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PRO URBE KITÜNTETÉSEK
Nemzeti ünnepünk alkalmából

2010. március 15-én a Képviselõ-
testület ünnepi testületi ülés kereté -
ben Pro Urbe kitüntetést adott át
Bojtor Sán dornénak és Dr. Sánta Ti -
bor háziorvosnak. A kitüntetésekhez
ezúton is gratulálunk!

BOJTOR SÁNDORNÉ
Bojtor Sándorné Tokai Emma Füzes -

gyarmaton született és azóta is itt él.
Szü lei is füzesgyarmati lakosok, egysze -
rû munkásemberek voltak, a négy gyer-
me ket tisztességgel, becsülettel nevelték.
Két gyermek, Gyöngyi és Anikó büszke
édesanyja, és egy unoka boldog nagy-
ma mája. Képesített könyvelõi, gépköny -
ve lõ, programozó szakképesítést szer -
zett. Munkáját a Községi Tanácsnál
kezd te, majd 17 évig az ÁFÉSZ-nél dol-
gozott könyvelõként, ahol a jó munkája
elisme réseként 1975. március 8-án „Ki -
váló dol gozó” kitüntetést kapott. 1977-
ben át ke rült az általános iskolába, majd
az át szervezés után a GAMESZ köny -
velõjeként dolgozott és annak megszûn-
teté sekor a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zója lett 1999. december 31-ig, nyugdíj-
ba vo nulásáig. Munkáját a szakmai elõ -
írások maximális betartásával, önzet le -
nül, minden elvárható igény figyelembe -
vé telével, elismerésre méltóan végezte.
Munka tár saival a legjobb emberi kap -
cso latot alakította ki. A fiatal kollégák

munkáját szakmailag és példamutató
magatartásával segítette. A közösségi
mun kából min dig becsülettel kivette a
ré szét. A szak szervezetünknek negyedik
évtizede felelõs vezetõségi tagja, jelen-
leg az ellenõrzõ bizottság elnöke. Az
Ön kéntes Tûzoltó Egyesület könyve lé -
sét és pénz kezelését végzi 1975 óta.
1996-ban ve ze tõségi taggá választotta a
tagság és azóta is elismerésre méltóan
végzi a gazdálkodási feladatokat. Köz -
tisz telet ben áll mind szakmai, mind em -
beri ma ga tartása miatt.

Az önkormányzat által létrehozott
Füzesgyarmati Tehetséges Rászoruló
Fi a talság Továbbtanulásáért közala pít -
ványnál 1999 óta tevékenykedik.
Elõbb ellenõrzési bizottsági tag, majd
2002 óta a kuratórium tagjaként vesz
részt nagyon aktívan a munkában.
Részt vesz a döntések meghozatalában
és a pénzügyi feladatokat felelõsségtel-
jesen a legnagyobb precizitással látja
el. Az országgyûlési és az önkormány -
zati képviselõválasztások idején nyug -
dí jazásáig a szavazókörökben jegyzõ -
könyvvezetõként, majd az elmúlt 10
évben a bizottság elnökeként segítette
az önkormányzat munkáját.

Mindig, mindenhol a kötelességtudat
és felelõsség, a tenni akarás jellemzi a
munkáját, melynek elismeréséül a város
társadalmi életének fejlõdése területén,

valamint a lakosság érdekében hosszú
idõn át végzett tevékenysége elismeré se -
ként a Képviselõ-testület Pro Urbe ki -
tün tetést adományoz. 

DR. SÁNTA TIBOR
Dr. Sánta Tibor gyermek és ifjúko-

rát Körösladányban élte. Egyszerû,
munkáscsaládból származik. A körös-
ladányi általános iskola és a gimnázi-
um elvégzése után a Szegedi Orvos tu -
dományi Egyetem Általános Orvosi
Ka rán tanult tovább, kiváló ered -
ménnyel.

A hatodik egyetemi évet, mint szi gor-
ló orvos, Gyulán töltötte. Pályázat út ján,
1976. október 1-jén került Füzes gyar -
mat ra feleségével. Két felnõtt gyermek
büszke édesapja: Tibor közgazdász-,
Sza bolcs jogászdiplomát szerzett, akik
el ke rültek itthonról, de családszere-
 te té nek köszönhetõen, nagyon jó a kap -
cso latuk.

Szakmailag a mai napig is képezi
magát. Példamutató gyógyító munkájá-
val, segítõkészségével, megnyugtató,
in telligens modorával hamar kivívta a
lakosság, a kollégák és a város veze tõi -
nek bizalmát, támogatását.

