Székely Árpád

Székely Árpád, 3.Sz. HONVÉD LAKÓTELEP, KISROMÁNVÁROS, ÚJGYULA választókörzet
képviselőjelöltje

Gyulán születtem, itt élek Önök között feleségemmel. Két felnőtt gyermekem van. Lányom
Debrecenben, főiskolán tanul, fiam Budapesten jogász. Főiskolát végeztem, több mint 25 évet
dolgoztam a Harisnyagyárban, itt dolgozott édesapám, és több rokonom is. A rendszerváltás
után pályamódosításra kényszerültem. Dolgoztam a Társadalombiztosítási Igazgatóságon,
valamint az APEH-nél is. Jelenleg a BIOCOOP PLUSZ Kft. ügyvezetője vagyok, több mint hat
éve társadalmi munkában a FERBONEX Gyulai SE Kézilabda Szakosztályának elnöki teendőit
látom el.
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Választókerületi program
Újgyula:
- Legyen rendezett a Kis-Körös partja. A Berzsenyi D. utca útalapját újra kell rakni és a
hiányzó szakaszt aszfaltburkolattal kell ellátni.
- A Csabai úti buszmegállót (a Békéscsabáról érkezőt) beljebb kellene hozni a körgáttól a
Tinódi utcáig.
- A Selyem utcától a német kőhídig fel kell újítani a Körösparti járdautat.
Kisrománváros:
- A Gyep utca vízelvezető csatornáját ki kell javítani.
- A Csabai úti kerékpárutat fel kell újítani.
- A Virág és a Kosár utca végén az Élővíz-csatornánál (Kis- Körösnél) rendezni kell a
környezetet.

Kosároldal:
- Nem halogatható a Szerecsen utca aszfaltozása.
- Rövid időn belül legalább kátyúzni kell a Dobay és a Gyóni Géza utcákat.

Honvéd lakótelep:
- Fel kell újítani a járdákat és a kerékpárutat.
- A „ csapásjárásokra” járdát kell lerakni.
- A zöldterületeket gondozni kell (fűnyírás, fametszés, padok festése, kutyapiszok
„kezelése”).
- Rendbe kell hozni a közvilágítást.

Siórét, Pejrét, Sándorhegy, Kálvária, Bicere:
- Le kell rakni az útalapot, illetve ügyelni kell a karbantartásra a Siórét, Bajnok, Kamilla,
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Rosu, valamint a Kálvária utcákon.
- Rendbe kell tenni a koleratemetőt, meg kell oldani a rendszeres kaszálást, a bevezető út
karbantartását.
- A Segítő Kezek Otthona és a volt Tejporgyár között ügyelni kell a járda karbantartására.

A jelenleginél hatékonyabban kívánom Újgyula, Kisrománváros, Kosároldal, a Honvéd utcai
lakótelep, Kálvária, Pejrét, Siórét, Bicere, és Sándorhegy érdekeit képviselni.

Szívesen felkeresem Önt személyesen is! Telefonszámom: 06 – 20 – 377 – 4688
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