
 

                         Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

IV. évfolyam 2. szám (2008. március) 
 

MEGHÍVÓ 
 

MEGHÍVJUK KÖZSÉGÜNK MINDEN LAKOSÁT 
22000088..   MMÁÁRRCCIIUUSS  11 55-- ÉÉNN,,   sszzoommbbaattoonn  11 00  ÓÓRRÁÁRRAA  

aazz  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  aauulláájjáábbaa,,     
HOGY KÖZÖSEN EMLÉKEZZÜNK 

AZ 1 848- 49- ES FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC ESEMÉNYEIRE 

 

PROGRAM:  
 MŰSORT ADNAK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

7.  OSZTÁLYOS TANULÓI 
Felkészítő tanárok:  Szilágyi Csabáné,  Fejesné Agócs Renáta 

 ÜNNEPI BESZÉDET MOND 
Szító Sándor polgármester 

ezt követően 
 KOSZORÚZÁS A 48- AS EMLÉKMŰNÉL 

 

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 

 

 

 

 
 

 

                        NEMZETI ÜNNEP 
            AZ 1848/49-ES FORRADALOM  

                   ÉS SZABADSÁGHARC 

                    160. ÉVFORDULÓJA 
 

Petőfi Sándor  
 

FÖLTÁMADOTT A TENGER 
 

/részlet/ 
 

Föltámadott a tenger, 
A népek tengere; 

Ijesztve eget-földet, 
Szilaj hullámokat vet 

Rémítő ereje. 
 



  
 

 

 

 
 

PROGRAM: 

 

Március 16. vasárnap  

Agrár- és Vidékfejlesztési fórum 15 órától előadó: Dr. Forgács Barnabás szakállamtitkár FVM 

16.30 órától Szakmai megnyitót mond Harsányi Antal az FVM Hajdú-Bihar Megyei Hivatal vezetője 

 

A kiállítás kisérő programjai: 

Március 17. hétfő  

Expomegnyitó 14 órától Köszöntőt mond: Szitó Sándor, polgármester A kiállítást megnyitja: 

Bangóné Borbély Ildikó Összefogás Sárrét Jövőért Akciócsoport koordinátora 

Népzenei Találkozó fellép: Széles András citeraművész, a Bárándi Citerazenekar, Juhász Erika, 

Koczka Andrea, Boróka Együttes és a Krasznai Néptánc Együttes Erdélyből 

 

Március 18. kedd  

Turisztikai szakmai nap 14 órától A turizmus aktuális kérdései előadó: Katona Ilona, a Magyar 

Turizmus Zrt. Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának igazgatója 

A Lovasturizmus lehetőségei előadó: Gencsi Zoltán Hortobágyi Génmegőrző Kht. igazgatója, 

Csoma Sándor a Dávid Lovastanya tulajdonosa - a Nádudvar Turizmusáért Egyesület elnöke 
 

Március 19. szerda  

Egészségnap- szűrés egésznap 

Az iskolában és az óvodában ébresztőtorna az első foglalkozások előtt. 

A művelődési házban 10 órától Pásztor Nóra előadása az egészséges táplálkozásról, 

koleszterinszűrés, vérnyomásmérés, vércukorszintmérés. 10 órától csontsűrűség-vizsgálat 50 

felettiek részére. (A korlátozott létszám miatt jelentkezni és időpontot egyeztetni az Egészségházban 

a védőnőknél lehet.) Biotemékekből, használati eszközökből bemutató és vásár. 

A könyvtárban gyermekrajz-kiállítás az EGÉSZSÉGRŐL. 
 

Március 20. csütörtök  

Nyugdíjasnap 

13 órától Sárréti Nyugdíjasok Találkozója  

 

Március 21. péntek  

Észak-Alföldi Regionális Leader konferencia 

10 órától a konferenciát megnyitja: Bangóné Borbély Ildikó Összefogás Sárrét Jövőért 

Akciócsoport koordinátora előadást tart: Kovács Attila FVM főosztályvezető, Molnár Katalin 

Magyar Leader Kh. Egyesület elnöke - Kazár polgármestere, Dr Nagy József a BÜKK-MAK   

(BÜKK- Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Közösség) vezetője Vendégek: Csontos János 

országgyűlési képviselő, Kács önkormányzata  

 

Nyiljon ki a Sárrét kapuja 
 

Biharnagybajom, 2008. március 17. – 26. 
A Szűcs Sándor Művelődési Házban rendezett kiállításon 

naponta 10-től 18 óráig várjuk a kedves látogatókat 

Megmutatjuk a Sárrét kincseit 
Bemutatkoznak alkotók, kézművesek, vállalkozók, cégek 

Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, 

Kaba, Nagyrábé, Nádudvar Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, 

Szerep, Tetétlen településekről 

 

 



Március 22. szombat   

Kézműves és ifjúsági programok 10 órától Tojásfestés, korongozás, Húsvéti ajándéktárgyak 

készítése, locsolóversek, stb. 

