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Készült: a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Dísztermében, 2018. augusztus 20-án 9 óra 

kezdettel, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Ü L É S É R Ő L 
 

Jelen vannak:  

Bere Károly polgármester,  

Bere Katalin képviselő,  

Koncz Imre képviselő, 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,  

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, 

Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Tóth Zoltán református lelkész, Szabó Lászlóné ESZI telephely koordinátor 

 

Napirendekhez meghívottak:  
Balázsi László unitárius lelkész, ny.megbízott püspök, Furkóné Nagy Izabella pénzügyi 

osztályvezető, Vízer Istvánné szociális csoportvezető, Papp Ágnes jegyzői referens 

 

„Virágos Füzesgyarmatért” pályázaton résztvevők: Baka Józsefné, Balogh Jánosné, Csétai 

Józsefné, Elek Imréné, Erdős Antal Károlyné, Hangya Józsefné, Hegyesi József, Herczeg 

Imre, Nagy Imréné, Pozojevich miklósné, Pozsonyi Lajosné, Sipos Sándor, Strama Józsefné, 

Szabó István, Untervéger Mihályné, Varga Sándorné 

 

Kiemelkedő eredményt elért sportolók, tanulók és felkészítőik: Vigh Dorina tanuló, Földi 

Annamária tanuló, Földi Lászlóné felkészítő tanár, Földi László felkészítő tanár, Bujdosó 

Szilárd Bendegúz tanuló, Kálmán Julianna felkészítő tanár, Bánfi Attila felkészítő tanár, 

Szilágyi János Márton tanuló, Csillagfürt Mazsorett Csoport tagjai: Czibi Erzsébet, Nagy 

Ildikó, Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea, Túri Fanni, Vigh Bianka, Vigh Dorina, 

Százszorszép Mazsorett Csoport tagja: Báthori Petra, Hegyesi Ágnes, Imre-Erdős Jázmin, 

Kovács Liliána Ildikó, Pálfi Angelika, Napsugár Mazsorett Csoport: Barna  Napsugár, Szőke 

Fanni, Turi Judit, Macskinné Pór Erzsébet felkészítő tanár, U15 Futsal Csapat: Hajdú Gergő, 

Homoki Szabolcs, Somogyi Soma, Szekeres Sándor, Szekeres Balázs, Szilágyi János Márton, 

Nagy Gábor felkészítő tanár, U14-es labdarugó csapat: Éri Dániel, Jónás Bence, Kiss Bence, 
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Lukács Gábor, Szilágyi János Márton, Twirling szakosztály: Kártik Janka, Tóth Sára, Béres 

Alexandra, Szilágyi Veronika Emma, Kiss Ildikó felkészítő, Czinegéné Gál Ágnes felkészítő, 

Női Kézilabda csapat: kovács Szimonetta Nikolett, Tóth Erzsébet, Tóth Rita , Tóth Lajos 

edző, Palánki Imre ügyintéző, Hegyesi Kick-boksz Sport Egyesület tagjai: Sági Zsolt, Fábián 

Mihály felkészítő, Kovács Réka sportoló, Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző 

Íjász Egyesület tagjai: ifj. Szitás László, Szitás László, Kovács Károlyné, Molnár Imre 

Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő 

(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

HIMNUSZ 

 

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

ünnepe alkalmából. Megállapítja, hogy jelen van 6 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 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 20-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 Balázsi László unitárius lelkész, ny.megbízott püspököt 

és családját. Átadja a szót Vízer Istvánné részére.  

 

Vízer Istvánné szociális csoportvezető: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a díszpolgári cím, valamint a "Pro Urbe" kitüntetés alapításáról és 

adományozásáról szóló 3/1992. (IV. 9.) önkormányzati rendelete alapján a kitüntetésre 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde a Szociális, Civil és Egyházi Ügyek tanácsnoka javaslatára a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének 75/2018. (V.24.) számú 

határozata alapján az elismerést Balázsi László unitárius nyugalmazott lelkész, megbízott 

püspök részére közéleti munkája elismeréseként pro urbe kitüntető címet adományoz. Lelkész 

Úr társadalmi szerepvállalása, közösségi munkája nemcsak Füzesgyarmatra terjedt ki, hanem 

megyeszerte, országosan sőt az egész Kárpát-medencére is. Tevékeny szervezője, résztvevője, 

felkért előadója számos kulturális-, közéleti és egyházi rendezvényeknek, tagja dalárdáknak, 

időskluboknak. 
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Felkéri Kovács Gréta Tündét az unitárius gyülekezet tagját, hogy pár gondolatban foglalja 

össze lelkész Úr gazdag életútját, mellyel színesítette a füzesgyarmatiak életét, illetve 

öregbítette s hirdette Füzesgyarmat Város jó hírét. 

