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Készült: a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Dísztermében, 2019. 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, 
Ibrányi Éva alpolgármester,  
Bere Katalin képviselő,  
Koncz Imre képviselő, 
Suchné Szabó Edit képviselő, 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, 
Vida Imre képviselő, 
Zs. Nagy Sándor képviselő. 
 
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívottak: 
Hajdu József Imréné bizottsági tag 
 
SZMSZ szerint állandó meghívottak: 
Tóth Zoltán református lelkész, Szabó Lászlóné ESZI telephely koordinátor 
 
Napirendekhez meghívottak:  
Tóth Eszter szociális csoportvezető 
 
„Virágos Füzesgyarmatért” pályázaton résztvevők: Baka Józsefné, Balogh Jánosné, Bedő 
Istvánné, Csétai Józsefné, Demján Ilona, Elek Imréné, Guruczi Krisztina, Herczeg Imre, Nagy 
Imréné, Révész László, Strama Józsefné, Szabó Istvánné, Szitás Lászlóné, Zs. Nagy Sándorné 
 
Kiemelkedő eredményt elért tanulók, sportolók és felkészítőik: Földi Annamária tanuló, 
Földi Lászlóné felkészítő tanár, Földi László felkészítő tanár, Székely Jánosné felkészítő 
tanár, Székely Norbert tanuló, Kovács Annamária felkészítő tanár, Csillagfürt Mazsorett 
Csoport tagjai: Bánsághy Gréta Inez, Bánsághy Laura Ágnes, Budai Martina, Czibi Erzsébet, 
Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea, Vigh Bianka, Vigh Dorina, Százszorszép Mazsorett 
Csoport tagja: Báthori Petra, Hegyesi Ágnes, Imre-Erdős Jázmin, Jakusovszki Réka Panna, 
Szabó Réka Anna, Napsugár Mazsorett Csoport: Barna  Napsugár, Szabó Alexa Izabella, Turi 
Judit, Macskinné Pór Erzsébet felkészítő tanár, U15-ös leány labdarúgó csapat tagjai: Bodnár 
Csilla, Hegedüs Bianka, Jakus Lili, Kovács Kata, Nagy Nikolett, Rácz Dorina, Vámos 
Adrienn, Babai Sándor felkészítő tanár, Twirling szakosztály tagjai: Béres Alexandra, Pipó 
Janka, Tóth Sára, Hegyesi Léna, Kiss Fanni, Vámos Viktória, Szilágyi Veronika Emma, Kiss 
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Ildikó felkészítő, Hegyesi Kick-boksz Sport Egyesület tagja: Bak Ágnes Panna, Gasparik 
Róbert felkészítő, a Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai: 
Fegyver László, Kovács Károly, Kovács Károlyné, Tóth Nikoletta, ifj. Szitás László, Szitás 
László, Boss Body Club tagjai: Csák Viktor, Oláh Zsolt Nándor, Vida Balázs 

Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata köztisztviselő 
 
HIMNUSZ 
 
Bere Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket államalapítónk, Szent István király 
ünnepe alkalmából. Megállapítja, hogy a Képviselő-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 2019. 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: Felkéri Tóth Esztert, hogy ismertesse az eredményességi 
támogatásban részesülteket. 

 
Tóth Eszter 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 
eredményességi támogatás elismerésben részesítette. 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: 

• Az Arany János Országos Magyar Versenyen elért VIII. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: Földi Annamária tanuló  
Díszoklevél elismerésben részesül felkészítője: Földi Lászlóné és Földi László 

• A Megyei Szépíró Versenyen elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesül: Rácz Dorina tanuló  

• A Megyei Szépíró Versenyen elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesül: Szilágyi Veronika tanuló  
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Díszoklevél elismerésben részesül felkészítőjük: Székely Jánosné 

• A Nagy Magyar Matematika Verseny megyei fordulóján elért II. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: Székely Norbert 
tanuló  

• Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen elért I. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: Székely Norbert tanuló  

• Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen elért I. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: Bujdosó Bendegúz tanuló  
Díszoklevél elismerésben részesül felkészítőjük: Kovács Annamária 

