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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2017. augusztus 19-én 16 óra 05 perc 

kezdettel, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Ü L É S É R Ő L 

 

Jelen vannak:  

Bere Károly polgármester,  

Ibrányi Éva alpolgármester,  

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, 

Suchné Szabó Edit képviselő, 

Vida Imre képviselő. 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző, Árva Erika bizottsági tag.  

 

Napirendekhez meghívottak:  
Fehér László aljegyző, Demján Ilona díjazott 

 

„Virágos Füzesgyarmatért” pályázaton résztvevők: 

Baka József, Bedő Istvánné, Bereczka Lajosné, Budai Istvánné, Csák Jánosné, Csétai 

Józsefné, Dobos Lászlóné, Elek Imréné, Erdős Antalné, Gyáni János, Hangya Józsefné, 

Hegyesi Sándor, Herczeg Imre, Horváth Sándor, Kovács András, Kovács Károlyné, Lázár 

István, Mogyorósi Imre, Mogyorósi Sándorné, Nagy Imréné, Nagy Imréné, Pardi János, Péter 

Andrásné, Pozsonyi Lajosné, Révész László, Somogyi Péterné, Szabó Imréné, Szabó István. 

Szabó Istvánné, Szabóné Mijó Csilla, Szarka Józsefné. 

 

Kiemelkedő eredményt elért tanulók, sportolók és felkészítőik: 

Dürgő Szilvia felkészítő tanár, Székely Norbert tanuló, Szabó Éva felkészítő tanár, Nagy 

Eszter tanuló, Kovács Szimonetta tanuló, Földi Lászlóné felkészítő tanár, Tótka Anikó 

felkészítő tanár, Székely Tamás tanuló, Földi Annamária tanuló, Szabóné Oláh Irén felkészítő 

tanár, Nagy Bence Károly tanuló, Sáriné Péli Márta felkészítő tanár, Szűcs Gábor tanuló. 

Csillagfürt Mazsorett Csoport tagjai: Bánsághy Gréta Inez, Bökfi Vivien, Budai Martina, 

Czibi Erzsébet, Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea, Túri Fanni, Vígh Dorina. Százszorszép 

Mazsorett Csoport tagjai: Báthori Réka, Gergely Gréta Amira, Hegyesi Ágnes, Imre-Erdős 

Jázmin, Jakusovszki Réka Panna, Kovács Liliána Ildikó, Pálfi Angelika Ágnes, Szabó Réka 

Anna. Napsugár Mazsorett Csoport tagjai: Éri Alexandra, Korcsok Klára, Kovács Laura, Pálfi 

Liza. Macskinné Pór Erzsébet felkészítő tanár. A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport 
Egyesület U19-es labdarúgó csapat tagjai: Balogh Adrián Márk, Dóczi Attila Dániel, Farkas 

Balázs Ákos, Földi László Zsolt, Gidai Lajos, Illés Tamás Dávid, Kádár Norbert, Komáromi 

Richárd Gábor, Kovács Máté Zoltán, Láda Márk, Láposi Viktor György, Mogorósi Csaba 
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István, Nagy Achilles, Polgárdi Szabolcs, Szekeres János, Tóth Tibor, Vad Zoltán, Vadász 

Alex, Vígh Krisztián, Zs. Nagy Bence. Nyéki Szabolcs csapat edzője. U14-es labdarúgó 

csapat tagjai: Bereczki Lajos Géza, Bereczki Richárd, Czinege Illés, Jónás Bence, Kiss Bence, 

Palotai Sándor, Somogyi Soma, Szekeres Sándor, Szilágyi János Márton, Szűcs László, 

Vadász István. Bánfi Attila csapat edzője. Füzesgyarmati Sport Klub Női Kéziladba 

Szakosztály ügyintézője Palánki Imre. Füzesgyarmati Sportkör Labdarúgó szakosztály elnöke 

Szekeres Sándor. Vida Balázs Hegyesi Kick-Boksz Egyesület tagja. Gasparik Róbert és 

Fábián Mihály felkészítők.  