 

Kovács Gréta Tünde unitárius gyülekezet tagja: Balázsi László, 1951. augusztus 18-án 

született a Hargita alján, a Nagy-Homoród mentén fekvő Lókod faluban, Homródszentmárton 

községben egy 8 tagú székely földművelő család hatodik gyermekeként. Iskoláit 

szülőfalujában, Székelyudvarhelyen és Kolozsváron végezte.  

A teológia elvégzése után 1974. augusztus 1-től a Nyárád-menti Szentháromság és 

társegyházközsége, Kisadorján gyülekezetébe szolgált feleségével, Sata Máriával, aki 

elvégezte a kántorképzőt Kolozsváron. Közben Isten küldte a gyermekköveteit, 4 év alatt 3 

gyermekük született: Noémi Kinga, Zita Réka és Alpár Lehel. Romániai meghurcoltatások 

után 1989 őszén sikerült befogadót kapni az akkori anyaországi egyházvezetéstől. 1989 

decembere óta Füzesgyarmaton él és dolgozik családjával. A gyülekezeti munka mellett az 

évek során több nyugdíjasklubban tevékenykedtek feleségével, dalárdákat szervezve és 

vezetve, megmérettetéseken eredményes helyezéseket hozva haza.  Évekig a megyei Idősügyi 

Tanács egyetlen lelkész tagja volt. Több általános iskolában és egy gimnáziumban tanított 

angolt, éneket, iskolai kórust vezetett. Évről-évre szaporodtak a zászlók és emléktáblák a 

templomban: nemzeti, millenniumi egyházi, gyülekezeti, erdélyi és a székely zászló. 

Emléktáblák sorának avatása történt, pl.: a gyülekezet alapításának, a templomépítésnek, a 

toronyépítésnek egyenként, először a 90., majd a 100. évfordulójára. Az emléktáblák mellett a 

templom mellett szoborpark is kialakításra került. Kőszobrok lettek avatva az 1956-os 

forradalom és szabadságharc emlékére és az Aradi 13 Vértanú emlékére. A 2004-es Fekete 

Advent emlékét egy NEM! NEM! SOHA! feliratú Trianoni Kopjafa őrzi.  

Balázsi László nagy gonddal ápolja az erdélyi és amerikai-kanadai testvérgyülekezetekkel 

való kapcsolatot. A háromszéki Árkos gyülekezete a kárpáti erdőkből ajándékozta és hozta a 

Testvériség Kopjafáját. Szintén ők hoztak a városnak egy gyalog székelykaput, ami a város 

főterén található. Ezek a megvalósítások mind-mind szerény munkájának köszönhetőek.  

1990 óta meghonosította az Alföldi Unitárius Búcsút. Ezen alkalmakkor más felekezetű 

igehirdető, szónok és vallásos, világi nagyság a vendég. A saját püspökök, egyházi vezetők 

mellett Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnök négy 

alkalommal, Jakab István alelnök két alkalommal is volt vendégük, valamint Tőkés László is 

megtisztelte jelenlétével e rendezvényt. Ezeken az alkalmakon, de máskor is színvonalas 

konferenciákat tartottak. 

A Duna Televízió és a Kossuth rádió több alkalommal is készített felvételt istentiszteleteiről. 

A Gyülekezet 1996-tól több mint negyven rádiós, tv-s adásban szerepelt.  

12 éven át az volt az UNITÁRIUS ÉLET című országos folyóirat felelős szerkesztője, 

szerkesztőbizottsági tagja, rengeteget írt mindenféle formában. Emellett írásai rendszeresen 

megjelennek a megyei és országos lapokban is. 

