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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2010. augusztus 20-án, a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

Ü N N E P I    Ü L É S É R Ő L 
 
Jelen vannak:     Bere Károly alpolgármester, Antal Ágnes képviselő, Bere 

Katalin képviselő, Furkó Sándor képviselő, Herczegné Fehér 
Mónika képviselő, Ibrányi Éva képviselő, Károlyi Sándorné 
képviselő, Laskai András képviselő, Mészáros Zoltán 
képviselő, Vida Imre képviselő, 

Hiányzik:  Várkonyi Imre polgármester, Bakonyi Lajosné képviselő, 
Bischof Éva képviselő, Koncz Imre képviselő 

 
Állandó meghívott: Botlik Tiborné jegyző, Fehér László aljegyző, Sándor 

Gyuláné pénzügyi irodavezető, Homoki Imréné szociális 
csoportvezető, Csák István műszaki csoportvezető, Földi 
Mihály oktatási biz. tagja, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 
szociális bizottság tagja, Ökrösné Baranyai Klára szociális 
bizottság tagja, Szabó Lászlóné tagintézményvezető,  

 
Napirendhez meghívottak: Boros Magdolna PRO URBE kitüntetett édesanyja és 

édesapja, Boros József és Boros Józsefné, 
 Virágos Udvar 2010. pályázat díjazottjai: Kiss Jánosné, 

Galambos Katalin, Homoki Istvánné, Kiss Istvánné, Kovács 
Ildikó, Madar Istvánné, Muntyán Józsefné, Nagy Imréné, 
Szabó Imréné, Szabó Istvánné, 

 Oktatási intézményben tanuló megyei, illetve országos 
szinten eredményesen szereplő gyermekek és felkészítő 
tanáraik: Földi László, Kovács Réka, Novák Vivien, Túri 
Judit, Fábián Ilona Rita, Kiss Ramóna, Bánsághy Szilveszter, 
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Fekete Gábor, Szokol István, Földi Lászlóné, Gorgyánné 
Nagy Annamária, Kovács Gábor, Földi László,  

 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné  
 
HIMNUSZ 
 
Bere Károly alpolgármester: Köszöntöm az ünnepi ülésen megjelenteket. 
Polgármester úr betegsége miatt a mai ülést én fogom vezetni, ezúton kívánok 
neki jobbulást. A napirendekben egy kis változás lesz, mert felkértem Antal 
Ágnest, hogy szavalja el Reményik Sándor egyik versét, illetve az ünnepi 
köszöntő után Balogh Kálmán fog énekelni, majd a Pro Urbe kitüntetés 
átadására kerül sor, valamint a füzesgyarmati oktatási intézményben tanuló 
megyei, illetve országos szinten eredményesen szereplő gyermekek és felkészítő 
tanáraik jutalmazására, utolsó napirend pedig a  „Virágos Udvar 2010” pályázat 
díjkiosztása. A képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom. Felkérem 
Antal Ágnest a szavalatra. 
 
Antal Ágnes  Reményik Sándor: Eredj ha tudsz című versét szavalja el. 
 