 

Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata 

(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 2017. 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 Károly polgármester 

 

Első napirend 

 

Díjak és elismerések átadása 

Díjakat átadja: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti Demján Ilona festőnőt, akinek gratulál munkájához és a 

„Füzesgyarmat Város Kultúrájáért díj” –hoz. Megkéri Ibrányi Éva alpolgármestert, hogy 

mondja el a méltatást. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Demján Ilona festőnőt nincs aki ne ismerné Füzesgyarmaton, 

hiszen helyi születésű, itt él, dolgozik, alkot. A név mögött ott van az ember is, a maga teljes 

valójában, és ha a szemébe nézünk, akkor megláthatjuk azt a különös fényt, amely csak az 

alkotó emberek sajátját, és azt a hatalmas energiát, amelynek köszönhetően immáron 

körülbelül 4500 festményt alkotott magának, Füzesgyarmatnak és a világnak. Ez az energia 

pedig tetten érhető, megfogható, érzékelhető minden szavában, minden mozdulatában, 

minden ecsetvonásban, amellyel igyekezett megragadni a Napot. A Festészet napja 

alkalmából megnyílott tárlata ezt a címet viselte: „Ragadd meg a napot egy ecsetvonással”. És 

ő bizony megragadta a szó mindkét értelmében, az időbeliségben és a térbeliségben is, hiszen 
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alkotásai időtlenek, az örökkévalóságnak szólnak, és ott van benne az a fény és az az energia, 

ami csak a központi égitestünkből ragyoghat.  Bátran és kendőzetlen őszinteséggel beszél a 

nehézségekről is, a gyengeségekről is, amelyek őt hallgatva inkább erősségeknek tűnnek. 

Egészen kisgyermek kora óta fest, rajzol. Mesél róla, hogyan rajzolt illusztrációkat komoly 

zene hallgatása közben. Nem tanulta a mesterséget, hanem autodidakta módon vágott bele a 

képzőművészetbe, de talán ez előnyére is vált, hiszen mindig a saját útján járhatott, még ha ez 

sok munkával és kísérletezéssel is járt. Példaképként Munkácsy Mihályt említette, és az ő 

nyomában szeretett volna járni, mint ahogy stílusában a kezdeti időszakban így is tett. 

Az alkotás folyamata izgatja, és sokszor előfordul, hogy festés közben – ahogy ő mondja - 

átkerül egy másik dimenzióba, és észre sem veszi, hogy elkészült a mű. Önmagával szemben 

hibának rója fel, hogy hajlamos túlfesteni dolgokat. Nehezen tesz pontot az alkotási folyamat 

végére, de ezt mi, a képek befogadói nem érzékeljük, ez inkább csak az a belső küzdelem, 

amely minden alkotónál megvan, amikor el kell szakadni a saját alkotásunktól, a saját 

művünktől, hogy aztán az önálló életre kelhessen. Demján Ilona mindezt már 4500-szor 

megtette, átélte, hiszen ennyi művel gazdagította a világot. Egy álma volt, még a kezdeteknél, 

hogy egyszer annyi képkerete legyen, hogy ne tudjon elférni tőlük a szobában, és ez mára 

beteljesült, egy másik nagy alkotói álom azonban még nem, hogy megfesthesse városa 

krónikáját egy hatalmas képsorozatban a nádasok mítoszokkal teli világától napjainkig, de 

ehhez azonban – az ő elmondása szerint -, el kell szakadnia attól a realisztikus ábrázolástól, 

amelyben most alkot. Kívánjuk neki, hogy mindannyiunk örömére sikerüljön ezt is 

megvalósítania. Az erő, az energia és az alkotói kedv láthatóan megvan hozzá. Szívből 

gratulál. 

 

Bere Károly polgármester: Gratulál a munkájához, díszoklevéllel és egy csokor virággal 

köszönti. További munkájához jó egészséget kíván. 

 

Demján Ilona díjazott: Köszönetet mond az elismerésért.  

 

Bere Károly polgármester: Felkéri Fehér László aljegyző urat, hogy működjön közre a 

további díjak átadásában. 

