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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2011. augusztus 20-án, a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

 ÜNNEPI üléséről 
 

Jelen vannak: Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva alpolgármester, Bere 
Katalin képviselő, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, Suchné 
Szabó Edit  képviselő és Várkonyiné Csáforda Éva képviselő 

 
Hiányzik : Koncz Imre képviselő, Szabó László képviselő és Vida Imre képviselő

  
Állandó meghívottak: Fehér László aljegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető, Homoki Imréné szociális csoportvezető, Balázsi 
László unitárius megbízott püspök, Lévainé Homoki Éva 
HJVKKI igazgatója 

 
Napirendhez meghívottak: Bálint Józsefné PRO URBE kitüntetett,  
„Virágos városunkért” pályázat díjazottjai: Erdős Ferencné, özv.Szabó Imréné, 

Gyáni Bernadett, Bereczka Lajosné, Szabó Imréné, Eke Jánosné, 
Demján Ilona, Keblusek Béla 

A füzesgyarmati oktatási intézményben tanuló megyei, illetve országos szinten 
eredményesen szereplő gyermekek és felkészítőik: Fábián Rita, Földi László, 
Földi Lászlóné, Földi László Zsolt, Gál Ágnes, Gasparik Róbert, Kovács Réka 
Kovácsné Nagy Erzsébet, Novák Vivien, Poroszlai Ramóna, Sági Zsolt és Túri 
Judit. 
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(Jegyzőkönyvvezető Fehér Lászlóné testületi ügyintéző) 

 
Himnusz 
 

Bere Károly polgármester: Köszöntöm a jelenlévőket Szent István ünnepe 
alkalmából. Az ünnepi ülésen először államalapító Szent István királyra 
emlékezünk, Fábián Laura mond ünnepi beszédet, majd Pro Urbe kitüntetés 
átadására kerül sor. Harmadik napirend a füzesgyarmati oktatási intézményben 
tanuló megyei, illetve országos szinten eredményesen szereplő gyermekek és 
felkészítő tanáraik jutalmazása, majd a „Virágos városunkért” pályázat 
résztvevőinek díjazására kerül sor. A megemlékezés előtt hallgassuk meg Baráth 
János és Barát Andrea énekét. 

 
Baráth János református lelkész és felesége Barát Andrea műsora 
 
Első napirend: 
 
 Bere Károly polgármester: Felkérem Fábián Laurát az ünnepi beszéd 
megtartására. 
 

Fábián Laura: „Augusztus 20-a 1991 óta hivatalos állami ünnepünk, de az 
eredete 1000 évre nyúlik vissza. Ebben az 1000-ben viszont oly sokszor 
tündökölt, de legalább annyiszor próbálták sárba tiporni is. Ha egy elnyomó 
hatalom valóban meg akarta törni nemzetünket, határozottan lépett fel az ellen, 
hogy augusztus 20-át államalapításunk ünnepeként tiszteljük és becsüljük. Így 
az eredeti tartalmát például a török hódítás idején is megpróbálták elfeledtetni a 
magyarsággal, valamint az 1848/49-es forradalom és szabadságharc után is, és a 
szocializmus időszakában is. De nemzetünk kiállta ezeket a próbákat, és ma is itt 
állhatunk, hogy egy szívvel és egy lélekkel emlékezzünk őseinkre, akik 
lefektették államunk, kultúránk és hitvallásunk alapjait. 

A magyar állam megalapítását Szent Istvánhoz szokás kötni, de nem 
szabad elfeledkeznünk arról, hogy az államalapítás egy hosszú folyamat volt, 
tele olyan mérvadó döntésekkel, melyek emberöltőkön is átívelnek. Hiszen, 
István apjának Géza nagyfejedelemnek volt a kezében az egyik legfontosabb 
döntés. Gondoljunk csak bele, Géza idején két kultúrkör között őrlődött ez a 
vidék: a keleti rítusú, és a nyugati rítusú keresztyénség között. Gézának három 
választási lehetősége volt. Vagy az egyiket választja, vagy a másikat, vagy 
egyiket sem. De tudta, ha népe nem lép a keresztyén államok sorába és pogány 
marad, el fog pusztulni. Így döntött amellett, hogy népével a nyugati rítusú 
keresztyén egyházhoz csatlakozik. Ha nem így tesz, ma egy teljesen más 
kultúránk lenne, vagy talán nem is léteznénk. 

