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Készült: a Hotel Gara  Szitás termében, 2016. augusztus 19-én 17 óra 10 perc kezdettel, a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Ü L É S É R Ő L 
 

Jelen vannak:  

Bere Károly polgármester,  

Ibrányi Éva alpolgármester,  

Bere Katalin képviselő,  

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,  

Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Árva Erika bizottsági tag, Szabó László bizottsági tag, Szabó Lászlóné ESZI telephely-

koordinátor 

 

Napirendekhez meghívottak:  
Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális 

csoportvezető, Dr. Pikó Eszter díjazott, Balázs Balázs díjazott 

 

„Virágos Füzesgyarmatért” pályázaton résztvevők: Balogh Jánosné, Budai Istvánné, 

Csétai Józsefné, Elek Imréné, Erdős Antalné, Hamar István, Hangya Józsefné, Hegyesi 

Sándor, Kovács Károlyné, Lázár István, Molnár Tiborné, Révész László, Szabó Imréné, 

Szabó Istvánné   

 

Kiemelkedő eredményt elért sportolók, tanulók és felkészítőik: Kovács Annamária 

felkészítő tanár, Székely Jánosné felkészítő tanár, Zsíros Petra tanuló, Koósné Horváth 

Angéla felkészítő tanár, Bálint Nándor tanuló, Székely Norbert tanuló, Lukács Lili tanuló, 

Furkó Bálint tanuló, Székely Tamás tanuló, Földi Lászlóné felkészítő tanár, Napsugár 

Mazsorett csoport: Éri Alexandra, Kocsán Kitti Anikó, Korcsok Klára, Kovács Laura, Lázár 

Flóra, Pálfi Liza, Szabó Alexa Izabella, Széles Zorka Anna, Szőke Fanni, Túri Judit, 

MAcskinné Pór Erzsébet felkészítő tanár, Boss Body Club tagjai: Komróczki Nikolett, Zsíros 

József, Dobos László, Oláh Zsolt, Sütő Károly, Szőke Szabolcs edző, Hajdú Caba labdarugó 

edző, Füzesgyarmati Sport Klub Női Kézilabda Szakosztálya: Acsai Krisztina, Farkas 
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Klaudia, Hőgye Anikó, Nemes Boglárka Flóra, Salya Nóra, Szuja Judit,Tóth Ágnes, Tóth 

Erzsébet, Tóth Lajos edző 

Jegyzőkönyvvezető:  

(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

HIMNUSZ 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket államalapítónk, Szent István király 

ünnepe alkalmából. Megállapítja, hogy jelen van 5 képviselő, így a testület határozatképes, 

ezzel a mai ülést megnyitja. Aki a meghívó szerinti napirendeket elfogadja, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 5 tagjából 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. augusztus 19-i ülésén az 

alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. Díjak és elismerések átadása 

Díjakat átadja: Bere Károly polgármester 

 

2. A „Virágos Füzesgyarmatért” pályázat résztvevőinek díjazása 

Díjakat átadja: Bere Katalin önkormányzati képviselő 

 

Első napirend 

 

Díjak és elismerések átadása 

Díjakat átadja: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti Dr. Pikó Eszter doktornőt, akinek gratulál orvosi 

képesítése megszerzésének 50. évfordulója alkalmából. Megkéri Ibrányi Éva alpolgármestert, 

hogy mondja el a méltatást. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Dr. Pikó Eszter 1941. január 10-én született Füzesgyarmaton egy 

ősi, helyi családban, Pikó Károly és Macsári Erzsébet első leányaként. A szeghalmi Péter 

András Gimnáziumban érettségizett, majd a debreceni Orvostudományi Egyetem Általános 

Orvosi Karára nyert felvételt, ahol 1966-ban végzett általános orvosként. Arany Diplomáját 

2016. szeptember 11-én veheti át ünnepélyes keretek között a Debreceni Egyetemen. Pályáját 

Sátoraljaújhelyen kezdte, ahová Godó Zoltán matematika tanárral 1963-ban kötött házassága 

irányította. 1966-tól 1982-ig körzeti orvosként dolgozott, valamint gyakorlatot szerzett 

bőrgyógyászatból és üzemorvoslásból is. A szíve azonban visszahúzta Füzesgyarmatra. 

