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| „Az eljövendő Gyulát egy olyan városnak látom, ahol szeretnek 
élni az idősek, ahol szívesen maradnak, illetve tanulmányaik után 
visszatérnek és családot alapítanak a fiatalok, hogy itt éljék le az 
életüket, itt neveljék fel gyermekeiket és unokáikat. Egy olyan várost 
képzelek el a jövőben, mely virágzó turizmusával, modern technológiát 
képviselő iparával és történelmi környezetével, igényes zöldfelületeivel 
és emberséges helyi társadalmával igazi vonzerőt jelent az itt élőknek 
és a hozzánk látogatóknak egyaránt.”

Dr. Görgényi Ernő
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AIRBUS GYULAI GYÁRÁNAK LÁTVÁNYTERVE



SIKERES 5 ÉV ÁLL MÖGÖTTÜNK
DR. GÖRGÉNYI ERNŐ: GYULA A SAJÁT LÁBÁRA 
TUD MAJD ÁLLNI A JÖVŐBEN

– A mostani önkormányzati ciklus volt a rendszerváltozás óta a leghosszabb, 
amikor ugyanaz a polgármester és ugyanaz a politikai erő vezette Gyula 
városát. Ön mit tart a két legfontosabb eredménynek, amit 2014–2019-es a 
ciklusban elértek?

– A két legfontosabb eredmény egyike, hogy minden korábbinál több pályázati 
forrást sikerült elnyernünk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból 
és más operatív programokból is. Ezek nem csak a városfejlesztés, hanem a 
civil szervezetek számára is jelentős forrásokat jelentenek. De ennél is fonto-
sabbnak tartom, hogy a gyulai gazdaság fejlesztése elindult egy olyan irányba, 
melynek a végén a város gazdasági önállósága látható. Ez a turizmus jelentős 
fejlődésén, illetőleg az Airbus Helicopters leendő gyulai gyárának felépítésében 
érhető tetten. A gyulai gazdaság a rendszerváltozás vesztese volt, az 1990 utáni 
két évtized alatt leépült városunkban a könnyűipar, a gépipar, összezsugorodott 
az élelmiszeripar, munkahelyek ezrei szűntek meg. Jelenleg épp azért vagyunk 
rászorulva a pályázatokra, mert a nagy cégek által befizetett adóbevételek hiánya 
miatt szerények a saját fejlesztési forrásaink. Az a gazdasági fejlődés viszont, 
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AIRBUS GYULAI GYÁRÁNAK LÁTVÁNYTERVE



amit a turizmus felfele ívelése, és az Airbus Helicopters megjelenése jelent a 
város számára, azt eredményezi, hogy a Gyula a saját lábára tud majd állni a 
jövőben.

– Mit gondol, mi volt az, ami miatt az Airbus Helicopters Gyula városát 
választotta leendő gyára helyszínéül?

– Hosszú évek munkájával készítettük elő a lehetőséget, és teremtettük meg 
a feltételeket. Korábban is több tárgyalást folytattunk annak érekében, hogy 
innovatív ipari technológiát hozzunk a városba, azonban Gyula autópályától 
való távolsága mindig leküzdhetetlen akadályt képezett. Most viszont annak 
tudatában futhattunk neki a próbálkozásnak, hogy már épül az M44-es, ami 
nagyon sokat jelentett. A sikerben nagy szerepet játszott a város politikai sta-
bilitása is, aminek köszönhetően időben, biztos kézzel tudunk meghozni jó 
döntéseket, és nem süllyedünk el a politikai iszapbirkózás világában. Emellett 
meg tudtuk teremteni a jogi és fizikai feltételeket is, megfelelő szabályozási 
környezetet tudtunk kialakítani, és megfelelő területet tudtunk kínálni a cég 
számára. Ráadásul, ami korábban hátrányunk volt – azaz, hogy nincsen a kör-
nyéken komoly kapacitással rendelkező multinacionális vállalat, ami elszívná a 
szükséges munkaerőt –, az most éppen az előnyünkre szolgált. A befektetők 
térségünkben láttak azt a helyet, ahol még fellelhető a szakképzett munkaerő. 
Ezen túlmenően a város és azok a létfeltételek, amiket kínál is nagyon megtet-
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szettek nekik – az épített és természeti környezet, a parkjaink, zöldfelületeink 
és az oktatási-nevelési intézményrendszerünk mind komoly súllyal estek latba 
a döntés meghozatalánál.