Bere Károly  alpolgármester: „Tisztelt Képviselő-testület, kedves meghívottak! 
Augusztus 20-a Magyarország egyik legszebb és legnagyobb ünnepe! Ezen a 
napon emlékezünk meg arra, hogy ősapáink kalandozó hadjáratai után egy 
egységes nemzetté szerveződtünk. Szent István királyunk megalapította a 
kereszténység felvételével az új Magyar Államot. De az új kenyeret is ma 
ünnepeljük, hiszen a mai nap az aratás végével is egybeesik itt nálunk az 
Alföldön ez is egy fontos ünnep. Már Krisztus előtti időkben megünnepelték az 
aratás befejezését, melyben kifejezték az örömet, ha gazdag termést takaríthattak 
be. A jó termés eloszlatta a gondot, hogy egész éve legyen kenyér, mely az 
ember legfontosabb tápláléka. Jézus korában a kenyér a étkezések fő eledele 
volt, minden mást csak kiegészítésként fogyasztottak. Amíg a kovász a lelki 
átalakulás, a megtérés szimbóluma, a kereszténység kenyere az Istenfiú 
önfeláldozását jelzi. Sok népszokás őrzi a kenyér tiszteletét, az áldott 
mindennapi kenyér kifejezés nem csak egy puszta szólásmód. A kenyérre az 
első megszegéskor késsel keresztet rajzolnak az áldás jeleként, és egyes 
hagyományok szerint a magokból kenyérré változás szimbolizálja az 
újjászületést. A kenyér a magyar ember számára mindig is az életet, a 
megélhetést, az otthont jeleztette. Azzal ahogyan nemzetiszín szalaggal átkötött 
kenyérrel ünnepelünk, kifejezzük, hogy a haza és az élet összekapcsolódik. 
Augusztus 20-án I. István királyunkra is emlékezünk, hiszen 1083. augusztus 
20-án szentté avatták és ő lett Magyarország védőszentje. 1991-től Államalapító 
Szent István napjaként ismét hivatalos állami és egyházi ünnep lett. A 
történelemből mindannyian megtanulhattuk, hogy Vajk – aki a keresztség 
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szerint az István nevet kapta – volt a magyar nép utolsó fejedelme és egyben a 
legelső királya is. Édesapjától, Géza fejedelemtől vette át a magyar nép 
vezetését 997-ben, és 1001-ben, újév napján II. Szilveszter pápa által király lett.  
A magyar államalapítás egyik legfontosabb mozzanata volt a megkoronázása. 
Ezt követően folytatta az egységes ország kialakítását. 1003-ban meghódította 
Erdélyt, majd legyőzte a Temes vidék urát, Ajtonyt. 
Miután István befejezte a régi rend lerombolásának apjától rámaradt részét, az 
ország átalakításához látott. A legfontosabb tennivalók a földesúri jogok szilárd 
rendjének megteremtése és a világi, valamint egyházi kormányzás 
intézményrendszerének megalapozása volt. Az egyházszervezés egyaránt 
szerepelt. Az új valláshoz, az új szokásokhoz, erkölcsi normákhoz, az új 
életmódhoz való  lassú alkalmazkodás évei következtek. 
István király a siker érdekében bencés apátságokat alapított. Esztergomban, 
Kalocsán érsekséget, több helyütt pedig püspökséget szervezett. Az 
egyházszervezettel párhuzamosan megjelentek az első kolostorok is. István 
királyt a kereszténység  nyugati, római formája juttatta diadalra, anélkül, hogy  a 
keleti bizánci kereszténység hatását  erőszakosan fölszámolta volna. Szintén 
jelentős változást hozott a tulajdonviszonyok rendszerében is. A megyerendszert 
István király szláv közvetítéssel vette át. Maga a megye szó is szláv eredetű, 
határt jelent, vagyis a megye középpontjában áll vár határát, uralmi körzetét. A 
megyenevek egy része szláv, más része magyar eredetű, melyek az első 
ispánjuknak a nevét viselik a mai napig. Külpolitikájában igyekezett apja 
tevékenységét folytatni, arra törekedett, hogy békében éljen a szomszédjaival. 
Szent István királysága a legtekintélyesebb és valószínűleg a legerősebb 
államalakulat volt mindazok között, amelyek a X. század folyamán létesültek 
Közép- és Észak-Európában. A történelmi idők próbáját is kiállni képes 
cselekedethez azonban nem csak az államalapító töretlen személyes 
elszántságára, hanem a népének, a magyarságnak kivételes együttműködő 
akaratára is szükség volt. Ez az a nap, amikor együtt vagyunk, amikor együtt 
ünnepel az ország. Ez az a nap, amikor félre kell tenni a haragot, a rosszat és a 
bút és kiváltságként tekinteni arra, hogy magyarok vagyunk. Több mint 
ezerévnyi történelmet tudhatunk a hátunk mögött és erre igazán büszkék 
lehetünk, mind öreg kontinensünk, mind pedig más földrészek országai 
tekintetésében is. Ünnepeljük ma az új életet, a kenyeret és ünnepeljük 
nemzetünk megszilárdulását! És engedjék meg, hogy az utolsó mondatomban 
Szent István király ünnepén hadd kívánjak kis hazánknak, nemzetünknek, békés, 
áldott születésnapot! 
Isten éltessen Magyarország! Isten éltesse a magyarokat!” 
 
Balogh Kálmán Demjén Ferenc: Kell még egy szó című számát énekelte el.           
 
Bere Károly  alpolgármester: A következő napirend a pro urbe kitüntetés 
átadása, megkérem Laskai András képviselő urat a kitüntetés átadásában 
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közreműködjön. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Boros 
Magdolnának Füzesgyarmat szociálisan rászoruló polgárainak megsegítése 
érdekében, huzamosabb időn keresztül kifejtett karitatív tevékenysége 
elismeréséül PRO URBE kitüntető címet adományoz. Megkérem Botlik Tiborné 
jegyző asszonyt a kitüntetett méltatására.  
 