 

Fehér László aljegyző: Megköszöni a szót Polgármester úrnak. Tisztelt Képviselő-testület, 

tisztelt ünnepi ülésen résztvevők. Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-

testületének önkormányzati határozatával biztosított hatáskörében eljárva Füzesgyarmat 

Város polgármestere, Bere Károly Úr, a hazai megyei, országos, illetve nemzetközi szinten 

eredményesen szereplő és Füzesgyarmat Város hírnevét öregbítő, a világba elrepítő, 

eredményesen szereplő tanulókat, sportolókat eredményességi támogatásban részesítette 

határozataival. Az eredményességi támogatás megfogható része az oktatási intézményhez 

felterjesztő diák- és sportegyesületekhez kerül majd átutalásra szeptember hónap közepe 

táján. Megkéri azokat a tanulókat és sportolókat, akiknek a neve elhangzik, csapatok esetében 

a csapat képviselőjét, hogy szíveskedjenek az elismerést átvenni Polgármester úrtól egy 

díszoklevél formájában.  
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A füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

felterjesztése alapján: 

 

 Az Országos Honismereti Versenyen elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és 

eredményességi támogatásban részesül: Székely Norbert 4.c osztályos tanuló.  

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítője: Dürgő Szilvia.  

 Az Országos Akvarellfestő korcsoportos versenyen elért II. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül:   Nagy Eszter  4.a osztályos 

tanuló.  

Ugyanezen versenyen elért IX. helyezésért elismerésben részesül:  Kovács 

Szimonetta 8.a osztályos tanuló. 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítőjük: Szabó Éva. 

 Az Arany János Magyar Verseny országos fordulóján elért VI. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül:  Székely Tamás 6.a osztályos 

tanuló.  

Ugyanezen versenyen elért VII. helyezésért díszoklevél elismerésben és 

eredményességi támogatásban részesül:  Földi Annamária 5.b osztályos tanuló. 

Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítőik: Földi Lászlóné és Tótka Anikó.  

 Az Arany János Anyanyelvi verseny országos döntőjén elért VIII. helyezésért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: Székely Norbert 

4.c osztályos tanuló. 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítője: Szabóné Oláh Irén. 

 A Kazinczy Szép Magyar Beszéd Országos Verseny megyei döntőjén elért II. 
helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül:  Nagy 

Bence Károly 8.a osztályos tanuló, aki ugyanezen verseny, Dunától keletre fekvő 

megyék régiójában megrendezett Országos Döntőn „Bronz Fokozat, Kiemelkedő 

Könyvjutalom” elismerésben részesült. 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítője: Sáriné Péli Márta. 

 A Tudásbajnokság országos magyar verseny, megyei fordulóján elért III. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: Szűcs Gábor 

István 5.b osztályos tanuló. 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítője: Földi Lászlóné. 

 

 

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány és a 

Füzesgyarmati Mazsorett Együttes felterjesztése alapján: 

 

 A Szolnokon megrendezett Open Országos Mazsorett Versenyen elért II. 

helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a 

„Csillagfürt” Mazsorett Csoport. Kéri a csapat képviselőjét, hogy szíveskedjen 

átvenni az elismerést.  

       A csoport tagjai: Bánsághy Gréta Inez, Bökfi Vivien, Budai Martina, Czibi Erzsébet, 

Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea, Túri Fanni, Vígh Dorina. 

 

 A Füzesgyarmaton megrendezett Országos mazsorett Fesztiválon I. korcsoportban, 
Kiemelt Arany Oklevél megszerzéséért díszoklevél elismerésben és eredményességi 

támogatásban részesül a Százszorszép” Mazsorett Csoport. 

A csoport tagjai: Báthori Petra, Gergely Gréta Amira, Hegyesi Ágnes, Imre- Erdős 

Jázmin, Jakusovszki Réka Panna, Kovács Liliána Ildikó, Pálfi Angelika Ágnes, Szabó 

Réka Anna. 
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 A Füzesgyarmaton megrendezett Országos mazsorett Fesztiválon felnőtt 

korcsoportban, Show kategóriában Arany, Pom-pon kategóriában Kiemelt Arany 

Oklevél megszerzésért, díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 

részesül a „Napsugár”” Mazsorett Csoport. 

