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Várkonyi Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, külön köszönti Varga 
Zoltán önkormányzati miniszter urat, valamint a kitüntetésben részesülőket és  
hozzátartozóikat.  
Felkéri Varga Zoltán miniszter urat, hogy mondja el ünnepi gondolatait.  
 
Varga Zoltán önkormányzati miniszter: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Polgármester úr, kedves Füzesgyarmatiak! Örömmel köszöntöm Önöket 
Magyarország születésnapján, örülök, hogy együtt tölthetjük ezt a szép napot. 
Az államalapítás minden nép egyik legnagyobb történelmi cselekedete. A 
honfoglalás és a törzsi kalandozások után a magyarok ráébredtek, hogy 
dönteniük kell. Betagozódnak-e a Nyugat-európai államrendszerbe, vagy 
ragaszkodnak a magukkal hozott társadalmi, gazdasági és katonai szokásaikhoz, 
pogány hitvallásukhoz. A bölcs döntéshez bölcs személyiség is kellett. A 
Vajkból lett István megértette a kor üzenetét, vagyis, hogy mindent meg kell 
változtatnia: a társadalomszerveződést, az életmódot, az ország külső 
kapcsolatait. Első királyunk egyedülálló utat jelölt ki a magyarság számára. A 
nemzetiségi és törzsi szerveződéseket, a sztyeppéről hozott és a Kárpát-
medencében talált hagyományokat összeépítette a sajátos magyar, de nyugati 
szervezeti formába. A mondás, hogy tarts rendet és a rend is megtart téged, 
visszaigazolódott cselekedetében egész életművében. A korszerűség, 
európaiság, nemzeti függetlenség, tolerancia, nemzetiségek tiszteletben tartása, a 
legfontosabb Szentistváni elvek, amik ma is érvényesek, kívánatosak.  
Tisztelt Jelenlévők! Mint önkormányzati miniszter kötelességemnek érzem, 
hogy szóljak az önkormányzatiságról, annak hazai gyakorlatáról, ami az 
államiságon belül hatalmas pillére a demokráciának. A helyi autonómiára épülő 
igazgatás csirái a feudalizmusban és később a hazai államiság fejlődésében 
mindig is jelen voltak: a jobbágyközösségek, a közösségi birtokok igazgatása, a 
városi közös tulajdonosi igazgatás, a királyi, később a nemes vármegyék és az 
ország területi egységeinek megszervezésére. Ekkor még a modern értelemben 
vett önkormányzati közigazgatási nem létezett, csak a polgári állam fejlődése 
folyamán, a XIX. században kezdett kialakulni. Nyugat-Európában a helyi 
önkormányzati rendszerek fokozatosan épültek ki, évszázados tapasztalatokra 
építve. Ez a fejlődés biztosította, hogy azonos értékek mentén egy adott ország 
sajátosságait érvényesítve jött létre az egyedi szervezeti, működési, 
finanszírozási megoldásai. A közigazgatási funkciók fejlődésének motorja 
mindig is a lakossági közszolgáltatás egyre bővülő megszervezésének igénye 
volt. Ebben a folyamatban sajátos helyzetet örököltünk. A közigazgatási 
fejlődése szorosan összekapcsolódott a felemás társadalmi, államigazgatási 
viszonyokkal. A rendszerváltáskor a volt szocialista országokban nem állt 
rendelkezésre kellő tapasztalat, polgári állam, polgári értékrend, polgári 
közigazgatás nem létezett. Az adaptációt rövid idő alatt kellett elvégezni. 
Tapasztalatok hiányában, erős minta és értékválasztási kényszer közepette jöttek 
létre a demokratikus intézményeink, a helyi önkormányzati rendszereink is. A 
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legnagyobb hangsúlyt a demokratikus működésre, az autonómia 
megteremtésére, a túlhatalmat akadályozó garanciák kiépítésére helyezte a 
törvényalkotó. Ennek köszönhetően a gazdaságossági, hatékonysági és szakmai 
szempontokat a szükségesnél kisebb mértékben vette figyelembe. 1990-ben 
létrejött önkormányzati rendszerben – lélekszámtól függetlenül – valamennyi 
település választópolgára megkapta a helyi önkormányzás jogát. Így egy 
településcentrikus, nagy autonómiával rendelkező, széles felelősségű rendszeren 
alapuló rendszer jött létre. Ez magában hordozta az elaprózott településszerkezet 
és a széleskörű feladatrendszer között kialakult alapvető ellentmondásokat és ez 
később működési zavarokat is okozott. Történelmi érdem volt a rendszer 
alapjainak gyors kiépítése és működésének elkezdése. A helyi önkormányzatok 
tevékenysége nélkül elképzelhetetlen lett volna a demokratikus állam 
megszilárdulása, a helyi közszolgáltatások biztosítása. Ezt nem lehet elfelejteni 
ma sem, amikor a kivezető utat keressük a hatékonyabban működő szolgáltató, a 
közpénzekkel jobban gazdálkodó önkormányzati rendszer kifejlesztéséhez. A 
változás közös érdekünk és ezt senkinek nem lenne szabad elfelejteni. Az 
önkormányzati struktúra, működése, finanszírozása a 19 év tapasztalata alapján 
megérettek a változásra. Tenni kell, sürgősen. Adjanak ehhez erőt és jó példát 
Szent István államfői bölcsessége, örökérvényű és örök értékű történelmi 
cselekedetei.   
 