 

Egyházi és világi szereplései, a vallásunk és magyarságunk hírnevének öregbítéséért több 

szervezet is tagjává választotta az évek folyamán:  

 

 a Nemzetközi Szent György Lovagrend (amely lelkigondozó püspöki címet is adott 

részére),  

 a Vitézi Rend, 

 a Magyar Nemzetőrség ezredesi rangot adott, mind-mind lelki szolgálatot kérve, és 

ünnepeken, rendezvényeken, avatásokon felkérik prédikálni, nejével alkalomhoz illő 

verseket, énekeket adnak elő, 
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 az Erdélyi Világtalálkozón is szerepe van, szolgál a Zebegényi Nemzeti Zarándoklaton 

is,  

 tagjává fogadta a Magyar ENSZ Társaság, és a Horthy Miklós Társaság, amelynek 

vezető testületében is részt vesz, 

 beválasztották az ENSZ megalakulásának 60. évfordulóját felügyelő és segítő Nemzeti 

Tanácsba, 

 12 éven keresztül a Magyar Bibliatanács Alapítvány Közgyűlésének és 

Kuratóriumának tagjaként szolgált, 

 nevéhez köthető a következő kezdeményezés is: az Újtemetői Lélekharang felállítása 

unitárius, református és katolikus felekezettel, 

 Füzesgyarmaton 1993-ban alapítója volt a Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítványnak, 

amely egy 20 évesen, tragikus balesetben elhunyt fiatal fiú életének állít emléket. 

Azóta mintegy 600 diákot segítve, felekezetre való tekintet nélkül tanulmányaiban 

több millió forint értékben támogatták a füzesgyarmati felsőoktatásban tanuló, illetve 

középiskolás fiatalokat. 

 

A Füzesgyarmati Gyülekezet munkásságának köszönhetően lehetett 9 évig püspök helyettes, 

három évig megbízott püspök, aminek végén sikerült kezdeményezésére egyesíteni a 

Magyarországi és Erdélyi Unitárius Egyházat. 

 

Társadalmi szerepvállalása, közösségi munkája nemcsak Füzesgyarmatra terjedt ki, hanem 

megyeszerte, országosan, az egész Kárpát-medencében tevékeny szervezője, résztvevője, 

felkért előadója kulturális-, közéleti és egyházi rendezvényeknek, tagja dalárdáknak, 

időskluboknak. 

 

Mindezekhez szívből gratulál Balázsi László nyugalmazott lelkésznek, megbízott püspök 

úrnak! 

 

Vízer Istvánné szociális csoportvezető: Megkéri, Bere Károly polgármester Urat és Kovácsné 

Czeglédi Mária Tünde tanácsnok asszonyt, hogy nyújtsák át az oklevelet, az Önkormányzat 

ajándékát lelkész Úrnak. 

Megkéri Tiszteletes úr Kedves feleségét, hogy ő is fáradjon ki, mivel az ő támogatására, 

segítségére is nagy szükség volt, hogy lelkész úr ezeket az eredményeket el tudja érni. 

 

Bere Károly polgármester: Gratulál a kitüntetéshez, átadja a díszoklevelet és az ajándékot. 

További munkájához jó egészséget kíván. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok: Szintén gratulál a kitüntetéshez, és jó egészséget 

kíván. 

 

Balázsi László unitárius lelkész, ny.megbízott püspök: Köszönetet mond az elismerésért. 

 
Bere Károly polgármester: Felkéri Vízer Istvánnét, hogy ismertesse az eredményességi 

támogatásban részesülteket. 

 

Vízer Istvánné szociális csoportvezető: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 20/2012.(VI.21.) önkormányzati rendeletében biztosított hatáskörében eljárva 

Füzesgyarmat Város Polgármestere a megyei, országos, illetve nemzetközi szinten 

eredményesen szereplő – Füzesgyarmat Város hírnevét öregbítő - tanulókat és sportolókat, a 

köznevelési intézmény, illetve a sportegyesületek felterjesztése alapján határozataival 
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eredményességi támogatás elismerésben részesítette. Az eredményességi támogatást 

lehetőségeink szerint 2018. szeptember 20. napjáig a felterjesztő köznevelési intézmény, 

alapítvány, valamint egyesületek által megadott számlaszámokra utaljuk, melyek kifizetéséről 

Ők gondoskodnak. Kéri, hogy az elismerésben részesültek, illetve a csapatok, szakosztályok, 

illetve csoportok képviselői valamint a felkészítők, nevük elhangzásakor szíveskedjenek 

átvenni a díszoklevelet Polgármester úrtól. 

