Jön az új könyv, tavasszal érkezik a VII. kötet

GYULA RÉGEN ÉS MA - KÉSZÜL A GYULAI VÁRFÜRDŐ TÖRTÉNETE!

A Gyulai Várfürdő ötvenedik születésnapjára, 2009 áprilisára jelenik meg a Gyula Régen és ma
cimű könyvsorozat hetedik kötetete, ami a fürdő történetét dolgozza fel. A könyv szerkesztői
hétfőn délután a Kossuth téri IQ könyvesboltban számoltak be az előkészületeiről.

A szerzők balról jobbra: dr.Urbancsok Judt, Durkó Károly, Bagyinszki Zoltán, Balla Tibor
(Csonti)

Fotó:Gyulanet

2009. május elsején lesz ötven éve annak, hogy megnyitotta kapuit a Gyulai Várfürdő. Sok
gyulai ember áldozatvállalásával vált valóra mindaz, amit sokan már a két világháború között
szorgalmaztak: igazi gyógyvízzel rendelkező színvonalas fürdő jött létre Gyulán.

Durkó Károly beszélt az új könyv történetéről: A bizalmat és a megrendelést az alapítvány az
addig megszületett öt „Gyula régen és ma” kötet színvonala alapján nyerte el. A Gyulai Várfürdő
Kft. 2008 áprilisi megrendelése alapján mintegy 2000 darab album készül az 50. évfordulóra,
112 oldalon, legalább 200 fotóval, dokumentumokkal illusztrálva mutatja be a város fürdőkkel
kapcsolatos történetét és a Gyulai Várfürdő megszületését és működését a török időktől 2008
végéig. A könyv elkészítésének teljes költsége bruttó 6 millió Ft, ami magában foglalja az adót,
a számítógépes grafikai szerkesztési munkákat, a teljes nyomdai költséget, a több mint egy éve
tartó kutató-szervező és szerkesztői munkák díjait, valamint minden további, a könyv
készítésével és reklámjával kapcsolatos költségeket. A bekerülési ár a jelenlegi piaci viszonyok
között nagyon kedvező (mindezt úgy sikerült elérni, hogy az alapítvány évek óta ugyanazokkal
a kivitelező partnerekkel dolgozik, baráti áron). Az albumok háromnegyede (a vállalkozói
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szerződés alapján) 1500 példány a Gyulai Várfürdő (ezen keresztül a város) tulajdonába kerül.
A Gyulai Várfürdő Kft. régi és új igazgatója is támogatta, támogatja a könyv megszületését. A
levéltári kutatómunkát dr. Urbancsok Judit, a Gyulai Várfürdő vezető reumatológusa végezte.
Az archív anyagok „feltérképezése”, kutatásának összefogása Balla Tibor, a fotók készítése
Bagyinszki Zoltán feladata volt, a könyv kutatója, írója Urbancsok Judit, szerkesztője Durkó
Károly, helytörténeti lektora D. Nagy András.

Gyulai fürdőrészvény az 1940-es évekbőlFotó:Gyulanet
A könyv készítésében nagyban támaszkodtak a szerkesztők Farkas Sándor volt igazgató által
10 éve megírt "Életünk:Várfürdő!" című kétkötetes munkájára. Farkas Sándor vezetése alatt
beszélhetünk a Várfürdő "aranykoráról". Az azóta eltelt időszakkal kiegészítve jelenik majd meg
az új kötet.Az album számos eddig még soha nem látott, be nem mutatott fotót, dokumentumot
tesz közkincsé a két háború közötti strandfürdőről, majd az 50-es, 60-as évek gyulai strandjáról.
A szerzők a könyvben tartózkodnak a közelmúlt politikai eseményeitől. A Gyulai Évszázadok
Alapítvány hagyományához híven a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban mutatja be legújabb
kötetét a közönségnek 2009. április 30-án, az 50 éves évforduló előestéjén. Az alapítvány
partner és kezdeményező abban, hogy Gyula városa méltóképpen megünnepelje a Gyulai
Várfürdő születésének 50. évfordulóját.

-íródeák-
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