Várkonyi Imre polgármester: Köszönöm miniszter úrnak ünnepi gondolatait.  
Bejelentem, hogy államalapító Szent István ünnepe alkalmából a Magyar 
Köztársaság elnöke Károlyi Sándornénak a Kossuth Lajos Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat igazgatóhelyettesének, intézményvezető-helyettesének a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét adományozta. Megkérem Botlik Tiborné 
jegyzőt, hogy méltassa Julika munkásságát. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Károlyi Sándorné  Nagy Júlia,  1952. július 27-én 
született, 1970-ben kezdte el pályáját általános iskolai tanítóként, Vésztőn. A 
debreceni Tanítóképző 1974-ben történő elvégzésétől a füzesgyarmati általános 
iskola dolgozója. Két felsőfokú végzettséggel bíró gyermek édesanyja, három 
unoka szeretett nagymamája.  
Férje, Károlyi Sándor, aki az önkormányzat strandfürdő intézményének 
vezetőjeként ment nyugdíjba az otthon családi harmóniájával segítette életútját.   
Munkájában már a kezdetektől kitűnt a gyermekek iránt érzett 
elkötelezettségével, következetes szakmai tevékenységével. Mindig kiemelkedő 
szerepet kapott tanulóinak harmonikus, sokoldalú személyiségfejlesztése, 
melynek sikerességére a tőle kikerülő számtalan, kiváló tulajdonságokkal 
rendelkező diák is bizonyíték. A pozitív emberi értékek iránti elkötelezettsége 
iskolaigazgató-helyettesként is kitűnt, mely posztot 1987-től 2008-ig, 21 éven át 
töltött be. Szakmai munkáját korábban Miniszteri Dicséret kitüntetéssel ismerték 
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el. Az intézmény pedagógiai programja felelőseként, a minőségbiztosítás egyik 
irányítójaként nagyon sok maradandó gondolattal gazdagította szakterületét. 
Az eltelt 35 évben a füzesgyarmati gyerekek és a szülők által tisztelt és szeretett 
pedagógusként, az iskola alkalmazotti közösségének elismert irányítójaként, 
pedagógustársainak barátjaként, az ez idő alatt iskolát irányító három igazgató 
kiváló segítőjeként vívott ki magának komoly rangot városunkban.  
Ennek bizonyítékaként a füzesgyarmati állampolgárok már negyedik 
alkalommal választották meg városunk képviselő-testületének tagjává. Azóta az 
oktatási bizottság elnökeként is kiemelkedő szerepet tölt be városunk 
közéletében.  
Károlyi Sándorné az oktatás területén kifejtett kimagasló tevékenységéért, 
három és fél évtizedes magas szintű szakmai, vezetői munkájáért és közéleti-, 
civil-, társadalmi tevékenységéért méltó a Magyar Köztársasági  Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetésre. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Életem egyik legszebb napja volt, amikor tegnap 
ott lehettem a Julika kitüntetés átadásán. Egy füzesgyarmati embernek átvenni 
egy ilyen magas kitüntetést a nagy művészek, ismert emberek között nagy 
megtiszteltetés.  Julika rászolgált erre a kitüntetésre ezt tudom, hiszen sokáig 
dolgoztunk együtt pedagógusként, iskolavezetőként, képviselőként.  
A képviselő-testület és az iskola nevében átnyújtok egy díszoklevelet, valamint 
anyagi elismerést a kitüntetés mellé. 
 
Bere Károly alpolgármester: Nem mint alpolgármester, hanem mint egykori 
tanítvány gratulálok ezzel a virágcsokorral Julikának. 
 
Varga Zoltán önkormányzati miniszter: Gratulálok a kitüntetéshez és jó 
egészséget kívánok. 
 