Fia, aki a keresztségben az István nevet kapta tökéletesen vitte tovább 
apja örökségét. Ő volt az, aki több száz évre meghatározta közigazgatási 
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rendszerünket, majd egy évezredre az államformánkat, és azt, ami azóta sem 
változott, a kultúránkat. Két törvénykönyvében megtalálható volt például az 
egyházi személyek és javak védelme, az erőszakos cselekedetek elítélése, és a 
templomépítési kötelezettség. Az utódok előtt nem kis feladat állt. Meg kellett 
őrizniük azt az államot, amit István épített ki. I. László királyunk ezért döntött 
úgy, hogy emléket állít elődének, és 1083. augusztus 20-án szentté avattatta. 
Nem volt véletlen a dátumválasztás, hiszen I. István uralkodása idején augusztus 
15-én, Nagyboldog-asszony napján hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot. 
Ekkor tartották, az un. törvénynapokat, valamint 1038-ban pont augusztus 15-én 
vesztette életét.  I. István szentté avatása után a törvénynapok összehívását 
áttették augusztus 20-ra. Az évszázadok alatt egyre inkább elmélyült a magyar 
emberek szívében ezen ünnep jelentése. 1771-ben Mária Terézia elrendelte 
Szent István ünnepének megtartását, valamint rendelkezett arról, hogy a Szent 
Jobbot évente hat alkalommal lehessen közszemlére helyezni. Állami ünnepünk 
igazán a 20. század első felében nyerte el méltó helyét, amikor is ezen a napon 
tisztelegtek a trianoni békediktátum által elszakított magyarság előtt. 

De napjainkban az a legfontosabb kérdés, h mi hogyan tudjuk tovább 
vinni Szent István örökségét? Hiszen ez nemcsak országunk mindenkori 
vezetőinek felelőssége, hanem minden magyar emberé. 

De mielőtt mindenki válaszolna magában erre a kérdésre, had meséljek el 
egy személyes történetet……Néhány éve, amikor először jártam Erdélyben egy 
olyan dolgot tapasztaltam, amit azelőtt soha. Családoknál voltunk elszállásolva, 
és amikor megérkeztünk a szállásadónk, akivel addig sohasem találkoztam, 
odalépett hozzám, megölelt, és annyit mondott: „De jó, hogy itt vagy!” Ez a 
pillanat nem csak az emlékezetembe, hanem a szívembe is beégett. Vajon mi 
tudunk-e így magyarok lenni? Oda tudunk-e lépni a másik magyarhoz úgy, hogy 
nem akarunk neki ártani, nem akarjuk pocskondiázni, vagy nem nézzük már azt 
az első pillanatban, hogy hogyan is tudnánk őt megvezetni, vagy éppen 
érvényesíteni felette a saját akaratunkat? Valljuk be őszintén, olyan sokszor 
beleesünk ebbe a hibába….. De vajon Szent István azért építette ki ezt az 
államot, hogy mi ezer évvel később ne értékeljük, hogy tartozhatunk valahová? 
Nem hiszem.  

Nemzetünkhöz, és elődeinkhez méltón próbáljuk élni az életünket, 
tanuljunk a hibáikból, emlékezzünk és adjuk tovább a következő generációnak 
nagy tetteik történetét. 

Köszönöm, hogy meghallgattak! „ 
 

Második napirend: 
 

Bere Károly polgármester: Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 155/2011. (V. 26.)Kt. számú határozatával Bálint Józsefné 
részére, a város lakossága érdekében hosszabb időn át végzett tevékenysége, 
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valamint a füzesgyarmati református egyházközségben végzett kiemelkedő 
közösségi munkája elismeréseként, Pro Urbe kitüntető címet adományoz. 
Felkérem Ibrányi Éva alpolgármester asszonyt a kitüntetett méltatására.  
 