Kisebbik fiával 1982-ben tért haza. 

Gyermekeire méltán lehet büszke, 1966-ban született Zsolt fia, aki Nyíregyházán 

onkoradiológus szakorvos. 1972-ben született Zoltán fia, aki biológus-informatikus 

doktorként, egyetemi adjunktus a Debreceni Egyetemen. Édesanyját ő ajándékozta meg 2006-

ban Balázzsal, 2009-ben Botonddal, a rajongásig szeretett unokákkal. 

Hazatérése óta töretlen elhivatottsággal végzi városunk lakosságának orvoslását.  

Mára egykori kis pácienseit szülőként láthatja viszont. Ő maga is nyugdíjas korba lépett, de 

még vár a megérdemelt pihenéssel, vállalkozó családorvosként továbbra is praktizál. 
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Munkáját 2004-ben Szakmai Nívó Díjjal, 2007-ben Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete 

Pro Urbe díjjal ismerte el.  

A városunkban dolgozó elődei és kollegái felé érzett tisztelete motiválta abban, hogy 

felkutassa az orvos elődöket az 1800-as évektől napjainkig. A gyűjtemény az orvosok 

képeivel, munkába állásuk évével megtekinthetőek az Egészségügyi Központban.  

34 éves áldozatos gyógyításáért köszönetet mond Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete és 

kitartást kíván további munkájához. 

 

Bere Károly polgármester: Gratulál az Arany Diplomájához, díszoklevéllel és egy csokor 

virággal köszönti. További munkájához jó egészséget kíván. 

 

Dr. Pikó Eszter díjazott: Köszönetet mond az elismerésért. 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti Balázs Balázst, aki a Csánki Dezső Helytörténeti 

Egyesület tagjaként, a Tájháznál végzett önzetlen munkájáért mond köszönetet. Munkáját egy 

városi címerrel ellátott díszórával köszöni meg. 

 

Balász Balázs díjazott: Megköszöni az elismerést. 

 
Bere Károly polgármester: Felkéri Fehér László aljegyző urat, hogy ismertesse a díjazottakat. 

 

Fehér László aljegyző: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. 

(VI.21.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdése szerint eljárva a megyei illetve országos 

szinten eredményesen szereplő – Füzesgyarmat Város hírnevét öregbítő - tanulókat és a 

sportszervezetekben sportolókat, Bere Károly polgármester, a köznevelési intézmény, illetve a 

sportegyesületek felterjesztése alapján eredményességi juttatás elismerésben részesítette. Az 

eredményességi juttatás 2016. szeptember 15. napjáig kerül átutalásra a megadott 

számlaszámra. Megkéri, hogy nevük elhangzását követően az elismerésben részesültek 

legyenek szívesek kifáradni és átvenni az elismerő oklevelet. 

 
A füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

felterjesztése alapján: 

 

 A Gyöngyhalászat Természetismereti Tanulmányi Verseny Országos döntőjén elért II. 

helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül:   

Bányai Kitti  7.c osztályos tanuló 

Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítőik:  Kovács Annamária és Székely 

Jánosné  

 A Gyöngyhalászat Természetismereti Tanulmányi Verseny Országos döntőjén elért 

III. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül:   

Zsíros Petra  6.a osztályos tanuló 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítője:  Koósné Horváth Angéla  

 A Gyöngyhalászat Matematika Tanulmányi Verseny Országos döntőjén elért IV. 

helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül:  

Bálint Nándor  8.b osztályos tanuló  

Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítőik: Babai Sándor és Székely Jánosné  

 A Herman Ottó Természettudományi Tanulmányi Verseny Országos döntőjén elért V. 

helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül:   

Székely Norbert 3.c osztályos tanuló 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítője:  Dürgő Szilvia 
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 A Gyöngyök és Gyémántok  Történelmi Tanulmányi Verseny Országos döntőjén elért 

V. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül:   

az iskola „Kurucok” elnevezésű csapata  

A csapat tagjai: Lukács Lili 8.b, Fábián Leila 8.c, Nemes Boglárka 8.b, Furkó 

Bálint 8.c osztályos tanulók 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítőjük:  Földi Lászlóné 