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

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

 

Díszoklevél elismerésben részesül a csoportok felkészítője: Macskinné Pór Erzsébet 

művészeti vezető.  

 

A Sárrétudvari Szittyás Íjász Egyesület felterjesztése alapján: 

 

2006. évben 

 a FEHOVA Történelmi Íjász Európa Bajnokságon elért II. helyezéséért 

 a FEHOVA Pályaíjász Országos Bajnokságon és  Egerben a Történelmi Oszágos 
bajnokságon elért I. helyezésekért, 

 Egerben a Történelmi Íjász Nemzeti Bajnokságon elért II. helyezésért 

 a gyulai Történelmi Íjász Világbajnokságon elért I. helyezésért, 

 

2017. évben 

 a FEHOVA Történelmi, Pályaíjász, és Terepíjász Országos Bajnokságokon elért II. 

helyezésekért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül ifj. 

Szitás László. 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítője: Szitás László. 

Aljegyző úr elmondja, hogy jelen pillanatban Tégláson vesznek részt egy rendezvényen, ezért 

nem tudnak jelen lenni.  

 

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület felterjesztése alapján: 

 

 Megyei U19 északi csoport 2016/2017. évi bajnokságban elért I. helyezésért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül az U17-es 

labdarúgó csapat.  

A csapat tagjai: Balogh Adrián Márk, Botos László, Csák Szabolcs, Dóczi Attila Dániel, 

Farkas Balázs Ákos, Fekete Gábor János, Földi László Zsolt, Gidai Lajos, Illés Tamás 

Dávid, Kádár Norbert, Komáromi Richárd Gábor, Kovács Krisztián, Kovács Máté 

Zoltán, Láda Márk, Láposi Viktor György, Mogyorósi Csaba István, Nagy Achillesz, 

Polgárdi Szabolcs, Szekeres Balázs, Szekeres János, Tóth Tibor, Vad Zoltán, Vadász 

Alex, Vámos Soma Dániel, Vígh Krisztián, Zs. Nagy Bence. 

 

Díszoklevél elismerésben részesül a csapat edzője: Nyéki Szabolcs. 

Megkéri Földi Lászlót, hogy a csapat és az edző nevében vegye át az elismerést.  

 

A Megyei U14 2016/2017. évi bajnokságban elért II. helyezésért díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesül az U14-es labdarúgó csapat. 

A csapat tagjai: Bereczki Lajos Géza, Bereczki Richárd, Czinege Illés, Gyöngyösi 

Levente, Jónás Bence, Kiss Bence, Palotai Sándor, Somogyi Soma, Szekeres Balázs, 

Szekeres Sándor, Szilágyi János Márton, Szűcs László, Vadász István. 

 

Díszoklevél elismerésben részesül a csapat edzője: Bánfi Attila. 

Kéri a csapat képviselőjét, hogy az elismerést vegye át.  
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A Füzesgyarmati Sport Klub felterjesztése alapján: 
 

 a 2016/2017. évi Békés Megyei Bajnokságban elért III. helyezésért díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a Füzesgyarmati Sport Klub 

Női Kézilabda Szakosztálya. 

A bajnokságban szereplő női kézilabda csapat tagjai: Balogh Petra, Bondár Anikó, Dajka 

Mária, Hajdu Petra, Hőgye Anikó, Kovács Szimonetta Nikolett, Kozák Anita, Kozák 

Magdolna, Marhás Eszter, Mészáros Szilvia, Nemes Boglárka Flóra, Oláh Terézia, Rácz 

Mária, Salya Nóra, Sárközi Ágnes, Szabó Edina, Szuja Judit, Tóth Ágnes, Tóth Erzsébet. 

 
Díszoklevél elismerésben részesülnek a csapat felkészítői:  

Tóth Lajos szakosztályvezető edző és Palánki Imre ügyintéző. 

Kéri a csapat képviselőjét, hogy az elismerést vegye át, valamint az edzőt és a felkészülésben 

segítőt.  