Károlyi Sándorné képviselő, mint kitüntetett: „ Zavarva lelkem, mint a bomlott 
cimbalom, örül a szívem mégis sajog belé, hányja veti a hab. Miért e nagy 
jutalom? „ Kérdezte egykor Arany János és most kérdezem én is. Hallottam, 
hogy 35 év munkája az alapja ennek a jutalomnak. Ez nagy idő és ha végigfut az 
agyamon amit életem Füzesgyarmaton, akkor csak szépre és jóra emlékszem. Az 
embernek két család adatik az egyik amelyikbe beleszületett, a másik amelyiket  
maga választja, írta Szabó Magdolna. Én egy vésztői családba születtem, ahol 
arra neveltek a szüleim, hogy tisztességgel, becsülettel végezzem el a feladatot, 
amelyet elvállaltam. Megpróbáltam így élni. Amikor friss diplomásan 
Füzesgyarmatra kerültem és Károlyi Sándorral megalapítottuk a családunkat, - a 
választottat – és felneveltünk békességben, szeretetben két csodálatos kislányt, 
akik sikeresek és ma már a saját választott családjukban élnek. A család mellett  
végzett feladatokért kellett egy biztos családi háttér, egy béke, egy nyugalom 
szigete. Minden nőnek a magyar társadalomban sok szerepet kell 
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összeegyeztetni ahhoz, hogy teljesítsen. Teljesíteni kellett az anyai szerepet, 
eleget kellett tenni a feleség, a szerető gyermek szerepének idősödő szüleim 
felé. Teljesítenem kellett mint pedagógus, a főiskolán azt mondták, hogy a mi 
munkánkban nem lehet egy ezrelék selejt sem, nem lehet egyetlen elrontott élet. 
Megpróbáltam a munkámat így végezni és bízom benne, hogy a 
tanítványaimnak, akik emlékeznek rám, nem rontottam el az életüket. Mintegy 
21 éven keresztül vezető-helyettesként is dolgoztam, az is egy próbatétel volt, 
amikor olyan nagy tudású embereket kellett vezetni, akik egy, vagy több 
diplomával is rendelkeztek.  Eléjük kiállni csak úgy lehetett, amikor minden 
nyári szünet elején valamelyik főiskola továbbképzésén vettem részt, valamint 
már az augusztust úgy kezdtem, hogy felkészüljek a következő tanévre.  
A vállalt kötelesség, a képviselői munka – szerettem mindig az emberek között 
élni, de a füzesgyarmatiak között különösen jó volt, mert amikor 1974-ben 
idekerültem és az akkori igazgató bemutatott, mint új tanítót, azt tapasztaltam, 
hogy köszönnek az emberek, az idős bácsik kalapot emeltek. Ez nagy 
megtiszteltetés volt, úgy tudtam csak viszonozni, hogy tisztességgel, becsülettel 
dolgoztam ő értük is. Ezért vállaltam a képviselői feladatot és a negyedik 
ciklusban választottak meg képviselőnek. Mindenkinek köszönöm, hogy 
figyelemmel kísérte a munkámat és külön köszönöm Várkonyi Imre 
polgármester úrnak, aki felterjesztett a kitüntetésre. Köszönöm a méltatást és az 
elismerő szavakat és köszönöm, hogy itt élhetek Füzesgyarmaton. Köszönöm a 
figyelmet.  
 
(Várkonyi Imre polgármester megkéri Károlyi Sándornét, hogy a kamera felé is 
mutassa meg a kitüntetést, hogy a lakosok is láthassák.) 
 
Várkonyi Imre polgármester: A helyi rendeletünk értelmében nagy állami 
kitüntetések alkalmával Pro Urbe kitüntetést adományozhat a képviselő-testület. 
Az idén Pro Urbe kitüntetést vehet át Péli Sándorné. Megkérem a jegyző 
asszonyt Péli Sándorné méltatására.  

 
Botlik Tiborné jegyző: Péli Sándorné (Hradeczki Ilona) 1928. február 27-én 
született Füzesgyarmaton. Az elemi iskola 6. osztálya után egy évig gazdasági 
iskolába járt, majd magánúton két év alatt vizsgázott a polgári iskola négy 
osztályából. A háború után, 17 évesen került a Községházára. 1952-től 1955-ig 
Szeghalmon, a járási tanácsnál dolgozott, de gyermeke születésekor visszajött 
Füzesgyarrnatra a helyi tanácshoz, és itt dolgozott folyamatosan, egészen 
nyugdíjazásáig. Az igazgatásügyhöz kerülve először előadó lett, majd főelőadó, 
és végül igazgatásügyi csoportvezetőként ment nyugdíjba. Mindig megbecsült 
dolgozó volt, munkáját többször jutalmazták kitüntetéssel, többek között 
megkapta a Munka Érdemrend ezüst fokozatát. Ez abban az időben komoly 
elismerésnek számított. 
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A hivatalban eltöltött 38 év alatt sok füzesgyarmati lakos ügyes-bajos dolgát 
intézte. Sokan őt keresték problémájukkal, mert ha nem is hozzá tartozott egy-
egy ügy, sokszor maga ment a másik csoporthoz elintézni a dolgot, nem 
küldözgette irodáról irodára ügyfeleit. Sokan fordultak hozzá bizalommal, 
tudták, ha ő veszi kézbe ügyeiket, azt el is intézi. Nyugdíjba vonulása csak a 
munkakörtől való megválást jelentette, mert még hosszú évekig dolgozott dr. 
Gálfy Kálmán ügyvéd mellett, később más ügyvédeket is kisegített megbízható 
munkájával. Így járatos lett jogi ügyekben is, ami széles körű ügyintézési 
tapasztalatát növelte, ő pedig tudásával a lakosságot segítette. 
Mind aktív, mind nyugdíjas éveiben köztiszteletben állt, a lakosok azt érezték, 
semmi nem fontosabb annál, mint problémájuk megoldása, ügyeik elintézése. 
Fel nem tehet sorolni, hányan, milyen üggyel keresték fel sokszor otthonában, és 
ő önzetlenül, anyagi elismerés nélkül vállalta a segítséget, vagy intézte is, amit 
kellett. Kérelmeket, nyugdíjat, adóbevallást, kárpótlást, adásvételi ügyeket. 
Segített a jog útvesztőiben eligazodni, vagy a nehézkes hivatalos, vagy jogi 
nyelvezetet értelmezni, az egyszerű emberek nyelvén megfogalmazni. Még 
napjainkban is adódik, hogy hozzá fordulnak, tőle várnak segítséget a hivatalos 
ügyekben kevésbé járatos emberek. És ő segít, útbaigazít, ahogy tette azt egész  
életében. Mert ez az élete, ezt szereti csinálni, ez élteti igazán. 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Péli Sándorné részére a 
város társadalmi életének fejlődése területén, a lakosság érdekében hosszabb 
időn át kifejtett tevékenységéért, PRO URBE kitüntetést adományoz. 
Felkérem polgármester urat a kitüntetés átadására. 
 