Botlik Tiborné jegyző: Boros Magdolna 9 éves koráig Szeghalmon nevelkedett, 
majd Füzesgyarmatra költöztek és itt fejezte be az általános iskolai 
tanulmányait. Középiskolás éveit Kaposváron töltötte a Lovas Akadémián, 
belovagló szakon végzett. Itt ismerkedett meg férjével, Polinszky Péterrel, aki 
már ekkor Ausztriában dolgozott fogathajtóként. Magdolna is követte párját és 
egy osztrák díjlovaglónál szerezte meg a még átfogóbb szakmai tudását. 
Lovasedzői tanfolyamot  végzett, ahol adományokat gyűjtöttek  egy karitatív 
szervezetnek és  Magdolna is segített ebben a munkában. Mindig hazahúzott a 
szíve, hiszen Magyarországon él minden rokona Szeretett Füzesgyarmaton élni, 
ezért is gondolt arra, hogy édesanyja révén felvegye a kapcsolatot az 
Családsegítő intézményben dolgozókkal és így próbáljon segíteni Füzesgyarmat 
lakóinak.  
2002-ben ismerkedett meg a segélyszolgálattal, mely szervezet nevének 
jelentése: segítség Kelet-Európának. alapítója egy egyházi ember, aki 
Ausztriából Nyíregyházára lett áthelyezve. Ő is meglátta a Kelet-európai 
szegénységet, mely felhívta a figyelmet arra, hogy különböző használati 
eszközökkel sokat lehet segíteni az itt élő embereken. Erre a felhívásra kezdte el 
a szervezet az adományok gyűjtését és a szállítmányok anyagi feltételének 
biztosítását. A csapat tagjai önkéntes munkát végeznek, munkájuk mottója a 
Szentírás azon üzenete, hogy „önzetlenül segíts azokon, akik rászorulnak.” 
2002 tavaszán érkezett a Családsegítő Központba az első több tonnányi 
rakomány (kb. 15 tonna). Azt még tudni kell, hogy az első szállítmányra a 
benzint a kint élő emberek adták össze 1-2 márkánként és Boros Magdolna a 
saját pénzével egészítette ki, hogy eljuthasson hozzánk az adomány. 
Szoros kapcsolat alakult ki Magdolna családjával, Franzzal a kamion 
tulajdonosával és Andreasszal a sofőrrel. 
2002 óta 14 alkalommal jártak Füzesgyarmaton jótevőink, hatalmas mennyiségű 
adományokkal. Magdolna 1993 óta él Ausztiában, 2 gyermeke van, Attila 12 
éves, szereti a sportot, Anna 9 éves, imádja a zenét. 
Szülei jelenleg nyugdíjasok. Édesanyja is a szociális szférában dolgozott. (a 
szociális otthonban 18 évig segédápoló volt) Édesapja a gabonaiparban 
raktárosként dolgozott. Bátyja: Péter Újszentivánon él családjával, 3 gyermeke 
van és a vendéglátásban dolgozik. Boros Magdolna 2009-ben elvégezte a 
felsőfokú szakképesítést idősek ápolása terén. Szüleitől örökölhette ezt a 
mérhetetlen nagy emberszeretet, odaadást, a másokon segíteni akarást. 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Magdolnának 
Füzesgyarmat szociálisan rászoruló polgárainak megsegítése érdekében, 
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huzamosabb időn keresztül kifejtett karitatív tevékenysége elismeréséül PRO 
URBE kitüntető címet adományoz. 
Magdolna nem tud részt venni az ünnepi ülésen elfoglaltsága miatt, írt egy 
levelet, amit felolvasok: 
„Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület és a város lakói! 
Nagyon megtisztelőnek érzem a kitüntetést, bár semmit sem azért tettem, hogy 
elismerést vagy díjat kapjak. Mindezek ellenére jól esik, erőt ad, szívet melenget 
és további tevékenységre ösztönöz. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjak a szüleimnek, mert ilyennek neveltek. 
Segítőkészséget, önzetlenséget, egymásra figyelést láttam otthon. Hálás vagyok 
a Jó Istennek, hogy olyan emberek közé vezetett, akik velem együtt fontosnak 
tartják a másokon való önzetlen segítséget és a lehetőségekhez mérten odateszik 
magukat, ki pénzzel, ki természetbeni adományokkal, ki a munkájával. Örülök 
annak, hogy az adományt fogadó Családsegítő Szolgálatban bízhatok, hogy 
lehetőségükhöz képest, minden a legmegfelelőbb helyre kerül. Még egyszer 
köszönöm a kitüntetést, annak tudatában, hogy amiért kapom nem egyéni 
munkám eredménye. Tisztelettel Polinszky Magdolna.” 
Felkérem alpolgármester urat, hogy a kitüntetést adja át Boros Magdolna 
szüleinek. 
 