 A Tudásbajnokság Magyar Nyelvi Tanulmányi Verseny Megyei döntőjén elért III. 

helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül:   

Székely Tamás 5.a osztályos tanuló 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítője: Tótka Anikó 

 A Zrínyi Ilona Matematika Tanulmányi Verseny Megyei döntőjén elért III. 

helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: 

Székely Norbert 3.c osztályos tanuló 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítője: Makráné Borbíró Eszter 

 

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány és a 

Füzesgyarmati Mazsorett Együttes felterjesztése alapján: 

 

 A 2015. évi II. Jász Nagykun Szolnok Megyei Területi Mazsorett Versenyen Botos 

kategóriában elért I., Pom-pon kategóriában elért I. helyezésért, 

 A 2015. évi XVII. Kiskun Országos Mazsorett Fesztiválon Kiskunfélegyházán Show 

kategóriában, arany oklevél, Pom-pon kategóriában kiemelt arany oklevél díjazásért.  

 A 2015. évi IX. Aradi Nemzetközi „Dencing Europe” Mazsorett Fesztiválon Pom-pon 

kategóriában Arany Minősítés, Botos kategóriában Gyémánt Minősítést 

megszerzéséért, 

 2016-ban a SUBOTICA GRAND PRIX 2016.  szabadkai nemzetközi versenyen 

Botos kategóriában, Pom-pon kategóriában, és Zászló kategóriában Nemzetközi 

Arany Minősítés elnyeréséért, 

 sikeres külföldi szerepléseik elismeréseként, díszoklevél elismerésben és 

eredményességi támogatásban részesül a „Napsugár” Mazsorett Csoport 

 

A Napsugár csoport tagjai: Éri Alexandra, Kocsán Kitti Anikó, Korcsok Klára, Kovács 

Laura, Lázár Flóra, Pálfi Liza, Szabó Alexa Izabella, Széles Zorka Anna, Szőke Fanni, 

Túri Judit. 

 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítőjük: Macskinné Pór Erzsébet 

 

A Boss Body Club Egyesület felterjesztése alapján: 

 

 A 2016. május 21-22-én megrendezett WPC Erőemelő Fekvenyomó és Felhúzó Profi 

Liga Kupán 56 kg-os súlycsoportban, open korcsoportban erőemelésben elért I. és 

felhúzásban elért I. helyezésért, a 2016. június 15-18-án megrendezett WUAP Európa 

Bajnokságon 56 kg-os súlycsoportban, open korcsoportban elért II. helyezésért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Komróczki 

Nikolett  

 A 2016. május 21-22-én megrendezett WPC Erőemelő Fekvenyomó és Felhúzó Profi 

Liga Kupán 100 kg-os súlycsoportban, open korcsoportban fekvenyomásban elért II. 

helyezésért, a 2016. június 15-18-án megrendezett WUAP Európa Bajnokságon 110 
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kg-os súlycsoportban, open korcsoportban fekvenyomásban elért I. helyezésért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Zsíros József. 

 

 A 2016. május 21-22-én megrendezett WPC Erőemelő Fekvenyomó és Felhúzó Profi 

Liga Kupán 110 kg-os súlycsoportban, open korcsoportban felhúzásban elért II., 

fekvenyomásban elért IV. helyezésért, a 2016. június 15-18-án megrendezett WUAP 

Európa Bajnokságon 125 kg-os súlycsoportban, open korcsoportban felhúzásban elért 

I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 

Dobos László 

 A május 21-22-én megrendezett WPC Erőemelő Fekvenyomó és Felhúzó Profi Liga 

Kupán 60 kg-os súlycsoportban, junior korcsoportban fekvenyomásban elért I 

helyezésért, a 2016. június 15-18-án megrendezett WUAP Európa Bajnokságon 60 kg-

os súlycsoportban, junior korcsoportban fekvenyomásban elért I. helyezésért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Ambrus 

