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Testületi ülések – a szólás szabadsága
Lapunk olvasóit 2010 óta évente
tájékoztattuk arról, milyen interpellációkkal, kérdésekkel, javaslatokkal közvetítettük folyamatosan
a gyulaiak véleményét, kérését az
önkormányzat vezetése felé (erről a
www.varosbaratok.hu oldalon most
is olvashatnak). Idén is szinte minden testületi ülésen szóltunk a városi
problémák megoldásáért – sokszor
sikerrel. Most egy rövid összefoglaló
következik a napirend előtti kéréseinkből és kérdéseinkből. Ezek gyakran fontosabbak és érdekesebbek
voltak, mint sok napirend…
Év elején, a január 30-ai ülésen azt
kérdeztük: mikor lesz visszaállítva a

2011-ben elhunyt Dr. Kovács Ágnes
gyermekorvos-főorvos emlékére, a
család és tisztelői által állított és jó
ideje eltűnt emlékpad a Göndöcs Népkertben? Tényleg… hamarosan jött a válasz és így is lett.

a Kétmalom utcában mindez most
veszélyes lenne. Az illetékes egy év
türelmet kért addig, amíg az Akácos
utca és a Tiborc utca találkozásánál
nem épül meg a körforgalom. Hát bizony a határidő hamarosan lejár…

Nem csak egy irányba
vihet két út…

Veszélyes kihajtások
Németvároson

Szóltunk amiatt is, hogy Nagyrománvároson, a Kétmalom és a Popovics
Jusztin utcában is egyirányú a közlekedés a Tiborc utca felől a Gábor
Áron utca irányába. Megkérdeztük:
megoldható-e hogy a két utcában ellentétes irányban legyen egyirányú
a forgalom? Igen – jött a válasz, de

Február 27-én két interpellációval
is éltünk: jeleztük, hogy a németvárosi óvoda épülete előtt, valamint a
Scherer Ferenc utca Szőlős utca Bárány utca közötti szakaszán reggel
6.30 és 8.00 között, valamint délután
15.30 és 18.00 között az óvodától
mindkét irányba 10-20 méter hoszszan parkolnak az autók. A Szőlős
utcából kihajtó autók szó szerint kilátástalan helyzetben vannak, a kihajtás csak veszélyes körülmények között lehetséges. Megszüntethető-e a
balesetveszélyes állapot addig, amíg
nagyobb baj, baleset nem történik a
kereszteződésben? – kérdeztük. Az
egyirányúsítás nem lehetséges- jött
a válasz. A Szőlős utcából érkezők
pedig kaptak egy tükröt, hogy lássák: jön-e autó, vagy kihajthatnak…
A megoldás kialakításáról az mindenesetre sokat elárul, hogy a kezdeményező Városbarátokat meg sem
hívták a problémamegoldó helyszíni
bejárásra.
(folytatás a 4. oldalon)

Szalai György és Durkó Károly a képviselőtestületi ülésen

Keressen minket facebookon is!
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József Dezső emlékére
Az egykor a Polgári Leányiskolában, majd az 1-es Számú Általános Iskolában tanított Firtosi József Dezső
tiszteletére állítottak emléktáblát július 29-én (kedden)
18.00-tól a Városbarátok. A kitűnő pedagógusművész az
Ecsedi utca 22. szám alatt lakott, a ház előtt mondott
el a szépszámú közönség előtt néhány gondolatot róla
Székely Árpád, az emléktábla-állítás kezdeményezője,
majd az egykori tanítvány, Kiss György mondott avató
beszédet. A Munkácsy-díjas festő- és éremművész így
emlékezett:
„Dezső bácsi! Te nagyon sokat adtál Gyula városának.
Tanítottál, neveltél, szervezted a művészeti életet. Nélküled
sem Koszta Rozó, sem kis Szilágyi, sem pedig Kohán nem
lehetett volna kiemelkedő művésze hazánknak. Én is örök
hálával tartozom Neked. Végig kísérted és kíséred ma is
életemet. Asztalom fölött mindig ott volt és lesz is életem
végéig egy szénrajzod.”
Az emlékezésen látható volt egy József Dezső festmény
is, amely az Ecsedi utcát és az egykori lakóházat ábrázolja. A kép a „Tavasz” címet viseli és már 1925-ben ki volt
állítva egy gyulai tárlaton. Az ünnepséget József Dezső
szülőföldjén, Erdélyben született dalok tették még emlékezetesebbé az Erkel kórus tagjai jóvoltából.
Az ünnepi beszéd végén Kiss György és Durkó Károly,
a Városbarátok elnöke leleplezte az emléktáblát, Ráfyné