– Épp ezen – az oktatási-nevelési intézmények korszerűsítésén – is látszik, 
hogy hosszú távú tervezés jellemző Önökre. A városfejlesztési koncepció mi-
lyen egyéb elemeket tartalmazott, és ezekből mik valósultak meg az utóbbi 
5 évben?

– A városfejlesztési stratégiánk lényegében két cél köré szerveződik. Az egyik 
cél a város bevételeinek adóemelés nélküli növelése, a másik pedig a városüze-
meltetési kiadásainak csökkentése. Előbbi akkor lehetséges, ha fejlődik a gyulai 
gazdaság. Ez esetben a város gazdasági szereplői több bevételből több adót 
fizetnek. Azért is olyan jelentős az Airbus megjelenése, mert nagyon fontos 
adófizetője lesz ennek a városnak, és ezért bírt sorsfordító jelentőséggel a gyulai 
húsipar megmentése is – a Gyulahús ma városunk legnagyobb adófizetője. A 
gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen a korszerű oktatási-nevelési intézmény-
rendszer megléte is. A modern köznevelési intézmények megtartóerővel bírnak, 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatal családosok Gyulán maradjanak, hiszen 
láthatják, hogy itt jó körülmények között tudják iskoláztatni gyermeküket, és 
ideálishoz közeli környezet – értve ezalatt a város tágabb intézményrendszerét 
és adottságait – áll rendelkezésükre a gyermekneveléshez. A köznevelési intéz-
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GYULAI ALMÁSY-KASTÉLY LÁTOGATÓKÖZPONT



mények megújítása tehát a hosszú távú gondolkodás egyik stratégiai jelentőségű 
eleme. Ugyanebbe a körbe tartozik a települési infrastruktúra fejlesztése is, 
értve ezalatt például a csapadékvíz- és belvízelvezető rendszerek fejlesztését és 
rehabilitációját, az utak, kerékpárutak és járdák építését, felújítását. Ezeken a 
területeken – bár kétségtelen, hogy jelentős lépéseket tettünk előre – még messze 
vagyunk attól, hogy teljesen elégedett lehessek. A városüzemeltetési költségek 
csökkentése érdekében pedig számos energetikai korszerűsítést valósítottunk 
meg: napelemes rendszereket telepítettünk, geotermikus és más, megújuló 
energiaforrásokon alapuló fűtési rendszereket építettünk ki középületeinkben, 
jelentősen csökkentve ezzel az önkormányzat kiadásait. Ez utóbbi fejlesztések 
a környezetvédelem szempontjából is rendkívül fontosak.

– Hogyan tovább? Mit gondol, milyen lesz Gyula 10 év múlva? 
– Az eljövendő Gyulát egy olyan városnak látom, ahol szeretnek élni az idő-

sek, ahol szívesen maradnak, illetve tanulmányaik után visszatérnek és családot 
alapítanak a fiatalok, hogy itt éljék le az életüket, itt neveljék fel gyermekeiket 
és unokáikat. Egy olyan várost képzelek el a jövőben, mely virágzó turizmusá-
val, modern technológiát képviselő iparával és történelmi környezetével, igényes 
zöldfelületeivel és emberséges helyi társadalmával igazi vonzerőt jelent az itt 
élőknek és a hozzánk látogatóknak egyaránt.

* * *
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MI TÖRTÉNT GYULÁN
A 2014–2019-ES CIKLUSBAN?

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK összértéke 2014–2019-ben
  11.676.335.532 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOKHOZ elnyert támogatások összértéke 
2014–2019-ben
  9.353.398.564 Ft
A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ 2014–2019-ben megvalósult 
gyulai beruházásainak összértéke
  12.654.650.000 Ft
A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ beruházásaihoz elnyert támo-
gatások összértéke 2014–2019-ben
  10.609.850.000 Ft
A KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 2014–2019-ben megvalósult 
Gyulát érintő beruházásainak összértéke
  11.740.451.656 Ft
A KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG gyulát érintő beruházása-
ihoz elnyert támogatások összértéke 2014–2019-ben
  11.685.716.033 Ft

* * *
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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ AZ AIRBUS-GYÁR TERÜLETÉN



| ERŐS GAZDASÁG
60%-KAL CSÖKKENT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA;
2010-BEN AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVÉTEL 570 MILLIÓ
FORINT VOLT, MÍG 2018-BAN MÁR 956 MILLIÓ
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AIRBUS GYULAI GYÁRÁNAK LÁTVÁNYTERVE



Idén májusban történelmi jelentőségű bejelentésre került sor: az Airbus 
Helicopters helikopteralkatrész-gyárat épít Gyulán. Nem vitás, egy ekkora 
nagyságrendű beruházás képes arra, hogy teljesen megváltoztassa egy város 
életét. A fejlesztés azonban nem a semmiből jött, rengeteg munka és felkészülés 
előzte meg. A hosszú távú gondolkodás elve meghozni látszik eredményét. A 
2010-től 2014 októberéig tartó időszakban is ezt tartottuk szem előtt, ahogyan 
a most záruló önkormányzati ciklus során is.