 
A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány és a 
Füzesgyarmati Mazsorett Együttes felterjesztése alapján: 

• a Vésztőn megrendezésre kerülő Pénzes Noémi Emlékversenyen bot kategóriában 
elért ezüst minősítésért, pom-pon kategóriában elért arany minősítésért, a VII. 
Nádudvari Országos Mazsorett Fesztiválon elért ezüst minősítésért, díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a „Csillagfürt” Mazsorett 
Csoport. 
A csoport tagjai: Bánsághy Gréta Inez, Bánsághy Lara Ágnes, Budai Martina, Czibi 
Erzsébet, Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea, Vigh Bianka, Vigh Dorina. 

• a VI. Szolnok Open Országos Mazsorett Fesztiválon pom-pon kategóriában I. 
helyezésért, bot kategóriában II. hely megszerzésért, VII. Nádudvari Országos 
Mazsorett Fesztivál versenyen Pom-pon kategóriában szerzett Kiemelt Arany oklevél, 
show kategóriában szerzett Kiemelt Arany oklevél megszerzéséért, a Pénzes Noémi 
Emlékversenyen bot kategóriában szerzett arany minősítésért, pom-pon kategóriában 
arany minősítés megszerzéséért a 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 VI. Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyen pom-pon kategóriában, zászló 
kategóriában és botos kategóriában elért I. helyezésért, Pénzes Noémi 
Emlékversenyen pom-pon,bot és zászló kategóriában elért kiemelt arany minősítésért, 
ugyanezen versenyen a Pénzes Noémi Kupa I. fokozatának megszerzéséért, a VII. 
Nádudvari Országos Mazsorett Fesztiválon pom-pon és show kategóriában kiemelt 
Arany Oklevél a 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, Turi Judit. 

• az VI. Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyen szóló kategóriában elért V. 
helyezésért, Pénzes Noémi Emlékversenyen elért kiemelt Arany minősítésért, és a 
Legtechnikásabb versenyző külön díjának megszerzéséért, a VII. Nádudvari Országos 
Mazsorett Fesztiválon szóló kategóriában elnyert Legjobb tamburmajor cím 
megszerzéséért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 
Turi Judit. 

• a Pénzes Noémi Emlékversenyen egyéni kategóriában elért kiemelt Arany minősítés 
megszerzéséért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 
Imre- Erdős Jázmin. 

• a Pénzes Noémi Emlékversenyen egyéni kategóriában elért ezüst minősítésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Kiss Fanni. 

• a Pénzes Noémi Emlékversenyen elért egyéni kategóriában elért kiemelt arany 
minősítésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 
Báthori Petra. 
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Díszoklevél elismerésben részesül felkészítőjük: Macskinné Pór Erzsébet. 
 
A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület felterjesztése alapján: 

 
A Hajdú-Bihar Megyei leány U15 2018/2019. évi bajnokságban elért III. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül az U15-ös leány 
labdarúgó csapat. 

 
A csapat tagjai: 

 Jakus Lili 
 Nagy Nikolett 
 Rácz Dorina 
 Füredi Dóra 
 Vámos Adrienn 
 Bodnár Csilla 
 Hegedüs Bianka  
 Kovács Kata 
 Nyéki Alexandra 
 Rácz Virág 

 
Díszoklevél elismerésben részesül a csapat edzői: Babai Sándor. 

 
A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület twirling szakosztályának felterjesztése 
alapján: 

• a Pakson, Budapesten és Gyálon megrendezésre kerülő Országos Twirling 
Bajnokságokon Előkészítő szinten, gyermek/serdülő korcsoportban elért 2., 4. és 3. 
helyezésekért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül az 
Igazgyöngy csapat. 
Igazgyöngy csapat tagjai: Behán Zsófia, Gergely Gréta, Kártik Janka, Pipó Janka, 
Tóth Sára 

• a Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságon Előkészítő szinten, 
kisgyermek korcsoportban elért 1. helyezésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesül az Sárréti Gyöngyszemek csapat. 
Sárréti Gyöngyszemek csapat tagjai: Behán Janka, Hegyesi Léna, Kiss Fanni, Vámos 
Viktória 

• a Pakson, Budapesten és Gyálon megrendezésre kerülő Országos Twirling 
Bajnokságokon Felkészítő szinten, serdülő korcsoportban egyéni versenyen elért 6., 7. 
és 5. helyezésekért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 
Béres Alexandra. 