 

 

 a 2016/2017. évi Megye I. oszt. Bajnokságban elért I. helyezésért, és ezzel az 

eredménnyel magasabb osztályba, a Nemzeti Bajnokság III. osztály Keleti csoportjába 

feljutásért, díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a 

Füzesgyarmati Sportkör Labdarúgó szakosztálya. 

 

 

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

Bíró Tamás, Boros Tibor, Domokos Attila, Farkas Zsolt, Gyáni Roland, Kajári János, 

Kelemen Lajos, Kiss Csaba, Kiss Dávid, Kőrösi Norbert, Mészáros Csaba, Miklya 

Miklós, Molnár Tibor, Tóth Lajos, Tóth Norbert, Urbán Sándor, Vass Ádám. 

 

Díszoklevél elismerésben részesül: Boros Tibor vezetőedző, Pap Zsigmond masszőr,  

Földesi Ambrus kapusedző, Hajdu Csaba asszisztens edző. 

 

A csapat rövidesen bajnoki mérkőzést fog játszani. Megkéri a sport klub elnökét, Szekeres  

Sándor urat, hogy szíveskedjen az elismerést átvenni a csapat nevében.  

 

 

A Hegyesi Kick-boksz Sport Egyesület felterjesztése alapján: 

 

 A Magyar Kick-boksz Világkupán senior male korcsoportban, +94 kg 
súlycsoportban kick-light-contact versenytípusban elért I. helyezésért light-contact 

versenytípusban elért I. helyezésért,  

 A 4Fight Kupán Szolnokon, mely egyben Magyar Bajnoki Döntő volt, senior male 
korcsoportban, +94 kg súlycsoportban kick-light-contact versenytípusban elért I. 

helyezésért light-contact versenytípusban elért I. helyezésért,  

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Vida Balázs, aki 

eredményei alapján tagja lett a magyar válogatott keretnek, akik részt vesznek a 2017. 

november 4-12-ig Budapesten  megrendezésre kerülő Wako World világbajnokságon.  

 

Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítői: Gasparik Róbert 3 dan és Fábián Mihály 2  

kyu edzők. 

 

Köszöni a megtisztelő figyelmet. 
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Második napirend 

 

A „Virágos Füzesgyarmatért” pályázat résztvevőinek díjazása 

Díjakat átadja: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Köszöni Aljegyző úr segítségét. Áttérnek a következő napirendi 

pontra, melyre Árva Erikát kéri fel a Szociális és Humánügyek Bizottság külső bizottsági 

tagját, hogy segítsen a díjazásokban. A „Virágos Füzesgyarmatért” pályázat díjazása 

következik. Átadja a szót Árva Erikának.  

 

Árva Erika Szociális és Humánügyek Bizottságának külső bizottsági tagja: Szeretettel 

köszönti az ünnepi testületi ülés résztvevőit, külön köszönti a Virágos Füzesgyarmat 2017 

pályázat értékelése kapcsán megjelent résztvevőket. Ismét eltelt egy év. 18 éve mindig az 

Államalapítás ünnepén köszöntjük a lakókörnyezetükért tenni akaró füzesgyarmatiakat. 

Ebben az évben is körbejártuk a kisvárosunkat, a házakhoz tartozó közterületek gondozását, 

rendben tartását díjaztuk. Ennek eredményeként Keblusek Béla és Bere Katalin voltak a zsűri 

tagjai. Munkájukat ezúton köszönjük meg. A közterületekről fotó készült, amelyeket 

összehasonlítottak a néhány évvel ezelőtti képekkel. A képek tanúsága szerint a település 

arculata korábban sokkal rendezettebb, szebb képet mutatott. Bízunk benne, hogy ez csak a 

növények számára kedvezőtlen forróság miatt alakult így az idén. Mindezek ellenére sikerült 

31 kertet kiválasztani. Felkéri Polgármester urat az oklevelek és a vásárlási utalványok 

átadására.  

 

Vásárlási utalvánnyal díjazzuk Herczeg Imre Szabolcska utcai előkertjét, amit fagyal, 

oszlopos tuja és rózsa díszít. Külön említésre méltó a kerékpártámasz. 

