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TISZTELT KÖZGYŰLÉS!  BARÁTAIM!

A Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület tízedik évébe lépve eredményesen
működik.

Céljainak megfelelően:

- a városrész védettség alatt álló épített és természeti értékeinek
megóvásáért dolgozunk

- segítjük a polgárok között a közösségtudat erősödését, hangsúlyozva
annak összetartó erejét.

Nézzük meg az alapszabályunkban megfogalmazott közhasznú célkitűzéseinket
miként sikerült megvalósítanunk az elmúlt években.

Szervezetünk az alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően
végezte tevékenységét 2013 évben is.

A munkaterv szerint tartottuk meg 2013 évi elnökségi üléseinket, melyen
felkészültünk a soron következő rendezvényünkre. Az év végén jó hangulatú
ülésen búcsúztattuk az évet.

Közhasznú rendezvényeink során közelebb kerültünk és együttműködtünk
valamennyi civil szervezettel, jogi személyiségű társasággal, magán személlyel,
mindazokkal, akik a megfelelő jövőkép közös kialakításában a városrész
lakóival hajlandók összefogni.

Rendezvényeink a történelmi hagyományok megtartását szolgálták, kapcsolatok
kiépítését más civil szervezetekkel, klubokkal, iskolákkal és intézményekkel.

Győr város sokszínű kulturális életébe bekapcsolódva sajátos helyi, családias
programokkal gazdagítottuk a városrészünkben élőket.

2013 évben is tovább építettük kapcsolatrendszerünket, hangsúlyt fordítottuk a
regionális és határon átnyúló magyar-magyar partneri együttműködésünk
fejlesztésére.



Megállapítható, hogy művészeti, kulturális hagyományaink még számos
lehetőséget kínálnak a térség civil szervezetei közötti további kapcsolatok
építéséhez.

A Közösségi Házzal hagyományos rendezvényünk a minden év augusztusában
megtartott „Családi Délután”, lehetőséget teremtve a hagyományőrző amatőr
művészek bemutatkozására, a települések és vonzáskörzetük kulturális
együttműködésére.

Új színfoltot jelentett a mindenki számára élményt adó december 12-i „Mátyás
nap”. A fáklyás felvonulás, majd az azt követő Mátyás korát idéző kultúrműsor
elismerést váltott ki a gyárvárosiak körében.

Köszönet a Baráti Körhöz tartozó Gyárvárosi Daloskör tagjainak, akik
színvonalas fellépésükkel tovább öregbítik a városrész jó hírét.

A Gyárvárosi Galéria kapcsán segítjük a városrészben működő és elszármazott
alkotó művészeket bemutató kiállítások, találkozások szervezésével. Alkalmunk
volt megismerni többek között a városrészünkben élő és alkotó Szabadvári Antal
fafaragó alkotásait. Láthattuk és gyönyörködhettünk Vigh Attila és Molnár
Lajos festményeiben.

Jól sikerült kiránduláson vettünk részt Fertődön ahol megtekintettük az
Eszterházy kastélyt, a határnyitást bemutató emlékparkot Fertőrákoson, majd a
Csapó Pincében jó hangulatban kóstolgattuk a finom borokat.

Az ilyen kirándulások jól segítik és erősítik a baráti Kör tagjainak együvé
tartozását.

Rendezvényeink a történelmi hagyományok megtartásán túl segítik a családias
légkör megteremtését, mozgósítanak, és egyre nagyobb igényt elégítenek ki.

Városrészünkben az évek során mindig kegyelettel emlékezünk a vagongyári
bombázások áldozataira, az Ipar-csatorna építőire.

Folytattuk együttműködésünket a Budapesti Wekerle Telep civil szervezetével a
Wekerle Társaskörrel és a Budapesten Élő Győriek Egyesületével. Itt szeretném
kiemelni a Wekerle-napokon való részvételünket.

Ha nem is az elvárt szinten, de alakul a baráti Kör és a klubok kapcsolata.
Lakókörzetünk intézményeivel, iskoláival is bővült a kapcsolatunk.

A rendezvények ünnepélyessé tételében nagy segítségünkre vannak.



Megfelelő a kapcsolatunk a lakókörzetünk civil közösségeivel, vállalkozásaival,
melynek bizonyítéka lehet az elmúlt év során megvalósult közös cselekvés.

Rendezvényeink felhívták a lakókörzet polgárainak figyelmét, hogy létezünk,
vagyunk, de programjaink népszerűsítéséhez még többet kell tennünk. Ezt
szolgálja honlapunk is (www.gyarvarosiak.hu), melynek korszerűsítése,
frissítése szükséges.

Mindenképpen köszönettel kell szólni támogatóinkról, a Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzatáról, amely pályázatok útján segíti rendezvényeinket.

Köszönet Ferenczy Lajos úrnak, aki kapcsolati tőkéjét felhasználva, évente
közel 500 ezer forintot reklámhirdetés útján „gyűjt be” vállalkozóktól.

Így aztán elmondhatjuk; a rendelkezésre álló források -  szigorú  költségkímélő
gazdálkodásuk mellett – elfogadható anyagi hátteret biztosítanak céljaink
megvalósításához.

Ezúton szeretném megköszönni Polgár Józsefnek az ÉPFU Tanoda Kft. rész-
tulajdonosának a közöttük létrejött – tagjaink gépjárműveinek soron kívüli és
kedvezményes javítására vonatkozó – megállapodásban nyújtott támogatását.

TISZTELT KÖZGYŰLÉS!  BARÁTAIM!

Jelenleg 68 regisztrált taggal rendelkezünk, növelni kell támogatóink és főleg
aktív tagjaink számát.
Baráti Körünk működése a bizonyíték mindenki számára, hogy a közösségi
összefogás ereje mit jelent.
Rendezvényeink látogatottsága még növelhető, programjainkon több érdeklődőt
kell mozgósítanunk aktíva hálózatunk további szélesítésével.

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, 2014. április 14.
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