2014 biztatóan zárult. Az év őszén elindult az Almásy-kastélynak és parkjá-
nak felújítása, útjára indítottuk a babaruha-programot, és kitűztük hosszú távú 
célként a városi energiaautonómia megvalósítását. Jó hírek érkeztek az M44-es 
út építésének előkészítésével kapcsolatban, ám akkor is tisztában voltunk vele, 
hogy önmagában az autópálya nem hoz gazdasági fejlődést. 

A befektetők számára nekünk kell előkészíteni a terepet, ezért már akkor el 
kellett kezdeni a nagyszabású turisztikai, élelmiszeripari és más iparfejlesztési 
terveink megvalósítását, hogy mire megépül az M44, mi már készen álljunk 
arra, hogy minden erőforrásunkkal bekapcsolódjunk Magyarország és Európa 
gazdasági vérkeringésébe.

2015 nagy projektek zárását hozta magával, ugyanakkor már ekkor látszott, 
hogy a 2016-os év kiemelt feladata lesz az új pályázati kiírások nyújtotta lehe-
tőségek kiaknázása, és további városi fejlesztések megvalósítása.
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ERKEL MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÚJ SZÍNHÁZTERME



Minden olyan eredmény mögött, amelyre büszkék lehetünk, a lokálpatrióta 
szellemiség teremtő ereje áll. Minden mögött csapatmunka van, minden mögött 
összefogás és közösség vagy közösségek állnak. Egy olyan városban élhetünk, 
ahol a gyulaiság, mint közösségi érzés és mint belső erőforrás  mintegy két 
évszázada meghatározó és mindent túlélő, teremtő erőként van jelen.

Kiemelt fejlesztések – 2015 
• 2015 júliusában félmilliárd forintot nyertünk az Erkel Ferenc Művelődési 

Központ belső felújítására.
• 2015 őszén a KÖVIZIG üzembe helyezte a Mályvádi és a Kisdelta árvízi 

szükségtározókat.
• 2015. november 30-án lezártuk az Almásy-kastély felújítására és benne lá-

togatóközpont kialakítására elnyert pályázatunkat.
• Előtte néhány nappal befejeződött a Gyula–Elek ivóvízminőség-javító program.
• Decemberben átadásra került a kórház új sebészeti tömbje. 
2016 a város fejlődése szempontjából emlékezetes, sőt, meghatározó év volt. 

Megteremtettük a feltételeit a ránk váró újabb nagyberuházások lebonyolításának, 
ennek érdekében széles körű együttműködést hoztunk létre, és 42 Békés megyei 
önkormányzat részvételével megalakítottuk a KBC Békés Megyei Települések 
Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-t.
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BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ ÚJ SEBÉSZETI TÖMBJE
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BAJCSY-ZSILINSZKY ÚTI ÓVODA



2016 elejére elkészült a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont, mely az-
óta Magyarország egyik legnépszerűbb kastélykiállításává vált, több nívós díjat 
(ICOMOS) is elnyert, és Európa 40 legjobb kiállítóhelye közé is bekerült.

A 2016-os év során mintegy 50 millió forintból újítottunk fel városszerte uta-
kat és járdákat. A Göndöcs-kertben kiépítettük az automata öntözőrendszert, 
kormányzati támogatással felújítottuk a Kálvin és a Dob utcák burkolatát. A 
Galamb utcai Napsugár Idősek Otthonában – ugyancsak pályázati támogatással 
– teremtünk az ellátottak számára korszerűbb és kényelmesebb lakókörnyezetet. 

Óvodafelújítási programunk keretében felújítottuk a Bajcsy-Zsilinszky Úti 
Óvodát, egyúttal bővítettük az épületet. A gyulavári sporttelepen új öltözőt, az 
5-ös iskola udvarán pedig műfüves focipályát építettünk. A városi tornacsarnok 
parkettáját felújítottuk, fűtését korszerűsítettük, vizesblokkjait újjávarázsoltuk. 
A Dürer Albert Általános Iskola udvarát is rendbe tettük. 