Bere Károly  alpolgármester: Ezzel a kitüntetéssel köszönjük meg azt a 
segítséget, amit a rászoruló füzesgyarmati polgároknak  nyújt a lányuk és ezúton 
kívánok neki jó egészséget és reméljük, hogy továbbra is fog segíteni. 
 
Boros Józsefné: Megköszöni a kitüntetést. 
 
Laskai András képviselő: Ilyen alkalommal elgondolkodik az ember és eszembe 
jutott, hogy én még dolgoztam a  Magdika nagypapjával és most kerestem a 
szálakat, hogy mit örökölhetett a családtól. Ő olyan ember volt, aki szerette a 
rendet maga körül, mindig úgy jött a munkába is, sugárzott maga körül. 
Valószínű Magdika örökölte ezeket a géneket. Gratulálok a szülőknek a 
lányukhoz és ne hagyja abba ezt a munkát. 
 
Bere Károly  alpolgármester Boros Józsefnek egy ajándékbort ad át. 
 
Boros Józsefné: Szeretném, ha Szabóné Erzsike is idejönne közénk, hiszen ez 
csapatmunka amit ők végeznek, ezt nem lehetne csinálni az Erzsikéék segítsége 
nélkül és az itteni  munkáról ő tudna beszélni. 
 
Szabó Lászlóné Egyesített Szociális Intézmény tagintézmény-vezetője: Mi 
köszönjük, hogy a szülők áteszik a kitüntetést és köszönjük a füzesgyarmati 
lakosság nevében a sok segítséget. Az adományt igyekszünk igazságon 
elosztani, de elég nehéz, mivel szűk a hely, nem tudjuk raktározni. Bízunk 
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benne, hogy a jövőben lesz olyan hely, ahol ez is megoldódik és folyamatosan 
tudjuk az adományokat szétosztani. Ezúton is kívánunk erőt, egészséget 
Magdikának és családjának, valamint a segítőinek, akik szinte már hazajárnak 
Füzesgyarmatra. 
 
Bere Károly alpolgármester: A következő napirend a Füzesgyarmat oktatási 
intézményében tanuló megyei illetve országos szinten eredményesen szereplő 
gyermekeket és felkészítőik jutalmazása. Felkérem Fehér László aljegyző urat, 
hogy ismertesse a jutalmazottakat. 
 
Fehér László aljegyző: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a mai ünnepi testületi ülésen - a 151/2004.(IX.15.)Kt.sz. határozat értelmében - 
Füzesgyarmat oktatási intézményében tanuló megyei, illetve országos szinten A  
Hermann Ottó  természetismeret verseny országos döntőjén elért  8. helyezésért 
elismerésben részesül Földi László Zsolt 7/A osztályos tanuló, ugyanezen 
döntően elért 9. helyezésért elismerésben részesül Molnár Fanni 5/A osztályos 
tanuló. Felkészítőjük Gorgyánné Nagy Annamária. 
 
Bere Károly  alpolgármester átadja a jutalmakat.  
 
Fehér László aljegyző: Regenbogen  német nyelvi verseny országos döntőjén 
elért  1. helyezésért, a Szolnok megyei Pedagógiai Intézet által szervezett 
országos németverseny döntőjén elért  első helyezésért, a Nyelvész verseny  
országos döntőjén elért 4. helyezésért, a Letteratum német tesztverseny országos 
döntójén elért 5. helyezésért, az Arany János  magyar verseny országos döntőjén 
elért 6. helyezésért elismerésben részesül  Földi László Zsolt 7/A osztályos 
tanuló. Felkészítője magyar nyelv és irodalomból Földi Lászlóné, német 
nyelvből Földi László. 
 
Bere Károly  alpolgármester átadja a jutalmakat.  
 