Várkonyi Imre polgármester átadja a kitüntetést Péli Sándornénak. Nagy 
megtiszteltetés, hogy átadhatom ezt a kitüntetést. Közel 30 éve, amióta 
Füzesgyarmaton lakom csak elismeréssel szóltak Muci néniről, mert olyan sok 
embernek segített, maximálisan megérdemli ezt a kitüntetést. Példaértékű az a 
munka is, amit a katolikus hitközösségben végez az emberi lelkek érdekében.  
Gratulálok a kitüntetéshez. 
 
Bere Károly alpolgármester gratulál, jó egészséget kíván és virágcsokrot nyújt 
át Péli Sándornénak.  
 
Péli Sándorné kitüntetett: Megköszönöm a képviselő-testületnek a kitüntetést, 
valamint azoknak a füzesgyarmatiaknak, akik ehhez hozzájárultak. Ígérem, hogy 
ha az egészségem engedi, a jövőben is segítek a hozzám fordulóknak, ahogy 
eddig is nyugdíjba vonulásom óta. Szinte nincs olyan hét, hogy valaki ne kérjen 
segítséget, vagyoni ügyben, vagy más miatt és igyekszem megmagyarázni 
érthetően. 
 
Varga Zoltán önkormányzati miniszter gratulál Péli Sándornénak. 
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Várkonyi Imre polgármester:  A képviselő-testület Pro Urbe kitüntetést 
adományozott Diviki Péternek. Megkérem a jegyző asszonyt a kitüntetett 
méltatására. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Diviki Péter 1925. június 28-án született. Kilencen 
voltak testvérek, közülük hatan nőttek fel. Diviki Péter pék lett, szakmai 
tanulmányait érettségivel és technikummal egészítette ki.  
1943-ban kezdett pékként dolgozni Szeghalmon. 1944-ben leventeként 
munkaszolgálatos lett, és még abban az évben ősszel Szolnok környékéről került 
haza, Füzesgyarmatra.  
1945-től Szeghalmon dolgozott, 1949-ben a jegyző érte ment, hazahívta. 1950-
ben, maszek pékként kezdett itthon, a nehéz időkben, amikor nem volt biztosítva 
az ellátás. 1951 őszén bekövetkezett az államosítás, és létrejött a szövetkezeti 
pékség, amely két pékséget jelentett, zsidó pékséget, piaci pékséget egy-egy 
fővel.  
1952-ben három hónapig tartalékos katonaként teljesített szolgálatot. Egyébként 
folyamatosan Füzesgyarmaton dolgozott. Pékként gondoskodott a 
kenyérellátásról, majd 1967-től 1975-ig a kenyérboltban volt. 1975-től 1985-ig a 
termelőszövetkezet tejboltjában szolgálta szülőfaluja közösségét. Mindig 
tiszteletteljes előzékenységgel, udvariassággal fordult valamennyi vevőjéhez a 
lakosok  felé. 1985-ben, 48 év munkában töltött idő után vonult nyugdíjba.  
1955-ven házasságot kötött Barna Piroskával, aki  1952-től Füzesgyarmaton az 
akkor időszakosan – 6 hónapon át – működő bölcsőde vezetője volt, majd 
pénztárosként dolgozott a helyi tüzépen, majd körzeti nővér és házi betegápoló 
lett. A gyermekek miatt munkáját megszakította, mindennapjait a család ellátása 
töltötte ki: gyermekei mellett az idős családtagokról gondoskodott. Később még 
16 évet a Keverőben dolgozott könyvelőként. Két gyermekük van: László 
erdésztechnikus és István, út-vasútmérnök, akiket példásan neveltek. Családi 
életük, a család összetartása, értékrendjük példa értékű. Máig szorgalmas 
munkával töltik hétköznapjaikat, jó kedéllyel, humorral, együtt oldják meg a 
nehézségeket.  
Mindketten tagjai a Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Körének, 
melynek rendezvényein legtöbbször gyermekeik, unokáik körében jelennek 
meg. Diviki Péter családjával Füzesgyarmat közössége előtt élték életüket, 
Füzesgyarmat közösségéért, a füzesgyarmati emberek mindennapjaiért 
dolgozott. Aktív munkájuk folyamán, és azóta is mindennapjaikat áthatja az 
emberek szeretete, tisztelete. Emberségükért őket is tisztelik, megbecsülik, s a 
mai napig tisztelik, megbecsülik a füzesgyarmatiak. Sokan ismerik őket, és 
sokak számára lehetnek példaképek ezek az egyszerű, dolgos, tisztességes 
emberek.  
Az önkormányzat képviselő-testülete Diviki Péter részére testülete a város 
társadalmi életének fejlődése területén, a lakosság érdekében hosszabb időn át 
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kifejtett tevékenységéért, PRO URBE kitüntetést adományoz. Felkérem 
polgármester urat a kitüntetés átadására. 
 
