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Előszó

Gerla lakossága 1984. január 1-től, Békéscsabához történő csatolásának első napjától bízik abban, 
hogy a településnek ez segítségére lesz a felemelkedésben. A csatolásról már 1977-ben szó esett, 
de akkor még elvetették az ötletet.
A Magyar Nemzeti Levéltártól beszerzett dokumentumok jól tükrözik az akkori körülményeket, a 
lakosság megoszlását életkoruk, munkahelyük szerint is.
Sajnos a csatlakozást megelőző falugyűlésről - ahol a résztvevők egyhangúlag a csatlakozás 
mellett döntöttek - nem maradt fenn, de lehet, hogy nem is készült jegyzőkönyv,  így kétséges, 
hogy a múlt rendszerben valóban úgy történt-e minden, ahogy azt a későbbi tanácsülések jegyző-
könyvei dokumentálják. Így arról sem tudhatunk, hogy milyen ígéretekkel sikerült meggyőzni az 
akkori lakosságot arról, hogy igennel szavazzanak.
Az elmúlt 25 évre visszatekintve sajnálattal kell konstatálni, hogy Gerla nem sokat lépett előre a 
fejlődés útján.

Kicsit elkanyarodva a mához, meg kell jegyezzem, ha nincsenek uniós pályázati források, akkor a 
településen uralkodó viszonyok ma is a hetvenes évek szintjén lennének.

Felmerül a kérdés, hol van, mire ment el a Gerlaiak 25 év alatt befizetett adóforintja, az 
önkormányzati földek bérbeadásából befolyt pénze és még sorolhatnám tovább. Mit kapott Gerla 
a várostól mindezért cserébe? Fel lehet-e bármit is mutatni, ami bizonyítja, hogy vissza lett 
forgatva a befolyt pénz a település fejlesztésére, az itt élők életkörülményeinek jobbítására? 
Bármennyire is kutattam a fellelhető dokumentumok közt, nem találtam olyan bizonyítékot, 
amely alátámasztaná, hogy a Gerlai lakosságnak haszna származott a csatlakozásból.

Pedig az Önkormányzatokról szóló törvényben is benne van többek közt az is, hogy a fejlesztési 
pénzeket egyenlő arányban kell szétosztani a településrészek közt, sőt az Önkormányzat 
igényelhet az államtól céltámogatást, vagy címzett támogatást, amellyel társadalmilag kiemelt 
célú fejlesztéseket valósíthatott volna meg. Gerla esetében valahogy ezekre sem került sor. A 
későbbiekben látható lesz, mennyi mindenre lehetett volna az ilyen pénzeket használni. Amíg a 
belvárosban, vagy Jaminában, de ide sorolhatjuk Mezőmegyert is, különböző fejlesztések 
valósultak meg, vagy jelen pillanatban is zajlanak, Gerlán minden a régi maradt. Az itt élőket 
dicséri, hogy ha nincs összefogás, akkor talán még ma sem lenne vezetékes gáz, vagy ugyancsak a 
lakossági hozzájárulás hiányában, nem valósult volna meg a településrész szennyvízhálózatának 
kiépítése.

De ami a múltban történt, azon kár keseregni, hiszen a mondás is úgy tartja, „az idő mindent 
megszépít”. Sokkal inkább fontosabb a jelen történéseivel és a jövőben megvalósítható 
fejlesztésekkel foglalkozni, amelyek talán végre valóban az itt élők életkörülményeinek jobbítását 
szolgálják majd. Az alábbiakban igyekszem részletesen megfogalmazni azokat a problémákat, 
amelyek az itt élőket foglalkoztatják.

Bízom abban, hogy a következőkben felsorolt problémák ismeretében az Önkormányzat végre 
lépni fog és orvosolni fogja a hosszú évek alatt felgyülemlett, megoldatlan problémákat.