Ezek mellett véget ért egy fontos, az önkormányzat által is segített magánbe-
ruházás: a Komlónak, városunk első és legpatinásabb szállodájának felújítása.

Bevezettük a legtehetségesebbek, a legjobb tanulók részére a Bay Zoltán 
Ösztöndíj-programot, és egy új támogatási formát, mellyel a megszületett 
gyulai babák után az önkormányzattól egyszeri, 30.000 forintos támogatás is 
igényelhető.

2016. április 1-jétől az összevont békéscsabai és gyulai kórház székhely-telepü-
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DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA
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EMINESCU UTCA



lése vagyunk, és a Gyulai Tankerületi Központ kialakításának köszönhetően 
is erősödött Gyula megyeközpont-jellege.

A gyulai felsőoktatás ügye is rendeződött: év végén eredményes tárgyalásokat 
folytatott a Szent István Egyetem, a Gál Ferenc Főiskola és önkormányzatunk, 
a kormány döntése alapján a gyulai campus 2017. február 1-jétől a Gál Ferenc 
Főiskola Egészségtudományi Intézeteként (azóta már Egészség- és Szociális 
Tudományi Karként) működik tovább.

A 2016. december 21-én, Kondoroson megtartott ünnepélyes alapkőletétel-
lel megkezdődött az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt és Kondoros közötti 
szakaszának kivitelezése, mely egy hatalmas lépés Békés megyének az ország 
vérkeringésébe való visszakapcsolása felé.

2017-ben – köszönhetően az új pályázati rendszer nem kis küzdelmekkel tarkí-
tott átalakításának – jelentősen felgyorsultak az események, ugyanakkor a város 
gazdasági erősödése miatt megnőtt a mozgásterünk az önerős fejlesztések terén is.

Évről évre 100 millió forint körüli összeget költünk önerőből utak, járdák 
felújítására, újak építésére. 2017-ben elkezdődött az Eminescu utca első szaka-
szának felújítása, év elejére elkészült a Kálvin utca második szakasza és a Dob 
utca újraaszfaltozása, az év végére pedig a Laktanya és a Munkácsy utcák 
felújítása, melyekhez a Belügyminisztériumtól kaptunk pályázati támogatást. A 
Laktanya utcában önerőből 43 új parkolót is építettünk. Decemberre készült 
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el a Nürnbergi utca rekonstrukciója is, amit önerőből valósítottunk meg. A 
Kapus híd bazaltburkolatát kicseréltük.

A külterületi útfelújításokat és az utak karbantartását segíti az az új traktor 
és gémes rézsűkasza, melyekre 15 millió forint támogatást nyertünk a vidék-
fejlesztési pályázaton. 

A Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok 141 millió forintos fejlesztése so-
rán újraparkettáztattuk a küzdőteret, kicseréltettük a külső nyílászárókat és a 
hangosítást, felújíttattuk az öltözőket. 

Teljes energetikai korszerűsítésen esett át az Erkel Gimnázium kollégiuma és 
a Madaras Kollégium és a Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok, melyekre 
napelemes rendszereket is telepítettünk.

A képviselő-testület által elfogadott fejlesztési program alapján bővítettük a 
térfigyelőkamera-rendszerünket, üzembe helyeztünk 4 új készüléket a külte-
rületi részeken.

Július 28-án bejelenthettük, hogy 2 milliárd 77 millió forintot nyert Gyula 
városa a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 
kiírt pályázatokon. Ekkor vált biztossá, hogy megvalósulhat Csemeteház és a 
Tipegő Topogók Bölcsődék korszerűsítése, a Zöldkereszt házi gyermekorvosi 
rendelők modernizálása és akadálymentesítése, a Károly Róbert utcai Szivárvány 
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ZÖLDKERESZT

| 32



SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHON



Napközi Otthon átalakítása és bővítése, a gyulai belvíz- és csapadékvíz-el-
vezető rendszer rehabilitálása, a Gyulát Városerdővel összekötő kerékpárút 
megépítése, valamint a Paradicsomi ABC és a gyulavári híd közötti bicikliút 
korszerűsítése, illetve a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Szent László utcai 
irodaházának energetikai fejlesztése is.

Szeptember 30-án pedig átadhattuk azt a koraszülött-mentőautót, ami a kö-
zösségi összefogás talán legszebb Békés megyei példája az utóbbi évtizedekben.