Fehér László aljegyző: Díjlovaglás verseny országos döntőjén elért 2.helyezésért 
elismerésben részesül Kovács Réka 4/A. osztályos tanuló. Réke helyezése 
alapján jogosultságot nyert arra, hogy részt vegyen a Nemzeti Vágtán, ahol a 
kishuszár vágtán részt vehetett és 6. helyezést ért el. Felkészítője Kovácsné 
Nagy Erzsébet, aki nem tud itt lenni, ezért a nagymamát kérem fel, hogy vegye 
át az elismerést. 
 
Bere Károly  alpolgármester átadja a jutalmakat. 
 
Fehér László aljegyző: Országos Twirling bajnokságon "D" szinten, junior 
korcsoportban elért  2. helyezésért elismerésben részesül Novák Vivien 5/B. 
osztályos tanuló.  
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Bere Károly  alpolgármester átadja a jutalmat. 
 
Fehér László aljegyző: Ugyanezen bajnokságon "C" szinten, junior 
korcsoportban elért 5. helyezésért elismerésben részesül Túri Judit 7/C. 
osztályos tanuló. Felkészítőik Macskinné Pór Erzsébet és Gál Ágnes, akik nem 
tudnak itt lenni, mivel a debreceni Virágkarneválon vesz részt a mazsorett 
csoport.  
 
Bere Károly  alpolgármester átadja a jutalmat. 
 
Fehér László aljegyző: Országos Diákolimpián Kick-Box Cadet I. + 47 kg 
Light-contakt stílusban  elért 2. helyezésért, valamint ugyanezen  versenyen 
Cadet I. + 47 kg Semi-Contakt stílusban elért 3. helyezésért elismerésben 
részesül Poroszlai Ramóna 5/A. osztályos tanuló. 
Ugyanezen  vesenyen Kick-Box Cadet I. +32 kg Light-contakt stílusban elért 2. 
helyezésért, valamint a Kick-Box Cadet I. + 32 kg Semi-Contakt stílusban elért 
3. helyezésért elismerésben részesül Fábián Ilona Rita 4/B. osztályos tanuló. 
Felkészítőjük Gasparik Róbert. 
 
Bere Károly  alpolgármester átadja a jutalmat. 
 
Fehér László aljegyző: Diákolipia megyei versenyen IV. korcsoportos fiú 4 x 
100 méteres váltófutás döntőjén elért 3. helyezésért elismerésben részesül 
Bánsághy Szilveszter 8/B., Fekete Gábor 7/B., Szokol István 8/C. Túri Zoltán 
8/A. osztályos tanulók. Felkészítőjük Bánfi Attila és Kovács Gábor. 
 
Bere Károly  alpolgármester átadja a jutalmat. 
 
Bere Károly alpolgármester: Sajnos a Képviselő-testület határozata nem tér ki a 
nemzetközi versenyen elért eredményekre, ezért ezeket a tanulókat ebből az 
alkalomból nem tudjuk jutalmazni, de a jövőben ezt módosítani fogunk. 
Ezek után a Virágos udvar 2010. pályázat díjátadása következik. A díjak 
átadására felkérem Bere Katalin képviselőtársamat. 
 
Bere Katalin képviselő: Kérem Keblusek Bélát, hogy legyen segítségemre az 
ajándékok átadásában. 
„Nagy szeretettel köszöntöm az ünnepi képviselő-testületi ülésen résztvevőket. 
Külön köszöntöm a Virágos Udvar 2010. pályázat jelentkezőit. Mint minden 
évben, az idén is most, augusztus 20-án kerül sor a verseny 
eredményhirdetésére. Pályázatunk 11 éve jött létre, azzal a céllal, hogy 
ösztönözzük a versenyre jelentkezőket kertépítési, kialakítási terveikben. 
Azáltal, hogy szebbé teszik környezetüket, városunk arculatát is alakítják, 