Krisztián 

 A 2016. május 21-22-én megrendezett WPC Erőemelő Fekvenyomó és Felhúzó Profi 

Liga Kupán 90 kg-os súlycsoportban, junior korcsoportban fekvenyomásban elért III 

helyezésért, a 2016. június 15-18-án megrendezett WUAP Európa Bajnokságon 90 kg-

os súlycsoportban, junior korcsoportban fekvenyomásban elért II. helyezésért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Oláh Zsolt 

 A 2016. május 21-22-én megrendezett WPC Erőemelő Fekvenyomó és Felhúzó Profi 

Liga Kupán 110 kg-os súlycsoportban, ifi korcsoportban fekvenyomásban elért III. 

helyezésért, a 2016. június 15-18-án megrendezett WUAP Európa Bajnokságon 90 kg-

os súlycsoportban, junior korcsoportban fekvenyomásban elért I. helyezésért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Kiss Milán Bence 

 A 2016. május 21-22-én megrendezett WPC Erőemelő Fekvenyomó és Felhúzó Profi 

Liga Kupán 90 kg-os súlycsoportban, junior korcsoportban felhúzásban elért I. 

helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Sütő 

Zoltán 

 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítőjük Szőke Szabolcs edző 

 

A Füzesgyarmati Sport Klub felterjesztése alapján: 

 

 a 2015/2016. évi Békés Megyei Bajnokságban elért II. helyezésért díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a Füzesgyarmati Sport Klub 

Női Kézilabda Szakosztálya. 

A bajnokságban szereplő labdarúgó csapat tagjai: Acsai Krisztina, Bondár Anikó, 

Dajka Mária, Farkas Klaudia, Fodor Csilla, Hőgye Anikó, Kozák Anita, Kozák 

Magdolna, Mészáros Szilvia, Nemes Boglárka Flóra, Rácz Mária, Salya Nóra, Sárközi 

Ágnes Szabó Edina, Szuja Judit, Tóth Ágnes, Tóth Erzsébet, Tóthné Zsila Andrea, 

Varga Adrienn Tímea 

Díszoklevél elismerésben részesülnek a csapat felkészítői: Tóth Lajos edző, Palánki 

Imre ügyintéző 

 a 2015-2016. évi megye I. oszt. Bajnokságban elért IV. helyezésért díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a Füzesgyarmati Sportkör 

Labdarúgó szakosztálya 

A bajnokságban szereplő labdarúgó csapat tagjai: Bajnók Imre, Bakk Ádám, Bácsi 

Zsolt, Bányai Péter, Bíró Tamás, Boros Tibor, Domokos Attila, Domokos Roland, 

Elek Tamás, Farkas Zsolt, Földesi Ambrus, Gyáni Roland, Kajári János, Kiss Dávid 
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Krostóf, Kis Mátyás, Mészáros Csaba, Nagy Achillesz, Nagy Bence, Tóth Lajos 

András, Tóth Norbert, Urbán Sándor, Vass Ádám 

 

Díszoklevél elismerésben részesül a csapat edzője: Boros Tibor vezető edző,  és 

Hajdu Csaba asszisztens edző  

 

 
Második napirend  

 
A „Virágos Füzesgyarmatért” pályázat résztvevőinek díjazása 

Díjakat átadja: Bere Katalin önkormányzati képviselő 

 
Bere Katalin képviselő: Szeretettel köszönti az ünnepi testületi ülés valamennyi meghívott 

résztvevőjét, különösen a Virágos Füzesgyarmat 2016 kiírásra meghívott vendégeket. 2000. 

augusztus 20-án volt az első Virágos Udvar pályázat értékelése, azóta minden évben az 

államalapítás ünnepén köszöntik a házukhoz, lakókörnyezetükhöz tartozó közterületek lelkes 

szépítőit. 2010-ig Virágos Udvar néven hirdették meg a pályázatot. Ezekben az években a 

belső kertek kialakítását értékelték. Akkor még jelentkezni lehetett a versengésre.  Azóta egy 

kicsit megváltozott a kiírás, Virágos Füzesgyarmatra változott a Virágos Udvar pályázat neve  

is. Mivel azt gondolták, hogy legjobban azzal tudjuk formálni városkánk arculatát, ha a 

lakosok a portájukhoz tartozó közterületek rendbetételével, virágokkal, örökzöldekkel való 

díszítésével tehetik szebbé a környezetünket, ezért csak a házak előtti előkertek kialakítását 

értékelik. Tavaly szakítottak azzal a hagyománnyal is, hogy jelentkezni kelljen a pályázatra. 