Ibrányi Éva alpolgármester: Bálint Józsefné, született Kiss Mária 1935. 
november 5-én született Gyulán. Gyermekéveit Gyulaváriban töltötte, 
középiskolai tanulmányait Gyulán végezte.  
1953 decembere óta él Füzesgyarmaton. 1953. január 21-től a szeghalmi Járási 
Tanácsnál dolgozott, majd a helyi Községi Tanácshoz került át 1957-ben, 
először adminisztrátorként, majd két év után anyakönyvvezető lett, mely feladat 
mellett ellátta még a hagyatéki és gyámügyi teendőket is.  
Munkája során igyekezett megfelelni a lakosságnak, embertársainak, 
környezetének, mindent megtett a településünk fejlődése érdekében.  
Munkatársaival, embertársaival mindig példaértékű volt a kapcsolata, 
magatartása.  
Több mint három évtizeden keresztül segítette a füzesgyarmati lakosok 
mindennapi életét. Lelkiismeretes munkájáért többször kapott kitüntetést.  
1957-ben kötött házasságot Bálint József füzesgyarmati lakossal. Két gyermeke 
született József és Mária. Életútját sok nehézség és megpróbáltatás keresztezte, 
de élete példa arra, hogyan kell a nehézséget elhordozni és a legnagyobb 
mélységből is újra felállni és tovább küzdeni.  
Lánya Marika, családjával édesanyjával él, és óvónőként dolgozik városunkban.  
Így a két unokának, Jánosnak és Annának az élete bearanyozza Marika néni 
mindennapját.  
A református egyházzal és a hittel a kapcsolata keresztelése óta él.  
12 éve a füzesgyarmati református egyházközösség vezető testületének, a 
presbitériumnak tagja, hat éve pedig az egyházközség gondnoka.  
Az elmúlt 12 évben sokat tett a gyülekezet közösségéért. A gyülekezet életének 
egyik legnehezebb időszakában, a lelkipásztor nélküli hónapokban is igyekezett 
összetartani a gyülekezete közösségét.  Az elmúlt hét esztendőben a 
lelkipásztorokkal sokat fáradozott azon, hogy a füzesgyarmati gyülekezet 
lelkileg, anyagilag megerősödjön és felzárkózzon a megye növekvő 
gyülekezetei közzé.  
Gondnokként döntéseivel nagymértékben támogatja a gyermek- és ifjúsági 
munka megélénkülését. A gyermek- és ifjúsági táborok, családi napok 
szervezésében jelentős szerepet vállal. A nehéz helyzetű embereket támogatja, 
ugyanakkor ő maga is sok embernek nyújt lelki és anyagi segítséget.  
Szívügyének tartja a város és a gyülekezet jó kapcsolatát. Ennek egyik 
megnyilvánulása, hogy a városi adventnek is ő az ötletadója.  
Bálint Józsefné azon polgárok közzé tartozik, akinek közösségépítő munkája 
nem hangos és látványos programokban, közszereplésben domborodik ki.  
Ő a csendes, a jó szándékú, a közösségépítő polgár példaképe, akinek a 
segítségére mindig lehet számítani.  
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A képviselő-testület a város lakossága érdekében hosszabb időn át végzett 
tevékenysége, valamint a füzesgyarmati református egyházközségben végzett 
kiemelkedő közösségi munkája elismeréseként Bálint Józsefné részére PRO 
URBE kitüntető címet adományoz. 
 

Bere Károly polgármester átadja a kitüntetést, az oklevelet és virágcsokrot 
Bálint Józsefnénak.   
 