Március 23. vasárnap (Húsvét) 10 órától Filmek a Sárréti kistérségről 

Március 24. hétfő (Húsvét) 10 órától Filmek a Sárréti kistérségről 

Március 25. kedd  

Vállalkozói szakmai nap 14 órától előadást tart: Aladics Sándor a Magyar Fejlesztési Bank 

vezérigazgató helyettese 

Március 26. szerda 

Ünnepélyes zárás 10 órától Értékelő összegzést mond: Csontos János országgyűlési képviselő 
 

A rendezvény védnöke: Szító Sándor Biharnagybajom polgármestere 

A rendezvény fővédnöke: Csontos János országgyűlési képviselő 

Köszönetet mondunk mindazoknak a cégeknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, civil 

szervezeteknek, önkormányzatoknak akik rendezvényünk megvalósításában segítségünkre voltak 

Szervező: Biharnagybajom Község Önkormányzat 
 

 

   
 

 

A projekt az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya támogatásával, 

a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg. 
 

Tisztelt Biharnagybajomiak! 

 

„A LEADER, a vidékfejlesztés új modellje, 

az Európai Unió legsikeresebb 

vidékfejlesztési programja. A vidéki lakosok 

összefogásával a LEADER lehetőséget 

biztosít a vidék megújulására, új 

munkahelyek teremtésére, a helyi gazdasági 

és kulturális élet megerősítésére. Az 

Összefogás Sárrét Jövőjéért Akciócsoport 

munkájával megmutatta, hogy az 

önkormányzatok, vállalkozók és civil 

szervezetek helyi szintű közösségi 

részvétellel, partnerséggel és együtt 

gondolkodással jelentős sikereket érhetnek el. 

Térségünk számára van jövő, de ezt a jövőt 

együtt kell kitalálnunk, és együtt kell 

megépítenünk.” 

Biharnagybajom Önkormányzata sikeresen 

pályázott a Leader programon belül a Sárréti 

Expo megrendezésére. A rendezvény ez év 

március 17-től március 26-ig kerül 

megvalósításra. A lebonyolításban számítunk 

a településünkön élők összefogására és aktív 

részvételére. Az eddigi és az ezt követő 

segítséget is tisztelettel és előre is 

megköszönjük.                         

 Lajsz Julianna 

 

--------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------  

A biharnagybajomi Szűcs Sándor Művelődési Ház az alábbi rendezvénnyel  
kapcsolódik a Kultúra Házai Hajdú-Biharban megyében című programhoz: 
"Engem az én falum vár" címmel kiállítás : Bagdány Franciska festőművész, 

Láposi Gabriella szobrászművész, Láposi Katalin grafikus,  

Varga Zsolt festőművész és Fülöp László amatőr fotós alkotásaiból. 

Megnyitja: Bíró Gyula író 
2008. március 29-én szombaton 16 órakor 

A kiállítás megtekinthető nyitvatartási időben 2008. április 4-ig 
Szűcs Sándor Művelődési Ház Biharnagybajom, Várkert 35. 

 

 

 
 



 

K Ö Z É R D E K Ű  H Í R E K  

 
Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, kedves ügyfeleinket, hogy 2008. január 1. 

napjától a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglaltak szerint betartásra kerül. 
 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
hétfőtől péntekig 8,00 órától 12,00 óráig, 

szerdán 8,00 órától 12,00 óráig és 13,00 órától 16,00 óráig  

Kérjük ügyfeleinket, hogy legyenek szívesek  

ügyeiket ügyfélfogadási időben intézni. 
 

------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------  

 

MÁRCIUS 19-ÉN, SZERDÁN ORSZÁGOS  
ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓVÁSÁR LESZ BIHARNAGYBAJOMBAN 

 

 

Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2008. február 14-én tartott ülésén hatályon 
kívül helyezte azt a korábbi határozatát, melyben a 
képviselői fogadó óra tartásáról döntött. 
A most meghozott döntés értelmében a képviselők 2008. 
március 1-jét követően nem tartanak fogadó órát, azonban 
ez után is készséggel állnak a lakosok rendelkezésére.  

 

 

Arra kérjük a falu lakosságát, hogy amennyiben rendelkezik 
Delikát 8 fűszertasakkal, legyen szíves a NAGYBAJOMI 
ÓVODÁBA behozni. A tasakokkal JÁTSZÓTERET szeretnénk 
nyerni a községnek. 

 

Fáradozásukat előre is köszönjük. 
 