• a Pakson, Budapesten és Gyálon megrendezésre kerülő Országos Twirling 
Bajnokságokon Alap I. szinten, serdülő korcsoportban egyéni versenyen elért 3., 5. és 
6. helyezésekért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 
Szilágyi Veronika Emma. 
Díszoklevél elismerésben részesül felkészítőjük: Kiss Ildikó. 

 
A Füzesgyarmati Sport Klub felterjesztése alapján: 

• a 2018/2019. évi NB III. Labdarúgó Bajnokság Keleti csoportjában elért IV. 
helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a 
Füzesgyarmati Sportkör Labdarúgó szakosztálya. 
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A bajnokságban szereplő labdarúgó csapat tagjai: 

 
 Achim Ádám Sándor 
 Fildan Calin 
 Ivicevic Márk 
 Kinczel Ervin János 
 Kis Szabolcs 
 Lukács Zsombor Csongor 
 Pataki Zalán Lajos    
 Popescu Gheorghe Robert 
 Raducu Constantin Sorin 
 Székely Dávid 
 Toca Bogdan-Florin 
 Urbán Sándor 
 Villand Robert 
 Vincze Ákos  

 
Díszoklevél elismerésben részesül: Boros Tibor szakosztályvezető,   

Hajdu Csaba erőnléti edző, 
Csillag László asszisztens edző,  
Földesi Ambrus kapusedző,  
Pap Zsigmond masszőr,  
Révész Zoltán masszőr 

 
A Hegyesi Kick-box Sport Egyesület felterjesztése alapján: 

• Az Orosházán megrendezett Formagyakorlat Magyar Bajnokság pusztakezeskreatív 
versenytípusban cadet 1 leány korcsoportban elért I. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Bak Ágnes Panna. 

 
Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítői: Gasparik Róbert 3 dan és Fábián Mihály 1 
kyu edzők. 
 
A Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület felterjesztése alapján: 
 

• a Történelmi Íjász Világbajnokságon elért VI. helyezésért, a Történelmi Országos 
Teremíjász Bajnokságon elért III. helyezésért, a Szabadtéri Történelmi Országos Íjász 
Bajnokságon elért III. helyezésért, Történelmi Íjász Nemzeti Bajnokságon elért III. 
helyezésért és a Teremíjász Országos Bajnokságon elért I. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül ifj. Szitás László. 

• a Történelmi Íjász Világbajnokságon elért IX. helyezésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesül Szitás László. 

• a Szabadtéri Történelmi Íjász Országos Bajnokságon elért I. helyezésért, a Történelmi 
Íjász Nemzeti Bajnokságon elért I. helyezésért, a Történelmi Teremíjász Országos 
Bajnokságon elért I. helyezésért, a Teremíjász Országos Bajnokságon elért I. 
helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 
Kovács Andrea. 

• a Történelmi Teremíjász Országos Bajnokságon elért V. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Molnár Imre. 

• a Történelmi Teremíjász Országos Bajnokságon elért XII. helyezésért, az Íjászat 
sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Kovács Károlyné. 
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• Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Kovács Károly. 
• Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Fegyver László 
részére. 

• Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Tóth Nikoletta. 

• Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Tóth Károly. 

 
A Boss Body Club felterjesztése alapján: 

• A Győrben megrendezett I. V4 Világkupán -110 kg-os súlycsoportban, Open 
kategóriában elért I. helyezésért, valamint abszolút díjazásban elért II. helyezésért, a 
Mezőkeresztesen megrendezett Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupán elért I. 
helyezésért, valamint abszolút díjazásban elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben 
és eredményességi támogatásban részesül Zsíros József. 

