AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA 2012 ÉVRŐL
TISZTELT KÖZGYŰLÉS ! BARÁTAIM !
Győr-Gyárváros kerületében élő és onnan elszármazottak 2004 őszén
megalapítottuk 45 fővel a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesületet, melynek
elnökéül választottatok. Bizalmatokból azóta is betöltöm ezt a tisztet.
A Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület olyan céllal jött létre, hogy
-

épített és természeti értékeinket megóvjuk

- a polgárok között segítsük és erősítsük a közösségi tudatot, hangsúlyozva
annak összetartó erejét.
Nézzük meg az alapszabályunkban megfogalmazott közhasznú célkitűzéseinket
miként sikerült megvalósítanunk az elmúlt években.
A munkaterv szerint tartottuk meg 2012.évi elnökségi üléseinket, melyen
felkészültünk a soron következő rendezvényünkre. Az év végén jó hangulatú
ülésen búcsúztattuk az évet.
Szervezetünk az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően
végezte tevékenységét 2012 évben.
Rendezvényeink a történelmi hagyományok megtartását szolgálták, kapcsolatok
kiépítését más civil szervezetekkel, klubokkal, iskolákkal és intézményekkel.
Győr város sokszínű kulturális élete az elmúlt évben sajátos programokkal
gazdagodott. Ebben jelentős feladatot vállalnak magukra a városrészben
működő civil szervezetek, így a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület is.
2012 évben is tovább építettük kapcsolatrendszerünket, hangsúlyt fordítottunk a
regionális és határon átnyúló magyar-magyar partneri együttműködésünk
fejlesztését.
Megállapítható, hogy művészeti, kulturális hagyományaink még számos
lehetőséget kínálnak a térség civil szervezetei közötti további kapcsolatok
építéséhez.
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Sikeres rendezvényünk volt a nyár folyamán a Gyárvárosi Piknik Parti.
Hagyományos rendezvényünk volt a 2012. augusztusában megtartott „Családi
délután”, lehetőséget teremtve a hagyományőrző amatőr művészek
bemutatkozására, a települések és vonzáskörzetük kulturális együttműködésére.
Jól sikerült kiránduláson vettünk részt Kolontár-Devecser-Somló útvonalon
október 22-én. Adóztunk a Vörösiszap(timföld)-katasztrófa áldozatainak,
Devecserben megtekintettük az új „Makovecz” lakótelepet, Somlóhegyen pedig
megkóstoltuk a hegy levét és jó hangulatban töltöttünk néhány órát.
A Közgyűlésen résztvevők dr. Szilágyi György „Győrről-Győrért” vetítőképes
előadásán ismerhették meg történelmi városunk múltját és jelenét.
Az év során kegyelettel emlékeztünk meg a vagongyári bombázások
áldozatairól, az Ipar-csatorna építőiről.
A Gyárvárosi Közösségi Házzal, annak vezetőjével sikeres az
együttműködésünk. Azon túl, hogy rendezvényeinkre a Közösségi Ház
rendelkezésünkre áll, több közös sikeres programot valósítottunk meg az év
során.
Hagyományőrző jelleggel a Baráti Körhöz tartozóan a Gyárvárosi Daloskör
színvonalas, több mint 165 fellépésével tovább öregbíti a városrész jó hírét. Az
immár hagyományossá vált Gyárvárosi Galéria kapcsán segítjük a Gyárvárosban
működő alkotó művészeket bemutató kiállítások, találkozások szervezésével.
Az év során Németh Gyula, Szük Ödön fotóművészek munkáit láthattuk.
Bepillantást kaptunk Füsi Csaba fotóin keresztül az afganisztáni emberek
életéről. Gyönyörködhettünk a Paletta rajzkör festményeiben.
Rendezvényeink a történelmi hagyományok megtartásán túl azt szolgálják, hogy
segítsük a családias légkör megteremtését.
Hagyományőrző tevékenységünket folytatva együttműködésünk a Budapesti
Wekerle Telep civil szervezetével, a Wekerle Társaskörrel és a Budapesten Élő
Győriek Egyesületével több közös rendezvénnyel bővült. Közülük is szeretném
kiemelni a Győr Barátainak Köre megalakulásának 25. éves jubileumi
rendezvényét április hónapban és májusban a Wekerle napokon való
részvételünket.
Ha nem is az elvárt szinten, de alakul a Baráti Kör és a klubok kapcsolata.
Lakókörzetünk intézményeivel, iskoláival kapcsolatunk bővült. A rendezvények
ünnepélyessé tételében nagy segítségünkre vannak.
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Megfelelő a kapcsolatunk a lakókörzetünk civil közösségeivel, vállalkozásaival,
melynek bizonyítéka lehet az elmúlt évek során megvalósult közös cselekvés.
Mindenképpen szólni kell a Győr Városi Önkormányzat pályázatán elért
eredményünkről, az elnyert 350 ezer Ft biztosította a Családi Délután sikeres
megrendezését.
Mindezen rendezvények felhívták a lakókörzet polgárainak figyelmét, hogy
létezünk, vagyunk, de be kell látnunk, hogy programjaink népszerűsítéséhez
még többet kell tennünk.
Ezt szolgálja honlapunk is (www.gyarvarosiak.hu), melynek folyamatos
frissítése szükséges.
Külön szeretném megköszönni Polgár Józsefnek, az ÉPFU Tanoda Kft
résztulajdonosának a közöttünk létrejött megállapodásban nyújtott támogatását.
TISZTELT KÖZGYŰLÉS ! BARÁTAIM !
Jelenleg 56 regisztrált taggal rendelkezünk. Mindenképpen növelni kell
támogatóink és főleg aktív tagjaink számát.
A Baráti Körünk működése bizonyíték mindenki számára, hogy a közösségi
összefogás ereje mit jelent.
Rendezvényeink látogatottsága még növelhető, programjainkon több érdeklődőt
kell mozgósítanunk hálózatunk további szélesítésével.
A magam és a vezetőség nevében megköszönöm támogatóink anyagi, erkölcsi
segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy egyesületünket megismerjék a
lakóterület polgárai.
Köszönet minden gyárvárosinak, a Baráti Kör tagjainak, akik segítik munkánkat.
Győr, 2013. április 09.
Horváth Tibor
elnök
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