Tisztelettel:  
az óvoda dolgozói 

 

 

Matadella-Plusz Kft tájékoztatja Biharnagybajom lakosságát, hogy 

március 01-jétől – április 30-ig 
 

heti 2 alkalommal gyűjti be és szállítja el a település lakosainál elhullott állatok 

tetemeit. A kedden és pénteken történő gyűjtések menete, rendszere 

megegyezik az eddigi gyűjtésekével. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

K Ö Z É R D E K Ű  H Í R E K  

 
TÁJÉKOZTATÓ 

a 2008. március 9-én tartandó országos népszavazással kapcsolatban 

 

A szavazás 2008. március 9-én 6,00 órától 19,00 óráig tart. 
 

Szavazni kizárólag a következő dokumentumok felmutatásával lehet: 

1. lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány VAGY 

2. érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS 

 érvényes személyazonosító igazolvánnyal VAGY 

 érvényes útlevéllel VAGY 

 2001. január 1-jét követően kiállított érvényes vezetői engedéllyel VAGY 

 érvényes útlevéllel és EGT tartózkodási engedéllyel (EU-s állampolgár 

esetén) 

 Minden választópolgár kérdésenként külön szavazólapot kap. 

 Érvényesen szavazni csak személyesen lehet.  

 A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül.  

 Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe 

tollal írt X vagy + jellel. 

 Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. 

 

Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tartózkodik Biharnagybajomban a 

bejelentett lakóhelyén, a tartózkodási helyén igazolással szavazhat. Igazolás 

személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. március 7-ig kérhető a Helyi 

Választási Iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben úgy kérhető igazolás, hogy a kérelem 

2008. március 4-ig megérkezzen a Helyi Választási Irodába. A kérelem-nyomtatvány 

letölthető az Internetről (www.valasztas.hu) vagy személyesen kérhető a Helyi 

Választási Irodában. 

 

A mozgásában gátolt személy kérésére lakóhelyén mozgóurnával szavazhat.  

A mozgóurnát a választópolgár ÍRÁSBAN kérheti.  

Amennyiben a mozgásában gátolt választópolgár a szavazás napján nem a lakóhelye 

szerinti szavazókörben tartózkodik, úgy 2008. március 7-ig kérhet igazolást a Helyi 

Választási Irodában. 

 

A népszavazással kapcsolatos kérdésekben a Helyi Választási Iroda tagjai készséggel 

állnak a választópolgárok rendelkezésére. 

 

Biharnagybajom, 2008. február 27. 

 

     Aranyi Julianna s.k. 

   Helyi Választási Iroda vezetője 

http://www.valasztas.hu


Öregedvén egyfajta kettősség zajlik bennünk. Míg a valóságos idő  

egyre  távolabbra sodorja tőlünk volt életünk történéseinek és  

elköltözött szeretteinknek emlékét, addig lelkünkhöz mindinkább  

közelebb kerülnek ők. Kettősség, mígnem szívünk szeretete feloldja azt. 

Így érezhetett a Kecskeméten élő ősbajomi, Nemes Antal (1926., anyja Kiss Berta,  

apja Nemes Áron) is, akinek önéletírásának részleteit közöljük.       /N.I./ 

 

Nemes Antal: Csak az idő sodorja… 
Folytatás - 2. rész 
… 

Új helyen, Nagybajomban várt a 3. osztály, ahol felismertem azt a kislányt, akit már az 

óvodában is kinéztem magamnak, s most újraéledtek a parázsló, de reménytelen érzelmek, 

melyek még sokáig megmaradtak / a rajongás szintjén/. 
 

Az iskolai fegyelem némi kárpótlása volt, hogy útunk hazafelé többeknek is a községháza 

előtt vezetett, aholis annak hátsó fertályán volt a csődöristálló, a hozzá tartozó méneskari 

katonákkal. A lányok persze mentek tovább, de mi néhányan a nagyobb fiúkhoz odacsapódva 

irányt vettünk a nagy udvar vége felé balra, ahol a lovak fedeztetése folyt. Nap mint nap. Hát 

nem volt semmi amit ott láthattunk 10-12 évesen. Mert a kakas-tyúk szituációt ugye kiskortól 

ismertük, de hát ez mégiscsak más volt.. A csődörösök meg hagyták, hogy palánk mögül 

bámészkodjunk; még nevettek is rajtuk. Tény hogy ezen látványos esemény jelentősen 

bővítette biológiai ismereteinket.. 
 

Hajnal utcai új otthonunkban szűkösen voltunk térben, időben sőt élelemben is, de soha nem 

éheztünk. Működött a kis varroda, s volt, hogy éjfélkor még hallottam félálomban a varrógép 

zörgését. Két nővérem besegített, de főleg hímeztek, ami akkor nagy divat és lehetőség volt. 