 

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

felterjesztése alapján: 

 

 A Herman Ottó Országos Természetismereti Verseny megyei fordulóján elért I. 

helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül:   Vigh 

Dorina 3.a osztályos tanuló.  

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítője:  Kovácsné Válek Edina 

 Az Arany János Magyar Versenyen korcsoportjának megyei döntőjében elért I. 

helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül:   

Földi Annamária  6. b osztályos tanuló.  

Ugyanezen versenyen korcsoportjában elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és 

eredményességi támogatásban részesül:  Székely Tamás 7.a osztályos tanuló. 

Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítőik: Földi Lászlóné és Földi László  

 Országos Nyelvész Magyar Nyelvi Verseny megyei fordulóján elért I. helyezésért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül:  Székely Tamás 

7.a osztályos tanuló,  

Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítője: Földi László  

 

 Az V. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen elért megyei I. helyezésért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: Bujdosó Szilárd 

Bendegúz 5.c osztályos tanuló, 

 Ugyanezen versenyen megyei II. helyezésért díszoklevél elismerésben és 

eredményességi támogatásban részesül: Székely Norbert 5.c osztályos tanuló, 

 Szintén ugyanezen versenyen korcsoportjában megyei I. helyezésért díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: Székely Tamás 7.a osztályos 

tanuló. 

Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítőik: Kálmán Julianna és Bánfi Attila 

 

 Az Atlétika Diákolimpia megyei döntőjén 300 km-es síkfutásban elért I. helyezésért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül:  Szilágyi János 

Márton 7. c osztályos tanuló, 

 Az Atlétika Diákolimpia megyei döntőjén súlylökés kategóriában elért I. helyezésért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: Telegdi Balázs 8. 

c osztályos tanuló. 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítőjük: Várkonyiné Csáforda Éva 

 

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány és a 

Füzesgyarmati Mazsorett Együttes felterjesztése alapján: 

 

 Az V. Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyen Pom-pon kategóriában elért I. 

helyezésért valamint az Orosházán megrendezett XVIII. Tavaszi Művészeti Fesztivál 

Táncminősítő Versenyen pom-pon kategóriában elért ezüst minősítéséért 
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díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a „Csillagfürt” 

Mazsorett Csoport. 

A csoport tagjai: Bánsághy Gréta Inez, Bánsághy Lara Ágnes,Budai Martina, Czibi 

Erzsébet, Nagy Ildikó, Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea, Turi Fanni, Vígh 

Bianka, Vígh Dorina. 

 Az XI. Hajdúböszörményi Országos Mazsorett Fesztiválon Pom-pon kategóriában 

arany oklevél megszerzéséért valamint a Szabadkán megrendezett SUBOTICA 

GRAND PRIX 2018. versenyen Pom-pon kategóriában nemzetközi arany minősítés, 

botos kategóriában nemzetközi ezüst minősítés megszerzéséért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a „Százszorszép” Mazsorett 

Csoport. 

A csoport tagjai: Báthori Petra, Hegyesi Ágnes, Imre- Erdős Jázmin, Jakusovszki Réka 

 Panna, Kovács Liliána Ildikó, Pálfi Angelika Ágnes, Szabó Réka Anna. 

 Az V. Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyen botos kategóriában és pom-pon 

kategóriában megszerzett I. helyezésért, az Orosházán megrendezett XVIII. Tavaszi 

Művészeti Fesztivál Táncminősítő Versenyen bot és pom-pon kategóriában elért ezüst 

minősítés megszerzéséért, a VI. Újfehértói Országos Mazsorett Fesztiválon pom-pon 

kategóriában kiemelt arany minősítés megszerzéséért, a Szabadkán megrendezésre 

kerülő SUBOTICA GRAND PRIX 2018. versenyen pom-pon és botos kategóriában 

nemzetközi ezüst minősítés megszerzéséért díszoklevél elismerésben és 

eredményességi támogatásban részesül a „Napsugár” Mazsorett Csoport. 