Várkonyi Imre polgármester megkéri a Diviki házaspárt, hogy fáradjanak ki a 
kitüntetés átadására.  
Az 5 évtizedes munka és az a gondoskodás, amit az emberek érezhettek… 
hallottam olya anekdotát, hogy amikor nagyon rossz volt a kenyérellátás juttatott 
azoknak is akiknek nem járt volna. A kenyér nagyon fontos volt mindig az 
emberek életében, nem véletlen az a mondás, hogy ha kenyere van, mindene 
van. Péter bácsi törekedett arra, hogy a mindennapi kenyere meglegyen 
mindenkinek. Amit most köszönünk meg és jó egészséget kívánunk.  
 
Bere Károly alpolgármester virágcsokrot ad át Diviki Péternének és gratulál 
Diviki Péternek. 
 
Varga Zoltán önkormányzati miniszter gratulál a kitüntetéshez. 
 
Diviki Péter:  Megköszönöm a kitüntetést a képviselő-testületnek, valamint a 
családomnak a lehetőséget, hogy biztosították a családi hátteret a munkámhoz. 
Megértés volt mindig házon belül a nehéz években is és megvan a mai napig is. 
Külön megköszönöm feleségemnek a sok munkát, amit értem tett a nehéz 
időkben és a mai napig is. 
 
Diviki Péterné: Csak tettem a kötelességem, köszönöm mindenkinek a 
kitüntetést.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Ezek után a képviselő-testület határozatának 
megfelelően a füzesgyarmati oktatási intézményben tanuló megyei, illetve 
országos szinten eredményesen szereplő gyermekek és felkészítő tanáraik 
jutalmazására kerül sor. Felkéri Fehér László aljegyzőt, hogy ismertesse a 
jutalomban részesülő tanulók és felkészítő tanáruk névsorát. Alpolgármester 
úrral pedig közösen átadjuk az okleveleket és jutalmakat.  
 