Bálint Józsefné Pro Urbe kitüntetett: Köszöntöm a képviselő-testület 
tagjait, polgármester urat, alpolgármester asszonyt, a volt kollégáimat és 
Füzesgyarmat lakosságát. Meglepetés számomra ez a díj, mert soha nem vártam 
jutalmat a munkámért. De az utam vége felé haladva jóleső érzés, hogy vannak 
még akik gondolnak rám és számon tartanak. Ezúton köszönöm meg nekik. Még 
az aktív munkám során úgy éreztem, hogy megkaptam a füzesgyarmati emberek 
szeretetét, megbecsülését, a bizalmat, mert hittek a szavamnak, elfogadták amit 
mondtam és ennél nem is kell több. 58 éve, amikor Füzesgyarmatra kerültem a 
település befogadott, azóta itt élek, itt dolgoztam és úgy érzem teljesen 
füzesgyarmativá váltam. A munkaköröm olyan volt, hogy a füzesgyarmati 
családok mindennapjaiban ott voltam, hiszen mint anyakönyvvezető részese 
voltam az örömöknek és a bánatnak is: a születésnek, a házasságkötésnek, 
házassági évfordulóknak és a halálnak. A végzett munkámért a Családokért 
kitüntetést a megkaptam, amire nagyon büszke vagyok. A rászoruló családok 
életét próbáltam segíteni gyámügyesként a törvényi lehetőségeken belül, 
elsősorban a kiskorú gyermekeknek, akiket bármilyen sérelem ért. Egy 
félresiklott család életéből kiemelni a gyermeket, elhelyezni, vagy végső esetben 
örökbefogadást intézni még ma is megrendüléssel tudok rágondolni. 21. éve 
vagyok nyugdíjas, és most kavarognak az emlékeim között a szép és kedves 
emlékek, a keserű és fájdalmas problémás sorsok, de jó visszagondolni arra, 
hogy ebben az épületben, éppen ezen az emeleten, sőt ebben a teremben 
élhettem le az életem felét. Volt vezetőimre, munkatársaimra, a szép élményekre 
mindig szeretettel gondolok. Ezúton köszönöm meg a református egyház 
lelkészeinek, Baráth Jánosnak és Baráth Andreának  és a gyülekezet minden 
tagjának a szeretetét, a bizalmát, a kapott segítséget és azt is, hogy köztük 
lehetek. A megbízatásomat, a kapott feladatot erőm szerint igyekeztem 
teljesíteni és ha már rövid ideig is, de igyekszem ezután is segíteni. Köztudott, 
hogy lelkészeink máshol fognak szolgálatot teljesíteni, így el kell válnunk tőlük, 
ami nem lesz könnyű. A közösen töltött 7 év munkáját ezúton köszönöm nekik. 
Ha az életem újra kezdhetném, akkor sem tenném a dolgomat másként. 
Köszönöm még egyszer az elismerést, ezt a megtisztelő címet és, hogy 
meghallgattak. 

 
Baráth János református lelkipásztor: Marika néni szolgatársunk volt az 

elmúlt időszakban a szolgálatban és sok mindent átéltünk közösen. A földi 
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életben áldás nélkül nem sok mindenre megy az ember, ezért egy áldással 
szeretnénk megköszönni Marika néninek a sok szeretetet, és szolgálatot, amit 
együtt éltünk át. Valószínű, hogy a füzesgyarmatiak most látnak bennünket 
utoljára a televízió képernyőjén keresztül, ezért nekik is szól ez az áldás. Isten 
tegye áldottá és maradandóvá az életünkben és legyen útmutatás mindenkor. 

 
Baráth János és Baráth Andrea áldást énekel. 

 
Bere Károly polgármester: A református egyházat nagy veszteség éri 

azzal, hogy Baráth János és felesége elmegy a városból. Megköszönöm a hét évi 
munkájukat és sok boldogságot kívánok nekik az eljövendő években is. 
Remélem, hogy találkozunk még velük, hiszen Gyula nincs messze, főleg 
azoknak  a gyerekeknek a nevében is kívánom ezt, akik nagyon megszerették a 
házaspárt. A templomról szeretnék átadni egy kis emléket, hogy emlékezzenek 
ránk. 