1982-ben ügyvezetõ háziorvosi kine -
vezést kapott, míg 1986-ban „Kiváló
munkáért” kitüntetésben részesült. Ügy -
ve zetõ orvosként az egész település
egészségügyi ellátásáért dolgozott, nagy
felelõsséggel. Mindent megtett, ha egy
orvos szabadságra ment, vagy eltávozott
a praxisból, hogy a lakosság ellátása
zökkenõmentes legyen. Vállalkozó or -
vos ként is töretlen a szakmaszeretete és
a városra kiterjedõ hivatástudata. Dr. Ke -
rekes Sándor betegsége idején is fárad-
hatatlanul végezte a helyettesítést mind -
addig, amíg az általa szakmailag, emberi -
leg alkalmas, fiatal orvosnõ munkába
nem állt, az õ védõszárnyai alatt.

Neki köszönhetõ, hogy a praxisba rö -
vid idõn belül egy fiatal, lelkiismeretes,
jó szakember került és családjával letele-
pe dett városunkban. A lakos ságért érzett
felelõssége nem csak a gyógyító munká -
ban nyilvánul meg, hanem a település
Képviselõ-testületének tagjaként, két
cik lusban is sokat tett a város egészségü-
gyi ellátásának jobbításáért, a település
társadalmi, gazdasági fejlõdéséért. Sza -

(Foly t. a 3. ol da lon)
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bad idejében szeret horgászni, kerékpá -
roz ni, utazni, úszni, részt vesz az éven -
kénti Balaton-átúszás programban. A
szak mai és magánéleti sikereiben segít-
séget nyújt felesége, Sánta Éva Eszter. A
több mint 30 éves áldozatos gyógyító
munkáját 2004-ben és 2008-ban Nívó
díjjal ismerték el. Munkáját az emberség,
a tisztesség és a folyamatosság jel lem zi.
A Képviselõ-testület érdemei elis-
meréséül, a város lakossága érdekében,
az egészségügy területén hosszabb idõn
át végzett tevékenysége, valamint közé -
leti munkája elismeréseként PRO URBE
kitüntetõ címet adományoz.

(Foly ta tás a 2. ol dal ról)

Tisztelt Füzesgyarmatiak
Jambricska Katalin tanárnõ, képviselõ asszony több mint 2 éve hosszantartó, súlyos,

türelemmel viselt betegsége következtében, idõ elõtt eltávozott közülünk.
Rövid, de tartalmas életében nagyon sokat tett a felnövekvõ nemzedék nevelése-oktatása terén és a közéletben

Füzesgyarmat fejlõdéséért. Ezt a város képviselõ-testülete Pro Urbe kitüntetéssel és díszsírhely adományozásával méltányolta.
A sírkõ készítését összefogással szeretnénk megoldani! 

Ezúton tájékoztatjuk mindazokat, akiknek sokat jelentett és adott Jambricska Katalin, hogy a
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Füzesgyarmati Kirendeltségén létrehozott 

5 4 0 0 0 0 5 2  –  3 1 5 0 4 9 3 3
számú betétre adakozhatnak! Az adományozásra május végéig van lehetõség a jelölt betétszámra!

Segítségüket elõre köszönjük, munkatársak, képviselõ-társak, barátok nevében:
Várkonyi Imre

VÖRÖSKERESZTES HÍREK
2010-BEN EDDIG KÉT ALKALOMMAL
VOLT VÉRADÁS FÜZESGYARMATON.

Január 28-án a Hotel Garában 19 fõ, április 1-jén a Mûvelõdési Házban 85 fõ vett részt.

TOVÁBBRA IS SZERETETTEL VÁRJUK A 18. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÕ FIATALOKAT IS,

EGÉSZEN 65 ÉVES KORIG, ÉS EZÚTON MONDUNK KÖSZÖNETET MINDEN JÓ SZÁNDÉKÚ

EMBERNEK, AKIK A VÉRÜKET ADJÁK, HOGY SEGÍTSÉK EMBERTÁRSAIKAT.

Köszönjük továbbá a segítséget azoknak, akik anyagi támogatást nyújtottak, adományaikkal
segítették a rászorulókat. A jövõben is szívesen fogadunk minden segítséget.

