Gyulai

X. szám, 2014. augusztus 23.

Városbarát

Hírek

www.varosbaratok.hu

Tisztelt Gyulaiak!
Idén ősszel, 2014. október 12-én önkormányzati választások lesznek Magyarországon. A Gyulai Városbarátok
Köre 2014. május 23-án megtartott
közgyűlésén úgy döntött, hogy továbbra is politikától mentesen, a lokálpatriotizmus és a városérdekek képviseletében kíván munkálkodni. Éppen
ezért egyetlen párttal sem kívánnak
közös jelölteket, közös listát állítani.
Két képviselőnk munkájára büszkék
vagyunk, a Városbarátok lokálpatrióta, civil programja hozzájárult a város
sikereihez. Tekintettel arra, hogy a

2010-es helyi önkormányzati választásokon Durkó Károly polgármesterjelöltként igen szép eredményt ért el
Gyulán, a közgyűlés ismét őt kérte fel
polgármesterjelöltnek.
Jelöltjeink mindannyian alkalmasak arra, hogy méltó módon képviseljék a várost és az adott lakókörzetben
élőket a képviselőtestületben. Elkötelezettek Gyula iránt, és valamennyien eséllyel indulnak a választásokon.
Ismerje most meg őket!
Képviselőjelöltjeinket a korábbiaktól eltérően most nem „kopogtatócé-

dulával”, hanem egy ajánlóívet aláírva
tudja támogatni. A Városbarátok jelöltjei szívesen felkeresik Önt támogató aláírásáért. Hívja fel őket telefonon,
keressen minket a Facebook-on, vagy
írjon nekünk a varosbarat@gmail.
com címre!

DURKÓ KÁROLY
A Gyulai Városbarátok Köre polgármesterjelöltje, a gyulai 1. sz.
választókörzet (Krinolinkert, Kastélykert, Galbácskert, Csigakert,
Várfürdő környéke, Belváros – kertvárosi rész) képviselőjelöltje
Cím: 5700 Gyula, Hársfa u. 30/1. • Tel: 06 30 9983 766
Kitartó, ízig-vérig lokálpatrióta. Nős,
két fia van. Az Erkel Ferenc Gimnáziumban érettségizett, agrármérnöki
és kommunikációs-újságírói egyetemi végzettsége van. Dolgozott többek
között a Gyulai Hírlapnak, a Magyar
Rádiónak, a Magyar Televíziónak.
Egyik létrehozója volt 1995-ben a
Gyula Televíziónak. Alapító munkatársa a Duna Televíziónak is, ahol 17
évig dolgozott. Barátaival 2003-óta

készíti a „Gyula régen és ma” könyvsorozatot. A Gyulai Városbarátok
Köre elnöke, 2006-óta képviselője. Az
elmúlt négy évben a város oktatási és
kulturális bizottságának elnöke volt.
Minden testületi ülésen interpellációkkal, kérdésekkel közvetítette a lakosság véleményét a városvezetés felé.
Javasolta, támogatta és megszavazta a
választókörzetekben megvalósult fejlesztéseket.

Keressen minket facebookon is!

Gyulai Városbarát Hírek
A Gyula és Környéke INFÓ melléklete
Kiadja a Gyula és Környéke INFÓ
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
E-mail: varosbarat@gmail.com
www.varosbaratok.hu
Levelezési cím:
5700 Gyula, Kulcs u. 20.
Felelős szerkesztő:
Debreczeni László
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SZALAI GYÖRGY
A Gyulai Városbarátok Köre 2. sz. választókörzet (Magyarváros, Kisváros,
Vásárhelyi Pál és Bajza utca, Szentbenedek, Farkashalom, Szlányi, Szabadka,
Józsefbenedek) képviselőjelöltje.
Cím: 5700 Gyula, Kulcs utca 18. • Tel: 06 30 953 4218
Megbízható ember. Gyulán nőtt fel.
Élete nagy részét autók között töltötte.
Szakmunkásként Baki Imre műhelyében
merült el a szakma rejtelmeibe. Vallja:
ebben a szakmában mindig lehetett és
lehet tanulni másoktól. A Mezőgépnél,
majd később a Kertészeti Vállalatnál
volt lehetősége a továbbtanulásra. Az
Afithoz kerülve végigjárta a ranglétrát.
Vezetésével a vállalat a rendszerváltás

után is talpon maradt, és a Suzuki autók értékesítését is elkezdte a megyében.
Nős, két fia viszi tovább a vállalkozást.
Három unokája rengeteget jelent számára. Alapító tagja, 2006-tól képviselője a
Gyulai Városbarátok Körének. A gazdasági életben szerzett tapasztalatokat, a
várost szerető és féltő emberek javaslatait
az önkormányzati munkában igyekezett
hasznosítani. Továbbra is keressék bátran.