 
Ibrányi Éva alpolgármester asszony Baráth Andreának adja át 

Füzesgyarmat címerét.  
 
Baráth János református lelkipásztor: Akik közel állnak hozzám már 

elmondtam, hogy amikor a szüleimet elveszítettem nem sírtam annyit, mint most 
ebben az időszakban. Köszönjük a füzesgyarmatiak és a gyülekezet szeretetét, 
azt, hogy a város ilyen szeretettel fogadott bennünket és otthonunkká vált 
Füzesgyarmat és a gyerekeinknek az is marad. Most egy másfajta feladat vár 
ránk, ahol talán nagyobb szükség van ránk. Most lehet egy ideig nem élhetünk 
Füzesgyarmaton, mert máshová kell mennünk, de tovább fog bennünk élni. 
Annyira szívünkbe zártuk a várost, hogy úgy tudunk csak elmenni, ha új szívet 
ad az Istenünk és a régi itt marad. Isten adjon nagyon sok áldást a füzesgyarmati 
emberekre, forduljanak bátran Isten felé, mert meg lehet tapasztalni, - aki 
valóban odaszánja az életét – Istennek a megtartó, erőt adó, vigasztaló szeretetét. 
Cáfolják meg amit mondani szoktak, hogy Füzesgyarmat Magyarország 
legateistább település közzé tartozik. Legyen a város a békesség helye, ahol 
nagyon sok istenfélő ember él. Azt kérem a füzesgyarmatiaktól, hogy akik 
utánunk érkeznek, őket is ilyen szeretettel fogadják, mert ők is szeretettel 
készülnek ide. A másik lelkipásztor nem élhet a mi árnyékunkban. Köszönünk 
szépen mindent. Isten áldja Füzesgyarmatot! 

 
 

Harmadik napirend  
 

Bere Károly polgármester: Ezek után a füzesgyarmati oktatási 
intézményben tanuló megyei, illetve országos szinten eredményesen szereplő 
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gyermekek és felkészítő tanáraik jutalmazására kerül sor. Felkérem Fehér László 
aljegyző urat, hogy közreműködjön a jutalmak átadásában. 
 

Fehér László aljegyző: Az önkormányzat képviselő-testülete a 151/2004-
es határozata értelmében, a füzesgyarmati oktatási intézményekben tanuló 
megyei, illetve országos szinten eredményesen szereplő gyermekeket és 
felkészítő tanáraikat jutalomban részesíti.  A Regenbogen országos német nyelvi 
verseny országos döntőjében elért 3. helyezésért, a Szolnok megyei Pedagógiai 
Intézet által szervezett országos német verseny megyei döntőjében elért 1. 
helyezésért, a Nyelvész országos verseny megyei döntőjén elért 1. helyezésért 
jutalomban részesül Földi László Zsolt, valamint felkészítő Földi Lászlóné és 
Földi László.  

Tvirling országos döntőn elért 1. helyezésért Túri Tudit, 2. helyezésért 
Novák Vivien és felkészítőjük Gál Ágnes jutalomban részesül. 

Diákolimpia kick-boksz országos döntőn light contact kadett 1, 37 kg-ban  
elért 2. helyezésért Fábián Rita, semi contact kadett, 1, 37 kg-ban elért 3. 
helyezésért Sági Zsolt, valamint a light contact kadett 2, 65 kg-ban elért 1. 
helyezésért  Poroszlai Ramóna, valamint felkészítőjük Gasparik Róbert és 
Fábián Mihály jutalomban részesül. 

Díjugratás verseny országos döntőjén kezdő kategóriában elért 3. 
helyezésért Kovács Réka és felkészítője Kovácsné Nagy Erzsébet jutalomban 
részesül. 

Bere Károly polgármester és Ibrányi Éva alpolgármester asszony gratulál 
és  átadja a tárgyjutalmakat.  
 

Ibrányi Éva alpolgármester: Annyira meghatódtunk a Baráth házaspár 
búcsúja miatt, hogy tiszteletes asszonynak elfelejtettük átadni a virágot, 
megkérem polgármester urat, hogy adja át. 
 