Idén, ahogyan a múlt évben is, a háromtagú zsűri Füzesgyarmat minden utcáját végig járta, az 

értékelésre méltó kerteket számba vették, Pál Lajos fotóval megörökítette, majd kiválasztották 

a legszebbeket. Megköszöni Keblusek Béla és Pál Lajos munkáját, segítségét, akik 16 éve 

állandó tagjai a zsűrinek. Nem állapítottak meg első, második és harmadik díjakat, ami nem 

azt jelenti, hogy nincsenek nyertesek. Összesen 32 előkertet választottak ki. Ők a díjazottak, 

de a nyertesek mi magunk, kisvárosunk lakói vagyunk, hiszen mi gyönyörködhetünk a szép 

virágágyásokban, szép előkertekben, és az ideérkező vendégek, átutazók is nyertesek. A 

díjazottaknak oklevéllel, vásárlási utalvánnyal köszönjük meg városszépítő munkájukat. 

Megköszöni az önkormányzat erőfeszítéseit is ezen a területen. Sok turista fordul meg 

városunkban, közülük sokan elismerően dicsérik a közterületek rózsáit, szépnek találják 

parkjainkat, tisztának, kellemesnek, nyugodt hangulatot árasztónak ítélik meg városkánkat. 

Megköszöni az önkormányzatnak azt, hogy minden évben fontosnak tartja és áldoz is a 

parkok, a központ, a főutca, a játszóterek virágossá tételére. Először a hét legszebb 

közterületet gondozó lakost díjazza. 

 

Dobos Lászlóné Somogyi Béla utcai kertjének kialakításához gratulál. Bőrvirág, mályva, 

árnyékliliom díszíti az utcafrontot, de a kerítésen átkukkantva is gyönyörű, gondozott udvart 

láthatunk.  

 

Varga József Bajcsy-Zsilinszky utcai kertje mindig rendezett, a fű pár centisnél soha nem 

magasabb, nagy gondot fordítanak az utca rendbetételére. Kokárda virág, kecskerágó, 

sziklakerti növények, liliomok találhatók a kertjében.  

Kovács Károlyné Petőfi utcai nagy előkertjét töretlen szorgalommal gondozza, főként 

örökzöldek díszlenek. Egységes, harmonikus kép fogadja az arra járókat.  
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Következő legszebb kertszépítőnk Csordás Lajosné, a Hegyesi János utcán. Sarki portáján jó 

nagy területet tart rendben, és nem csak a fűzfa áraszt nyugalmat, hanem a növények ízléses 

egymás mellé rendezése is. 

Baka József Kossuth utcai portáját is a legszebbek közé sorolták. A magas tuják előtt 

nagyszerűen érvényesülnek a virágzó egynyári növények, permis, vasvirág, kasvirág.  

Szabó Imréné Mátyás utcai előkertje minden évben valamilyen új növénnyel gazdagszik, idén 

is bekerült a legszebb kertek közé. Rengeteg féle virágzó növény kap helyet az újonnan 

kialakított ágyásokban.  

Szabó Istvánné Kossuth utcai, szintén sarki portája nyuszi füllel, mályva cserjével, 

árnyékliliommal van díszítve, nagyon kedves, üde színfoltja az utcának. A lakóház és az 

előkert harmóniája remekül érvényesül.  

Ha a Kossuth utcán járunk, szinte minden évben díjazzák a 102, 104, 106, 108 szám alatti 

lakosokat. Név szerint Hangya Józsefnét, Balogh Sándornét, Pozsonyi Lajosnét és Erdős 

Antal Károlynét. Az idén egy újabb előkert is becsatlakozott ehhez a négyeshez. Kovács 

Károlyék Kossuth u. 110 szám alatti előkertje is beleillik e négy rendben tartott, a szemnek is 

jóleső utcarészlet kialakításába. Fontosnak tartja kiemelni, hogy példaértékű az, ahogyan így 

most már az 5 egymás melletti előkert milyen szép utcaképet alkot. Reméljük, jövőre újabb 

házak kapcsolódnak be ebbe a láncba, vagy a város másik részén is sor kerül 5-6 egymás 

melletti virágos kert kialakítására. Ez lenne ennek a pályázatnak a célja.  