Fehér László aljegyző: A képviselő-testület a 151/2004. számú határozata 
értelmében a Füzesgyarmat oktatási intézményében tanuló megyei és országos 
versenyen kiemelkedő eredményt elért tanulóknak és felkészítő tanáraiknak 
jutalmat adományoz.  
Német tesztverseny országos döntő 2. helyezésért jutalomban részesül Földi 
László, 6/A. osztályos tanuló, felkészítő tanára Várkonyiné Csáforda Éva. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva: Földi László kollégámnak, aki ifj. Földi László 
édesapja, nagyon sok munkája van abban, hogy Lacika eljutott idáig és ezért 
szeretném az elismerés minden oldalát megosztani vele.  
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Fehér László: Arany János magyarverseny országos döntőjén elért 3. 
helyezéséért jutalomban részesül Földi László, 6.osztályos tanuló, felkészítő 
tanára Földi Lászlóné.   
Hermann Ottó országos természetismeret verseny döntőjén elért országos 3. 
helyezésért jutalomban részesül Földi László, felkészítő tanára Gorgyánné Nagy 
Annamária.  
A Hermann Ottó országos természetismeret verseny országos döntőjén elért  6. 
helyezésért jutalomban részesül Kádár Szilárd, felkészítő tanára Gorgyánné 
Nagy Annamária. 
Nyelvész országos verseny megyei döntő 1. helyezéséért jutalomban részesül 
Földi László, felkészítő tanára Károlyi Sándorné.  
Országos német szóbeli verseny megyei döntő 3. helyezésért jutalomban 
részesül Földi László, felkészítő tanára Várkonyiné Csáforda Éva. 
Diákolimpia megyei versenyen IV: korcsoportos lány labdarúgó csapatersenyen 
elért 1. helyezésért jutalomban részesül. Kérem Bíró Nóra csapatkapitányt, hogy 
vegye át az elismerést. A csapat tagjai: Bak Ibolya, Fábián Fruzsina, Hegyesi 
Edina, Hőgye Emese, Jónás Boglárka, Kovács Janka, Kiss Enikő, Herczeg 
Szabina, Nemes Zsuzsanna, Vágó Bernadett. Felkészítő tanár Kovács Gábor.  
Diákolimpia megyei versenyen  fiú kislabdahajítás egyéniben elért 3. 
helyezésért jutalomban részesül Nagy Zoltán 8/A osztályos tanuló, felkészítő 
tanára Bánfi Attila.  
Twirling felmenő rendszerű országos verseny junior C korcsoportjában országos 
2. helyezett Kiss Ildikó, 8/A. osztályos tanuló. Ugyanezen versenyen elért 5. 
helyezésért jutalomban részesül Túri Judit 6/C.osztályos tanuló.  
Twirling felmenő rendszerű  regionális verseny junior Alap I. korcsoportjában  
1. helyezésért jutalomban részesül Pálfi Liza 6/A. osztályos tanuló. 
Twirling felmenő rendszerű verseny kadett előkészítő II. korcsoportjában  
regionális  1. helyezésért jutalomban részesül Oláh Panna 2/C osztályos tanuló. 
Twirling felmenő rendszerű verseny  kadett Alap I. korcsoportjában 1. 
helyezésért jutalomban részesül Novák Vivien, 4/C. osztályos tanuló. 
A children előkészítő I. korcsoportjában regionális 3. helyezésért jutalomban 
részesül Csák Boglárka 1/B. osztályos tanuló.  
Felkészítő tanárok voltak Macskinné Pór Erzsébet, Csákné Vincze Gabriella és 
Gál Ágnes. Gratulálunk a gyermeknek és a felkészítő tanáraiknak. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A következő díjátadás előtt rövid technikai 
szünetet tartunk. Megköszönöm miniszter úr jelenlétét, mivel Szeghalmon is 
ünnepi ülésen vesz részt, a továbbiakban nem tud részt venni az ülésünkön.  
 
Szünet 
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Várkonyi Imre polgármester: Az ünnepi ülésen a Virágos udvar 2009. pályázat 
eredményhirdetése következik, melynek a szülőanyja Bere Katalin képviselő 
asszony. Átadom a szót a képviselő asszonynak. 
 
