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Városbarát 12 pont - négy év után
Javaslataink közül sok megvalósult
– de teendő van még bőven!
Négy év hosszú idő. Érdemes
mérleget vonnunk arról, mi a helyzet Gyulán, a korábban megfogalmazott programunk tükrében.
Sokat dolgoztunk azért, hogy elképzeléseink, a gyulaiak kérései megvalósuljanak. Hatáskörünk sokszor
a nyilvánosság, a figyelemfelhívás,
a kérdezés és a konkrét javaslatok
megfogalmazására terjedt ki. Volt
eredménye a szólás szabadságának.
Lássuk!

Pénzügyek és mintha
menza
1. A hatékonyságot szolgáló, ésszerű
intézkedések kellenek a város biztonságérzetéhez. Az iskolák, intézmények
biztonságos működtetését, kultúra és
sport területén elért vívmányait nem
veszélyeztethetik kockázatos, a további eladósodást szolgáló pénzügyi
döntések. Gyula város közétkeztetését
a helyi termelők által szállított alapanyagokból kell megoldani. A húst,
zöldséget, gyümölcsöt, tejet, tejtermékeket, tojást, pékárut és mézet elsősorban gyulai és a környékbeli gazdáktól,
vállalkozásoktól kell beszerezni.
Ésszerű, konkrét javaslatokkal segítettük az eredetileg költségtakaré-

kossági célból létrehozott városi szolgáltató, termelő cégek működését. Az
adósság állami átvállalásának köszönhetően stabil pénzügyi helyzete van a
városnak, amit a kötvényben megmaradt 1 milliárd forint is erősít. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a belvárosi
üzletsorba nem egy fürdővárosra emlékeztető boltok (is) költöztek, több önkormányzati tulajdonú ingatlant a körülményekhez képest irreálisan magas
áron próbál(t) kiadni az önkormányzat,
ami nem sikerült, így szolgáltatások
helyett az államhoz-önkormányzathoz kötődő irodák is megjelentek a
belvárosban. A városi közétkeztetés
helyi alapanyagokkal való ellátására
megvan a törekvés, még jobb szervezettséggel többen is részt vehetnének a
programban. A közétkeztetésben bevezetett „Mintamenza program” minden
jó szándék ellenére nem érte el a célját.
Egészséges ételt ízletesen főzni csak
korszerű körülmények között lehet, a
Gyulakonyha körülményei nem felelnek meg ennek. Az itt dolgozók minden erőfeszítése ellenére a diákok nagy
része így nem is eszi meg (egyre többen
le is mondják) az iskolában az ebédet.
A „vállalható minőség” kevés. A gyerekek által pl. csak „zöldtrutyilevesnek”
nevezett ételt íz nélkül nem eszik meg.
Marad a kenyér, az elért hatás pedig

Keressen minket facebookon is!

Van jó választás!

Durkó Károly

pont az ellenkezője annak, ami a cél:
az egészséges étkezés. Több rántott
húst, hagyományos és „felismerhető”,
de minőségi alapanyagokból készült
ebédet kell adni gyermekeinknek… és
sürgősen fel kell újítani a Gyulakonyha
Kft. konyháját.

Csak a vendég és a tőke
jönne már
2. Gyula városa nem tehet fel mindent
egy lapra. Egy lábon állás helyett több
lábon állásra van szükség. A turizmus
továbbra is húzóágazat lesz, de újra
kell építeni és segíteni a hajdan volt
mezőgazdasági vállalkozásokat, zöldség és virágkertészeteket. A gyulai
húsipar gazdasági szereplőivel együtt
kell működnie az önkormányzatnak –
nem megmenteni, hanem partnernek
kell tekinteni őket. Az élelmiszeripar
talpon maradása mellett lépéseket
kell tenni további hajdani termelő
ágazatok újjáélesztésére. Létre kell
hozni - akár a megyével együttműködve is - a városi ipari parkot, vonzó
környezetet kell teremteni a munkahelyteremtő vállalkozásoknak. A politikai élet szereplőit emlékeztetni kell
20 év alatt hallott többszöri ígéretükre: az M44-es autóút mielőbbi felépítésére. Lobbizzunk érte!
A Várfürdő-fejlesztés a 24. órában
érkezett. A turisztikai kommunikáció
javult, de még mindig nem sikerült át-