• A Füzesgyarmaton megrendezett Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupán -100 
kg-os súlycsoportban, Junior kategóriában elért I. helyezésért, az Egerben 
megrendezett GPC Világbajnokságon -100 kg-os súlycsoportban, Junior kategóriában 
elért I. helyezésért, ugyanezen versenyen abszolút díjazásban elért II. helyezésért, a 
Mezőkeresztesen megrendezett Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupán elért I. 
helyezésért és ugyanezen versenyen abszolút díjazásban elért I. helyezésért, valamint a 
Tiszakécskén megrendezett V4 Európa Bajnokságon elért I. helyezésért és ugyanezen 
versenyen abszolút díjazásban elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesül Oláh Zsolt Nándor. 

• A Füzesgyarmaton megrendezett Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupán -100 
kg-os súlycsoportban, Ifi kategóriában elért I. helyezésért, díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesül Csák Viktor. 

 
A Magyar Kick-box Szövetség sportolója, a Halker-Király Team Kick-box felterjesztése 
alapján: 

A Budapesten megrendezett Magyar Kick-box Világkupán Kick-light Felnőtt Férfi 
korcsoportban, +94 kg súlycsoportban elért I. helyezésért, Light-contact Felnőtt Férfi 
korcsoportban, +94 kg súlycsoportban elért II. helyezésért, a Zágrábban megrendezett 
Egyetemi Európa Bajnokságon Light-contact Felnőtt Férfi korcsoportban, +84kg 
súlycsoportban elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesül Vida Balázs. 
 
Tóth Eszter szociális csoportvezető: Átadja a szót Ibrányi Éva alpolgármesternek. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Bere Károly, Füzesgyarmat polgármestere számára. 
Bere Károly a Füzesgyarmat város fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú 
településvezetői és közösségépítő munkájával érdemelte ki az elismerést. Galambos János  
aranykoszorús gazda kitüntetést vehetett át Dr. Nagy István agrárminisztertől! Gratulál és 
további sok sikert kíván! Az elismeréseket pénteken vették át a Belügyminisztériumban 
Kontrát Károly miniszterhelyettestől. 
 
Bere Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy a kitüntetés nem csak az ő, hanem minden 
munkatársa teljesítményének az elismerése is, akik az elmúlt időszakban hozzájárultak a 
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város életének javításához, fejlesztéséhez. Köszöni szépen és Galambos János munkájához 
is gratulál. 
 

Második napirend  
 

A „Virágos Füzesgyarmatért” pályázat résztvevőinek díjazása 
Díjakat átadja: Bere Katalin önkormányzati képviselő 
 
Bere Katalin képviselő: Szeretettel köszönti az ünnepi Képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. Gratulál minden eddigi díjazásban részesülőnek. Külön köszönti mindazokat, 
akik a Virágos Füzesgyarmat pályázat értékelésére jöttek el meghívásukra.  
 
