros kenyerrol. Másik utca a Bartók
utca. Kátyúval telitett, az ember alig keruli ki az egyik es már a másikban
van, de amikor nagy eso van egy hatalmas tó keletkezik az utca kozepen. A
párkanyi tv-t nézve felfigyeltem amikor az illetekes a polgarmester
felszolalasara reagalva megigerte, hogy igaz nincs penzuk de a foltozast
folytassak es az uthibákat eltuntetik. Már jó régen vége a télnek de
valahogy ezek a lukak nem birnak eltomodni. Hihetetlen.
Szerző: mikaci
Lehet hogy csak engem zavar, de lehet hogy mást is a túl veszélyes
parkolás a VÚB-nál. Tudtom szerint még nem volt ott baleset, de ez csak
idő kérdése.
Olyan szemtelenül parkolni csak ezen a egy helyen lehet Párkányba. Az
öreg utcából jövet szinte az embernek megáll az esze hogy mikép
parkolnak ezen a részen az autók. Elkellene gondolkozni erről a
problémáról addig még nem késő.

Szerző: aramis
Baggio! A kátyú meg a parkolási lehetőség az két dolog. Az utak állapota
valóban szörnyű, ezt én is tapasztalom, remélem ha bejön a jobb idő akkor
rendbe teszik őket(vagy álom-álom?). De ha az Allianzba akarsz menni
akkor van a Varga üzlet meg a "skrobi" előtt is parkoló. Esetleg
kihasználhatod az öreg temető előtti egyirányúsitott utcát.Erről beszéltem
amikor azt mondtam, hogy könnyebb a lelkünknek ha néha moroghatunk
egy kicsit.
Szerző: baggio
Aramis! Én tudom,hogy hol vannak parkolási lehetoség,a temeto elotti út
az nagyon jó,de ha nem találsz helyet akkor kerulhetsz még egy kort.No
ekkor szoktam morogni.Meg a bicigliseket és a gyalogosokat is meg
kellene tanítani kozlekedni,mert gondolom o miattuk is lehet morogni
eleget.