Bere Katalin képviselő: Köszöntöm az ünnepi testületi ülés valamennyi 
résztvevőjét. Külön köszöntöm a Virágos Udvar pályázat ez évi díjazottait. 
Ebben az évben 10 éves lett a Virágos udvar pályázat. A verseny létrehozását 
egy Vidék Parlamentje rendezvényen való részvételemen kapott ötlet alapozta 
meg. Ott alkalmam volt Ceglédbercel és Csemő községek hasonló szándékú, de 
más rendszerben működő környezetszépítő kezdeményezését megtekinteni. Itt, a 
helyi önkormányzatnál örömmel fogadták az elképzelést, az Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottság égisze alatt, azóta is minden évben megrendezésre kerül a 
verseny. Ebben az évben készítettünk a jubileumra egy kiállítást, amit az elmúlt 
tíz év fotóiból állítottunk össze. A kiállítás megnyitására az ünnepi testületi ülés 
után a művelődési házban kerül sor. 
Hogy mi is volt a célja a pályázat létrehozásának? Szebbé tenni városunk házait, 
kertjeit, ezáltal utcáit, élhetőbbé tenni, szemet gyönyörködtetővé tenni szűkebb 
környezetünket.  
Az önkormányzat településszépítő tevékenységének nap mint nap szemtanúi 
lehetünk. Gyönyörű virágágyások, parkrészletek tanúskodnak erről. Az éves 
költségvetésekben mindig szán a település erre a célra anyagi forrást, amely 
ugyan pénzben nem kifejezhető értéket teremt, de az itt élők és ide érkezők 
szívét melengeti meg.    
Ebben az évben szakítottunk az eddigi hagyománnyal, nem kértük azt, hogy 
pályázzanak a versengeni kívánók. Idén csak azt az utcarészletet értékeltük, 
amely mindenki számára látható, nem mentünk be a portákra, most valóban csak 
a településszépítő eredményt vettük figyelembe. Ezért fordulhat elő most, hogy 
aki már nyert korábbi években, az esetleg most nem került be a díjazottak közé, 
mivel csak a ház előtti utcafrontot díjaztuk. Mi magunk, a zsűri tagjai nagyobb 
munkát vállaltunk fel ezzel, mert Füzesgyarmat valamennyi utcáját végigjártuk. 
Idén háromtagú volt a bíráló bizottság, Keblusek Béla, Pál Lajos és jómagam 
értékeltünk. Többször végigjártuk az utcákat, sokat tanakodtunk. Arra 
gondoltunk, hogy az idei évben is vásárlási utalvánnyal, oklevéllel, és könyv 
átadásával díjazzuk a kertek tulajdonosait. Demján Ilona festőművésznő 5 db 
festményt ajánlott fel, az első három helyezettnek, és két különdíjas kert 
tulajdonosának. Szerettük volna, ha a felajánlott díjakat Ő adja át, sajnos minden 
évben ebben az időben megrendezésre kerülő táborozása miatt nem tudott ennek 
a felkérésnek eleget tenni. A felajánló szavait idézem: „Egy kert, kertrészlet 
kialakításakor valami szépet, szemet gyönyörködtetőt alkot az ember, és a 
festményeken is a szép környezet, világ tárul elénk az alkotó keze nyomán.” 
Ezért is méltó és értékes ajándékokat adhatunk át, amit köszönünk Demján 
Ilonának.  
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Idén két különdíj odaítéléséről döntöttünk. Az egyik különdíjas kert az épített, 
tervezett, mediterrán kert különdíját nyerte el.  
A modern kertépítés míves példája ez a kert, amely a lakóépülettel teljes 
egységet alkot. A különdíj nyertese Pozojevich Miklós, a Botond utcán 
kialakított csodaszép kertjével. Vásárlási utalvánnyal, Demján Ilona 
festményével és oklevéllel gratulálunk kertépítésbe fektetett munkájukhoz. 
A másik különdíj a régi értékek megőrzéséért, a hagyományok ápolásáért lett 
odaítélve. Halász Sándor Kossuth utcai portáját különdíjjal jutalmazta a zsűri.  
A harmadik díjat özv. Gál Imréné Dobó utcai kertjével nyerte meg. Sövény 
buxus, kecskerágók, szivarfák, de virágos növények is díszítik a ház elejét. 
Gratulálunk a festményhez, vásárlási utalványhoz, és az oklevélhez. 
Második díjat nyert Szabó István, Mikes utcán kialakított kertjével. Ecetfa, 
díszfű ékesíti az előkertet, a kerítésként funkcionáló japán borbolya természetes 
térelválasztóként működik.  
A Virágos Udvar 2009. pályázat nyertese  Szabó Jánosné Kont utcai portájával 
lett. Hangulatos előkertjében harmóniában él egymás mellett a rózsa, 
árnyékliliom, de örökzöld is jelen van, fenyő, buxus is zöldell. Ebben az évben 
Ők nyerték meg az első díjhoz járó táblát is. Gratulálunk nem hivalkodó, 
egyszerű, kellemes portájuk kialakításához. 
Vásárlási utalvánnyal, könyvvel és oklevéllel még 19 kertet díjaztunk az idén. 
Lázár Lajosné Kossuth utcai kertjéhez gratulálunk. Szépen nyírott fű, rendezett 
rózsaágyás, tuja teszi szebbé környezetünket. 
Szőke Mihály Kossuth utcai előkertje minden évben gyönyörű egynyári és évelő 
növényekkel van díszítve.  
Mogyorósi Imre előkertje a Strandkörnyék egyik legszebb portája, sziklakertje, 
szépen nyírott füve odavonzza a tekinteteket. 
Hangya Józsefné kertje  a Balogh Jánosné kertjével szomszédságban mindig üde 
színfoltja a Kossuth utcának. Mindkét kert tulajdonosát díjazzuk, köszönjük 
ezzel kertkialakításba fektetett energiájukat. 
Pozsonyi Lajosné a kezdeti Virágos Udvaros pályázatokon többször is 
eredményesen szerepelt, a portája elejét is szépen alakítja, ezért utalvánnyal, 
oklevéllel, és könyvvel értékeljük munkájukat. 
Az Ady Endre utcán két kertet is kiemeltünk. Az egyik Szőke Jánosné tulajdona,  
Hangulatos előkertjéhez gratulálunk. 
A másik az Ady Endre utca 30. szám alatti porta Földi Imréné kertje. A szép 
utcafrontot szintén könyvvel, oklevéllel, vásárlási utalvánnyal értékeljük. 
Nagy Imréné Kolozsvári utcai kertje nagyon sok petúniával díszített.  
Muntyán Józsefné,  Juliska néni kertje minden évben virágoktól pompázik. Idén 
is rengeteg színes növénnyel díszítette kertjét. Makainé Csordás Katalin 
előkertjét gazdag növényválaszték jellemzi. Kertépítését ajándékokkal díjaztuk. 
Szabó Imréné előkertje a Mátyás utcán sok kertkialakításba fektetett munkáról 
tanúskodik. A Mátyás utcán még egy kertet díjaztunk, a Homoki Jánosné 
portáját. Gergely Sándorné külterületi kertje idén is sok színpompás virágtól 
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díszlik. Varga Sándorné  Zrínyi utcai előkertjét is értékelésre alkalmasnak ítélte 
meg a zsűri. Nagy Istvánné Csokonai utcai kertjét utalvánnyal, oklevéllel, és 
könyvvel jutalmazzuk. 
Egeresi István házát szép környezet övezi, egységet alkot a házzal, harmonikus 
kertkialakításukhoz gratulálunk. Lakatos Pista bácsi Batthyány utcai előkertjét 
mindig precíz, alapos munkával tartja rendben. Végül, de nem utolsó sorban, 
Bali Istvánné kertjéhez gratulálunk, további lelkesedést kívánva a 
kertkialakításhoz. 
Mivel tízéves jubileumhoz értünk, szeretném megköszönni mindazoknak, akik 
nélkül nem jöhetett volna létre egyetlen évben sem a pályázat.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Bere Katalin nélkül nem jött volna létre ez a 
pályázat, mivel ő volt, aki ezt kezdeményezte, évek óta – váltott zsűritagokkal – 
értékeli a szép kerteket, akik érdemesek arra, hogy díjazzák. Az egész pályázat 
arról szól, hogy ösztönözzük a lakosokat arra, hogy minél szebbé alakítsák 
környezetüket. Ebben elévülhetetlen érdeme van Bere Katalin képviselő 
asszonynak. A 10. éves pályázat alkalmából, a füzesgyarmati címerrel ellátott 
dísztányérral köszönöm meg a sok munkát.  
 