Szalai György
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törést elérni a régi jugoszláv, német,
lengyel vendégek visszatérésében.
A romániai vendégek jönnek – ki
tudja meddig… Javasoltuk, hogy a
Partium mellett Máramaros megyében is népszerűsítsük városunkat. Az
itt élők fürdőkultúrája magas, évente
több százezer vendég keresi fel erről
a vidékről Hajdúszoboszlót. Testvérvárosunk Nagybánya, mint a megye
központja kitűnő „ugródeszka” lehetett volna. Nem rajtunk múlott, hogy
nem történt előrelépés. A gyulai
nagyüzemi húsipar megmaradt részének a megtartása igazi összefogás
eredménye. Az élet úgy hozta, hogy
meg kellett menteni, ami - el kell ismerni - nem kis politikai teljesítmény
volt. A neheze csak ezután jön: a talpon maradás. Igazi reménysugarat a
szakmai-kereskedelmi erősítés mellett a vágás beindítása adhatna, ami a
hazai disznótartás állami támogatása
nélkül lehetetlen. A városi ipari park
létrehozásában nem történt semmi
– e nélkül pedig nehéz lesz új munkahelyeket létrehozni. Az M44-es
ügye unalomig ismert. Látható, hogy
a megyei politikusok kormányzati
lobbiereje gyors eredményt nem tud
felmutatni. A térségi civil szervezeteknek kell összefogniuk, hogy bármilyen eszközzel, de kikényszerítsék
a belátható változást. A Gyulát elkerülő út felújítását „társadalmi munkában” azokkal végeztetnénk el, akik

évekkel ezelőtt ezt a pocsék munkát
irányították, és elfogadták.

Kastélykerti örömök
3. A Gyulai Várfürdő fejlesztése elengedhetetlen - ez évek óta politikai
csatározások miatt késik. Hatékony,
összehangolt marketing stratégiával,
minőségi szolgáltatásokkal kell a városnak megtartania a jelenlegi és a
megcélzott újabb vendégkört. Támogatjuk a magánbefektetők bevonásával tervezett Világfürdő előkészítését, felépítését. A Gyulai Várfürdő
viszont semmilyen formában nem
lehet eladó, eladósítható: gyógyvizével, orvosi szolgáltatásaival a fejlesztések mellett is a nyugodtabb pihenést kell, hogy szolgálja. A gyulai
rendezvények között kiemelt helye
lehet a Kolbász és sódarmustrának
(a gyulai kolbászfesztiválnak), amely
további turisztikai réteget vonzhat
városunkba. Erősíteni kell a kulturális, művészeti, sportturizmust is:
adottságaink (várszínház, múzeumok,
kiállítóhelyek, sporttelep, futballakadémia) biztosítottak ehhez. A város
által üzemeltethető Almásy kastélyt
be kell vonni a kulturális – turisztikai
kínálatba.
Többéves vita majd előkészítő munka után megszületett az
Aquapalota. A beruházás helyszínének kiválasztása még vállalható
szinten tartja a nyugodt pihenés biz-

tosítását is. A kisgyermekes családi szolgáltatások fejlesztésére óriási
szükség volt. Különösen azután, hogy
a nagy lendülettel induló Világfürdő építéséről két éve nagy a csend. A
kisökörjárási ingatlanok közben békéscsabai vállalkozók érdekeltségébe
kerültek. Jelenleg nem látni, mit hoz
a jövő… A Gyulai Kolbász és Sódarmustra örvendetesen a kiemelt rendezvények közé emelkedett, a város
kulturális, művészeti turizmusának
menedzselésén még van mit javítani.
A Corvin Múzeum megszüntetése, az
Erkel Múzeum városi intézménybe
integrálása nem a kultúra győzelme
volt városunkban. Az Almásy kastély
szerintünk jobban szolgálta volna a
város gyógyidegenforgalmi szolgáltatásait, reméljük, hogy a kulturális
kiállító-életmódbemutató központ beváltja a hozzá fűzött reményeket. De a
legfontosabb sikerült: végre a városé
a megszépülő kastély, a kerítés is eltűnik végre… Több mint 12 éve sürgettük ezt, köszönet mindenkinek, aki
tett érte!