Székely Réka és a József Dezső Amatőr Szakkör és Alkotótábor Egyesület nevében Patkás Irén koszorúval tisztelgett a művész – pedagógus emléke előtt. Az Erkel kórus az
ünnepség végén elénekelte a régi, igazi Székely Himnuszt.
A mester tisztelői, az emlékét, munkáit az elmúlt 4 évben
kiállítással is őrző Városbarátok, tanítványok az emléktábla felavatásával is bizonyságot tettek arra: megőrzik Dezső
bácsi emlékét.
-d-

A táblaavatón az egykori tanítvány, Kiss György, Munkácsy-díjas
festő- és éremművész mondott személyes hangvételű beszédet.

Gyula – Arad Baráti Társaság
Az Arad - Gyula Kapcsolataiért Egyesület gyulai megalakulása után (elnök: Szalai György) 2014. június 10-én
Aradon is megalakult a Gyula - Arad Baráti Társaság. Az
aradi székhelyű egyesület alapítói között is ott találjuk a
gyulai Városbarátokat (dr. Árpási Zoltán, Durkó Károly, dr.
Köstner István, Szalai György, Pap Sándor).
Az aradi Jelen Házban Bognár Levente alpolgármester, Cziszter Kálmán András képviselő és több régi ba-

rát köszöntötte a városi civil küldöttséget. Az egyesület
létrehozói a két város civil, kulturális, gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében kívánnak segíteni. A társaság elnöke Gligor Teodor, alelnökei Czeglédiné Gurzó Mária
és Matica Corneliu-Gheorghe lettek, a napi működés irányításával Nagy Etelka ügyvezető igazgatót bízták meg
az ülésen.
-dénégyzet-

Szeretethíd a Városbarátokkal
Idén is csatlakoztak a Városbarátok a Magyarországi
Református Egyház Szeretethíd programjához. Rendbetettük, megtisztítottuk több elismerésre méltó gyulai polgár sírját, így emlékeztünk a következő jeles emberekre:
Stéberl András hentesmester, Kiss István néptanító, fafaragó, Firtosi József Dezső pedagógus, festőművész,
Dr. Gyarmati István főorvos, Szilágyi István festőművész.

Kóhn Dávid birtokossági főjegyző, hírlapíró, helytörténész
és Kóhn Hermann az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc hősének sírját is rendbehoztuk.
A munkát Székely Árpád szervezte, vele tartott
Baloghné Patkás Katalin, dr. Szalai Katalin, Balla Tibor,
Durkó Károly, Fábián Ferenc és Szalai György.
deák
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Megtisztított
Misley sír
Megszabadították az elburjánzott
zöldnövényzettől a Misley kriptát a
Városbarátok. A régi Református Temetőben Baloghné Patkás Katalin, dr.
Szalai Katalin, Szőke János, Székely
Árpád, Fábián Ferenc, Szalai György,
Durkó Károly tisztította meg a méteres
fűtől, vadcserjéktől a sírboltot. A család kitűnő fényképésze Misley Ervin
is itt nyugszik. Sok fotóval rögzítette
Gyula város eseményeit, utcáit, épületeit az 1930-as, 1940-es években, de
számtalan portrét, csoportképet is készített a gyulai polgárokról (bővebben:
Gyula régen és ma XI. kötet - Gyulai
fényképek, 104.oldal). A Misley család
leszármazottai már nem élnek városunkban, de megkeresésükkel kezdeményeztük a rossz állapotban lévő
kripta helyreállítását is.
-d-
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Halászlé megfőzve!
Harmadik alkalommal rendezték meg
Gyulán a Kiss Horgásztavak halászléfőző versenyét a Vár előtti Csónakázó-tó árnyas sétányán. Örömmel
jelentjük, hogy minden résztvevő derekasan helytállt, minden halászlé és
halétel elfogyott. A Városbarátok csapatának séfhölgye Szalai Györgyné,
Julika volt, akinek ízletes halászléje
bronzérmes lett! A dobogó második
fokára a Munkácsy Horgász Egyesület szakácsai léphettek, az aranyérmet
testvérszervezetünk, a Gyulai Hentesek
Hagyományőrző Egyesülete kapta. Különleges halételekért díjazásban részesült Szabó Róbert és csapata, valamint
a Biharugrai Halász Kft. is. Szép nap
volt, jó hangulattal, sok beszélgetéssel.
Köszönet a szervezőknek!
-d-