Bere Katalin képviselő: Az elmúlt esztendőkben több segítőtársam is akadt, akik 
zsűritagként részt vettek a lebonyolításban. Ők társadalmi munka keretében 
végezték áldozatos munkájukat. Így ehhez az évfordulóhoz méltó módon egy 
erre a célra készített ajándékkal kedveskedünk nekik. Megkérem elsőként 
Tóthné Lovász Ilonát, vegye át polgármester úrtól a tányért. (nincs itt, de 
átadjuk neki) Nemesné Kiss Ildikó több éven keresztül segítette munkánkat, 
köszönjük neki is. (ő sincs itt) Hegyesi Jánosné, Kati majd minden évben részt 
vett az értékelésben. Köszönjük a több éves munkáját. (Jelezte, hogy nem tud 
eljönni.) Az első 7 évben igen jelentős szerepet töltött be Jambricska Katalin, 
ötleteivel gazdagította a verseny értékelését. Sajnos, Ő már nem lehet közöttünk, 
de tevékeny munkája nem merült feledésbe. Nagy Endréné egy évben tartott kis 
csapatunkkal, neki is köszönjük közreműködését. Keblusek Béla már több évben 
is részt vett a zsűrizésben, pozitív hozzáállását, segítő szándékát, hasznos ötleteit 
ezúton köszönjük meg. Pál Lajos oszlopos tagja ennek a csapatnak. Ő tíz éve 
minden évben szépérzékével, fotóival, más településeken szerzett 
tapasztalataival segítette a versenyek lebonyolítását. Végül, de nem utolsó 
sorban szeretnék a polgármester úrnak átnyújtani egy ajándékot, hogy egyik 
irodában kihelyezve álljon emlékeztetőül a 10 éve hagyományt teremtő Virágos 
Udvar pályázat emléktárgya.  
Ezzel az idei év értékelésének végéhez értünk. Reméljük, hogy a további 
években is kedvüket lelik a környezetük szépítésében, ehhez mindenkinek 
örömteli kertészkedést kívánok!  
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Várkonyi Imre polgármester: Köszönöm Bere Katalinnak és csapatának a 
munkáját. Nézzük meg a kivetítőn a kerteket. Valamint a művelődési ház 
kistermében a 10 év anyagából készült kiállítást.  
Az ünnepi ülést sajnos egy prózai dologgal meg kell szakítanom, mivel a 
szennyvízcsatorna-hálózat 2. körös pályázatával kapcsolatban testületi 
határozatokra lesz szükség, ezért a jövő héten egy rendkívüli testületi ülést kell 
tartanunk. A többségnek melyik nap lenne jó, javaslom a kedd, 5 órát, vagy 
szerdát. Hétfőn ülésezik a közbeszerzési bizottság fél 5-kor és 5 órakor lehetne a 
testületi, ha nem jó a kedd, szerda. Mivel a többségnek jó a hétfő, ezért hétfőn 
17 órára összehívom a képviselő-testületi ülést.  
 
Bere Károly alpolgármester: Van rá lehetőség, hogy a pályázatíró cégtől valaki 
itt legyen? 
 
Várkonyi Imre polgármester: Ezt nem a pályázatíró cég, hanem az OTP kéri. Ha 
hétfőn lesz az ülés, akkor nehéz lesz megoldani, hogy értesítsük őket időben. 
Ha nem tudunk dönteni, majd megismételjük.  
Visszatérve az ünneplésre megköszönöm mindenkinek a megjelenést, ismét 
gratulálunk a kitüntetetteknek, díjazottaknak. A Szózat meghallgatásával zárom 
az ünnepi ülést. 
 
Szózat 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
  Várkonyi Imre     Botlik Tiborné 

 polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