Ezt kerek rámába fogott fehér textilanyagra végezték, a kinyomott minta szerint, sokféle 

színes fonallal. Gyengén fizették, mégis némi keresetet adott. Nagyon kellett vigyázni a 

minőségre, mert a gyenge munkát levonták a bérből. Sok százan végezték, valósággal 

vetélkedés folyt a legszebb motívum és legjobban fizetett darabokért; közöttük igazi 

mesterhímzők is voltak. Többnyire néprajzi jellegű lányruhákat díszítettek vele itthon, de 

bizonyára külhonban is.  
 

Nagyapámnak régi kis birtoka volt a „hátsó” szőlőskertben: jó kis pajtával, előtte óriásit termő 

„fontos” almafával, mellette a régi zamatos szőlőkkel, mint Bakator, Juhcsecsű és hasonlók. 

Többségük borszőlő, amiből bizonyos akkoriban eléggé savas-fanyar nedűt szűrtek. Cukrot 

hozzátenni nem volt szokásban, inkább vétek és pazarlás /nem úgy, mint egyes helyeken 

manapság/. Szüretkor ritkaszövésű zsákba rakva a fürtöket a „taposókádban” mezítláb 

táncolták ki a mustot. Szőlőprés akkoriban még csak nagyon kevés helyen volt a faluban, és 

még nem terjedt el a hengeres zúzás sem. A szüreti felvonulásról és – bálról később még 

említést teszek. 
 

Hajnal utcai ottlétünk második évében Imre Gábor nagyapánk örökre eltávozott és ránk 

hagyta a szép kis kertet. Mit aztán rövid idő után, fájó szívvel de el kellett adnunk, hogy 

annak árában saját házat-telket vehessünk. Ami úgy ’37 tavaszán meg is történt és 

elköltöztünk az akkori Nagy András /egykori bajomi várkapitány/ utca és a Füzesgyarmati út 

sarkán volt Opoczki-féle szikvízüzem helyére /ők meg valamivel odébb kocsmát nyitottak/. 

Új otthonunkkal óriási változás jött életünkbe. Amit csak növelt, hogy jóanyám szeme 

romlása okán, két testvére anyagi segítségével kis szatócsboltot /vegyeskereskedést/ 

próbáltunk összehozni. Kis épületet ragasztottunk –Slifka ács-kőműves által- az öreg 

nádfödele mellé, és megkezdtük – két nővéremmel- a boltos „inaséveket”, amit a magunk 

erejével kellett elsajátítanunk és véghezvinnünk. 



 

Még vissza kell térnem röviden az iskolához, mert pár motívum hiányzik az akkori képből. 

/Egyébként is nagyon mélyről jönnek elő ezek az emlékek/. Először is, hogy még friss volta a 

seb, az ország szétdarabolása /10-15 éve/ és a vele járó gazdasági –meg érzelmi!- 

következmények. Az odaveszett máramarosi erdők, a Magas Tátra hegycsúcsa, az erdélyi 

arany- meg sóbányák, a bácska-bánáti dús termővidék, a rijeka azaz fiumei kikötő, s nem 

utolsósorban a kies tájak, a csodálatos határvidék, az elszakított rokonokkal-testvérekkel, a 

többmilliónyi magyarral. Visszatekintve is, nem volt különleges dolog, hogyha mindezek a 

tankönyveinkben és oktatási rendszerünkben megjelentek. A földrajzban végig a „régi nagy”, 

a teljes országról tanultunk és fújni kellett minden elszakított terület jellemzőit – amit 

egyébként nagyon szívesen tettünk is, mi, Csonka-Bihar –vármegye hazafias nebulói, 

Nagyvárad, Kolozsvár, Kassa, Szabadka, Újvidék stb majdani visszahódítói …Erre minden 

nap emlékeztetett is környezetünk: az iskolai nemzeti színű ceruzákon a „Nem! Nem! Soha!” 

feliratok, az írófüzeteken a „Csonka Magyarország nem ország - Egész Magyarország 

mennyország” jeligével. A tanórák kezdése előtt pedig a „Hiszek egy Istenben, hiszek egy 

Hazában, hiszek egy isteni örök igazságban: hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen, 

„magunk között „hiszekegy”-nek rövidített nemzeti imádságot mondta el az osztály, a tanító, 

vagy az éppen soros hittanos lelkész vezényletével. Na, ettől a hazafiságtól nagyon messzire 

elvitte a későbbi ifjúságot a történelem… 
 

 

A második motiváció: az éneklés. Ez végigkísért bennünket az osztályokon át, de különösen 

kicsúcsosodott a hatodikban, talán éppen a kántortanítói jelleg miatt. A templomi és temetési 

eseményeken túl, a tanrendben is jelentős szerepe volt, amit többségben kedveltünk is. 