Szõke Józsefné,

Magyar Vöröskereszt Füzesgyarmati Helyi Szervezete



PÜNKÖSD
A húsvét utáni ötvenedik napon,

így ebben az évben május 23-án,
vasárnap ünnepli a keresztény világ
a Szentlélek eljövetelét és egyben az
egyház megalapítását, azaz pün -
kösd napját. A pünkösd elnevezés
a görög pentekosztész, azaz ötvene -
dik szóból származik, és minden
évben május 10-e és június 13-a
kö zé esik. Pünkösdöt a keresztény
egy ház születésnapjának is tartják. 

„Áldott szép Pünkösdnek gyönyö -
rû ideje”: Piros Pünkösd napját ezer
éve virággal köszöntik Európa sok or -
szágában. Magyarországon is újra pi -
ros betûs nap a Pünkösdhétfõ. De mi
is ez az ünnep? A hozzá fûzõdõ nép-
szokásokat réges-rég elfelejtettük.
Vagy mégsem? Pünkösd napjára min-
den felébred. Abbahagyja a lusta
nyúj tózást a világ, ember és állat párt
keres. Nedvektõl duzzadnak a leve -
lek, zsong és zsibong az élet. Jól tud -
ták a régiek, ilyenkor meg kell állni
egy pillanatra. A nagy nyári munkák
elõtt ünnepelni kell. Köszönteni az új
életet, imádkozni a bõ termésért, gyer-
mekáldásért. Erre szolgált a pünkösd,
a húsvét utáni ötvenedik nap. A temp -
lomokban évrõl évre megemlékeztek
errõl a napról, a lángnyelveket a pün -
kös di rózsa szirmaival helyettesített-
ték, a Szentlélek jelképeként fehér ga -
lambot repítettek szabadon. A lányok
és asszonyok bíborvörös ruhába öl -
töz tek, befont copfjukat a hagyomány
szerint a bal vállukra kanyarítva, a fér-
fi ak felöltötték ünneplõjüket es kez -
dõdhetett a mulatság. Néhány faluban
még ma is élnek a pünkösdi hagyo -
má nyok, játékok, az Alföldön a Pün -
kösdölés, a Dunántúlon a Pünkösdi
királynéjárás. A pünkösdi királyvá -
lasz tás sajnos teljesen eltûnt, pedig a
mai napig él a szólás: Rövid, mint a
pünkösdi királyság. Kezdetben vitézi
szokás volt, a katonák maguk közül
választottak egy évre királyt. Ezt idézi
Balassi Bálint verse: 

„Áldott szép Pünkösdnek
gyönyörû ideje

Mindent egészséggel 
látogató ege, 

Hosszú úton járókat 
könnyebbítõ szele”

A Pünkösdi királynéjárás: A leg -
szebb kislányt választották meg kis ki -
rálynénak, ami nagy tisztesség volt.
Mise után házról házra jártak jókíván-
ságokkal, versekkel, énekekkel kö -
szönt ve a háziakat, virággal szórták be
a szobát. A játék végén a háziak meg -
kérdezték a lányokat: Hadd látom a ki -
rálynétokat édes-e vagy savanyú? Fel -
lebbentve a díszes kendõt megcsiklan-
dozzák a kislány állát. Ha a királyné
mosolyog, de a fogát a világért sem vil-
lanthatja ki, megnyugszanak a háziak,
mert jó lesz a termés. Ekkor a háziak
almát, tojást, kolbászt, pénzt aján dé -
koz tak a jókívánóknak.

A törökbasázás: Egy 10-12 éves
gyer meket beöltöztetnek selyembu-
gyo góba, turbánt kötnek a fejére.
Éget nivaló kölyköt választanak erre
a sze rep re, aki amúgy is rászolgált a
verésre. Persze kitömik a ruháját
szalmával, hogy ne fájjanak az
ütések. Aztán összeláncolt kézzel
vezetik végig a falun. Énekelnek, a
basa ugrándozik, a fiúk meg zöld
gallyakkal csépelik boldogan.

Pünkösdi esõ: Májusi esõ aranyat
ér, de a pünkösdi esõ ritkán hoz jót,
tartja a hiedelem.

Pünkösdi királyválasztás: Amo -
lyan legényvirtus volt, lovas versennyel,
tû zugrással, tekézéssel. Aki a legdere kabb-
nak bizonyult, egy évig ingyen iha tott a
falu kontójára és minden mulatságra
hivatalos volt. A pün kösd az udvarlás,
párválasztás ideje. Ilyenkor enyhültek a
szigorú szabályok, a leányok bát ran
mutat koz hattak választottjukkal. A
szokások ma már kihalóban vannak, de
az ember érzi, ünnepre, pillanatnyi
csönd re, játékra, társaságra szükség van
most is. Üze ne tet hordoznak ezek az
ünnepek, az em ber és a természet sze -
re  tetét hirdetik, csu pa olyat, amiben
meg kapaszkodhatunk, és amik által
továbbléphetünk. Most majd Pünkös d -
vasárnap és hétfõ után, a keddek és
szerdák hétköznapjaiban. 