A csoport tagjai: Barna Napsugár, Kocsán Kitti Anikó, Szabó Alexa Izabella, Széles 

Zorka Anna, Szőke Fanni, Túri Judit 

 Az V. Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyen szóló kategóriában elért III. 

helyezés megszerzéséért, valamint az Orosházán megrendezett XVIII. Tavaszi 

Művészeti Fesztivál Táncminősítő Versenyen szóló kategóriában ezüst minősítés 

megszerzéséért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 

Túri Judit. 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítőjük: Macskinné Pór Erzsébet 

 

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület felterjesztése alapján 

 

 Futsal Megyei U15 2017/2018. évi bajnokságban elért III. helyezésért díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesül az U15-ös futsal csapat  

A csapat tagjai: 

 Bereczki Richárd 

 Hajdú Gergő 

 Homoki Szabolcs 

 Jakucs Zoltán 

 Kovács Zoltán 

 Kunos Alex 

 Palotai Sándor 

 Somogyi Soma 

 Szekeres Sándor 

 Szekeres Balázs 

 Szilágyi János Márton 

 Szűcs László 

Díszoklevél elismerésben részesül a csapat felkészítői: Nagy Gábor és Bánfi Attila 
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A Megyei U17 2017/2018. évi bajnokságban elért II. helyezésért díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesül az U17-es futsal csapat. 

 

A csapat tagjai: 

 Dobrotka Zsolt 

 Farkas Balázs Ákos 

 Jakucs Zoltán 

 Kiss Géza 

 Kovács Milán 

 Mogyorósi István 

 Palotai Sándor 

 Vad Zoltán 

 Vadász Alex 

 Vass Dominik 

 Seprenyi Mihály 

 Szujó József Márió 

Díszoklevél elismerésben részesül a csapat felkészítője: Nyéki Szabolcs 

 

A Megyei U14 2017/2018. évi bajnokságban elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben 

és eredményességi támogatásban részesül az U14-es labdarúgó csapat. 

 

A csapat tagjai: 

 Bereczki Richárd 

 Béres Richárd 

 Czinege Illés 

 Éri Dániel 

 Gyöngyösi Levente 

 Jámbor Nándor 

 Jónás Bence 

 Kardos Levente 

 Kiss Bence 

 Lukács Gábor 

 Mikó Attila 

 Szabó László 

 Szilágyi János Márton 

 Szűcs László 

 Talpalló Ákos 

 Vadász István 

Díszoklevél elismerésben részesül a csapat edzői: Bánfi Attila és Nyéki Szabolcs 

 

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület twirling szakosztályának felterjesztése 

alapján 

 A Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokság Előkészítő I. szinten, 

kadet korcsoportban elért VI. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 

támogatásban részesül Kártik Janka. 

 A Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságon Előkészítő II. 

szinten, kadet korcsoportban elért VIII. helyezésért díszoklevél elismerésben és 

eredményességi támogatásban részesül Behán Zsófia. 



 8 

 A Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságon Előkészítő II. 

szinten, kadet korcsoportban elért IV. helyezésért díszoklevél elismerésben és 

eredményességi támogatásban részesül Gergely Gréta Amira 

 A Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságon junior korcsoportban 

elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 

Tóth Sára. 

 A Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságon Alap I. szinten, 

junior korcsoportban elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 

támogatásban részesül Béres Alexandra. 

 A Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságon Alap I. szinten, 

junior korcsoportban elért III. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 

támogatásban részesül Szilágyi Veronika Emma. 

Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítőik: Kiss Ildikó és Czinegéné Gál Ágnes 

 

A Füzesgyarmati Sport Klub felterjesztése alapján: 

 a 2017/2018. évi Békés Megyei Bajnokságban elért II. helyezésért díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a Füzesgyarmati Sport Klub 

Női Kézilabda Szakosztálya. 

 

A bajnokságban szereplő női kézilabda csapat tagjai: 

 Acsai Krisztina 

 Bondár Anikó 

 Dajka Mária 

 Farkas Klaudia 

 Hőgye Anikó 

 Kiss Boglárka Sára 

 Kovács Enikő 

 Kovács Szimonetta Nikolett 

 Kozák Anita 

 Kozák Magdolna 

 Mészáros Szilvia 

 Nemes Boglárka Flóra 

 Petri Fruzsina 

 Rácz Mária 

 Salya Nóra 

 Tóth Ágnes 

 Tóth Erzsébet 

 Tóth Rita 

Díszoklevél elismerésben részesülnek a csapat felkészítői: Tóth Lajos szakosztályvezető,                     

edző,  

Palánki Imre ügyintéző 

 

 a 2017/2018. évi NB III. Labdarúgó Bajnokság Keleti csoportjában elért VIII. 

helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a 

Füzesgyarmati Sportkör Labdarúgó szakosztálya 

A bajnokságban szereplő labdarúgó csapat tagjai: 

 Bajnók Imre 

 Bakk Ádám 

 Farkas Zsolt 

 Fildan Calin 
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 Földesi Ambrus 

 Hajdu István 

 Kis Szabolcs 

 Kőrösi Norbert   

 Lukács Zsombor 

 Nagy Sándor 

 Nagy Tibor 

 Pataki Lajos       

 Popescu Gheorghe 

 Raducu Constantin 

 Sipos Krisztián 

 Styecz Milán 

 Toca Bogdan-Florin 

 Urbán Sándor 

 Varga Márkó 

 Villand Robert 

 Vincze Dániel 

 Zádori Emeric 

 Zádori Sebastian         

 

Díszoklevél elismerésben részesül:        Boros Tibor szakosztályvezető   

Oláh Ferenc vezető edző, 

Hajdu Csaba asszisztens edző  

Földesi Ambrus kapusedző,  

Pap Zsigmond masszőr ,  

Révész Zoltán masszőr. 

 

A Hegyesi Kick-box Sport Egyesület felterjesztése alapján: 

 A Budapesten megrendezett Magyar Kick-box Világkupán senior male korcsoportban, 

+91 kg súlycsoportban full-contact versenytípusban elért II. helyezésért díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Vida Balázs, 

 A Budapesten megrendezett Magyar Kick-box Világkupán senior male korcsoportban, 

-74 kg súlycsoportban light-contact versenytípusban elért V. helyezésért díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Sági Zsolt. 

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

kyu edzők. 

 

A Lovas Barátok Egyesületének felterjesztése alapján: 

 A 2018. május 1-én megrendezett Nemzeti Vágta Sarkadi Előfutamán elért I. 

helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 

Kovács Réka. 

 

A Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület felterjesztése alapján: 

 a Történelmi Országos Teremíjász Bajnokságon elért III. helyezésért, a Történelmi 

Országos Bajnokságon elért V. helyezésért, Történelmi Nemzeti Bajnokságon elért 

IV. helyezésért és a Történelmi Európa Bajnokságon elért VI. helyezésért díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesül ifj. Szitás László,  

 a Kunszentmiklóson megrendezett Történelmi Országos Teremíjász Bajnokságon elért 

VIII. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 

Szitás László,  
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 Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Kovács Andrea,  

 Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Kovács Károlyné,  

 Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Molnár Imre.  

 
Második napirend  

 
A „Virágos Füzesgyarmatért” pályázat résztvevőinek díjazása 

Díjakat átadja: Bere Katalin önkormányzati képviselő 

 
Bere Katalin képviselő: Szeretettel köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a Virágos 

Füzesgyarmat értékelésére meghívott vendégeket. Bár a meghívottak közül többen jelezték, 

hogy nem tudnak eljönni az értékelésre, mégis örülünk annak, hogy az ünnepi testületi ülésen 

hangozhat el azoknak a neve, akik egy kicsit többet tesznek a város szépítéséért, mint az átlag.  

Az önkormányzat idén 19.-ik éve díjazza azokat a lakosokat, akik a házuk előtti közterületet 

gondozzák, ápolják, virágos és örökzöld növényekkel díszítik. A Virágos Füzesgyarmat idei 

pályázatát tavasszal hirdettük meg, ez évben több ponton is módosult az eddigi gyakorlat. A 

zsűri létszáma öt főre növekedett, Pál Lajos, Keblusek Béla és Bere Katalin alkotta eddigi 

értékelő bizottság kiegészült két új taggal Pozojevich Miklósnéval és Sipos Sándorral. 

Minden értékelésben résztvevőnek megköszöni az önzetlen munkáját.  Elmondja, hogy az 

értékelés szempontjai nem változtak, figyelembe vették az örökzöldek, egynyári növények 

arányát, hiszen egy örökzöld nem igényel annyi munkát, mint egy egynyári növény. A 

virágok elrendezését, csoportosítását is értékelték, a gyom mentes, szépen nyírt előkerteket 

díjazták. Azt is minden évben megállapítják, hogy nem tudják a háztól elvonatkoztatni az 

előkertet, mivel az a házzal, kerítéssel együtt adja meg az összképet.  