Az idei évben 20 éves lett a Virágos Füzesgyarmat kezdeményezés. A 20 évvel ezelőtti, első 
Virágos Udvar pályázat értékelésére 2000. augusztus 18-án került sor. A nyíregyházi Mandala 
Dalszínház „István a király” című rockoperáját láthatták aznap este az általános iskola 
udvarán, több száz néző várta az előadást. A rockopera előtt történt meg a díjkiosztás, 
hatalmas izgalommal és lámpalázzal várta, hogy sor kerüljön az általa előadott értékelésre.  
Elmondja, hogy előző évben, 1999-ben egy Vidék Parlamentje nevű rendezvény kapcsán volt 
alkalma Ceglédbercel és Csemő települések meglátogatására, ahol a helyi önkormányzatok 
városszépítő munkáját látva fogalmazódott meg benne a füzesgyarmati Virágos Udvar 
pályázat ötlete. Az ötlet tetszett Várkonyi Imre polgármester Úrnak, támogatta azt. Később 
Bere Károly polgármester Úr is pozitívan állt a kezdeményezéshez, minden évben 
megrendezésre került a versengés. Volt néhány olyan év, amikor csak a belső udvarokban 
kialakított kerteket értékelték. Volt egy év, amikor az önkormányzat által biztosított egynyári 
palántákat használhatták fel a versenyre jelentkezők a portájuk előtti közterület díszítésére. 
Csemő és Ceglédbercel önkormányzatánál is így működött, nálunk ez a gyakorlat nem vált 
szokássá, így a próbaév után már Virágos Füzesgyarmat néven hirdettük meg a pályázatot, és 
nem kellett jelentkezni, hanem minden évben végig járták a város utcáit, és válogatták a 
köztereket díszítő lakosok közül a díjazottakat.  
A Virágos Udvar pályázat tizedik évfordulója kapcsán egy fotókiállítást is rendeztek az addig 
összegyűlt képekből, és a jubileumra készíttettek dísztányért, ami azóta a polgármester 
irodájában kapott helyet. A huszadik évfordulóra egy emlékplakettet készíttettek. Megköszöni 
Bere Károly polgármester Úrnak, és a Képviselő-testületnek, hogy éveken keresztül lehetővé 
tették, hogy díjazzák a környezetüket szebbé tenni akarókat. Köszönetképpen átadja a 
jubileumi emlékplakettet, reméli, a tíz éves dísztányér mellett ez is helyet kap majd a 
polgármesteri irodában.  
A 20 év alatt minden évben segítségére volt mind a bejárásban, mind az értékelésben 
Keblusek Béla és Pál Lajos, nekik is ezzel a jubileumi ajándékkal köszöni meg a 20 év 
munkáját. Megköszöni Demján Ilona önzetlen szerepét is ebben a kezdeményezésben, hiszen 
14 évig felajánlott festményeivel emelte a pályázat értékének színvonalát. 
Idén a három tagú zsűri döntése alapján a Képviselő-testület vásárlási utalvánnyal és 
oklevéllel díjazza Kovács András Bethlen utcai háza előtt kialakított közterületét, díszfüvek, 
formára vágott bokrok, árnyékliliom és mályvacserje felhasználásával. 
Németi Sándorné Zrínyi utcai portáját petúnia, porcsinrózsa és csicsóka díszíti. Munkájához 
gratulál! 
Varga Sándorné háza előtt íriszek és japánbirs kapott helyet.  A kertépítésbe fektetett 
munkáját díjazzák! 
Nagy Imréné Tó utcai háza előkertjét sásliliom, írisz és mályva cserje felhasználásával 
alakította ki. 
Következő díjazott Baka József, Kossuth utcai előkertjével. Rózsák, kannavirágok, violák, 
körömvirágok kerültek az ágyásokba.  
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Szitás Lászlóné vasvirágot, muskátlit, formára metszett díszfákat ültetett az előkertbe. 
Szarka Józsefné letisztult, nyugalmat árasztó kertjét vinca minor, örökzöldek, ecetfa és 
díszfüvek felhasználásával alakította ki. 
Strama Józsefné Csokonai utcai picinyke kertjében porcsinrózsák, kardvirágok és 
kokárdavirágok díszlenek. Évek óta tartó kertépítésbe fektetett munkáját oklevéllel díjazzák. 
Vinkóné Csontos Erzsébet háza szintén a Csokonai utcában van. Csodatölcsért, kecskerágót, 
levendulát használt fel kicsi, de mutatós kertjének kialakításához. 
Gyáni János előkertjében csak sásliliom és gömbformára metszett keskenylevelű szilfa van, 
mégis csodálatos összhangot ért el vele.  