Kocsis Zoltán
 főszerkesztő
 gerla.5mp.eu
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A 42145 sz. gerlai bekötőút, ami a településen Csabai út néven szerepel, állami közút. Hossza 
1255 méter. Elenyésző szakasza annak az országos úthálózatnak, amelyet a Magyar Közútkezelő 
Nzrt. próbál fenntartani. Egy felmérésükből az is kiderül, hogy naponta 849 egység/jármű 
használja ezt az utat. Ebbe bele tartozik a magánautóktól kezdve a közösségi közlekedés 
autóbuszain át az árufuvarozásig minden.
A szegély nélküli utat annak idején nem nagy teherbírásra tervezték, így érthető, hogy a 
teherautók, mezőgazdasági gépek, az autóbuszok súlya alatt nap mint nap romlik az állapota. 
Ennek ellenére az elmúlt 25 évben nem került sor nagyobb felújításra. Kátyúzást is csak ritkán és 
akkor sem megfelelő minőségben végeznek. Egyetlen szerencséje az itt élőknek, hogy a 
szennyvízhálózat építése után a kivitelező a szerződésében foglaltak alapján helyrehozta – sokkal 
jobb minőségben, mint volt - azt a sávot, amit felbontott. Ésszerű lett volna, ha mindkét sáv új 
aszfaltréteget kap és ennek érdekében talán lehetett volna megállapodást kötni, hiszen ha már itt 
volt az aszfaltmaró, aszfaltterítő gép, itt voltak az úthengerek, akkor egy felvonulási költséggel 
két probléma orvoslására lett volna lehetőség. Úgy gondolom ez ügyben senki sem akart senkivel 
sem tárgyalni, mert miért is legyen logika az egészben. Kisebb gondja is nagyobb volt azoknak, 
akik ebben az ügyben dönthettek volna, sem mint egy több évtizedes probléma megoldása 
egyetlen összehangolt és így jelentősen olcsóbb munka kivitelezésének elindítása. Azt talán nem 
is érdemes megjegyezni, hogy az üzemanyag árakba épített, és állítólag az utak fenntartására 
fordítandó adórész-forintok összege többre elegendő, mint fél talicska hideg aszfalt lapáttal 
beleverve a kátyúba.
Voltak ígéretek arra is, hogy minden utca aszfaltozott lesz, erre büszkén mondták, hogy meg is 
van a pénz, de nem lenne értelme a csatornázás előtt ezt a munkát elvégezni. Érthető, logikus. 
Most viszont már nincs akadálya ennek a kivitelezésnek, ha csak az nem, hogy az a pénz – ha 
egyáltalán tényleg létezett – már rég nincs meg.
Egyet viszont igazán meg lehetne tenni a közlekedés biztonságára való tekintettel is, ez pedig a 
bekötőút és a dobozi út kereszteződésének rendbe tétele, a kanyarodó ívek kiszélesítése, hogy 
biztonsággal kanyarodhasson be egy busz, vagy teherautó úgy, hogy azzal ne veszélyeztesse a vele 
szemben, éppen kikanyarodni szándékozót. Az alábbi képen megpróbálom szemléltetni, hogy 
mennyi módosításra lenne szükség.

A két kanyarodó ív kiszélesítése kb 1,5 méterrel
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Járdáink állapota is sok kívánnivalót hagy maga után. Évről évre hangzottak el ígéretek a 
járdafelújítások kapcsán, amelyekből csak elenyésző részük valósult meg. Van olyan utca, ahol 
több, kisgyermekes család él és a járda állapota külön kihívásnak számít, hogy azon a babakocsit 
végig lehessen tolni. Viszont olyan utca is van, ahol mindössze tízen élnek és mégis aszfaltozott 
járda van. Érthetetlen számomra, hogy milyen elgondolás alapján történik az egyik utcában 
járdafelújítás és a másikban nem, illetve mi az oka annak, hogy a képviselő testület méltatlanul 
lekicsinylően bánik ezzel a témával. Csak a legutóbbi felújítás körüli bonyodalmakat nézve sem 
értem, hogy miként hozhat ilyen döntéseket a képviselő testület. Hogy részleteiben is kifejtsem, a 
Magvető utca mindkét oldali járdáinak felújítását, pontosabban annak elmaradását nem értem. A 
képviselő testület megszavazott rá 2,3 millió forintot, hogy abból megtörténhessen a járdalapos 
felújítás. Közbeszerzési pályázatot írtak ki rá (nem igazán értem miért), amely sikertelenül zárult. 
Így egy következő döntéssel a már megszavazott 2,3 millióból két milliót elvettek. Gondolom úgy 
voltak vele, ha már eredménytelen a pályázat, akkor pénz se kell. A maradék 300 ezerből meg 
„foltozgatunk” amíg futja. Nos, az öt szakaszra osztható utca egy szakaszán meg is újult a járda. 
Nevetséges és egyben szomorú is. Ismerve a közbeszerzési törvényt, értelmetlennek látom, hogy 
ezt a felújítást csak így tudná kivitelezni az önkormányzat. Hiszen annyi mindenben találnak 
kiskaput, akkor egy ilyen munkánál miért nem? De talán ez is bizonyítja, hogy lebecsülik a 
lakosság összefogását. Hiszen ha az anyagokat (homok, járdalap) biztosították volna, egészen 
biztos, hogy a lakosság saját maga is elvégezte volna ezt a felújítást, mint ahogy azt néhányan a 
kritikán aluli viszonyok miatt már korábban önerőből meg is tették. De jó például szolgál erre egy 
korábbi városvezetés alatt végzett járdaépítés is, amikor az önkormányzat biztosította az anyagot, 
a lakosság pedig összefogva a teljes utca hosszúságában lebetonozta a járdát. Ez ma is működne, 
csak szervezés és az önkormányzat részéről jobb hozzáállás kérdése.
Egyébként meg kell jegyeznem, hogy a legutóbb készült járdafelújítások közül, ahol aszfaltozott 
felületet kapott a járda, már több helyen elölről lehetne kezdeni a munkát. Csak egyet példaként, a 
Juhász Gyula utcai aszfaltjárdát meg lehet nézni. Ketté van repedve, de nem ám keresztbe, hanem 
hosszában, szinte a teljes utcahosszúságban. Ez nem másnak köszönhető, mint annak, hogy az 
aszfaltréteg alá került betonalap anyagösszetétele nem megfelelő és a bedolgozása sem volt 
szakszerű.
De ha már járdaépítés, akkor arról is említést kell tennem, hogy vannak a semmibe vezető járdák 
is. Ezekről és a lehetséges megoldásokról az alábbiakban képekkel illusztrálva írok pár sort.