Ha csepeg az eső…
4. Vissza kell állítani a gyulai piac
rangját. A nem csak kereskedelmi, de
turisztikai célokat, társadalmi életet
is szolgáló piac felújítása elkerülhetetlen, e nélkül az őstermelők, kereskedők és a fogyasztók sem tudnak
versenyre kelni a „multik” látványos

A figyelem középpontjában. A Városbarátok mindig kiállnak a gyulaiak érdekei mellett

Dinya Imre

Dr. Köstner István
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hetne gondolkodni akár az itt élők számára elérhető „Gyula utalványban” is.

A figyelő szemek

Mikor lesz ilyen sellő a mi
Világfürdőnkben?

kínálatával. A piac területe otthont
adhat az elmúlt évek ígéretesen indult
szociális vásárainak, egyéb piacainak. A kihasználtság növelné a piac
bevételeinek gyakoriságát, ezáltal
több pénz jutna karbantartásra, reklámra is.
Örülünk, hogy figyelmünk, javaslataink és közreműködésünk meghozta gyümölcsét: folyamatosan felhívtuk
a figyelmet a karbantartási munkákra,
a korszerű árusítópadok kialakítására, az ingyenes (és a mozgássérült)
parkolás biztosítására. A júliusban
átadott vásárcsarnok a helyi termékek
piacra jutását tovább erősíti. Érdemes
megvizsgálni, hogy a piac teljes eső
elleni védettségét a szabadtéri padok
feletti fémtetők megemelésével és
azok összekötésével meg lehet-e oldani. Fontos: nemcsak a „gyulai termék
faházak” árui, a piacon értékesítő termelők portékája is gyulai!
5. Ne csak a „multi” áruházakban
lehessen fizetni az étkezési, vásárlási csekkekkel. A költségvetési, önkormányzati forrásból működő intézmények, vállalatok csak olyan
cafeteriát adjanak a munkavállalóknak, amivel gyulai üzletekben,
szolgáltatóhelyeken is lehet fizetni.
A cafeteria rendszer utalványai
mára kicsit háttérbe szorultak. Az
Erzsébet utalványokhoz hasonlóan le-

Dr. Szalai Katalin

6. Rendnek kell lennie a városban. A
térfigyelő kamerák számát a jelenlegi
12-ről legalább a duplájára kell növelni. Nemcsak a belvárosban, a város
főbb bevezető útjain, a vasútállomáson, a buszpályaudvaron és máshol is
szükség van a figyelőrendszerre.
Elértük, támogattuk a térfigyelő
kamerák számának 23-ra növelését.
A figyelő szemek további gyarapítását
szorgalmazzuk – nemcsak a belvárosban.
7. Nem pusztulhat tovább a volt 1-es
iskola – Gyula első állami iskolájának épületét újra oktatási célokra kell
használni.
Közvetítésünkkel reális esély mutatkozott arra, hogy az épületben
újra iskola működjön. A Bay Zoltán
emlékét, munkásságát őrző informatikai kutatóintézet és iskola országos
és nemzetközi hírű intézmény lehetett volna. Nem rajtunk múlott, mások „lobbiérdekei” miatt nem kapott
esélyt a nagyszerű kezdeményezés.
Továbbra sem mondtunk le az épület
oktatási célú hasznosításáról, de nem
vetjük el a gyógyászati, szállodai célú
hasznosítást sem. Csak valami történne már…