Ebben az évben 27 háztulajdonost választottak ki, őket vásárlási utalvánnyal és oklevéllel 
díjazzták. Megkéri, hogy a meghívottak nevük elhangzása után fáradjanak ki, és vegyék át 

polgármester úrtól az oklevelet és a vásárlási utalványt.  

Hajdú István Zrínyi utcai portája egy saroktelek, előkertjét mocsári hibiszkusz, kanna, 

vasvirágból alkotott sziget díszíti. Gratulál munkájához! 

Szintén a Zrínyi utcán van Varga Sándorné kertje, tavasszal gyönyörű írisz ágyással, 

pipaccsal vonzza oda a tekintetet. Oklevéllel díjazzták kertkialakításba fektetett munkáját. 

Herczeg Imre Szabolcska Mihály utcai kertjébe rózsát, buxust, smaragdtuját ültetett, kevés 

növénnyel is harmonikus kertrészletet alakított ki. 

Hegyesi József Kossuth utcai előkertje mellett sem tudtak úgy elhaladni tavasszal, hogy a 

rózsaszín virágtengert figyelmen kívül tudták volna hagyni. Gratulál munkájához. 

A Csokonai utcán egy kicsi, de rendezett kertet találtak, amit Vinkóné Csontos Erzsébet 

gondoz. Lilaakác, kecskerágó, kőtörőfű, levendula kapott helyet az apró, de csinos területen. 

Gratulálál a kertecskéhez. 

A másik Csokonai utcai porta évek óta a díjazottak között van. Strama Józsefné szintén 

aprócska kertjét portulácska, írisz, díszhagyma, japán borbolya díszíti. Abban bízva emeli ki a 

többi kert közül, hogy ezzel másokat is motiváljon a házuk előtti kert létrehozására. 

Példamutató lakókörnyezet kialakításért oklevél és vásárlási utalvány a jutalma. 

Varga József Bajcsy-Zsilinszky utcai kertjét kokárda, csuporvirág ékíti, szép, gondozott porta 

fogadja az arra járókat. Gratulál kertjükhöz! 

Nagy Imréné Kolozsvári utcai kertje minden évben petúnia ágyásokat alakít ki, mely nagyon 

összeillik a házzal. Kardvirág, bazsarózsa, őszirózsa, krizantém is helyet kapott az előkertben, 
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ezeket a hagyományos virágzó növényeket évtizedek óta használják a füzesgyarmatiak 

díszítésre. 

Garamvölgyi Istvánné egy új ötlettel örvendeztette meg a Sárszigeti lakosokat. 

Kezdeményezésére, és munkájának gyümölcseként a Klapka utca 33. szám alatti közkifolyó 

kút környezetét öltöztették fel virágos növényekkel. Kasvirág, porcsin, díszcsalán, ezüstlevél 

került beültetésre, valamint egy kis táblácska jelzi azt, hogy ez a virágos kút sársziget jelképe, 

és közös összefogással készült. 

Közösségépítő, szépítő ötletét és a kivitelezést oklevéllel és vásárlási utalvánnyal díjazták. 

Az idén is két lakóközösséget díjaztak, a  Mátyás utca 8. szám alatti társasház B-C 

lépcsőházát, valamint a Mátyás utca 2/A társasház B-C-D lépcsőházát.  

Míg a Mátyás u. 8 szám alatti kertet főként rózsák, liliomok, oroszlánszáj díszíti, addig a 

másik kertet főként örökzöldek alkotják. Innen több árnyat adó fát is ki kellett az idén vágni. 

Mindkét közösségnek gratulál a kertjük közös gondozásához. 

Révész Lászlóék Árpád utcai portájukat mindig csinosítgatják, kékszakáll, mocsári hibiszkusz 

kapott benne helyet. A gondozott kertjükhöz gratulál. 

Baka Józsefné előkertje az idén is tetszett a zsűrinek, tátika, íriszek, salvia, köröm, vasvirág 

nebáncsvirág, dísznapraforgó került bele. Munkájukat oklevéllel és vásárlási utalvánnyal 

értékelték. 