Nagyrománváros – Kerék
utca leburkolva!
A romlás aszfaltdarabjaira hívta fel
a figyelmet július 25-én pénteken tartott
nagyrománvárosi sajtótájékoztatóján
Durkó Károly önkormányzati képviselő, a Gyulai Városbarátok Köre elnöke
és dr. Ruzsa György a civil szervezet
elnökségi tagja. Öt éve már kezdeményezték a Városbarátok az Eminescu
utca és a környező utak rendbetételét,
a város azonban sikertelenül pályázott.
Azóta is maradt a kátyúzás. A Sittye
utca - Kerék utca találkozásánál végzett
útfelújítási munkák enyhén szólva nem
sikerültek. A környéken lakók is felhív-

ták dr. Ruzsa György figyelmét arra,
hogy a felmart aszfaltot nem töltötték fel
megfelelően, porlik. A Városbarátok azt
kérték: hozzák rendbe az útburkolatot.
Nos ez három nappal később megtörtént: az egész Kerék utcát leburkolták,
amiért köszönet jár. A Városbarátok
továbbra is sürgetik: az önkormányzat
pályázzon az Eminescu utca teljes rehabilitációjára és - ha több lépcsőben
is - de folytatódjon az új aszfaltburkolatok terítése Nagyrománvárosban - a
Tiborcz utcától a Sittye utcáig.
-d-

Németvárosi kukák – áthelyezve!
A szelektív hulladékgyűjtés jó dolog.
A környezetbarát megoldással talán
mindenki egyetért, de a kukák elhelyezése már megosztja az embereket.
Az Apor téren pl. nem biztos, hogy

emelte Németváros történelmi főterének hangulatát a három alumínium
kuka. Erre hívtuk fel az illetékesek
figyelmét. Ha nem itt a helyük, akkor
hol? Az áthelyezésre ötletek is érkez-

tek az interneten. A kukák egy-két
napon belül átkerültek a vízátemelő
mellé, a sportcsarnokkal szembeni
parkoló elejéhez.
Köszönjük!
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(folytatás az 1. oldalról)

Szépségtapaszok
A másik kérésünk az volt, hogy a
Komló és a Corvin Hotel új épületével
szemben jó ideje dicstelen állapotban
álló, összetört üvegű reklámháromszög balesetveszélyes állapotát szüntessék meg. Megtörtént, köszönjük. A
hirdetés híján üresen árválkodó reklámtáblákba is kikerültek a plakátok a
régi Gyuláról – örülünk, hogy lassan
megvalósul a javaslatunk.

Ewoldt Elíz emléke ennyit ér?
Már tavasszal felhívtuk a figyelmet
arra, hogy Gyula első okleveles óvónője, Ewoldt Elíz sírja veszélyben
van. Ewoldt Elíz köztiszteletben álló
személyiség volt, pedagógiai munkájával hozzájárult a város szellemi
életének fejlődéséhez. Egyetlen élő
unokája levélben kérte a Szentháromság temetőben álló sír megváltását és
gondozását tőlünk. Javasoltuk, hogy a
város vállalja a sírhely megváltását és
a sír rendbetételét. Sajnos erre – legnagyobb megdöbbenésünkre – rideg és
elutasító választ kaptunk…

Új öltözőt Gyulaváriba!
Az április 24-i képviselőtalálkozón
arról érdeklődtünk, hogy mikor várható a városi nagypályás labdarúgó
mérkőzéseknek és egyéb sportrendezvényeknek is otthont adó Gyulavári sportpálya öltöző épületének felújítása-újraépítése? Talán egyszer…

hangzott el a nem éppen megnyugtató válasz. Durkó Károly már évekkel
korábban sporttanácsnokként elérte,
hogy egy „tisztasági javítás” történjen
az épületen és már akkor kérte a vizes
falazatú öltöző újraépítését. Talán ő és
Balogh József Gyulavári Városbarát
képviselőjeként hamarabb megoldaná
a sok sportembert érintő kérdést.