 8 

formálják. Az önkormányzat városszépítő munkáját is láthatjuk, szép 
parkrészletekkel, virágágyásokkal díszítjük közterületeinket.  
Ebben az évben igen kevés számú pályázó jelentkezett. Mindössze 10 kert 
tulajdonos élt a lehetőséggel, ami a pályázat újragondolását teszi szükségessé. 
Megújult pályázati kiírással, és feltételekkel fogunk jövőre jelentkezni. 
Az idei pályázatra június végéig lehetett jelentkezni, Július első hétvégéjén 
jártuk be a kerteket. Segítőim Ibrányi Éva, Pál Lajos és Keblusek Béla voltak. 
Munkájukat ezúton is szeretném megköszönni. Az értékelés szempontjai nem 
változtak az idén sem. Most is az ápolt, szép kertrészleteket díjaztuk, figyelembe 
vettük a ház és kert összhangját, az egynyári és örökzöld növények arányát, a 
kertépítésbe fektetett energiát.  
Homoki Istvánné Lenkei utcai kertjében számtalan muskátli díszlik. A tavalyi 
évhez képest változás volt kertjükben az, hogy pihenőhelyet alakítotttak ki. 
Könyvjutalmat, oklevelet és vásárlási utalványt szavazott meg a négytagú zsűri 
számukra. Gratulálunk. 
Nagy Imréné Kinizsi utcai portáját rengeteg vasvirág, dália teszi széppé. A 
veteményes kert megfér a virágoskert mellett, köcsögfa őrzi régi 
hagyományainkat az udvarukon. Gratulállunk kertjükhöz, Szintén oklevelet, 
könyvet és utalványt szeretnénk átadni munkájukért. 
Muntyán Józsefné Juliska néni évek óta részt vesz a pályázaton, mindig 
rendezett előkert fogadja a házba érkezőket. Sok rózsa, lepkevirág, kenyérvirág 
díszlik kertjében . Gratulálunk kertkialakításba fektetett munkájához. 
Szabó Imréné házát rendezett előkert, sziklakert teszi figyelemre méltóvá. 
Kaktuszgyűjteményük rengeteg féle növényt számlál. Új elemként itt is 
pihenőhely kialakítására szánták el magukat, hogy kertészkedés után pihenve 
gyönyörködhessenek munkájuk gyümölcsében. Gratulálunk nekik. 
Kiss Istvánné Erzsike néni Erkel utcai otthonát ízléses virágágyásokkal 
díszítette, teljesen gaztalan kertjét nagy szorgalommal alakítgatja. Gratulálunk 
munkájához.  
Az idén egy intézmény pályázott, a szociális otthon. Két nemrég kialakított 
filagóriával igyekeznek az itt élők és ide érkező látogatók környezetét szebbé 
tenni. Gratulálunk ehhez a munkához, további kertrészletek kialakítására 
buzdítjuk az itt dolgozókat. 
A füzesgyarmatiak és elszármazottak baráti köre Egyesület az idén először 
pályázott, el is nyerte különdíjunkat, amit közösségi munkájuk összekovácsoló 
erejének köszönhetnek. Társadalmi munkával alakítják kertjüket, 
udvarukat.,hagyományos növényekkel megőrizve a régmúlt idők hangulaltát. 
Gratulálunk a különdíjhoz. 
Az idén harmadik helyezett lett Szabó Istvánné Mikes utcai kertje. Idén is 
megcsodáltuk a Sóskaborbolya kerítést, a terülő borókákat. Gratulálunk 
kertjükhöz. Az oklevél, könyv és vásárlási utalvány mellett Demján Ilona 
felajánlását, egy festményt is átadunk , amit külön köszönünk a művésznőnek.   
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Második helyezett lett Madar Istvánné. A Kinizsi utcai udvarukon az idén 
láttunk a legtöbb változást. A zsűrit teljesen elvarázsolta a  saját kezűleg 
kialakított kemence, és filagória  Nyugalmat árasztó összkép fogadja a kertbe 
érkezőt. Munkájukat szintén könyvvel, vás. Utalvánnyal  oklevéllel és  
festménnyel díjazzuk.  
Az idén első helyezett lett Kovács Ildikó kertje. Rengeteg munkáról árulkodnak 
a kialakított ágyások, teljesen megőrizve a falusi hangulatot . Kaktuszokból álló  
sziklakertje ízléses, minden kertrészlet természetes, összhangban van az 
épülettel. Az előkertje is gondozott, nyugalmat áraszt.  
Munkáját 20 ezer forintos vásárlási utalvánnyal, könyvvel, és Demján Ilona 
festményével díjazzuk. Valamint „Az év kertje 2010 ” táblát adjuk át, ami 
Schamsula Virág alkotása. Gratulálunk kertkialakításba fektetett munkájához. 
Eredményhirdetésünk végére értünk. Valamennyi díjazottnak gratulálok.  Jövőre 
egy megújult pályázattal jelentkezünk, addig is mindenkinek örömteli 
kertészkedést kívánok. Köszönöm a figyelmet.” 
 
Bere Károly  alpolgármester: A mai ünnepségünket a Szózattal zárjuk, utána 
mindenkit várunk egy kis szerény ünneplésre. 
 
Szózat 
 

K. m. f. 
 
 
 
   Bere Károly    Botlik Tiborné  
           alpolgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