Varga József Bajcsy Zsilinszky utcai kertje mindig gondozott, gazmentes, egységes harmóniát 
ért el a rózsákkal, íriszekkel, petúniával és a kokárdavirágokkal. 
Lázár Istvánné háza előtt a Sport utcában csodatölcsérek, kardvirágok, íriszek, őszirózsák 
pompáznak. Különösen szép színfoltot ad kertjének a szerencselóhere virágágyás. 
Zs. Nagy Sándorné Mátyás utcai sarki házát japán írisz, mocsári hibiszkusz és rózsák ékesítik.  
Guruczi Lászlóék Árpád utcai előkertjük nagy részét kúszóborókákkal ültették be. Üde 
színfoltja kertjüknek a fehérre festett kerékpár, mint díszítő elem, kis kosarában egynyári 
növények kaptak helyet. 
Herczeg Imre háza előtti kertjébe formára nyírt fagyal sövény, rózsák, petúniák kerültek. 
Gratulál munkájához! 
Hajdú István kertjében mocsári hibiszkusz, japánbirs, aranyeső cserje található, egységes 
képet alkotva. 
Révész Lászlóék széles előkertjük mindig rendezett képet mutat, most a közkedveltté vált 
mocsári hibiszkusz uralja a teret a kékszakáll mellett. 
Untervéger Mihályné sarki portájának díszítésére békahájat, búzavirágot, vasvirágot, 
parkrózsákat ültetett. Gratulál munkájához. 
Szabó Istvánné Kossuth utcai kertjében sokféle növény megtalálható, például mályvacserje, 
íriszek, nyuszi fül, liget szépe, sásliliom. 20 éves kitartó munkájukhoz ez úton gratulál. 
Csétai Józsefné ízléses előkertet alakított ki büdöskékkel, csodatölcsérrel, rózsákkal, 
őszirózsával. 
A Kossuth utcán lévő négy egymás melletti porta, mint minden évben, idén is ki van emelve. 
Szeghalom felől érkezve szépen rendezett, egybefüggő utcarészletet alakítottak ki. A húsz 
éves kitartó, igényes kertkialakításért díjazásban részesült Balogh Jánosné, Hangya Józsefné, 
Pozsonyi Lajosné és Erdős Antal Károlyné. Példamutató lakókörnyezetet alakítottak ki. 
Munkájukhoz szívből gratulál! 
Nagy Imréné Kolozsvári utcai háza előtt minden évben petúnia tengert láthatunk. Minden arra 
közlekedő ember szívét megmelengeti a hagyományos vidéki növényekkel díszített előkert.  
Szabó Imre és párja munkáját dicséri a Mátyás utcán évek óta nagy gonddal ápolt színpompás 
kert. Csodatölcsér, fáin virág, begónia is helyet kapott az íriszek és kannavirág mellett. 
Évtizedek óta tartó lelkesedésüket idén is díjazzák. 
Nagy Imréné Kinizsi utcai kertjét szintén a húsz éves kitartó kertkialakításba fektetett 
munkáért díjazzák. Rengeteg féle növényt telepítettek, csak néhányat felsorolva dáliát, 
krizantémot, tuját, kaktuszokat. 
Az idei év harmadik helyezettje Elek Imréné előkertje lett. Ganzánia, dália, őszirózsa, 
porcsinrózsa, kokárdavirág, rózsák díszlenek előkertjükben. Betegen is erőt vesznek 
magukon, hogy gondozzák, ápolják kertjüket. Húsz éve tartó kertkialakításba fektetett 
munkájukhoz gratulál, a vásárlási utalványon, az oklevélen kívül Demján Ilona festményét is 
átvehetik. Megkéri Demján Ilonát, hogy adja át festményét a díjazottnak. 
A Mogyorósi Sándorné által gondozott közterület lett idén a második. Tavaly is előkelő 
helyen végzett, az egyszerű, de sok gondozást igénylő egynyári növényekből példamutató 
környezetet alakított ki. Munkájához oklevéllel, utalvánnyal és Demjén Ilona festményével 
gratulál. 
Az idei év első helyezett kertje Bedő Istvánné munkáját dicséri. 
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Ízlésesen kialakított ágyásokat, sok energiát igénylő egynyári növényeket láthatnak a házuk 
előtt. Gratulál kertkialakításba fektetett munkájához! Demján Ilona megfestette a házat, a 
kerttel. Kéri, adja át a felajánlott díjat! 
A huszadik Virágos Füzesgyarmat pályázat értékelésének végéhez ért. Gratulál minden 
díjazottnak, 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 Kápolnába. Ezzel a mai ünnepi ülést 
bezárja. 
 
SZÓZAT 

 
K. m. f. 

 
 
 
 Bere Károly         Dr. Blága János  
           polgármester                                    jegyző 
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