A nyíllal jelölt járda az úttestig vezet. Célszerű lenne a túl oldalon folytatni, 
hogy biztonsággal el lehessen jutni a buszmegállóhoz anélkül, hogy hosszabb 
szakaszon kelljen az úttesten menni. Erre két lehetséges megoldás a képen 
zölddel jelölt területre járda építés.
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Ugyan ez a helyzet a másik oldalon is, ahol leszállva a buszról, a busz mögül kilépve mennek át 
az emberek egy olyan járdához, amely szintén csak az úttestig vezet és a másik oldalon nincs 
folytatása.

A nyíllal jelölt járda az úttestig vezet. Célszerű lenne a túl oldalon folytatni, 
hogy biztonsággal el lehessen jutni a buszmegállótól a túloldalra anélkül, hogy 
hosszabb szakaszon kelljen az úttesten menni. Erre a lehetséges megoldás a 
képen zölddel jelölt területre járda építés.

Számtalan esetet sorolhatnék itt fel, amely kis odafigyeléssel és nem a helyszín bejárása nélkül 
született döntésekkel megkönnyíthetné az itt élők életét, növelhetné közúti biztonságát. Megfelelő 
körültekintéssel, olykor kevesebb pénzből is teremthetőek olyan körülmények, amelyek a 
közösség javát szolgálják.

A járdák, közutak témához szorosan kapcsolható az utakat szegélyező csapadékvíz elvezető 
árkok, átereszek állapota. A tavaszi irdatlan mennyiségű csapadék megmutatta a hiányosságokat. 
Az árkok állapota kritikán aluli. A szervezés hiányára világított rá az is, hogy a belvíz által 
kialakult kritikus helyzet kellős közepén álltak neki árkot tisztítani, holott erre az előző nyár és 
ősz folyamán bőven lett volna idő. Az igaz, hogy az ingatlan előtti árok tisztán tartása az ingatlan 
tulajdonosának feladata, és aki esetleg valamely oknál fogva ezt nem tudja elvégezni, kérhet 
segítséget a polgárőrségtől is, de ne felejtsük el, hogy Gerlán nem minden árok árok! Ezzel csak 
arra kívánok rávilágítani, hogy korábban a közmunkások által kikapart gödröcskék nem 
tekinthetőek ároknak még a legnagyobb jóindulattal sem. Legfőképp az olyan töltött talajú 
utcákban, ahol minden nagyobb autó elhaladásakor darabok szakadnak le az árokfalból. Az ilyen 
árkokat lehetetlen rendben tartani. Itt csak a kövezett árok jelenthet végleges megoldást a 
csapadékvíz elvezetésére. Azt is meg kell említenem, hogy sok helyen tapasztalható a 
szennyvízcsatorna építési munkák során összetört úgynevezett „dudacsövek” dugulása, mert 
ezeket törötten tette vissza a kivitelező. Talán egy alaposabb műszaki átvétellel ezeket a hibákat el 
lehetett volna kerülni. Bízom abban, hogy a jövőben ezek a gondok is orvoslásra kerülnek.