Untervéger Mihályné sarki portáját minden évszakban ápolja, gondozza. Kokárdavirág, 

liliom, krizantém, árnyékliliom nyuszifül, yucca felhasználásával alakította ki az előkertet, 

ami sok belefektetett munkáról árulkodik. Kertkialakítását oklevéllel díjazták 

Zs Nagy Sándorné szintén sarki portájának kialakítása is sok munkát igényelt. Levendula, 

sásliliom, és az utóbbi idők kedvelt mocsári hibiszkusza díszíti kertjét. Gratulál a kert 

kialakításához. 

Mogyorósi Sándorné Somogyi Béla utcai előkertjében rózsa, liliom, katonarózsa, rézvirág, 

csoda tölcsér, vasvirág, petúnia díszlik. Vásárlási utalvány a jutalma. 

A városunkba Szeghalom felől beérkezve a Kossuth utca végén lévő kerteket minden évben 

díjazzák, amelyek rendben tartásával, rendszeres fűnyírással, rózsák gondozásával, egynyári 

és évelő virágos növényekkel mindannyiunk örömére szebbé, látványosabbá teszik 

környezetünket. 

Így díjazásra került Erdős Antal Károlyné, Pozsonyi Lajosné, Balogh Jánosné és Hangya 

Józsefné kertje, másoknak is példát mutatva. Mind a négy kert gondozójának gratulál. 

Ha Darvas irányából érkezünk a településünkre, ott is hasonlóan gondozott, egymás melletti 

három előkert alkot egységet. Az lenne az örvendetes, ha minél több, egymás melletti kert 

lenne igényesen kialakítva. 

Így díjazásra került Homoki Jánosné Mátyás utcai kertje, ami szépen gondozott volt mindkét 

bejárásnál. Valamint Csétai Józsefné Mátyás utca 80. előtti előkertje. Mályvacserje, 

gyertyavirág, boglárka, citromfű, bőrvirág, mákvirág díszíti a kertet.  

A Kossuth utcán Szabó Istvánék kertje is díjazásra került, tavasszal és nyár végén is szépen 

rendezett, gondozott kert. 

Elek Imréné Mátyás utcai előkertje rengeteg virágzó növénnyel örvendezteti meg az arra 

járókat. Árvácska, papszakáll, rózsa, tátika, krizantém egész évben virágzik. Gratulál előkertje 

kialakításához. 

A legszebb kertek: 

Nagy Imréné Kinizsi utcai hatalmas előkertjét számtalan féle-fajta növény díszíti. Sásliliom, 

kannavirág, fátyolvirág, körömvirág, tátika, írisz, csakhogy néhányat említsünk közülük. 

Gratulál munkájukhoz. 

Bedő Istvánné kertje tavaly is előkelő helyet szerzett magának az értékelés során, az idén is 

kiemelnénk, hiszen kanna színkeverékével, vasvirág színkeverékével az árokban portulát 
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használva díszítésként egy egységes, látványos kertet tudott létrehozni. Gratulál 

kertkialakításba fektetett munkájához. 

A zsűri az idei évben Szabó Imréné Mátyás utcai előkertjét találta a legszebbnek. Sok 

különleges növényt láthattak, rácsodálkoztak a hatalmas kakastaréjra, de látták a virágzó 

árnyékliliomot különleges lila színű virágával is. Ez a kert szép volt tavasszal is, nyár végén 

is, a növényeket locsolják, nem kevés munkát vállalnak fel ezzel a házigazdák. 

Előkertük kialakításához, és példamutató lakókörnyezetük létrehozásához gratulálunk. 

Megköszöni az önkormányzatnak, hogy lassan két évtizede lehetőséget ad arra, hogy 

értékelhetik azokat a lakosokat, akik az átlagtól többet tesznek meg lakókörnyezetük 

kialakításához. Ezzel kiegészítésre kerül az önkormányzat városszépítő, parképítő szándékát. 

A díjazottaknak még egyszer gratulál. Reméli, jövőre, ugyanitt a huszadik, jubileumi Virágos 

Füzesgyarmat értékelésen régi és új arcokkal is találkozhatunk az akkori díjazottak 

között.Addig is, mindenkinek örömteli kertészkedést kíván! 

 

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

10:00 kezdődő augusztus 20-i ünnepségre a Katolikus Kápolnában. Ezzel a mai ünnepi ülést 

bezárja. 

 

SZÓZAT 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Bere Károly         Dr. Blága János  

          polgármester                                    jegyző 

 