Különösen tetszett a kánonban-éneklés, melyekből egyre még ma is jól emlékszem, ez volt a 

„Jó dolga van a mostani huszárnak, Nem kell szénát kaszálni a lovának, Mert a széna 

porcióba van kötve, Gyere rózsám tedd a lovam elébe..”, de igencsak a „Debrecenbe kéne 

menni…”, vagy „Az egri ménes mind szürke..” régi ismert dalok is. Sajnos ez már nagyrészt 

a múlté: ma már alig énekelnek az iskolában, valahogy elkoptak-elfogytak a dalok a 

felnőttekből is; talán csak a hagyományőrzőknél maradt még belőle valami. 
 

 

Végül még egy erős emlék: talán a legmaradandóbb és egyben legfájdalmasabb az 5-6. 

osztályból. Padtársam lett Szűcs Feri, akit egyszerűen csak „Piktor”-nak hívtunk, mivel 

valóságos festő-zseni volt, s mint ilyen, pillanatok alatt bármit-bárkit „lefestett” az eléje tett 

papírra. Csodálatosan, élethűen! Pl. a történelem-órák utáni szünetekben olyan 

csatajelenteket, hogy csak bámultunk; a lovak is szinte kiugrani készültek az irka lapjáról. 

/Amúgy meg az egész család szobafestő volt: apja, bátyja, nővére/. Emellett Feri maga a 

szelídség-szolidság példaképe, jólelkű és segítőkész, vékony, szőke, halk szavú fiú, aki 

viszont a rajznál-festésénél nagyon be tudott lelkesedni, s olyankor csak arra koncentrált. 

Nagy tehetség volt, már akkor – és mi lehetett volna belőle!… De elvitte őt is a háború, 

társaival együtt, amikor ’44 őszén a falubeli hullámzó harcok után a szőlőskertekből –ahol 

megbújtak a front miatt- hazafelé tartva, az őket feltartóztató szovjet katona lekaszálta őket 

géppisztolyával, miután őt meg egy vadászgép támadta-géppuskázta, legalábbis így mondták 

az akkori tanúk. Úgy tudom, a leventéket „evakuáló” csapatból szöktek vissza félúton, s 

bújtak el valamelyikük szőlőskerti pajtájában, hogy kivárják a hazatérésre alkalmas időt – ami 

sajnos nem így jött el. Szűcs Feri és a többi ártatlan áldozat emlékét szívemben hordom. 

Hanem a „leventéről” később még említést teszek. 

 

 

(folytatása következik…) 



A  B I H A R N A G Y B A J O M I  R E F O R M Á T U S  E G Y H Á Z  H Í R E I  

 

A MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT MEGHIRDETTE AZ  

„APRÓK PERSELYE PROGRAMOT” 

 

SZÁNJUK AZ APRÓNKAT AZ APRÓKNAK! 

        MINT TUDJUK, A MAGYAR NEMZETI BANK 2008. MÁRCIUS 1-JÉN BEVONJA 

A KÉSZPÉNZFORGALOMBÓL AZ 1 ÉS 2 FORINTOS ÉRMÉKET. A MAGYAR 

REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT A SZÜLŐK ÁLTAL ELTASZÍTOTT 

KÁRPÁTALJAI   GYERMEKEKNEK   GYŰJTI   AZ   1   ÉS   2   FORINTOSOKAT!  

ARRA KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY E NEMES CÉL ÉRDEKÉBEN SZÁNJÁK ODA 

APRÓIKAT AZ APRÓKNAK.  ADOMÁNYAIKAT A LELKÉSZI HIVATALBAN  A 

KÜLÖN ERRE A CÉLRA ELKÜLÖNÍTETT PERSELYBE HELYEZHETIK EL!  

ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK! 

SZÁNJUK AZ APRÓNKAT AZ APRÓKNAK! 

 

Meghívó 

 

Szeretettel meghívjuk községünk minden lakosát 

a 2008. márc. 16-án, vasárnap 10 órától kezdődő 

ünnepi istentiszteletre, melyen megemlékezünk 

az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról! 

Az ünnepi istentiszteletet 

a gyülekezeti teremben fogjuk megtartani. 

 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit  

a HÚSVÉTI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINKRE,  

 melyeket MÁRC. 23-ÁN ÉS 24-ÉN, 

Húsvét 1. és 2. napján de. 10 órától és du. 3 órától fogunk megtartani! 

HÚSVÉT ÁLDOTT REGGELÉN 

HALLELUJÁT ZENGEK ÉN. 