2018 a gyulai köznevelési rendszer legjobb évei közé tartozott. Az önkormány-
zat, valamint az állami és egyházi fenntartók együttműködésének köszönhető-
en, dr. Kovács József országgyűlési képviselő úr és Magyarország Kormánya 
támogatásával bölcsődék, óvodák, középiskolai kollégiumok, iskolák rég várt 
felújítása történt meg összesen 681 millió forintból.

Január 12-én ünnepélyes alapkőletétellel vette kezdetét a Csemeteház és Ti-
pegő Topogók Bölcsődék korszerűsítése, utóbbi felújított játszóudvarát május 
10-én adhattuk át.

Négy állami fenntartású iskolában hajtottunk végre jelentős fejlesztéseket 
a Gyulai Tankerületi Központtal együttműködve: a Dürer Albert Általános 
Iskolában – mely a leglátványosabb volt a négy közül –, az Implom József 
Általános Iskolában, a Bay Zoltán Általános Iskolában és az 5. Számú Ál-
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KORASZÜLÖTT-MENTŐAUTÓ ÁTADÁSA
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BOLDOG APOR VILMOS KATOLIKUS ÓVODA



talános Iskolában. Ebben az esztendőben újult meg a Boldog Apor Vilmos 
Katolikus Óvoda is.

2018 novemberében pedig megalapítottuk a kiemelkedő művészeti tehetségeket 
támogató Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjat.

Nagy lendülettel zajlott az önkormányzati intézmények energetikai korszerű-
sítése. A Zöldkereszt megújult épületét nyár végén adtuk át.

2018-ban befejeződött az Eminescu utca felújításának első üteme, megépült 
az új műút a Kosztolányi utcában – mindkét beruházást önerőből valósítottuk 
meg, ahogyan a Szent István úti kerékpárút átépítését, illetve a Vécsey Károly 
és Schweidel József utcák kiépítését is.

Pályázati támogatás segítségével végeztük el a Scherer Ferenc utcai és a 
Szentháromság utcai út- és csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukcióját, 
mindkét esetben újraaszfaltoztuk az utcát. 

Állami beruházásban történt meg a Gyula–Elek és a Gyula–Szanazug kö-
zötti utak, valamint az elkerülő út egy szakaszának felújítása, és a dénesmajori 
út legrosszabb szakaszára is pályázati forrást tudtunk kiharcolni. Ezek mellett 
623 millió forintos pályázati támogatással elkészült a Békés Megyei Központi 
Kórház hét tagintézményt kiszolgáló mosodája is.
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VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ



A VÁROS GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYÉNEK 
VÁLTOZÁSA SZÁMOKBAN

• 8 év alatt 60%-kal csökkent a 
munkanélküliek száma Gyulán, 2010-ben 6,7%-os 
munkanélküliség a tavalyi évre 2,85%-ra mérséklődött.

• 2017-ben 151-gyel több vállalkozás 
működött Gyulán, mint 2010-ben. Ez szám szerint 
5.478 városunkban működő vállalkozást jelent. 

• 2010-ben az iparűzési adóbevétel 570 millió 
forint volt, míg 2018-ban már 956 millió forint. 

• 2010-ben a vendégéjszakák száma 
Gyulán 276.872 volt, 2018-ban 581.069.

• 2019 júliusában megérkezett az AquaPalota 
egymilliomodik látogatója.

2019, ha lehet, még eseménydúsabban telt. Január 30-án átadtuk a megújított 
Szivárvány Napközi Otthont, február 6-án pedig felavathattuk a kibővített 
törökzugi Csemeteház Bölcsődét. 
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SZENT ISTVÁN ÚTI KERÉKPÁRÚT



GYULA–VÁROSERDŐ KERÉKPÁRÚT
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SZENT MIKLÓS PARK



Elkezdődött a Temesvári úti kerékpárút felújítása, melynek keretében a Ru-
likowski utcától a Fehér-Körös hídjáig teljesen újjáépült a kerékpárút.

Folytatódott a parkoló- és útépítési programunk végrehajtása: a Nürnbergi 
utcában 18 állásos merőleges felállású parkoló, a Vértanúk útja 4–6 sz. alat-
ti ingatlan mögött 10 állásos merőleges felállású parkoló és szervizút épült. 
Befejeződött a Mátyás király utcai járda Diófa u. – Szent László u. közöt-
ti szakaszának felújítása, folytatódott az Eminescu utca rendbe tétele. Nyár 
közepére megújult a Vár utca Pomucz tábornok utcától Galamb utcáig tartó 
szakasza, szeptemberre megépült a Béke sugárút–Árpád utca–Eötvös utca 
csomópontjában a körforgalom. A Gyula–Városerdő kerékpárút kivitelezése 
is a végéhez közelít.