 

Szabó István Mikes utcai portája nyári orgonával, ecetfával, iszalaggal felfuttatott kapu 

pergolával, fagyalkerítéssel díszlik. Gratulál a kert kialakításához. 

 

Következő díjazottunk Horváth Sándor Klapka utcai előkertjével, amit liliom és ecetfa szépít. 

 

Dobos Lászlóné Somogyi Béla utcán igényes előkertet alakított ki, mályvával, bőrvirággal, 

árnyékliliommal, őszirózsával. Vásárlási utalvánnyal díjazzuk munkáját. 

 

Somogyi Péterné a Bacsó Béla utcán mályvát, liliomot, orgonát használt fel előkertjének 

kialakításakor. Gratulál munkájához. 

 

Kovács András Bethlen utcai kertjében kokárdavirág, muskátli, hamvaska, keskenylevelű szil 

és margaréta díszlik. Vásárlási utalvánnyal gratulál munkájukhoz. 

 

Péter Andrásnét is utalvánnyal és oklevéllel jutalmazzuk sásliliommal, kecskerágóval, 

mályvával, csicsókával és japánbirssel kialakított előkertjébe fektetett munkája 

elismeréseként. 

 

Következő díjazottunk Csák Jánosné. Kisfaludy utcai előkertjében fukszia, krizantém, 

pázsitszegfű, páfrány, porcsinrózsa, orgonasövény kapott helyet. Gratulál munkájához. 

 

Budai Istvánné Kolozsvári utcai háza előtt rózsával, pistikével, liliommal, magnóliával, 

sóvirággal kialakított kert virít. Gratulál kertjéhez. 
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Mogyorósi Imre Kossuth utcán kialakított sziklakertjét virágos, egynyári növényekkel ültette 

be. Sásliliom és rózsa is helyet kapott kertjében, amihez gratulál. 

 

A Kiss Ernő utcán Szarka Józsefné előkertjét ecetfával, pampafűvel és gyümölcsfákkal ültette 

be. Gratulál munkájához. 

 

Pardi János előkertjét gömbkőris, gömbjuhar és díszfű alkotja. Batthyány utcai kertjükre 

jellemző, hogy a kevesebb néha több. Rendezett, nyugalmat sugárzó kertjük kialakításához 

gratulál. 

 

Évek óta díjazott Nagy Imréné Kolozsvári utcai kertje. Petúnia tenger vonzza a portára az arra 

járók tekintetét. Vasvirágot és krizantémot használt még fel kertjének kialakításához, amit 

oklevéllel és vásárlási utalvánnyal értékelünk. 

 

Bereczka Lajosné szintén minden évben díjazott. Rózsa, fagyal sövény, smaragd tuja, 

japánbirs, lonc növények kaptak helyet előkertjében. Gratulál a kert kialakításához. 

 

Idén először került díjazásra Szabóné Mijó Csilla Dobó utcai előkertje, aranyesőből kialakított 

sövény, kerékpártároló, rózsalonc felhasználásával egy nyugalmas, egységes, szépen 

gondozott kert lett a végeredmény. Gratulál munkájukhoz. 

 

A Kossuth utcán a Szeghalomról érkezőket három szép előkert örvendezteti meg. Erdős Antal 

Károlyné kertjét tavasszal rengeteg tulipán díszíti, most rózsa, árnyékliliom, petúnia, kokárda 

virág, parkrózsa, őszirózsa uralja a kertet. Gratulál kitartó munkájához. 

 

Pozsonyi Lajosné madárbirs sövénye, parkrózsái, szépen nyírt gyepe a második szemet 

gyönyörködtető kert a sorban. Oklevéllel és vásárlási utalvánnyal díjazzák. 

 

Hangya Józsefné kertje a harmadik, formára nyírt sövény, gömbre nyírt japánbirs, mályva, 

liliom, rózsa, orgona, fagyal díszíti. Gratulál kertjének kialakításához. 

 

Lázár István Sport utcai kertjének üde színfoltja a szerencse lóheréből álló kerítés melletti 

ágyás, ezen kívül rózsa, portula, kardvirág, nyuszifül található meg kertjükben. Gratulál 

munkájukhoz. 