Gondoljunk az őszidőkre
8. Figyelni kell a nyugdíjasokra. Közérthető, rendszeres tájékoztatásra,
ingyenes városi hírlevélre van szük-

ség, ami a legfontosabb információkkal ellátja őket és a város lakosságát.
A vívmányok megtartása mellett az
egyéni szociális helyzetek igazságosabb megítélésére is törekedni kell.
Idősbarát városfejlesztéssel, padok
megfelelő elhelyezésével, körültekintő közvilágítással, ésszerű járdaépítéssel, a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembe vételével nagyobb
ráfordítás nélkül is sokat tehetünk az
idős emberekért.
A széleskörű tájékoztatás fontosságára, környezetünk szépítésére, rendezésére a testületben számos
alkalommal felhívtuk a figyelmet,
megoldási lehetőségeket is kínáltunk
(többségében sikerrel). Egy 2013-as
gyulai kutatás szerint a társadalom
jó része sajnos közönnyel tekint az 55
évesnél idősebb emberekre. Ez az a
korosztály, amelynek tagjai a legnehezebben találnak feladatot a városban.
Az idősödő és a nyugdíjas gyulaiakat
be kellene vonni a város kulturális,
önkormányzati életébe! Biztosan lenne munka pl. a kiállítóhelyeinken is.
Nem szabad 70 évre emelni a nyugdíjkorhatárt. Ez további szociális feszültségekhez, kilátástalansághoz vezethet, ami városunkban is fokozná az
idősebb emberek létbizonytalanságát.

Jöjjenek vissza!
9. A rendszerváltás óta több ezer fiatal hagyta el Gyulát, vagy az iskola
elvégzése után nem tért vissza a városba. A város több lábon állásával minél gyorsabban esélyt kell adni nekik

Városismereti kérdések
Az Apor téren áll a Szent József templom, mely a gyulai németség harmadik temploma.
Hány oszlop díszíti a templom bejáratát?
Kit ábrázol a templom oltárképe, melyet Szegedi Hirt Antal festett?
Mióta viseli Németváros tere a mártírhalált halt püspök nevét?
A helyes megfejtők között 3 db, „Gyula régen és ma” könyvet sorsolunk ki.
Levélcím: Gyulai Városbarátok Köre 5700 Gyula, Hársfa u. 30/1
E-mail cím: varosbarat@gmail.com Határidő: 2014. szeptember 30.

Fáskerti György

Dr. Ruzsa György
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arra, hogy aki akar, találjon munkát,
boldogulhasson szülővárosában. Kedvező gazdasági helyzetben 10 év alatt
legalább 1000 munkahely létrehozható lenne Gyulán és környékén. Közös
akarat, kevesebb acsarkodás és sok
munka kell hozzá. Rajtunk nem múlik.
Sajnos nincs érdemi előrelépés. A
helyzet rosszabbodott: ma már a munkahelyek egy részének a megtartása,
esetleg más vállalkozások „Gyulára
csábítása” is sikernek könyvelhető el.
A gyulai nagyüzemi húsipar maradék
vállalatának
állami-önkormányzati
megmentése dicséretes, de érdemi változás kell a gazdaságban a munkahelyek stabilizálásához-bővítéséhez. Legnehezebb helyzetben a mentőövet nem
kapó kis és egyéni vállalkozások vannak. Ha nem sikerül fordulatot elérni,
folytatódik és tovább emelkedik a középkorosztály elvándorlása is Gyuláról.

Civil eredményeink
10. Szükség van a civilekre. Szervezeteik számára biztosítani kell a tevékenységükhöz szükséges feltételeket.
Igény van az eddig is működött civil
házra, rendezvényekre, a lokálpatrióta egyesületek számára az eddigieknél
is nagyobb lehetőséget kell adni a város életébe való nagyobb beleszólásra.
Városunkban dolgoznak a civilek.
Sok sikeres pályázattal büszkélkedhetünk a kultúra, egészségügy, szabadidő, sport területén. Több rendezvény
aktív szervezői voltunk (pl. a KosztaHajdik, József Dezső Emlékkiállítás,
emléktábla állítás) részt vettünk a
civil eseményeken (pl. a Szeretethíd
program, főzőversenyek), közreműködésünkkel létrejött az Arad-Gyula
Kapcsolataiért Egyesület és a Gyula-Arad Baráti Társaság, segítettük a
hentes hagyományőrzők munkáját.
11. A Városbarátok közreműködésével
több mint húsz fontos épületet újítottak fel tulajdonosaik. Az Értékvédelmi rendelet működtetésével ma már
másképp néz ki pl. a Komló, a Harisnyagyár, a Háromszög kocsma (Ma-