A Szent Miklós park teljes felújításával tovább folytatódott a Várkert és a 
belváros rehabilitációja.

Befejeződött a Mogyoróssy János Városi Könyvtár energetikai korszerű-
sítése, a Gyulai Közüzemi NKft. székházának felújítása és az Északi Ipari 
Park fejlesztése, illetve a napelemes erőmű kialakítása a Polgármesteri Hivatal 
parkolójában.

308,5 millió forintot fordíthatunk három gyulai óvoda korszerűsítésére, ebből 
170 millió forint a pályázati támogatás. A Törökzugi Óvoda és a Gyulavá-
ri óvoda felújítása már véget ért, az épületeket tanévkezdésre visszakapták a 
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ERKEL FERENC-SZOBOR 



gyermekek és a dolgozók. Július elején letettük a Galbácskerti Óvoda új épü-
letrészének alapkövét is, a beruházás az idén átadásra kerül.

Hivatalosan is megkezdte szolgálatát a gyulai koraszülött-mentőautó. Ünne-
pélyesen átadásra került a gyermekosztály XXI. századi színvonalú, új épülete.

2019-ben sorra újultak meg a közös történelmi emlékezet színterei váro-
sunkban. Gyula legnagyobb szülötte, Erkel Ferenc egészalakos szobrot kapott 
a Várfürdőben. A történelmi egyházakkal összefogva párhuzamosan három 
temetőben – a Szentháromság temetőben, a Református Új-temetőben és 
a Nagyökörjárásban található temetőben – tehettük méltóbbá az emlékezés 
szintereit a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által 
kiírt pályázat jóvoltából, az izraelita temető sírkertjét pedig a Magyarországi 
Zsidó Hitközségek Szövetségével közösen újítottuk fel.

A fejlesztések természetesen nem állnak le, folytatni fogjuk a Várfürdő 
fejlesztését, az első lépést siker koronázta: az előkészületekre egy pályázaton 
15 millió forintot nyertünk. Vállalkozói inkubátorházat létesítünk a Béke 
sugárút 14–16. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanban, 468 millió 
forintot nyertünk a volt relégyár épületének rehabilitációjára, és 97 millió forint 
támogatást a TOP pályázati kiírásán az Erkel tér és a Százéves Cukrászda 
teraszának felújítására.

* * *
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BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ GYERMEKOSZTÁLYA



CSEMETEHÁZ BÖLCSŐDE
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HADISÍROK A SZENTHÁROMSÁG TEMETŐBEN



BÉKE SUGÁRÚT–ÁRPÁD–EÖTVÖS UTCAI KÖRFORGALOM
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ERKEL DIÁKÜNNEPEK



| CIVIL ÉLET 
KÉPESEK VAGYUNK MINDENRE, 
HA ÖSSZEFOGUNK ÉS EGYET AKARUNK!
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VIRÁGOS GYULA KÖZÖSSÉGI AKCIÓ



A LEADER-program keretében a civil szervezetek, vállalkozások és települési 
önkormányzatok támogatására nyílt lehetőségünk. A helyi akciócsoport összesen 
208,8 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezik, az eddig közzétett három felhí-
vásra összesen 42 pályázat érkezett be. Jelenleg 26 pályázó rendelkezik támogatói 
okirattal, 15 pályázó kérelme áll tartalmi értékelés alatt. Az általuk megvalósítani 
kívánt projekteknek köszönhetően növekszik a vállalkozások versenyképessége, 
új munkahelyek jönnek létre, növekszik a térségünkben eltöltött vendégéjszakák, 
valamint a turisztikai attrakciók száma.

Egy másik lehetőség, a gyulai CLLD-program célja a helyi viszonyok javítása, 
az itt élők elégedettségének növelése, az elvándorlásra ösztönző tényezők csök-
kentése, az itt maradásra vagy visszatérésre csábító fejlesztések megvalósítása, 
valamint a közösségi és a kulturális élet további erősítése. A 2016-tól 2020 vé-
géig tartó program során összesen 340 millió forint áll rendelkezésünkre, hogy 
alulról épülő helyi kezdeményezéseket támogassunk. Az eddig kiírt 6 felhívásra 
48 pályázó jelentkezett, a pályázók között egyesületek, alapítványok, egyházak, 
oktatási-nevelési intézmények és nonprofit cégek is megtalálhatóak.