JÉZUSUNK FELTÁMADOTT, ÚJRA ÉL! 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok:  

Domahidi Péter ref. Lelkipásztor 



S P O R T O L D A L  

 
A súlyemelő szakosztály hírei 

 

Tisztelettel köszöntöm a Bajomi Hírlevél olvasóit. Külön szeretettel a 

sportkedvelőket. Sokan tudjuk és érezzük, hogy a mai rohanó világban egyre 

nagyobb szükség van az egészséges sportra, a rendszeres testmozgásra. 

A Biharnagybajomi Sportegyesület megalakulásával újra alakult a labdarúgó-, az asztali 

tenisz- és a karate szakosztály és megalakult a súlyemelő szakosztály. A súlyemelő 

szakosztály heti három alkalommal tart edzést: hétfőn, szerdán és pénteken. A Kölyök I-II. és 

a serdülő 16
00

-17
00

 óráig, az ifjúsági és a junior korcsoport pedig 17
00

-18
00

óráig. 

Tavaly szeptember óta folyamatosan dolgozunk. Kitartó munkánk első eredménye 2008. 

február 23-án született Tégláson, ahol a megyei súlyemelő csapatok mérték össze 

tudásukat. Mi a következő eredményeket értük el: 

 egyéni versenyszámban 3 aranyérmet, 2 ezüstérmet és 1 bronzérmet 

szereztünk, 

 csapatversenyben Debrecen és Téglás mögött a harmadik helyen 

végeztünk, amit egy szép serleggel jutalmaztak. 

 

Név     Súlycsoport    Korcsoport 

Aranyérmet nyertek: 

Dajka Sándor   Pehelysúly    Ifjúsági 

Sass Péter    Könnyűsúly    Junior 

Sarkadi Sándor   Nehézsúly    Junior 

Ezüstérmet nyertek: 

Juhász Péter    Könnyűsúly    Serdülő 

Jenei Szabolcs   Lepkesúly    Serdülő 

Bronzérmet nyert: 

Bőr Erik     Könnyűsúly    Junior 

 

Nem titkolt szándékunk, hogy kitartó munkával szeretnénk az országos versenyeken is jól 

szerepelni és onnan is jó eredményekkel hazatérni. Felkészülési munkánkba betekinthetnek 

2008. március 8-án délelőtt 10 órától az általános iskola kistornatermébe.  

 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a súlyemelő szakosztály. 

 

                  Földi József 

szakosztályvezető és edző 
 

 

A labdarúgó szakosztály hírei 
 

Biharnagybajom és Körösszegapáti csapatai között 

szezonnyitó hazai  labdarúgó mérkőzés lesz 

 

március 22-én 15 órától. 

 

Minden kedves szurkolót szeretettel várunk! 

 



 

A Nemzetközi Nőnap históriája 

 

A Nemzetközi nőnap hagyománya 1857. március 8-án 

kezdődött a rossz munkakörülmények és az alacsony 

fizetések ellen tiltakozó amerikai nők 

demonstrációival. 1909. február 28-án az Amerikai 

Szocialista Párt határozata szerint szerte az Egyesült 

Államokban megtartották az első Nemzetközi 

nőnapot, 1913-ig február utolsó vasárnapján 

ünnepelték a nőket. 1910-ben a Szocialista 

Internacionálé is megalapította a nőnapot, segítségként 

az egyetemes női választójog kivívásához, de pontos 

időpontot nem jelöltek ki. Egy évvel később 1911. március 19-én Ausztriában, Dániában, 

Németországban és Svájcban ünnepelték a Nemzetközi Nőnapot. A gyűléseken résztvevő 

férfiak és nők a szavazati jog és a tisztségvállalás joga mellett a munkavállalás, szakmai 

továbbképzés jogát is követelték, valamint azt, hogy szűnjön meg a munkahelyi 

megkülönböztetés. 1914-ben -miután két millió orosz katona elesett a fronton- az orosz nők 

február utolsó vasárnapját tüntettek a kenyérért és a békéért. Négy nappal később a cár 

lemondásra kényszerült, az ideiglenes kormány megadta a nőknek a szavazati jogot. Ez 

Oroszországban akkori Juliánusz naptár szerint február 23-ára esett, ami az általánosan 

használt Gergely-naptár szerint március 8-ának felel meg. 

 

Visszatekintő 
 

BÁLI SZEZON BAJOMBAN 
 

 Sikeres rendezvénnyel nyitotta január 26-án a báli szezont az MSZP helyi alapszervezete. 