 

Kovács Károlyné Petőfi téri hosszú előkertjét mindig megcsodáljuk, most is jutalmazzák az 

ecetfából, császárfából, smaragdtujából, muskátliból álló kertjét. 

 

Nagy Imréné Kinizsi utcai kertje évek óta rendezett, gondozott képet mutat, vegyes egynyári 

virágok mellett lenvirág, dália, kaktusz is helyet kapott. Oklevéllel, vásárlási utalvánnyal 

díjazzák kertkialakításba fektetett munkájukat. 

 

Az Árpád utcán három kertet is jutalmazásra alkalmasnak találtunk.   

Hegyesi Sándorék tiszafával, kecskerágóval, japán vérszilvával díszített kertje az egyik.  

Gratulál a kertbe fektetett munkához.  

 

Révész László előkertje mindig gondos kerti munkáról árulkodik. Ötletes kis faládákban 

vinka virít, parkrózsák, tuja, írisz, árvácska, portula társaságában. Gratulál az ízléses kert 

kialakításához. 
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A harmadik Árpád utcai díjazott porta Gyáni Jánoséké, ahol sásliliom, keskenylevelű szilfából 

gömbformájú sor teszi karakteressé a közterületet. Oklevél és vásárlási utalvány a jutalmuk. 

 

Elek Imréné Mátyás utcai előkertje csodatölcsérrel, őszirózsával, büdöskével, rózsával és 

vegyes egynyári virágokkal van tele. Gratulál kertjükhöz. 

 

Szabó Istvánné Kossuth utcai kertje egész évben gondos kerti munkát élvez, árnyékliliom, 

jukka, mályva, hamvaska, borsmenta sorakoznak előkertjükben. Kitartó munkájukat vásárlási 

utalvánnyal jutalmazzák. 

 

Csétai Józsefné Mátyás utca végi portáját kasvirággal, fáin virággal, bőrlevéllel, fátyolkával, 

dáliával, rózsával és petúniával ültette be. A szép összképet díjazzák. 

 

Szabó Imréné évek óta nagy örömét leli az előkertjének gondozásában, ápolásában.  

Kardvirággal, kanna és kasvirággal, liliommal, őszirózsával díszítik a közterületet, amihez  

gratulál. 

 

Mogyorósi Sándorné Somogyi Béla utcai kertjét a legjobbak közé sorolták. Hagyományos 

növényeket használtak fel.  Vasvirágból, búzavirágból, őszirózsából kialakított kertjéhez 

gratulál. 

 

Baka József Kossuth utcai kertjében a növények térbeli, színbeli elosztására tudatosság, 

ízlésesség jellemző. Dália, mályva, dísznapraforgó, kasvirág, tuja felhasználásával alakította 

ki kertjét, amihez gratulál. 

 

A zsűri 2017-ben Bedő Istvánné Achim utcai kertjét találta a legszebbnek. Gondozott, ízléses 

ágyásokat alakított ki, kanna, vasvirág, ganzánia, őszirózsa, pistike, és portula 

felhasználásával. Szívből gratulál kertjének kialakításához! 

 

Értékelésünk végére értünk, minden díjazottnak gratulál. Munkájukkal példát mutatnak 

településünk valamennyi lakójának, kezük munkájával alakítják közvetlen környezetüket, 

ezzel a városkánk arculatát is gazdagabbá, szebbé varázsolják!  

Ehhez kíván mindenkinek kitartást, és további örömteli kertészkedést! 

 

Köszöni a figyelmet.  

 

Bere Károly polgármester: Köszöni a közreműködést. Gratulál minden díjazottnak. Az ünnepi 

testületi ülés után egy pohár pezsgővel köszöntik az idei díjazottakat.  

 

SZÓZAT 

 

Bere Károly polgármester: Megköszöni a jelenlévőknek, hogy részt vettek az ünnepi testületi 

ülésen. Ezzel a mai ünnepi testületi ülést bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Bere Károly          Dr. Blága János 

 polgármester                jegyző 