rosán-ház) a volt német Városháza,
mint négy évvel ezelőtt. Ha pályázati
lehetőség lesz rá, érdemes folytatni
a Belváros szépítését. Az Erkel téren
vissza lehetne állítani a XIX. század
végi „békebeli” Gyula hangulatát.
A lokálpatrióta szemlélet térnyerésével ma már újra régi fényében pompázik az egykori Pavilon majd Dübögő (most Vigadó), a régi múzeum majd
művésztelep, kiskönyvtár épülete (új
Kohán Képtár), újraépült a Zenepavilon. Megkezdődött a régi korzó, a Béke
sugárút első szakaszának megújítása,
most már bizonyos, hogy újra szálloda
és étterem lesz a Komló! Érdemes volt
elkezdeni a radikális, figyelemfelkeltő
munkát, megszabadítani az „Aranybambusz” felirattól Gyula patinás
épületét. A Hétvezér utca sarkán álló
régi (első) Komló épületét is sikerült
felújítani pályázattal, az értékvédelmi
források irányított felhasználásával, a
tulajdonosok partnerségével.

Elődeink köteleznek!
12. Őrizzük meg vívmányainkat,
becsüljük meg elődeinket. Kerecsényi
László, Erkel Ferenc, az aradi vértanúk,
Mogyoróssy János, Székely Aladár,
Munkácsy Mihály, Bródy Imre, Scherer
Ferenc, Apor Vilmos, Bay Zoltán,
ifj. Balogh József, Stéberl András,
Kohán György és mások neve kötelez
minket arra, hogy vigyázzunk szellemi,
helytörténeti, építészeti örökségünkre.
Rajtunk nem múlott… Mi tettük,
amit tehettünk: emléktáblát avattunk
József Dezsőre emlékezve az Ecsedi
utcában, kezdeményeztük és nagy sikerrel megrendeztük a Dürer Teremben az egykori rajzpedagógus emlékkiállítását is. Koszta Rozáliára és Hajdik
Antalra is gondoltunk, összegyűjtöttük
és bemutattuk Gyulán őrzött alkotásaikat. Segítettük és támogattuk a „Gyula régen és ma” könyvsorozat újabb
köteteinek kiadását. Kezdeményeztük
a Kohán Alapítvány létrehozását, javaslatot tettünk a gyulai és gyulavári
futballpályák névadására.

Dr. Árpási Zoltán

Balogh József

Dolgoztunk. Mindenről itt és most
nem tudtunk írni, de évente beszámoltunk munkánkról a Gyulai Városbarát Hírekben. Részletesen is olvashat
12 éves tevékenységünkről a www.
varosbaratok.hu oldalon.
Beszélő

Piskótatekercs
...ahogy Szilágyi Gyuláné
(Zsuzsika) készíti
Hozzávalók a tésztához: 10 db.
tojás, 10 csapott evőkanál liszt, 10
csapott evőkanál cukor, 1 mokkás
kanál sütőpor
Főtt és vajas krém: fél liter tej, 3
tojás, 5 púpozott evőkanál liszt, 5
evőkanál cukor és 2 vanília cukor,
20 dkg vaj vagy margarin, 20 dkg
porcukor
Elkészítése: A tojás fehérjét a cukorral habosra keverjük, majd a kemény habhoz egyenként hozzáadjuk a tojások sárgáját. A sütőporral
összekevert lisztet óvatosan belekeverjük az előzőleg felvert habhoz.
180-200 °C fokon sütjük, sütőpapírral, vagy kizsírozott, kilisztezett tepsiben.
Ha megsült, vegyük ki a forró tepsiből. Tegyük szalvétára és
hagyjuk kicsit hűlni, letakarva és
tetejével ráfordítva az aljáról lehúzott sütőpapírba göngyöljük. Így
szépen feltekerve nem reped meg!
Ha kihűlt, krémmel vagy lekvárral megkenjük.
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
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5700 Gyula, Kulcs u. 20.
Felelős szerkesztő:
Debreczeni László
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