A Károly napi bál harmadik alkalommal került megrendezésre. 160 vendég élvezte a 

humoros  műsort és táncolt hajnalig 

 

 A Tűzoltó Egyesület fergeteges hangulatú bállal ünnepelt február 16-án. Finom pörkölt, 

látványos műsor a majorette csoporttól, kitűnő zene, ahogy ez az egyesület rendezvényein 

lenni szokott. A legelszántabb táncosokat a művelődési házban érte a reggel.  

 

 A Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola köszönetet mond mindazoknak, 

akik a 2008. március 1-én megrendezett Jótékonysági bál sikeréhez hozzájárultak. 

Köszönjük a pénzbeli felajánlásokat, és a tombola tárgyakat. Köszönjük továbbá azoknak 

is, akik munkájukkal járultak hozzá a sikerhez. 
 
 

K Ö Z É R D E K Ű  H Í R  
 

A Biharnagybajomi Dózsa Vadásztársaság tájékoztatja a Tisztelt 
Földtulajdonosokat, hogy megkezdi a bérleti díjak kifizetését, 2008. 
március 15-16-án 8-12 óráig a művelődési házban. Kérjük, hogy a 
tulajdont igazoló okmányokat mindenki hozza magával.  

Tisztelettel: 
Szilágyi Jenő 

a földtulajdonosok közös képviselője 

 
Boldog Nőnapot kívánunk 

minden kedves  

Hölgy olvasónknak! 
 

http://www2.keymedia.hu/keymediaclick.cgi?site=index&id=183304
http://www2.keymedia.hu/keymediaclick.cgi?site=index&id=203060
http://www2.keymedia.hu/keymediaclick.cgi?site=index&id=490880
http://www2.keymedia.hu/keymediaclick.cgi?site=index&id=613939


Talpra magyar… 
 
„Talpra magyar, hí a haza!…” Petőfi Sándor 

1848. márciusában elhangzott sorai 160 év 

elteltével 2008. március 9-én, hat nappal 

Nemzeti ünnepünk előtt újra aktualitásukat 

élik. 

A demokratikus Magyarország Alkotmánya 

minden polgárának szabad vélemény 

nyílvánítási lehetőséget biztosít. Ennek egyik 

formája az egyébként nem korlátozott felnőtt 

lakosság körében a népszavazás intézménye. 

A népszavazást az adott kérdésekben, 

megfelelő számú kezdeményező 

indítványozására a köztársasági elnök írja ki. 

A népszavazásokat érintő kérdések 

rendszerint olyan körből kerülnek ki, 

amelyek leginkább befolyásolják az emberek 

mindennapi életét. Ilyen „húsbavágó” 

kérdések a 2008. március 9-i népszavazáson 

feltettek is. A vizitdíj, a kórházi napidíj, a 

képzési hozzájárulás mind olyan tételek, 

amelyek közvetve vagy közvetlenül szinte 

mindnyájunkat érintenek. Hiszen nincs 

jobboldali vagy baloldali egészség, csak 

egyszerűen beteg, nincs szélsőséges kórházi 

ágy, csak a rajta fekvő, esetenként szenvedő, 

ellátásra szoruló ember, nincs szegény vagy 

gazdag tudás, csak szorgalmon és tehetségen 

alapuló önmegvalósítás. 

Ezen dolgok befolyásolásában van most 

lehetőségünk dönteni, vagy úgy, hogy 

elmegyünk szavazni és ezzel aktívan 

kifejtjük véleményünket, vagy úgy, hogy 

otthon maradunk és ezzel a későbbiekben 

alárendeljük magunkat a helyettünk döntők 

akaratának. Véleményem szerint az aktív 

szerepvállalás mind előre mutatóbb, ezért 

arra kérünk mindenkit, hogy 2008. március 

9-én vasárnap menjen el szavazni. 

Nagyon fontos: a mozgásában gátolt 

személyeknek írásban kell kérniük, hogy 

lakóhelyükön mozgóúrnával 

szavazhassanak. A választópolgárok,  

hozzátartozóikon, rokonaikon, szom-

szédaikon keresztül nyújthatják be ilyen 

jellegű igényüket a szavazást megelőzően a 

Helyi Választási Irodánál vagy a szavazás 

napján az illetékes szavazat számláló 

bizottságnál. További információk a 

népszavazással  kapcsolatban: 472-002 és   

06/30 475-5717-es telefonszámokon 

kérhetők. 

 

Végezetül engedjék meg, hogy Arany János 

sorait idézzem: 

 

Süvegemen nemzetiszín rózsa, 

Ajakamon édes babám csókja; 

Ne félj, babám, nem megyek világra: 

Nemzetnek vagyok katonája. 

 

Nem kerestek engem kötéllel; 

Zászló alá magam csaptam én fel: 

Szülőanyám, te szép Magyarország, 

Hogyne lennék holtig igaz hozzád! 