Pünkösd jelképei, Pünkösd ételei:
Néhol már õsszel koszorúba font
gesztenyét tesznek a verembe, hogy
pünkösdkor a ház elõtt vagy az utcán
fogyasszák el. A Pünkösd hagyo má -
nyos étele a rántott csirke és az idei liba
uborkasalátával. Juhtartó gazdá knál
szokásos a pünkösdi bárányból való
éte lek készítése: báránysült, bárány -
pap rikás. Egyes helyeken édes tésztákat
ettek, hogy sárga legyen a kender, a
tésztákat friss gyümölccsel – eperrel,
cseresznyével – töltötték meg.

Pünkösdi rózsa: pünkösdi rózsát
szoktak a mosdóvízbe szórni, hogy
egészségesek legyenek. A legények
pünkösdi rózsát tettek annak a lány-
nak az ablakába, akinek udvarolni
akartak.

Fehér galamb: a templomban sok
helyen a Szentlélek jelképeként fehér
galambokat engedtek szabadon.

Zöld ág: nyírfaágat, gyümölcs ágat,
bodzát tettek pünkösdkor a házak ra, az
istállókra, hogy távol tartsák tõlük az
ártó, gonosz szellemeket.
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TÉLÛZÕ – TAVASZVÁRÓ
FARSANGI LOVAS FELVONULÁS

Március 7- én megrendeztük a Télûzõ- tavaszváró fel vo nu -
lásunkat. Ezzel a felvonulással a célunk az volt, hogy elûzzük
a telet és végre eljöjjön a tavasz. Szerettünk volna még egy kis
örömet, vidámságot hozni városunk lakosainak. Reméljük,
akik láttak bennünket vidámabbak lettek egy kicsit. A felvo nu -
láson elég sok számban megjelentek. Volt 15 lovasunk (Szabó
Erzsébet, Czibi Máté, Zagyva Evelin, Boka Enikõ, Elek Tí -
mea, Pálfi Liza, Varga István, Sós Szilvia, Budai János, Gál
Szilvia, Smidróczki Gergõ, Csák Réka, Kovács Réka, Szabó
Tímea, Kiss Lajos) és 2 lovas fogatunk (Galambos János,
Demján Sándor). Kerékpárral és személyautóval is követtek
bennünket. Füzesgyarmat fõbb utcáit bejártuk. Indulást délelõtt
10 órakor kezdtük és délután 2 órakor fejeztük be. 

Reményeink szerint nagyon jól sikerült a felvonulásunk,
mert amerre jártunk nagyon sokan megnéztek bennünket és
csak jó szavakat kaptunk. A felvonulás végén fánkkal és meleg
teával vártuk a felvonulókat. Közben érmeket osztottunk ki
minden jelen lévõ lovasoknak és fogatosoknak.

KÜLÖN SZALAGGAL DÍJAZTUK EGYES JELMEZEKET IS:

Akik a lovas kocsin utaztak, és bevoltak öltözve jelmezbe,
azokat egy- egy csokival ajándékoztuk meg. Nagy örömünkre
a 15 lovas több helyrõl érkezett. Voltak Szeghalomról, Bihar -
nagybajomból, Püspökladányból és Füzesgyarmatról. A két fo -
gatunk, füzesgyarmati volt. Itt szeretném megköszönni a lova-
soknak és a fogatosoknak a jelenlétüket, és hogy részt vettek
ezen a kis felvonuláson.

A felvonulás és ajándékozás vé -
gén, hogy elûzzük a telet, elégettük
Gizike nevû szalmabábunkat, és ez -
zel megköszöntük minden jelen lé -
võ nek a részvételét. Valamint sze ret -
nénk a felvonulásból további hagyo -
mányt teremteni, jövõre ismét meg -
rendezni és mindenkit szeretettel
visszavárni!

Megköszönjük támogatóinknak
a segítségüket: Füzes TV, Napraforgó Virágbolt Tóth
Mariann, Aggott Noémi, Furkó Sándor, Füzesgyarmat Város
rendõrei, Pol gárõrség Kiss János, Jenei Lajosné, egyesületünk
mamája Elek Sándorné, aki nagyon ízletes fánkot készített a
felvo nu lók nak.