Negyedik napirend: 
 

Bere Károly polgármester: Megkérem Bere Katalin képviselő asszonyt, 
hogy ismertesse a Virágos városunkért pályázat díjazottjait és adja át az 
elismeréseket. 
 

Bere Katalin képviselő: A Virágos udvar pályázatunkat megújítottuk, 11 
év után eltértünk az eddigi gyakorlattól és nem a belső udvarokat 
versenyeztettük, hanem a házak előtti közterületet értékeltük, mivel eddig sok 
vád érte a pályázatot, hogy a belső kertek szépítése nem javítja a város 
összképét. Az önkormányzat biztosította a közterület szépítéséhez az egynyári 
virágokat. 10 fő jelentkezett a pályázatra, ami csalódást okozott, több 
jelentkezőre számítottunk. Négy tagú volt a zsűri, illetve akik az előkészítő 
munkában is részt vettek: Ibrányi Éva alpolgármester asszony, Pál Lajos, 
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Keblusek Béla és jómagam. A növényeket június 3-án adtuk át az igénylőknek, 
1200 egynyári virágot osztottunk ki, mindenki azonos fajtájú és számú növényt 
kapott és mindenki saját ízlése szerint alakíthatott ki virágágyásokat. Csak 
közterületet lehetett vele díszíteni. Július elején zsűriztük a kialakított 
előkerteket. El kell ismerni, hogy nem volt könnyű dolguk a pályázóknak, mert 
volt olyan, ahol betonkeménységű volt a kialakításra váró virágágyás. Aki a 
kerítésen belül palántálta el a virágokat, nem tudtuk figyelembe venni. A zsűri 
összességében csalódott volt, mivel kevés is volt a jelentkező és kreatívabb 
megvalósítást vártunk. Ettől függetlenül jövőre újra meg fogjuk hirdetni a 
pályázatot, bízva a nagyobb sikerben. Az értékelés a következő a zsűri részéről: 
oklevélben részesül Gyáni Bernadett Csokonai utcai lakos, Elek Magdolna, 
Lenin utcai lakos, Erdős Ferencné Rajk L. utcai lakos, Tőkés Miklós Mátyás 
utcai lakos, özv.Szabó Imréné Arany J. utcai lakos könyvjutalomban részesül, 
Eke Jánosné Kisfaludy utcai lakos szintén könyvjutalomban részesül, Sári 
Ferencné Vörösmarty utcai lakos könyvjutalomban részesül és a Demján Ilona 
által felajánlott festménnyel díjazzuk. Harmadik helyezett Túri Károly Klapka 
utcai lakos, aki tárgyjutalomban részesül, és Demján Ilona festményével 
díjazzuk. Második helyezett Bereczka Lajosné Kolozsvári utcai lakos, akit 
tárgyjutalommal és a Demján Ilona által felajánlott festménnyel díjazzuk. Első 
helyezett Szabó Imréné lett, aki a már eddig is virágos előkertet szépen 
kiegészítette az önkormányzat által biztosított növényekkel. Demján Ilona által 
felajánlott három festménnyel díjazzuk munkáját. Több éve ajánlja fel 
festményeit Demján Ilona, amit egy jelképes ajándékkal köszönünk meg neki. 
Bízom benne, hogy jövőre sikeresebb lesz a felhívás, mert többen fognak 
pályázni. 

 
Bere Károly polgármester: Gratulálok a díjazottaknak, reméljük jövőre 

sikeresebb lesz a pályázat. Az augusztus 20-ai ünnepség a katolikus kápolnában 
folytatódik tovább, amire mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm a megjelenést 
mindenkinek, az ünnepi ülést bezárom. Hallgassuk meg a Szózatot.  

 
Szózat 

 
 

K. m. f. 
 
 

 
  Bere Károly     Fehér László 
                   polgármester        aljegyző  
                                                              Botlik Tiborné jegyző távolléte miatt 
  
     