Még a közlekedéssel kapcsolatban egy rövid megjegyzés. Bár uniós forrásból épül a Dobozi úton 
a kerékpárút, de talán lenne arra is megoldás, hogy az elágazásnál bekanyarodjon a Csabai út jobb 
oldalára és ott, ahol régen járda volt végig kiépüljön a kastélyig.
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Talán kicsit morbid a címsor, de részleteiben tekintve már egészen más képet fog festeni.

Sajnálatos módon az elmúlt 25 év kevés volt ahhoz, hogy energetikai, épületgépészeti 
fejlesztések, korszerűsítések valósuljanak meg akár az óvoda, vagy az iskola, de az orvosi rendelő 
tekintetében is. Nem történtek lépések annak érdekében, hogy az elavult nyílászárók cseréje, és az 
épületek hőszigetelése megtörténjen, sőt tudomásom szerint erre még pályázat benyújtására sem 
került sor. Akkor, amikor a kialakult gazdasági helyzet még indokoltabbá tenné, fontos lenne az 
ilyen irányú teendőket mindennél előrébb venni, hiszen nem kevés energiaköltség takarítható 
meg, amely pénzösszeg kisegíthetni a más területek forráshiányos fejlesztéseit. Nem kívánok 
túlzottan elmélyülni a részletekben, hiszen erre egy alapos állapotfelmérést követően szakértőnek 
lenne dolga beszámolni, mindössze nagy vonalakban próbálom vázolni azokat a hiányosságokat, 
amelyek vagy elkerülték a képviselő testület figyelmét, vagy más okból nem fordítottak rá 
figyelmet.

Nagy figyelmetlenségnek tartom, hogy az iskola tornatermének tervezésekor olyan szempont 
kerülte el a tervező figyelmét – és ez anno az önkormányzatnál sem jutott senkinek eszébe – 
amely lehetetlenné tette a szabályoknak megfelelő kézilabda mérkőzések megrendezését. Ugyan 
is a tornaterem pár méterrel kisebb, mint a szabvány, így hivatalos mérkőzést nem lehet benne 
tartani. Ennek a kézilabdázóink látják kárát, hiszen rossz időben, amikor az aszfaltpályán nem 
lehet megtartani a meccset, akkor kénytelenek máshova, másik iskolába menni elesve ezzel a 
hazai pálya előnyeitől és persze az itt élő, de különböző okok miatt utazni nem tudó szurkolók 
táborától.
A belvárosi parkolóház építésekor megtapasztaltuk, hogy egy kész tornatermet is át lehet építeni, 
ha az érdek úgy kívánja, ezért jó lenne fontolóra venni, esetleg felmérni, megterveztetni az itteni 
tornaterem bővítését is.

Az orvosi rendelőkre is ráférne a felújítás. A váróterem közvetlen az utcáról, illetve az udvarról 
nyílik, ami főleg hideg időben a bent várakozóknak kellemetlen és energiapocséklás is, hiszen az 
amúgy is rossz szigetelésű épületből a meleg azonnal az utcára kerül. Már egy szélfogó is sokat 
jelentene, bár ennek kialakítására kevés a hely. Jó megoldás volt a felnőtt rendelőhöz a lépcsőzni 
nem tudó, nehezen közlekedő, vagy éppen mozgáskorlátozott embertársaink bejutására épített 
rámpa. A kérdés csak az, hogy ugyan ez miért nem épült meg a gyermekorvosi rendelőnél is. A 
kisgyermekes, babakocsival közlekedő szülők könnyebb bejutására is kellett volna gondolni. De 
még most sem késő megépíteni ezt a rámpát.

