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Tisztelt Jegyző asszony!, Tisztelt Polgármester ur!

Valószínűleg mrár más is jelezte, mivel sokakkal, akikkel beszéltem ugyan ezvolt a véleményük:
az idei Művészetek Vőlgyén a Malomsziget-Design terminál környékén sem elég mobil wc, sem elég
szemetes nem volt, vagy nem a megfelelő helyre voltak kirakva.

Ennek eredményekónt a Malomszigetre vezető gyalogoshídnál a Kossuth u.47. előtt kirakott 4 db mobil wc
délutánra márhasználhatatlan volt, és a terjengő szag is elviselhetetlen volt.
Próbáltuk elérni a napi kétszeri tisztítást, de erre a 10 nap alatt csak egyszer került sor.
Ilyen probléma a korábbi években nem volt, feltehetően korábban kisebb volt ezeknek a wc-knek a
forgalma.

Ugyanitt sajnos nem volt megfelelő helyen kirakott szemetes, ezért,mivel nem akartam, hogy elárasszon
minket az eIdobált szemét, azt napláb an többször is összeszedtem.

A javaslatom, hogy jövőre erre a helyre 5 mobil wc-t rakjanak, biztosítsák, ha szükséges a napi kétszeri
tisztítást, és az elektromos szekrénynél/villanyoszlopnál is legyen szemetes.

Nem volt szemetes a Kossuth u. Design terminálhoz vezető szakszán. Jövőre jó lenne, ha ezen a szakaszon
is lenne, pl. a Tűzoltőszertátr magasságában és a Design terminál előtt a hídnál is, mert itt nagy a forgalom.
Ha nincs kirakott szemetes, akkor a sörös dobozokat és poharakat az árokba és a patakpartra dobálják.

Kevés volt a mobil wc a Design terminál előtt (összesen 1-1 db azűt két oldalán, ez gyakorlatllag a teljes
Design terminál, Malomsziget sarok igényét kellett volna, hogy kielégítse.
Ráadásul a Design terminál előtt levő kabinnak nem volt megfelelő az elhe|yezése, olyan ferde volt, hogy
én feltem volna hogy beledől a patakba, ha bemegyek.

Ezen a tenileten elféme több mobil wc is - és ha a forgalommal arányosan számolnák, legalább 4-5 db-ra
lenne itt is szükség - csak ellhez a terepet el kellene egyengetni, hogy biztonságosan ráhelyezhetőek
legyenek a kabinok.
Mi ezt a gyalogoshídnál a saját költségünkön idén megcsináltattuk, Kelemen Karcsival elegyengettettiik a
terepet, majd befiivesítettük. rendben is volt a dolog.
Ugy gondolom, a mobil wc-k kihelyezéséhez szükséges terepelőkészítés elsősorban a Fesztiválszervezők
feladata lenne, de a szükséges mennyiségú wc biztosítását az Önkormányzatnakkell elvárnia a
szewezőktőI.
Kérem, jövőre állapodjanak meg erről.

Az, hogy milyen kevés volt a mobil wc és a szemetes lemórhető azon, hogy még most, 2 héttel a fesztiváI
után se lehet a Kalapos hídnál lemenni a patakpartra, mert olyan nagy abűz.Biztos vagyok abban, hogy
senki sem a csalánost ,táIasztia a dolga végzésere, ha van a közelben haszná|ható mobil wc.
A patakpartról meg szintén a Kalaposhíd környezetéből a mai napon egy fél kukányi sörös dobozt és
poharakat szedtem össze. Azt se dobálták volna oda, ha van hova teniri.

Feltehetően a mobil wc-k hiánya más területre is jellemző volt, mert többektől hallottam, hogy erre
panaszkodtak.



Megköszönném visszajelzésüket arról, hogy a jövő évi fesztivál előkészítésekor ezekre a problémákra
tekintettel lesznek.
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