A „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” program ke-
retében, 498 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló, a 
Gyulai járás teljes területére, vagyis Gyula városára, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza 
községekre, valamint a Békéscsabai járásban található Doboz községre kiterjedő 
projekt célja a közszolgáltatások kapacitásainak és szolgáltatáspalettájának bővítése. 

| 54



SÉRÜLT FIATALOK MEGYEI TALÁLKOZÓJA



A program keretében ösztöndíjprogramot vezetünk be szakemberek számára, 
fejlesztjük az intézmények feladatellátásának minőségét, új szolgáltatásokat és 
mentorközpontot alakítunk ki. A mentori szolgáltatás bevezetése mellett munka-
erőpiaci, személyiségfejlesztő és egészségügyi programokat indítunk, támogatva 
ezzel a helyi kisközösségeket, és erősítve az ifjúság közösségformáló szerepét.

2018 márciusában egyedülálló program indult Gyulán „Közös érték az egész-
ség” címmel, amely az egészségre nevelést helyezi a középpontba. A program 
keretében életminőségre és az egészségi állapotra vonatkozó felméréseket végeznek, 
egészségmagatartással kapcsolatos előadásokat, interaktív csoportos foglalkozá-
sokat és prevenciós programokat tartanak óvodás- és iskoláskorú gyermekek, 
illetve felnőttek számára.

A 28. Erkel Diákünnepek összesen mintegy ezer fiatalt mozgatott meg 2019 
májusában a résztvevőkkel és a szervezőcsapatban szerepet vállaló diákokkal együtt. 

2018-ban útjára indítottuk a város teljes területére vonatkozó Virágos Gyula 
Közösségi Akció nevet viselő programunkat a helyi lakosság bevonásával.

2019-ben már ötödik alakalommal került megrendezésre a Sérült Fiatalok 
Megyei Találkozója. A több száz fiatalt megmozgató rendezvényt 2015-ben ren-
deztük meg először, azzal a céllal, hogy összefogjuk és összehozzuk a megyében 
működő, fogyatékossággal foglalkozó, sérült fiatalokat, embereket ellátó intézmé-
nyeket, civil szervezeteket.

* * *
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TÖRÖKZUGI ÓVODA



TIPEGŐ-TOPOGÓK BÖLCSŐDE
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NÜRNBERGI UTCA



| ELISMERÉSEK
2014–2019
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SCHERER FERENC UTCA



2018-ban kiérdemeltük a Tehetségbarát Önkormányzat címet annak köszön-
hetően, hogy jó példával járunk elöl a tehetséggondozás terén, és a kötelező 
feladatainkon túl is hozunk intézkedéseket, vezetünk be programokat a tehetsé-
ges fiatalok támogatására. Három ösztöndíj is segíti a gyulai fiatalokat: a Bursa 
Hungarica a felsőoktatásban tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok 
számára nyújt támogatást, a Bay Zoltán Ösztöndíjat és az Erkel Ferenc Mű-
vészeti Ösztöndíjat pedig kifejezetten tehetséggondozási céllal hívtuk életre.

2019-ben Befogadó Magyar Település címet nyert el városunk. Ezt a díjat 
a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa ítélte oda az önkormányzatnak 
az esélyegyenlőségért végzett munkáért és a fogyatékossággal élő emberekért 
dolgozó civil szervezetekkel ápolt partneri viszony miatt. Tizenöten pályáztak 
rá, s mi voltunk az egyetlen vidéki település, amely kiérdemelte.

2019-ben az Energiahatékony Önkormányzat címet is kiérdemelte településünk, 
köszönhetően környezettudatos beruházásainak. A Virtuális Erőmű Program, 
melynek keretében e díjat is átadják, a hazai önkormányzatok, vállalkozások, 
intézmények és iskolák energiahatékonysági megtakarításait és megújulóener-
gia-termelését gyűjti 2011 óta, és a legjobb három uniós energiahatékonysági 
program egyike.

* * *
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NAPELEMES ERŐMŰ A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN



| KÉPVISELŐK
2014–2019
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MUNKÁCSY UTCA



GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJAI 2014–2019

•  Dr. Görgényi Ernő polgármester
•  Alt Norbert alpolgármester
•  Kónya István alpolgármester
•  †Balogh Lajos, mezőgazdaságért és a gazdákkal 
  való kapcsolattartásért felelős tanácsnok
•  Kiss Szabolcs
•  Galbács Mihály
•  Torma Béla, sport- és ifjúsági ügyekért, 
  valamint a társasházak felügyeletéért felelős tanácsnok
•  Bod Tamás
• Csengeri Lajos
•  Durkó Károly
•  Kiss Tamásné
•  Mittag Mónika
•  Dr. Ökrös István, mezőgazdaságért és a gazdákkal 
  való kapcsolattartásért felelős tanácsnok
• Szabó Károly
• Szalai György
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ÉSZAKI IPARI PARK



| KIVITELEZŐK
2014–2019
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TEMESVÁRI ÚTI KERÉKPÁRÚT 