DINYA IMRE
A Gyulai Városbarátok Köre 3. sz. választókörzet (Újgyula,
Kisrománváros, Honvéd utcai lakótelep, Kálvária, Pejrét, Siórét, Bicere,
Sándorhegy) képviselőjelöltje.
Cím: 5700 Gyula, Selyem u. 30/6. • Tel: 06 30 220 0290
Határozott ember, nagyon tud dolgozni.
Negyvennégy éves. A Gyulai Húskombinátban 1984-től 2002-ig dolgozott,
2008-ban a gyulai húsipari emlékek,
hagyományok megőrzéséért – többedmagával – megalakította a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesületét. A
városunkat rendezvényeikkel a határo-

kon túl is népszerűsítő civil szervezetnek
2009-től elnöke. Kistermelőként maga is
készíti és népszerűsíti a Gyulai kolbászt.
A Városbarátok delegáltjaként tagja az
önkormányzat Gazdasági Erőforrások
Bizottságának. Nős, két középiskolás fiú
édesapja. Újgyulán 1992 óta lakik. Látja,
ismeri, tudja a lakókörzete problémáit.

DR. KÖSTNER ISTVÁN
A Gyulai Városbarátok Köre 4.sz. választókörzet (Belváros-észak,
Újváros-dél, Németváros, Népkert) képviselőjelöltje
Tel: 06 30 299 5319
Pontos, precíz ember. Mindig erős érzelmi szálakkal kötődött a városhoz.
Ügyvédi hivatását a mai napig itt gyakorolja. 1990-ben bekerült a képviselőtestületbe.
Később a Városbarátoknál találta
meg annak a lehetőségét, hogy az érdekek irányította pártpolitikai szempontoktól függetlenül tehessen valamit
Gyuláért. Sokáig nem volt célja az,

hogy ismét helyi önkormányzati képviselői feladatot vállaljon. Miért engedett
a felkérésnek? Egyrészt a felmenőivel
szembeni tisztelet (akik korábban a város közéletében sokszor vállaltak fontos
szerepet), másrészt azért, mert a Városbatárok tagjai között egy olyan jobbító
célú közösség alakult ki, amely példa
lehet minden, akár politikai, akár civil
szerveződésnek.
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VIGNÉ FÁBIÁN DIÁNA
A Gyulai Városbarátok Köre 5. sz. választókörzet (Budapest körút,
Belső-Törökzug tanya, Külső-Törökzug tanya, Ajtósfalva) képviselőjelöltje.
Cím: 5700 Gyula, Fürj u. 3. • Telefon:06 30 943 2323
Kiváló szervező, megtalálja a hangot
mindenkivel. A Belső-Törökzughoz tartozó Ajtósfalván él. Az Erkel Ferenc
Gimnáziumban tanult 1997-2001 között
Gyulán, majd 2006-ban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Karán, gazdasági
agrármérnök, valamint vállalkozási szakirányon diplomázott Mosonmagyaróvárott.
Hazaköltözött, 2008 óta a Deba-Print Kft.,

Gyula T-partner iroda ügyfélkapcsolati
képviselője. Három éve tagja a Gyulai Városbarátok Körének, 2011-től részt vesz az
önkormányzatnál alakult Mezőgazdasági
Szaktanácsadó Testület munkájában is.
Két kisgyermek édesanyja. Férjével
és a gyerekekkel gyakran járnak kirándulni. Olyan munkát szeret, ahol segíteni tud az embereknek. Ezért vállalja a
képviselői feladatokat is.

DR. SZALAI KATALIN
A Gyulai Városbarátok Köre 6. sz. választókörzet (Észak-Törökzugi lakótelep,
Budrio lakótelep, Ajtóssy Albert utca, Újváros-észak) képviselőjelöltje.
Tel: 06 20 434 5335
Tősgyökeres gyulai. A szegedi József
Attila Tudományegyetem Jogi Karán
végzett. Két fia van. A pályát a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Jogi Osztályán
kezdte, majd 1978-tól jogászként 14 éven
át dolgozott a gyulai Munkácsy Termelőszövetkezetben. Letette a jogtanácsosi
szakvizsgát. Az Országos Munkaügyi
Központ Békéscsabai Kirendeltségén
1992-től dolgozott, majd sikeresen pályá-

zott a Gyulai Körzeti Földhivatal vezetői
állására. Az ajtaja mindenki előtt nyitva
állt. Munkájáért minisztériumi elismerő
oklevélben, Gyula Városért kitüntetésben
is részesítették. Tagja a Városbarátoknak.
Két éve nyugdíjas. Vallja: ez az a város, amelynek fejlődéséért érdemes dolgozni, és ehhez még elegendő energiával
és sok helyről szerzett tapasztalattal rendelkezik. Igaza van!