A temetővel szerencsére, amióta a polgárőrség kezelésében van, nincsenek nagyobb problémák. 
Talán csak azt említhetném meg, hogy önerőből Ők sem képesek mindenre. Talán meghallgatva 
Őket, lehetne anyagi támogatást biztosítani arra, hogy amit elkezdtek, tisztességesen be is tudják 
fejezni. Nekik köszönhetően elkészül a belső út is, de a további fejlesztésekhez el kellene egy kis 
segítség. Lehet, hogy nem is igazán anyagi, hanem tárgyi segítségre lenne szükség. Az 
önkormányzat birtokában biztosan van néhány elfekvő, használaton kívüli pad, amelyeket 
felújítva használatba állíthatnának a temetői utak mentén. Talán még annyit, hogy a temetőig 
vezető járdára is rá férne a felújítás, szélesítés.
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A település adottságainál fogva igazából egyikre sincs lehetőség. A faluház túl kicsi ahhoz, hogy 
bármilyen nagyobb rendezvénynek helyet adjon, így az iskola tornaterme, vagy ebédlője az, ahol 
zenés-táncos rendezvények tarthatóak. Ezeknek viszont nem iskolában van a helye. Annak idején 
a faluház tervezésekor erre is kellett volna gondolni és legalább még egyszer akkorára építeni, 
mint az jelenleg. Sajnálatos dolog az a faluházzal kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy az itt 
élők anyagi hozzájárulásával épült, mégsem lehet azt bármikor igénybe venni. Történetesen volt 
arra példa, hogy a téli tanítási szünetben arra hivatkozva, hogy csak annyira fűtenek, hogy ne 
fagyjon le a rendszer, mert spórolni kell, nem adták ki az épületet rendezvény megtartására. Azért 
ez még is csak nonszensz. Úgy tudom a faluház egyedi gázmérővel rendelkezik, így a fűtés 
költsége könnyen kiszámolható, amelynek megfizetését, ha a bérlő vállalja, akkor megítélésem 
szerint nem lehet akadálya a bérbeadásnak – amiért egyébként nem kérnek pénzt. Úgy gondolom, 
ha a felmerülő költségek megfizetését a bérlő vállalja és az adott időpontban más – közérdekű – 
rendezvény nincs a faluházba tervezve, akkor azt minden további nélkül ki lehet adni 
magánszemélynek is.

A gyermekek legnagyobb örömére az egyetlen játszótér megújult, de még így is sok hiányossága 
van. Talán a legfontosabb az, hogy nincs W.C., de még egy hagyományos „pottyantós” sem. Az a 
szülő, aki a település egyik végéből elhozza a másik végébe a gyermekét játszani, és a játszótéren 
töltött idő alatt szükségre kell mennie, mit tegyen? Már egy mobil W.C. is megoldás lehetne. 
Fontos megjegyezni, hogy ivóvíz is csak egy saroknyira van a játszótértől. Ez nem csak a 
szomjoltás miatt fontos, hanem egy esetleges baleset –bár ne legyen – bekövetkezésekor a seb 
tisztítása miatt, vagy a gyermek szemébe kerülő homok kimosása miatt is fontos lenne.

Településünknek egy női kézilabda és két futballcsapata van. A kézilabdázóink problémájáról már 
korábban írtam. Ami a focistákat illeti, helyzetük még elkeserítőbb. Igaz, csak a megye 
harmadosztályban játszanak, de nem mehetek el amellett, hogy ne jegyezzem meg az utánpótlás 
csapatunk sikereit. Fiataljaink évről évre nyerik meg a bajnokságot úgy, hogy a XXI. századhoz és 
sikereikhez méltatlan körülmények közt viszik mindezt végbe.
A sportpálya, ahol a hazai mérkőzéseket játsszák, azon túl, hogy nem szabvány méretű még 
magántulajdonban is van. A kastély tulajdonosának engedélyével – ki tudja meddig – rúghatják a 
bőrt focistáink. A dologban mégsem ez a szörnyű. Ha megnézzük hol is van a pálya, milyen ott az 
infrastruktúra akkor meg kell döbbennünk. Focistáink az iskolában tudnak átöltözni, mivel a 
pályánál nincs erre lehetőség. Az iskolától egy utca hossznyit kell gyalogolniuk a pályáig a 
vendég csapattal együtt. Egy mérkőzés után leizzadva kell visszamenniük az öltözőbe, amihez ha 
tavasszal vagy ősszel van a mérkőzés, társulhat a hideg szeles idő, esetleg egy kis eső nem kis 
egészségügyi kockázatot okozva. Ehhez társul még az, hogy a pályánál nincs ivóvíz, és csak egy 
tábori „pottyantós budi” szolgál a focisták és a szurkolók szükségének elvégzésére a kézmosás 
lehetősége nélkül. A közelmúltban történt egy eszméletvesztéssel járó baleset meccs közben a 
pályán, amihez mentőt kellett hívni. A körülmények miatt a mentőautó először be sem tudott jutni 
a pályára, majd az egész területet megkerülve, úttalan utakon jutott el a sérülthez. Mi van akkor, 
ha nagyobb a baj?
A képviselő testület mindig hangoztatja, hogy számukra mennyire fontos a sport, és ezt támogatni 
kell. Sajnos úgy látszik, csak szelektíven működik ez a fontosság. Mezőmegyeren jutott pénz 
öltözőre, Gerlán még vízcsapra sem. Hogy is van ez? Jó lenne, ha egy kicsit tágulna a látókör és 
észrevennék, hogy itt is emberek élnek, itt is vannak tehetségek, akikre oda kell figyelni. Biztos 
vagyok abban, hogy ki lehet gazdálkodni egy focipálya és a hozzá tartozó öltözők megépítésének 
költségét. Az önkormányzati terület adott Gerla szélén, legfeljebb nem kukoricatábla, hanem 
eredményjelző tábla áll majd rajta. Ideje volna végre kapnunk is a várostól valamit azért cserébe, 
hogy 25 éve gazdagítjuk a költségvetés bevételét.



