Dolgos évet zártak a Városbarátok

Megtartotta évi rendes közgyűlését 2009. május 5-én a Gyulai Városbarátok Köre. A
Gyulavári Vadászházban tartott rendezvényen Durkó Károly, Szalai György képviselők
értékelték az eltelt esztendő munkáját, Baloghné Patkás Katalin az egyesület pénzügyi
beszámolóját ismertette, az ez évi biciklitúrázás, cseresznyeszedés és egyéb közösségi
ténykedés lehetőségeit pedig Fábián Ferenc vázolta fel a népes tagság előtt.

Az elnök Durkó Károly beszámolója időben is tartalmasra sikeredett, ami elsősorban az
elvégzett városbarát munka mennyiségének volt köszönhető. Nos a „mozgalmi élet” fontos
egyénisége
Balla Tibor (Csonti) áldozatvállalásával megjavítottuk,
pótoltuk az Erkel szobor talapzatán látható lant húrjait, pótoltuk a koszorútartókat (köszönet a
segítségért Benedek Györgynek, Kiss Lászlónak, Kádár Józsefnek, Dubla Péternek).
Vizsgáljuk, hogy az Erkel-fa kovácsoltvas kerítése visszakerüljön-e eredeti helyére az Erkel
szobor köré.

A tagság adakozásából restauráltattuk a gimnáziumi tulajdonban lévő Erkel-portrét, amelyet
József Dezső készített. Festéket vettünk a románvárosi óvoda kerítésének lefestéséhez ( dr.
Ruzsa Györgyé
az érdem),
Ráday Mihály
ismert városvédő partnerségét örömmel fogadta el egyesületünk. A Royal Mozgófilmszínház
üvegablak mozaikjáról és a Komló felújításáról film is készült, amelyet az „Unokáink sem fogják
látni” című városvédő műsorban láthattak a Magyar Televízió nézői.

Vállalkozókkal összefogva újabb teljes futballfelszerelést adtunk egy serdülő korú gyulai
sportiskolás futballcsapatnak. Készül Csoór István egykori gyulai író emléktáblája is, családja a
városbarátok segítségével állít emléket – finanszírozva minden költséget – Pista bácsinak.
És…lakossági, majd később szakmai fórumot kezdeményeztünk a Várfürdő fejlesztése
ügyében…

A testületben a városbarát képviselők szinte minden ülésen interpellációkkal, kérdésekkel
közvetítették a lakosság véleményét a városvezetés felé. Kiálltunk Gyula város 1956-os
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polgármestere, M. Szabó András minden évben megfogalmazott kérése mellett, miszerint az
56-os emlékmű körüli területet nevezzük el Október 23-a térnek. Mi többször is
kezdeményeztük a változtatást, és várunk (két éve) a döntésre. Reméljük hamarosan lesz
Kohán sétány, és Jusztin Popovics utca is városunkban.

A Városbarátok kezdeményezésére, és határozottsága eredményeképpen hazatért Gyulára a
városból érthetetlen módon Békéscsabára szállított Húsipari Gyűjtemény. Megakadályoztuk a
régi vágóhíd (régi és új húsipari kiállítóhely) elkótyavetyélését, közreműködtünk egyesületünk
édestestvére, a Gyulai Hentes Hagyományőrző Egyesület létrehozásában, és így 2008 október
elsején a gyűjtemény átadásával méltó módon ünnepelhettük a 140 éves Gyulai Húsipart.

Sikertörténet az Értékvédelmi rendelet működése is. A Városbarátok kezdeményezésére lett
forrás a régi fontos gyulai épületek felújításának,állagmegóvásának ösztönzésére is. A jelképes,
2008-ban összesen 5 millió forintos támogatás közel 20 millió forint értékű magán felújítási
munkát generált , ami dícséretes. Így újult meg külsejében többek között a Komló, a régi
Harisnyagyár, a Gyulatourist, az Apor téri egyházi iskola kollégiuma és a Háromszög Kocsma
épülete is. Az ígért állami támogatás elmaradása ellenére is működik a Sportiskola, fejlesztjük a
Sporttelepet, már kész az első műfüves pálya is, amelynek világítását Cseke András városbarát
tagunk alakította ki díjtalanul, köszönet érte!- mondta
Durkó Károly
, aki a város sport és kulturális tanácsnoka. Készül az újabb műfüves pálya, felújították a
salakmotor pálya világítási rendszerét, és sikeres pályázat esetén az extrém sportok fiatal
kedvelői is otthonra találhatnak a Városi Sporttelepen.

A kultúra területén sem volt unalmas az élet: kezdeményezésünkre testvérvárosunk lett
Nagybánya, márciusban elvittük,megmutattuk Kohán György munkáit a piktorok városában.
Nagy siker volt. Két gyulai diák megkezdheti tanulmányait a város művészeti főiskoláján, illetve
gyulai művészek dolgozhatnak a Felsőbányai Magyar Művésztelepen. Elkészült Gyula város új
Kulturális Koncepciója. Ha a Városbarátok nincsenek ott a testületben, nem kerül be a fontos
dokumentumba Bródy Imre, Székely Aladár, Simonyi Imre, már árulnánk a Bene házaspár által
művésztelep kialakítása céljából a városra hagyott gyönyörű épületet, a Bene-házat. Szalai
György
a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökeként is beszélt arról, hogy közreműködésünkkel
jelentős támogatásban részesülhettek a civil szervezetek városunkban és jelentős szerepünk
volt a munkahelyteremtési támogatás bevezetésében is. A pénzügyi beszámoló, majd az ez évi
közösségi programok elfogadása után következett az est fénypontja: a dámvadpörkölt, amelyet
Sarkadi Gábor
és barátai jóvoltából fogyasztott el a civil közönség.
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