JÖVÕRE IS SZERETETTEL VÁRUNK
MINDENKIT!

Szilaj Lovas Egyesület

Legötletesebb jelmez:
Elek Tímea

Legszebb lovas:
Szabó Erzsébet

Legszebb fogat:
Galambos János

Legszebb ló: Szabó Erzsébet
Chester nevû lova.
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A 2009-2010-es tanév II. félévében is tevékenyen telnek
a Füzecske bábcsoport tagjainak a délutánjai a mûvészeti
iskolában. 

Januárban mi is csatlakoztunk az általános iskolában is
megrendezett témahéthez, aminek a címe az „Egészséges
életmód” volt. Készítettünk gyümölcssalátát, gyûjtöttünk
és írtunk is verset az egészségrõl. Íme:

EGÉSZSÉG
E gyünk epret, almát, szõlõt,
G azdag rostja csupa erõ!
É letünket boldogítja,
SZ ervezetünk megjavítja.
S árgarépa vitaminos,
É des alma sárga, piros.
G arantáltan nagyon finom! 

Írtunk verset nõnapra és húsvétra is.
Természetesen báboztunk is tovább fejlesztve az elõadás-

módot, a színpadi mozgás- és beszédtechnikát.
Jelenleg a megyei minõsítõ versenyre készülünk. Április

16-án Csökmõn egy drámafesztiválon, április 17-én Szarvason
megyei bábtalálkozón mutatkozunk be. Április 23-án a területi
mesemondó versenyen szórakoztatjuk a mesemondókat és
vendégeiket. 

Meghívást kaptunk májusban a városi gyermeknap rendez -
vényére is. Áprilisban ismét kapcsolódunk iskolánk projektjé -
hez, és szerkesztett mûsorral elevenítjük föl városunk verses és
prózai emlékeit. Végül néhány pillanatképben mutatjuk be
játsz va-tanulós tevékenységeinket. A következõ tanévben bár -
melyik iskolás bekapcsolódhat a Füzecske bábcsoportba, és Õ
is le het FÜZECSKE.

Pálfi Judit, drámapedagógus

FÜZECSKE HÍREK
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Ady E. u. 1. szám alatti központtal (Szakrendelõ épületében). Az ügyeletet hétfõtõl péntekig délután 15 órától reggel 7 óráig,
hétvégén szombat reggel 7 órától hétfõ reggel 7 óráig a 06-66/371-234-es telefonszámon, illetve Szeghalom, Ady E. u. 1. szám
alatt lehet elérni. A helyi háziorvosok hétköznap a rendelési idõn kívül nappal reggel 7 órától délután 15-óráig a központi
ügyeletig készenlétet tartanak és az eddigi helyi ügyeleti 06-30-565-1020-as telefonszámon lehet hívni sürgõs esetben.

Közérdekû telefonszámok: Mentõk: 104 Tûzoltók: 105   Rendõrség: 107                  Segélyhívó: 112

A FÜZESGYARMATIAK ÉS ELSZÁRMAZOTTAK BARÁTI KÖR 
tagjai megköszönik a felajánlóknak a 2007 és 2008-as év adó 1%-át, 172.774 forintot, amelyet az elszármazottak

füzesgyarmati rendezvényeikre fordítottunk – valamint a volt füzesgyarmatiak megkeresésére.
2010-BEN IS SZÍVESEN FOGADJUK A FELAJÁNLOTT ADÓ 1 %-ÁT A 

18383805-1-04-es ADÓSZÁMUNKRA.

A TAPPE KFT. ÉRTESÍTI A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
hogy májustól a szemétszállítás heti rendszerességgel történik.

Ügyfélfogadás Füzesgyarmaton: hétfõ, szerda 8–11 óráig a Mûvelõdési Házban.
Telefon: 06-66/470-383 vagy 06-30/928-3883

„BEHARANGOZÓ”
2010. május 30. vasárnap – Mûvelõdési Ház

GYEREKNAP
Programok: arcfestés, légvár, kézmûves foglalkozások, gyerekmûsor, Füzecske bábcso-

port, további érdekes programok, finomságok, tini diszkó.
Minden gyereket szeretettel várunk!

2010. június 25–26. - Sportpálya: 

FÜZESGYARMATI NAPOK
25. péntek: Amatõr zenekarok fellépése

• MAGNA CUM LAUDE élõkoncert

26. szombat: Népdalkörtalálkozó
• Helyi csoportok fellépése (társastánc, néptánc, mazsorett)

• V-TECH élõkoncert • CHARLIE élõkoncert • Tûzijáték