KÖZTÁRSASÁGKözterület, park

A település egyetlen parkja a kastély melletti részen terül el. Néha történik egy kis csinosítás rajta, 
de igazából nem úgy néz ki, ahogy egy parknak kell kinéznie. Elcsúfítja a volt vízmű telep, 
amelyet visszakapott a város a vízműtől, de a rozsdás vas- és beton keverékéből készült kerítés 
elbontására még semmilyen lépés nem született. Ha a város erre nem akar pénzt költeni, akkor 
hirdesse meg, azé a kerítés, aki elbontja! Természetesen ellenőrzött keretek közt, de ingyen el 
lehetne tüntetni azt a förmedvényt, ami elcsúfítja a parkot. Jó lenne, ha ezen is elgondolkodna a 
városvezetés.

Közterületeink alapjában véve tiszták, rendezettek. Talán csak az utak szélén, nem az ingatlanhoz 
tartozó területek kaszálását kellene sűrűbben elvégezni.
Amin még változtatni kell, az a közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edények kevés 
száma és területi elhelyezésük. Jelenleg két helyen van ilyen edény, amely ahhoz kevés, hogy 
ösztönözze a lakosságot a szelektív gyűjtésre. Hiszen a szétválogatott hulladékkal nem igazán 
szeret senki sem több utcát végiggyalogolni, hogy aztán azt a megfelelő edényben helyezze el. A 
település nagyságát tekintve legalább nyolc hulladékgyűjtő szigetre lenne szükség. Az uniós 
elvárásoknak is megfelelve talán Gerlán is megvalósul idővel az, hogy csak az kerül a szemétbe, 
amit nem lehet újra hasznosítani.
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Zárszó

Ez az összeállítás kizárólag azzal a célzattal készült, hogy felhívja a jelenlegi és jövőbeli 
városvezetők figyelmét a településen tapasztalható gondokra, hiányosságokra a teljesség igénye 
nélkül.

A problémák koránt sem csak ennyiből állnak. A fő gondokhoz társulnak az egyéni apróbb 
nagyobb gondok  is, amelyek megoldásra várnak.

Nem lehet néhány oldalon bemutatni mindazt, ami rossz, amin változtatni kell, ami megoldásra 
vár. És azt sem lehet, hogy kihagyjuk a jó dolgokat. Itt és most viszont a leírtak voltak a 
legkiemelkedőbbek. Hiszen ha már ebben a néhány dologban változás történik, ha már ezekből a 
problémákból megoldódik egy is, akkor az itt élők is látják majd, van értelme küzdeni.

Abban bízva, hogy ezek a sorok nem vak szemekre, süket fülekre, széttárt  karokra találtak, 
kívánom, hogy a városvezetés végre felfigyeljen ránk, Gerlaiakra is és 25 év szürkesége után 
döntéseikkel elküldjék hozzánk a színt, az élet minden színét.

Mi is emberek vagyunk!
Mi is itt vagyunk!

Itt vagyunk mellettetek, értetek, veletek!

Gerla, 2013. május 14.

Kocsis Zoltán
 főszerkesztő

                   www.gerla.5mp.eu