KIVITELEZŐK LISTÁJA – 
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 2014–2019

1. Akvastop-Duo Kft. (Murony)
2. Alföldi Műemlékhelyreállító Kft. (Gyula)
3. Árisz Kft. (Méhkerék)
4. Aszfalt-Közmű Kft. (Gyula)
5. Balla István e.v. (Gyula)
6. Balogh Sándor e.v. (Kötegyán)
7. Bólem Építőipar Kft. (Békéscsaba)
8. Cool-Airconditional Kft. (Szarvas)
9. Csajeno Kft. (Budapest)
10. DBD Bau Kft. (Gyula)
11. Demkó András e.v. (Gyula)
12. Délma-Vill Kft. (Gyula)
13. Délvill Kft. (Mezőberény)
14. Disz-Art Bt. (Kistarcsa)
15. DNA Development Kft. (Székesfehérvár)
16. Duna-Aszfalt Kft. (Tiszakécske)
17. Energo-Pack Kft. (Gyula)
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VÁR UTCA (VÁRZUG)



18. Falkell Kft. (Gyula)
19. Farkas Balázs e.v. (Gyula)
20. Fémipari Kft. (Gyula)
21. Flézer Kft. (Budapest)
22. Freiberger János e.v. (Gyula)
23. Futizo Kft. (Gyula)
24. F&O Komplett Építőipari Kft. (Gyula)
25. Galéria Invest Kft. (Békéscsaba)
26. Gáz Bt. (Újszalonta)
27. Gyarmat Kismester Kft. (Gyula)
28. Gyula-Ablak Kft. (Gyula)
29. Gyulai Közüzemi NKft. (Gyula)
30. Gyula-Táv Bt. (Gyula)
31. Gyula-Therm Kft. (Gyula)
32. Haász Kft. (Szeged)
33. Hirnet Kft. (Békéscsaba)
34. Hydrofém Kft. (Gyula)
35. Innoconsys Kft. (Gyula)
36. Kőstíl Kft. (Gyula) 
37. Krasznai Zoltán e.v. (Gyula)
38. Magyar Játszótér Kft. (Budapest)
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PARKOLÓK ÉS SZERVIZÚT (VÉRTANÚK ÚTJA 4–6.)



39. Microsound Kft. (Gyula)
40. Mikria Kft. (Gyula)
41. Milek Vasipari Bt. (Gyula)
42. Minerva Hungary Kft. (Gyula)
43. Modinvest Kft. (Kiskunhalas)
44. Nagyablak Gyártó és Forgalmazó Kft. (Gyula)
45. Nagy és Társa Bt. (Gyula)
46. Orbán Péter e.v. (Gyula)
47. Pálfi Kft. (Békéscsaba)
48. Polyduct Zrt. (Nádudvar)
49. Renovit Építőipari Kft. (Budapest)
50. Rovell Terra Kft. (Gyula)
51. Rostás István e.v. (Gyula)
52. Rozelit Kft. (Budapest)
53. Seres Dekor-Bau Kft. (Gyula)
54. Seres Péter Csaba e.v. (Gyula)
55. Solar Konstrukt Kft. (Szeged)
56. Soltész Róbert e.v. (Gyula)
57. Somogyi Elek e.v. (Gyula)
58. Spie Agis-Fire & Security Kft. (Budapest)
59. Stilfa-Mi Kft. (Kecel)
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SZENTHÁROMSÁG UTCA



60. Szeli-Bau Kft. (Gyula)
61. Sztereo-Tech Kft. (Pécs)
62. Thermo-Kiss Bt. (Gyula)
63. Timotex Kft. (Újkígyós)
64. Torma-Therm Kft. (Gyula)
65. U Light Kft. (Budapest)
66. Ungor Gábor e.v. (Gyula)
67. Vis-Animi Kft. (Békéscsaba)
68. Wittmann József e.v. (Gyula)
69. Vizo-Épker Kft. (Gyula)

            * * *
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DOB UTCA



LAKTANYA UTCA
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KÁLVIN UTCA



VÉCSEY KÁROLY ÉS SCHWEIDEL JÓZSEF UTCÁK 
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