Mint például a Kolozsvári utcában egymással szomszédos két előkert is bekerült a díjazottak 

közé. Nagy Imréné kertje egyszerű, tájjellegű virágtengerével, petúnia és vasvirágözönnel 

hívja fel a figyelmünket. Itt nagyon igaz az a mondás, hogy a kevesebb néha több. Két-három 

féle növénnyel is lehet szépet alkotni, ráadásul nem is drága, különleges fajtákról van szó.  

Szitás Lászlóné kertje a szomszéd terület, ahol ugyanezt a letisztult, néhány féle virágból álló 

egységet láttuk.  

A Kolozsvári utcáról még két díjazottunk van, Bereczka Lajosné, aki jelezte, hogy sajnos nem 

tud részt venni a díjátadáson, de a parkjellegű előkertjéhez így is gratulálunk.  

Budai Istvánné portája is a Kolozsvári utcán van, gondozott kertjét oklevéllel és vásárlási 

utalvánnyal díjazzák. 

Zs. Nagy Sándorné Dugonics utcai kertje is sarki porta, igényes ágyások kerültek kialakításra.  

Hajdú István Zrínyi u. 1/a szám alatti szintén sarki közterületét is oklevéllel értékelték. 

Pozojevich Miklós Botond utcai harmonikus, igazán átgondolt tervezésről árulkodó kertjét is 

díjazták. 

A Mátyás utcán Elek Imréné háza előtt egész évben virágzó növények örvendeztetnek meg 

bennünket látványukkal.  

Szintén a Mátyás utcán van Csétai Józsefné oklevéllel és vásárlási utalvánnyal értékelt kertje 

is, közvetlen Szabó Imre kertjének szomszédságában.  

A Mátyás utcán két lakóközösséget is díjaztak, a 2/a és a 8 szám alatti lakók összefogását, 

kertkialakításba fektetett energiáját köszönve meg ezzel. 
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Hamar Istvánék Bajcsy-Zsilinszky utcai közterületét mályvacserjékkel díszítették, ami jó 

kezdetnek ígérkezik, kíváncsian várjuk a folytatást. 

Az Árpád utcán Molnár Tiborné előkertje sok munkáról árulkodik. Mindig rendben tartja 

portáját. 

Révész László minden évben valami új dologgal csinosítja, díszítgeti a háza előtti területet.  

Következő díjazott Csák Jánosné, Kisfaludy utca 10. szám alatti kertje.  

Madar Gyuláné Bethlen utcai kertjét is díjazásra javasolta a zsűri.  

Lázár Istvánék Sport utcai előkertje idén első alkalommal lett díjazva. További lelkes 

kertészkedést kívánunk. 

Hegyesi Sándorék a József Attila utcán szintén sarki közterületet gondoznak, nem is 

akárhogy.  

Strama Józsefné Csokonai utcán kialakított kertecskéje nagyszerű példa lehet mindenki 

számára, hogy egy zsebkendőnyi területen is lehet szép kertet létrehozni. 

Végül, de nem utolsó sorban Kovács Andrásné kertjét díjazták, a Bethlen utcán. 

Idén jóval több díjazott volt, mint a korábbi években. Bíznak abban, hogy ezzel még nagyobb 

örömmel fogják a közterületeket díszíteni városunk lakói.  

Megköszönve az önkormányzat támogatását, mindenkinek további örömteli kertészkedést 

kíván.  

Bere Károly polgármester: Gratulál minden díjazottnak. Mindenkit szeretettel vár a mai napon 

18:00 kezdődő augusztus 20-i ünnepségre a Katolikus Kápolnában. Ezzel a mai ünnepi ülést 

bezárja. 

 

K. m. f. 

 

 

 Bere Károly         Fehér László 

          polgármester                                aljegyző 

 