Krinolinkerti biztonság
Még ugyanezen az ülésen (2012. november 20-a után ismét) arra hívtuk
fel a figyelmet, hogy a Kiss János altábornagy utca és a Réz József utca
kereszteződésénél az autósok, motorosok egy része még mindig nem veszi figyelembe az elsőbbségadási kötelezettséget és „száguldozik” a Deák
Ferenc tértől a Wesselényi utcáig. A
gyorshajtás nemcsak a másik utcán érkező közlekedőket, hanem a játszótéren tartózkodó gyermekek életét is veszélyezteti. Sebességkorlátozó táblát,
vagy forgalomlassító műtárgyat kértünk – az előbbi végül megérkezett.

Mellőzött szobor és
emléktábla
A május 29-ei véleményközvetítő ülésen amiatt szóltunk, hogy az új Kohán
Képtárt sikerült átadni, a Firtosi József
Dezső pedagógus, festőművész és az
általa vezetett városi rajziskola emléktáblája és a régi képtár előtt állt karakteres Kohán mellszobor viszont nem
került vissza a helyére. Javaslatunkra
a városvezetés partner volt, így a na-

Vasútállomás gyomtalanítva
A vasútállomás már megérett a felújításra. Reméljük, sikeres pályázattal
hamarosan egészen más környezet
fogadja majd az utasokat itt. Addig is
sokat lehet tenni a jelenlegi környezet
rendezettségéért. A sínek közötti gaz
nemcsak nekünk, másoknak is feltűnt.
Megkerestük a vasútállomás vezetőjét az áldatlan helyzet megszünteté-

se érdekében. Jó szívvel fogadta, hogy
felajánlottuk: mi gyulaiak megtisztítjuk a síneket a dudvától. A június végére megszervezett környezettisztító
akcióra végül is nem került sor, mert
a MÁV illetékesei „házon belül” megoldották a munkát. A lényeg az eredmény, köszönjük az illetékeseknek.
vk

pokban az új képtár előtt már ott lesz
a Péter Zsuzsa alkotta szobor, illetve a
falon az emléktábla.

Bicikli út, ha végigmegyek
rajtad én…
Visszatérő probléma a városban a Kossuth téri bicikliút. A tervezők ennél
balesetveszélyesebben nem is alakíthatták volna ki a szökőkút és a padok
közötti szakaszt. Májusban volt is baleset: biciklis ütött el egy a vízhez szaladó kisgyereket. Május 29-én azt kérdeztük: van-e akadálya annak, hogy
a bicikliút a padok mögött vezessen,
vagy kikerülje a szökőkutat? Van. Az
uniós pályázat még egy-két évig nem
enged változtatni a jelenlegi kialakításon. Az útszakasz két végén viszont
virágládával lehet jelezni az embereknek: itt jobb lenne gyalogosan áttolni
a biciklit… egy kicsit figyeljünk egymásra, gyermekeink biztonságára.
-beszélő-

Sós rúd

...ahogy Szilágyi
Gyuláné (Zsuzsika) ajánlja

Hozzávalók: 62 dkg liszt, 34 dkg
vaj, 2 dl tejszín, 1 csapott evőkanál
só, 2 dkg élesztő, pici cukor, tej
Összedolgozzuk, kicsit pihentetjük és kikent tepsibe rakjuk. Az
ízlés szerint feldarabolt rudakat tojással megkenjük és 180-200 Celsius fokon sütjük.
Tetejére köményt, sót, sajtot,
szezámmagot szórhatunk!
Jó étvágyat!
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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