 
Jakab Imre 

FIDESZ helyi szervezetének elnöke 

 

 

Meghívó 
 
A FIDESZ helyi szervezete 2008. március 6-án csütörtökön 19 órától lakossági fórumot tart, a 

művelődési házban melyre tisztelettel meghívunk és elvárunk mindenkit, aki Biharnagybajomban 

él és tevékenykedik. A rendezvényen olyan napjainkat érintő aktuális kérdésekben szeretnénk 

megkérdezni az emberek véleményét, amelyek leginkább sújtják, befolyásolják vagy netalán 

előremozdíthatnák lakóközösségünk életét. Mindezt kötetlen beszélgetés formájában képzeljük el. 

A fórum vendége lesz Arnóth Sándor a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 

Püspökladány város polgármestere. 

 
                                                                                                              Jakab Imre 

FIDESZ helyi szervezetének elnöke 



 
M E Z Ő G A Z D A S Á G I  O L D A L  

 

 

A Közös Agrárpolitika felülvizsgálata 
 
Az EU-Bizottság megkezdte a KAP 
állapotfelmérését. A felülvizsgálat célja a 
közös agrárpolitika egyszerűsítése és az új 
kihívásokkal való szembenézés. 

Az összegyűlt tapasztalatok alapján javítani 
kívánja a KAP működését és alkalmassá 
kívánja tenni arra, hogy megfeleljen a 
legújabb kihívásoknak. 

Nem tekinti átfogó reformnak az 
állapotfelmérést, hanem olyan technikai 
módosításokra irányul, amely egyszerűbbé, 
hatékonyabbá teszi a KAP-ot. 
A Bizottság három fő kérdésre keresi a 
választ: 

1. Hogyan lehet az SPS-t hatékonyabbá és 
egyszerűbbé tenni? 

2. Hogy lehet az eredeti piactámogatási 
rendszert úgy átalakítani, hogy 
megfeleljenek a globalizálódó világnak 
és a 27 tagállamból álló EU 
elvárásainak? 

3. Hogy alkalmazkodjunk az új 
kihívásokhoz (klímaváltozás, 
bioüzemanyagok jelentőségének 
növekedése, vízgazdálkodás, 

biodiverzitás, stb.), hogy tudjunk élni az 
új esélyekkel? 
A közlemény fő elemei: 

 A közvetlen kifizetéseknél a regionális 
támogatási rendszer egységes 
alkalmazása. 

 Támogatási alsó és felső határ 
bevezetése. 

 Az intervenciós rendszer teljes körű 
felülvizsgálata. 

 Rugalmas átmenet kidolgozása a 
tejkvóta-rendszer megszüntetéséig. 

 A kockázatkezelés vizsgálata. 
 A vízgazdálkodás integrálása a KAP 

eszköztárába. 
A Bizottság a nemzetközi vita eredményeire 
és saját elemzéseire alapozva konkrét 
javaslatait 2008. májusában tervezi 
megjelentetni, a megállapodást 2008. II. 
félév végére szeretné elérni. 
 
 

Kissné Parti Ilona                                                               
AK tanácsadó 

 

 Az SPS rendszer alapelvei 

 
A KAP- reform alapján a termelői 

Közvetlen támogatás már nem bizonyos 

termékek folyamatos előállításához kötött, 

hanem az egyénileg meghatározott, 

korlátozottan forgalomképes, a termelési 

kötelezettségtől elszakadó támogatási 

jogosultság alapján lehet támogatáshoz 

jutni.  

A kiosztott támogatási jogosultság a 

gazdaság tulajdonába kerül, amit évente a 

használatában lévő jogosult terület alapján 

lehet támogatásként érvényesíteni. 

A támogatási jogosultság vagyonértékű 

jognak tekinthető.  

A támogatási jogosultság alapján kapható 

támogatás nem egy adott termék 

előállításától függ, hanem a használatban 

lévő mezőgazdasági terület alapján kerül 

kifizetésre, továbbá meghatározott szakmai 

előírások betartásához kötődik. 

Összegezve az SPS támogatás igénybe-

vételének feltételei: 

 a gazdálkodónak támogatási 

jogosultsággal, 

 megfelelő méretű mezőgazdasági 

területtel, vagy állatállománnyal kell 

rendelkeznie, 

 továbbá be kell tartania a 

keresztmegfeleltetés (környezetvédelmi, 

állatjóléti és higiéniai) követelmény-

rendszerét. 

A kölcsönös megfeleltetés a megreformált 

KAP egyik központi eleme, azt jelenti, hogy 

a termelőknek a támogatás csökkentésének 

elkerülése érdekében a  szabályokat be kell 

tartaniuk. 

 

Kissné Parti Ilona 

AK tanácsadó


