A Testületben történt...

Idén is fontos interpellációkkal, kérdésekkel közvetítettük a lakosság problémáit az
önkormányzat vezetése felé. A felvetések jogosságához nem fért kétség, megoldás hol
született, hol nem kezdeményezéseinkre. De a hallgatás is lehet beszélő válasz – derült ki
a 2013-as esztendőben. Nézzük sorjában.

Még egy évvel ezelőtt azt kérdeztük: van-e akadálya annak, hogy a Gyulakonyha által ellátott
menzai étkeztetésben több megszokott ízű, hagyományos ételt fogyasszanak a diákok? Az
egészséges mintamenza étrendet mi is jó kezdeményezésnek tartjuk, de ha a feltételek nem
adottak a finom ételek elkészítéséhez, annak az a következménye, amivel a szülők (azóta is)
hetente szembesülnek: a gyerek nem eszi meg az ételt, éhes marad, tele tömi inkább magát
kenyérrel, vagy jó esetben elfogyasztja az „ízletes hazait”. A hatás a jószándékú céllal
ellentétes, amire megnyugtató választ nem kaptunk. Megoldást talán egy korszerűsítést jelentő
sikeres Gyulakonyha pályázat hozhatna.

Januárban ismét a Kossuth téren és Eszperantó téren létesített reklámtáblák elhanyagolt
állapotára hívtuk fel a figyelmet. Javasoltuk, hogy a ki nem használt felületekre a városról
készült régi képeslapok alapján tegyünk ki plakátokat, a betört plexiket pedig ki kell javítani.
Jelentjük: néhány helyen megtörtént, a plakátok a régi belváros hangulatát idézik. A várkerti
játszótér állapotát is kifogásoltuk – 8 millió forint és pályázat kell hozzá, jött a válasz. Várjuk.
Kora tavasszal kezdeményeztük, hogy a Christián László Sporttelep négy futballpályája közül
hármat egykori kitűnő gyulai futballistákról – Horváth Károlyról (88 NBI- es mérkőzés,13-szoros
magyar A, és B válogatott), Portörő Gáborról (133 NBI- es mérkőzés, 8-szoros B válogatott), és
Varga Istvánról (62 NBI- es mérkőzés, 6-szoros B válogatott) nevezzenek el. Kértük, hogy a
Gyulavári futballpálya is viselje egy régi helybeli játékos, Arató Lajos (több mint 100 NBI- es
mérkőzés) nevét. Sajnos javaslatunk - érdemi ellenérv nélkül - süket fülekre talált.
Áprilisban azt kérdeztük: mikor várható a Vértanúk útja melletti kerékpárút Bajza utcától a Zrínyi
Miklós térig tartó szakaszának felújítása? Szorgalmaztuk a Temesvári úton a Paradicsomig és a
Szanazugba vezető kerékpárutak rendbetételét is. Kicsi „kátyúzás” történt, ahol történt –
egyelőre…
Májusban szóltunk arról, hogy megrogyott egy villanypózna a Temesvári út - Gallacz utca
sarkán. Az önkormányzat közbenjárását kértük – megtörtént. Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy
városunkban egyre több a kiszáradt fa, faág, amely veszélyezteti az emberek testi épségét is.
Nyolc azonnali intézkedést igénylő helyszínt is megneveztünk, sürgettük, hogy az egész
városban orvosoljuk a problémát. A város és a Közüzemi Kft szakemberei örömünkre
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intézkedtek, időszaki jelleggel elvégezték a szükséges munkát.
Júniusban azt kérdeztük, hogy Gyulai Termékek Boltja vagy Nemzeti Dohánybolt nyílik Gyulán
a Kossuth Lajos u. 6. szám alatti üzletben? A bolt felirata ui. mindkettőt hirdette. Kiderült, hogy
az utóbbi. Kértük,hogy találjunk helyet a gyulai termékek boltjának, javasoltuk az önkormányzat
egyik, Hétvezér utcai üzlethelységét is ilyen célra. Talán egyszer a gyulai termékek boltjának is
lesz helye városunkban. Elmondtuk még, hogy fák takarásában van a közvilágítás a gyulai
közterületeken, valamint a Madách és a Dobozi út kereszteződésénél nem átlátható és
biztonságos a gyalogos átkelőhely.

Szeptemberben arról szerettünk volna többet megtudni, meddig kell a Békés megyei Pándy
Kálmán Kórház főbejáratánál cigarettáznia az egészségügyi dolgozóknak és a kórház
betegeinek? A választ egyelőre nem tudjuk, a törvény szigora miatt változatlanul
(dohány)füstfelhő fogadja a főbejáratnál közlekedőket. Dohányzásra kijelölt terület a kórház
területén belül nem lehet, dohánybolt a főbejárattal majdnem szemben viszont lehet.

Októberben nem értettük, miért helyeztek ki „forgalomelterelő gombákat” a Pomucz utca, Vár
utca torkolatánál. A „műtárgyak” kihelyezése garantáltan balesetveszélyessé tette (volna) a
környező boltokba érkező teherautók, lakókocsis turisták, de az egyszerű autósok életét is.
Szerencsére az intézkedést a polgármester sem értette, így a betongombák igazi rokonukhoz
hasonlóan nagyon rövid életűek lettek. A Városbarátok kérték, hogy több ilyen ötletet ne
valósítsanak meg a városban az illetékesek…

Novemberben jeleztük, hogy állandó probléma az Implom József Általános iskola tagintézmény
épülete környékén a parkolás. Reggel 7.00 – és 8.00 óra között, valamint délután 15.30 és
17.00 között a Bacsó Béla utcában rendezetlenül kénytelenek a szülők autóikkal megállni. Volt
aki az árokba is becsúszott, a környéken élők a Somogyi Béla utca és a Béke sugárút felől sem
tudnak közlekedni ilyenkor. Azt kérdeztük: van-e akadálya annak, hogy az út melletti sávot
murvával leszórják, a Rendőrség felőli oldalon az árokrészt feltöltsék? Nem. Igen, de csak
képviselői keretből később – hangzott a válasz.

Folytatjuk.

dékán
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