FÁSKERTI GYÖRGY
A Gyulai Városbarátok Köre 7. sz. választókörzet (Máriafalva, Szentpálfalva,
Aranyág, Bánom, Nagyfenék, Nagyökörjárás, Remete, Sitka, Szeregyháza)
képviselőjelöltje. Cím: 5700 Gyula, Dombi Lajos u. 37. • Tel: 06 30 663 1163
Humánus, szociálisan érzékeny ember.
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
egyik intézményvezetőjeként ma is szociális területen dolgozik. Gyulán született, 1984-ben érettségizett. Teológiai,
szakközgazdász és általános szociális
munkás főiskolai végzettsége van, valamint mérlegképes könyvelői végzettséggel és középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik. 25 éve házas, egy lánya

van. Jelentős szerepet vállalt a Pánczél
Imréről elnevezett autista iskola és kollégium létrehozásában.
Sok gyulai nyugdíjas életét segítette
a Dorkas Alapítvány idősek otthonának
intézményvezetőjeként, dolgozott a hajléktalan ellátásban, majd a házi segítségnyújtásban. Fontosnak tartja az őszinte
kommunikációt, mások megsegítését képviselőként is.
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DR. RUZSA GYÖRGY
A Gyulai Városbarátok Köre 8.sz. választókörzet (Nagyrománváros,
Újváros-kelet) képviselőjelöltje.
Cím: 5700 Gyula, Szilva u. 7. • Tel: 06 30 228 3250
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán
1989-ben diplomázott. Hazajött Gyulára. Megnősült, két gyermeke van. Első
munkahelye a román gimnázium volt,
1991-ben a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben kezdett el dolgozni.
Elvégezte a jogi egyetemet. Ügyvédként
2008-tól dolgozik. 2000-ben többedmagával létrehozta az Összefogás a Sérült
Gyermekekért Egyesületet.

A Gyulai Városbarátok Köréhez
2002-ben csatlakozott, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete és
a Gyulai Román Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke. Kiállt a románvárosi
gimnázium gyulai fenntartása mellett.
Ha kellett a városvezetéssel is szembe
menve védte a Románvárosi Óvoda, a
családok érdekeit a fenntartói jog átadása miatt - eredményesen.

DR. ÁRPÁSI ZOLTÁN
A Gyulai Városbarátok Köre 9.sz. választókörzet (Paradicsom, Újvári)
képviselőjelöltje. Cím: 5700 Gyula, Szent-László u. 20. • Tel: 06 30 945 8756
Gyulán született. A város szeretete és
fejlődése számára mindent felülír. Igazi lokálpatrióta. Több könyvet írt, négy
kötete a várossal foglalkozik, legutóbbi munkájában a Gyulai Húskombinát
tönkretételét boncolgatja. Gyula városáért végzett munkájáért a Gyulai Évszázadok Alapítvány 2012-ben Firtosi József Dezső-díjat adományozott számára.
A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen
szerzett diplomát, ott is doktorált 1975ben. Főszerkesztője volt 1985-től a Bé-

kés Megyei Népújságnak, illetve a Békés Megyei Hírlapnak.
Az Emberi Erőforrások Minisztere
2012-ben öt évre kinevezte a szakma
legrangosabb díját, a Táncsics-Mihálydíjat odaítélő öttagú kuratórium tagjának. Újságírói munkássága elismeréseként 2009-ben Táncsics Mihály-díjjal,
2012-ben pedig Aranytollal tüntették ki.
Hét alkalommal vehette át a Sajtószakszervezet Vasvári Pál-díját. Két gyermeke és öt unokája van.

BALOGH JÓZSEF
A Gyulai Városbarátok Köre 10. sz. választókörzet (Gyulavári,
Dénesmajor) képviselőjelöltje
Cím: 5711 Gyula, Alkotmány u. 3/a • Tel: 06 30 521 1000
Tősgyökeres gyulavári lakos. A nyugodt, eredményes építkezés híve. Ezt
bizonyította is: a Gyulavári Részönkormányzat Városbarát tagjaként segítette a
fejlesztéseket.
A gyár felszámolásáig - 27 évig
- középvezetőként dolgozott a Mezőgépnél, 1994-ben a Magyar Postához
került. Ma már nyugdíjas, így még több

ideje maradt a közügyekre. 33 éve házas. Lánya és veje praktizáló jogászok.
2009 szilveszterekor megszületett unokája Ádám, azóta természetesen ő a
főszereplő a családban. Hobbija a régi
tárgyak, könyvek, érdekességek gyűjtése, elfeledett zenék kutatása. Ismeri
és szívén viseli az itt élők mindennapi
gondjait.
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