Dinya Imre

Képviselőjelölt, 3. sz. választókörzet

(Újgyula, Kisrománváros, Honvéd utcai lakótelep, Kálvária, Pejrét, Siórét, Bicere, Sándorhegy).

Határozott ember, nagyon tud dolgozni. A Gyulai Húskombinátban 18 évig dolgozott. A Gyulai
Hentesek Hagyományőrző Egyesületének elnöke. Kistermelőként maga is készíti és
népszerűsíti a Gyulai kolbászt. Újgyulán lakik. Látja, ismeri, tudja a lakókörzete problémáit.

Dinya Imre

A Városbarátok támogatták és megszavazták a körzetben végrehajtott fejlesztéseket,
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javításokat, így többek között a Bajnok utca, a Honvéd lakótelepi játszótér megújulását, a
Kálváriához vezető út aszfaltozását, a Sándorhegy csatornázását, a szelektív hulladéksziget
áthelyezését. Sokkal élőbb lakossági párbeszéd alapján kell folytatni a jövőben az utak, járdák
javítását, a további beruházásokat.
Ügyelni kell az elkészült útalapok állapotára, a játszóterek takarítására, rendszeres
karbantartására. A beruházások során ne csak a látvány legyen a fontos, a minőségnek sokkal
nagyobb hangsúlyt kell kapnia. Népszerűsíteni kell a lakosság körében a szelektív
hulladékgyűjtést. Négy évig nem történt semmi a Dobay utcával, mára már halaszthatatlan a
burkolat felújítása.
A kerékpárutak burkolatának javítása mellett az út melletti fák gondozását, gallyazását is
rendszeresen el kell végezni. Rendszeresen kaszálni kell a Köröspartot, az öreg fák helyére
csemetéket kell telepíteni. A Honvéd lakótelepen a járdák, utak burkolatát rendbe kell tenni. A
város külterületein (pl. Siórét, Pejrét, Sándorhegy, Kálvária, Bicere) javítani kell a
közbiztonságot, folytatni kell a dűlőutak gréderezését. Szakmai segítséget kell nyújtani a
kistermelői árucikkek piacra, közétkeztetésbe jutásához. A Rosu dűlői visszavásárolt
„szélerőmű üzem” terület hasznosítását kiemelten kell kezelni. A Papp utcában a nagy gyalogos
forgalomra való tekintettel halaszhatatlan a járdák rendbetétele és az áthaladó forgalom
ellenőrzése. A Bartók Béla–Adler Ignác–Vértanúk útja által határolt lakótelep parkjában
kútcsonkot találtak. A 120 éve fúrt Baka-kút katonaszobrát korabeli fotók alapján érdemes lenne
(pályázati forrásból) újra felállítani.
Ehhez a munkához kérem támogató szavazatát!

Tisztelettel:
Dinya Imre

Dinya Imre

Határozott ember, nagyon tud dolgozni. Negyvennégy éves. A Gyulai Húskombinátban 1984-től
2002-ig dolgozott, 2008 óta a gyulai húsipari emlékek, hagyományok megőrzéséért –
többedmagával - megalakította a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesületét. A városunkat
rendezvényeikkel a határokon túl is népszerűsítő civil szervezetnek 2009-től elnöke.
Kistermelőként maga is készíti és népszerűsíti a Gyulai kolbászt. A Városbarátok delegáltjaként
tagja az önkormányzat Gazdasági Erőforrások Bizottságának.

Nős, két középiskolás fiú édesapja. Újgyulán 1992 óta lakik. Látja, ismeri, tudja a lakókörzete
problémáit.
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A Városbarátok támogatták és megszavazták a körzetben végrehajtott fejlesztéseket,
javításokat, így többek között a Bajnok utca, a Honvéd lakótelepi játszótér megújulását, a
Kálváriához vezető út aszfaltozását, a Sándorhegy csatornázását, a szelektív hulladéksziget
áthelyezését. Sokkal élőbb lakossági párbeszéd alapján kell folytatni a jövőben az utak, járdák
javítását, a további beruházásokat.

Ügyelni kell az elkészült útalapok állapotára, a játszóterek takarítására, rendszeres
karbantartására. A beruházások során ne csak a látvány legyen a fontos, a minőségnek sokkal
nagyobb hangsúlyt kell kapnia. Népszerűsíteni kell a lakosság körében a szelektív
hulladékgyűjtést. Négy évig nem történt semmi a Dobay utcával, mára már halaszthatatlan a
burkolat felújítása.

A kerékpárutak burkolatának javítása mellett az út melletti fák gondozását, gallyazását is
rendszeresen el kell végezni. Rendszeresen kaszálni kell a Köröspartot, az öreg fák helyére
csemetéket kell telepíteni. A Honvéd lakótelepen a járdák, utak burkolatát rendbe kell tenni. A
város külterületein (pl. Siórét, Pejrét, Sándorhegy, Kálvária, Bicere) javítani kell a
közbiztonságot, folytatni kell a dűlőutak gréderezését. Szakmai segítséget kell nyújtani a
kistermelői árucikkek piacra, közétkeztetésbe jutásához. A Rosu dűlői visszavásárolt
„szélerőmű üzem” terület hasznosítását kiemelten kell kezelni. A Papp utcában a nagy gyalogos
forgalomra való tekintettel halaszhatatlan a járdák rendbetétele és az áthaladó forgalom
ellenőrzése. A Bartók Béla–Adler Ignác–Vértanúk útja által határolt lakótelep parkjában
kútcsonkot találtak. A 120 éve fúrt Baka-kút katonaszobrát korabeli fotók alapján érdemes lenne
(pályázati forrásból) újra felállítani.

Ehhez a munkához kérem támogató szavazatát!

Tisztelettel:

Dinya Imre
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