Szerző: aramis
Baggio! Tudod mit csinálok amikor egy értetlen biciklis tili-tolizik előttem
egy kereszteződésben? Megállok és megvárom amig a maga módján
kiesik a fókuszból meg a kereszteződésből. Ugyanis sokuknak fogalma
sincs arról, hogy merre jár, nem még arról, hogy mik a szabályok és mit
kéne adott esetben tenni. Rájöttem, hogy vannak helyzetek amikor nem
érdemes dühöngeni. Bár voltam már úgy is, hogy mentem bicóval, le
Szerző: baggio
Szerintem meg nem csak ott rossz a parkolási lehetoség,ha nem az egész akartam egy kereszteződésben fordulni balra, a kezem ki volt téve, és az
állatja balról úgy előzött meg hogy szinte súrolt. Tudod nem az a baj, hogy
városba.Ha valahova el akarsz jutni 1km kell gyalogolni az autódtól,mert
máshol nem találtál helyet.Ezért van a VÚB-korul is így.Ha valahova akarsz nagy az Isten állatkertje, hanem az, hogy nincs a keritésben villany o:)
menni,elotte fel kell térképezni a várost,hogy merre is mehetsz,aztán
Szerző: Miloslav
no cyklisti... Ich vobec nezaujima jednosmerka . Oni si myslia, ze pre nich
kétszer korbe kell járnod mire letucc parkolni.Számold bele mennyi
pravidla cestnej premavky neplatia
benzinedbe és idodbe kerul.Sok mindenre nem figyeltek oda mikor ezt
tervezték.(tervezni konnyü)!
Szerző: csalogány
Kedves közlekedő társaim! Mivel már olvashattunk panaszt a biciklisekre,
Szerző: Oponent
Szerintem meg igazán jó tervezés egy rossz megoldáshoz nem létezik. Ez azért nem ártana ha tekintettel lennénk rájuk is. Hiszen bármelyikünk
akinek megvan a jogosítványa autóra, azért még attól biciklizhet is. Ma
olyasmi, mintha valaki rá akarná bírni a bakzani kívánó nyulakat a
például a Jesensky utcán kerekeztem végig. A frissen hullott havat a
családtervezésre. A város főutjai, a Kövesd felé vezető út, Szent I. utca,
járdáról lesöpörték az útra, aztán így az útpadka mentén lehetetlen volt
Jilemnicky utca, és az állomás és Nána felé vezető főút (a város többi
haladni, mivel a lesöpört hó szélessége bekényszerített az út közepe felé.
utcája már csak kisutca) mind a sétáló utcába torkollik. Ezt a torkot pedig,
Tehát a lényeg az,hogy nem volt eltakarítva a közút, így aztán ideges
az eddig legnagyobb a város kozpontjában lévő parkolójával együtt
dudálgatások közepette haladtam előre. Megértem ilyenkor a sok ideges
betömték.
sofőrt, de értsék meg ők is a bicikliseket, hiszen biciklivel sokkal nehezebb
Szerző: aramis
és veszélyesebb a közlekedés, főleg ilyen télies utakon!!!
Valljuk meg őszintén, olyan kényelmesek vagyunk, hogy lusták vagyunk pár
métert megtenni pluszban. Ehelyett inkább megállunk "szemtelen" helyen, Mivel gyakran járok két keréken, ezért igencsak kellemetlen dolognak
és duzzogunk, hogy ejnye-bejnye.Úgy tűnik sokszor, hogy könnyebb a
tartom, hogy a Szent István utcán haladva a város központ felé elérkezek
lekünknek ha egy kicsit mindenbe beleköthetünk.
a "Mindenfajta járművel behajtani tilos!" táblához, aztán elgondolkodhatok
Szerző: Értetlenke
Nem csak a parkolással van gond hanem a rengetek szabájtalanul
közlekedővel is.
Szerintem a rendőröknek többször kellene "álligatniuk" és nem csak
napközben,de éjjel is.Rengeteg például a gyorshajtó. Utána meg ha baleset
történik,mindenki sopánkodik,hogy nem kellett volna megtörténnie,meg
ilyenek.Nem akkor kell sirni ha már megvan a baj,hanem meg kell
előzni,vagy legalább is csökkenteni az esélyét annak,h megtörténjen.
Szerző: igazság hangja
Szia Értetlenke! Azért azt is vegyük figyelembe szerintem, hogy egyszerűen
fizikai lehetetlenség, hogy a rendőrök mindenütt ott legyenek, meg minden
nap és éjjel leintsék az autósokat, mert akkor mást sem csinálnának.
Én öszintén szólva mostanában gyakrabban találkozom közúti
ellenőrzéssel, mint a múltban, tehát ebben nem látok problémát. Inkább az
egyes sofőrök személyes felelősségét vetném fel. Miért hajtunk annyira
gyorsan? Tán bizonyítani akarunk ezzel valamit?
Szerző: aramis
Úgy tudom, hogy a parkolási dijból a városi utakat szeretnék majd rendbe
hozni. Többek közt ezért is veszek mindig parkolójegyet. IH-val pedig teljes
mértékben egyetértek...
Szerző: baggio
Aramis!
Nem is az a séta,de nem fogok a dunaparton parkolni,hogy ha én a
Allianzba,vagy a kornyékére akarok beugorni egy pár percre.
Ha a parkolási díjból fogják az utakot csinálni,akkor még sok
elektronkereket meg kell vennem,amik tonkre mennek ebbe a kátyúkba.

rajta, hogy hogyan tovább?! Mivel szabálysértést nem akarok elkövetni,
ezért a kisebbik rosszat választom és felhajtok a járdára! A járda ugyan a
gyalogosoknak van fenntartva és eléggé morcosan viselkednek, ha
elhaladok mellettük, de ugye a kerékpárt tolva már haladhatok a járdán?
Na most kérdezem én, mikor foglalok el nagyobb helyet a járdán, akkor ha
tolom a kerékpárom magam mellett, vagy akkor, ha rajta ülök és a
gyalogos forgalmat figyelembe véve lassan araszolgatok előre??? Ugye
nem gondolják komolyan,hogy majd kerülni fogok egy nagyot, hogy
eljussak a Caméliába akár télen akár nyáron, mikor néhány méter választ
el tőle???
Szerző: aramis
Tegnap mentem a Petőfi utcán a Meviosnál, hát mit mondjak? Abban a
kicsi kereszteződésben annyi a kátyú, hogy tán el sem férnek.És
mekkorák...
AZANNYA...Eddig azt hittem, hogy csak Pesten létezik ilyen :o) Remélem
a tavasz beálltával ezeket orvosolni fogják, mert ha nem, ebből bajok
lesznek... Motorosok háromszor annyira figyeljetek!
Szerző: Judit
Kedves Aramis!
Köszönöm szépen a figyelmeztetést, szombaton arra mentem kocsival,
legközelebb már azzal se megyek arra... Mondjuk a Cézár pizzériánál lévő
kereszteződés lyukai sem egyszerűek...
Szerző: baggio
Most olvastam,hogy tavaj Tobb mint 50.000 sk szedtekk be a
parkolóautomatákból 4 hónap alatt.Szerintem ez jó átlag.Ebbol talán
meglehetne javítani az utakat,vagy nem? hm..

