
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

V. évfolyam 7. szám (2009. október) 
 

Mi volt 1956  
Mi volt 1956, barátom? Múlt, ami elmúlt?  

Egy nép, amely elhullt? Hol volt, hol nem volt… Se élő, se holt.  

Elfelejtetted a Tettet! Amikor a semmiből sok ember Valamit teremtett.  

Sokáig nem is lehetett hallani, hogy mi volt ez a Valami.  

Hogy Valami volt: s ez a Szabadság. És hogy' futott előle a Gazság!  

Pattant a ránk szorított bilincs, amikor utcára lépett a sok Nevenincs.  

A sokat emlegetett Nép. Aki látta, felejthetetlen a kép:  

ahogy ott vonult, ahogy a Veres Csillag az utcára hullt.  

Ahogy dőlt a Szobor, s még dőltében is ölt.  

Ahogy egy nép ellen fordult a Gyilkos tőre,  

s aki addig nem hitte: láthatta, hogy gyilkosa is ő, nem csak őre.  

Azt hitted, véget ért a rabság, s hogy elérkezik végre a Szabadság?  

És hogy mert szabad vagy, a jövődet is visszaadják?  

A Csillag lehullt, a Nap ragyog. Azt hitted, kis magyar, hogy elnézik neked a Nagyok?!  

Nem kértél sokat, csak az életed,  

s balgán azt hitted, hogy ellenértéknek beszámítják talán a véredet.  

Vér - vár. Vér - vád. Vér - ver. Aléltan elhever.  

A puszta föld. Ököl. Szorít, elernyed.  

Földedbe bevernek mint jelző karót. Élethosszig fizetheted ezt az adót.  

Jön a defterdár, s tőle megtudod: néhány szép napért mennyi az ár.  

Mi volt az életed? Hiába kérdezed…  

Ahogy a helyet nézed népeknek sorában,  

légy büszke arra:  

ha csak kicsiny kokárda vagy Világnak gomblyukában. 

/1956. Aki magyar... (musical)/ 

Mi volt 1956? Nem tudom. Honnan is tudhatnám, hisz még a szüleim is gyerekek voltak és 

talán nem is ismerték egymást, így én még szerelmes gondolat sem lehettem 1956. október 

23-án. A napon, amikor a magyar nép kivívta magának a nemzeti függetlenséget és a hőn 

áhított szabadságot. A szabadságot, amit ma már természetesnek veszünk, hisz alkotmányos 

jogunk, de akkor, csak 13 napig tartott. Nem tudom mi volt 1956-ban, mert akik ott voltak és 

vérbe fojtották a forradalmat, nem akarták, hogy az utókor megtudja. Így a 

történelemkönyvek negyven évig mindig másról írtak, vagy egyáltalán nem is írtak semmit 

róla. Akik pedig átélték, ott voltak országszerte városokban, falvakban és tiszta szívből 

kiabálták, hogy „ruszkik haza”, azok nagyon sokáig nem beszélhettek, vagy nem mertek 

beszélni. Talán ezért van, hogy a mai napig nagyon sok indulatot, érzelmet vált ki az 

emberekből, amikor 1956 lánctalpak zajába fojtott ősze a téma.  



Most 2009 őszén, közeledve a forradalom 53. évfordulójához, még mindig vannak kérdőjelek. 

Mára viszont fordult a kocka, akik eddig magukba fojtották az elfojtott dühöt, fájdalmat, azok 

most már nyíltan mernek beszélni ’56 őszéről és az utána következő megtorlásokról, míg, 

akik akkor elárulták a nemzetet, a hazát és oly sok fájdalmat okoztak a magyar embereknek 

már nem akarnak, vagy nem mernek emlékezni. Félnek, pedig tudhatnák, hogy a bűnösök 

előbb vagy utóbb, de elnyerik méltó büntetésüket.  

Most, túl az ötvenedik évfordulón, a kádári pangás évtizedei után egy újabb zsarnok fenyegeti 

népünket, melyet úgy hívnak, hogy globalizmus. Most amikor a vas és acél országának 

gyárakba űzött egykori parasztjaiból segélyeken tengődő munkanélküliek lettek. Amikor már 

rég eltűnt a tudásszomj a fiataljainkból, ha mégis tanulnak, akkor azt a meggazdagodás 

reményében, karriervágyból teszik. Mostanra bizony ’56 eszméje elveszett. A tankokat 

bankok váltották fel, Moszkva helyett Brüsszel uralkodik, és ismét felsejlik sokakban, hogy 

talán ismét veszélyben a haza, a nemzet. Veszélybe kerültek a földjeink, vizeink, energiánk, 

ásványi kincseink. Az idegen tőkének minden kell! 

Adja magát a kérdés: akkor most megint minden elveszett? Azt gondolom még nem, csak 

sokkal körültekintőbben kell bánnunk az értékeinkkel, közülük is a legfontosabb gyémánttal, 

gyermekeinkkel. Fontos, hogy akik a jövőnket alkotják, tisztában legyenek a múltjukkal, 

ismerjék meg az igaz történelmünket. Vissza kell állítani a nemzettudatos gondolkodást, a 

nemzetegységet. Mindennél fontosabb, hogy a jövő nemzedéke cselekvőképes, a nemzet iránt 

elkötelezett állampolgárokból álljon, akik megbecsülik azt, amit őseink ránk hagytak.  

Szeretném, ha a most uralkodó csüggedtség, apátia, ami az embereket teljesen elszigeteli 

egymástól, - tovább nehezítve ezzel is az amúgy is nehéz sorsukat – minél hamarabb eltűnjön. 

Fontos, hogy higgyünk önmagunkban, mert igenis együtt képesek vagyunk tenni ez ellen a 

kilátástalanság ellen, ami országunkat jelenleg nyomorba dönti. Ébredjünk fel, idézzük fel ’56 

eszméjét és rázzuk le béklyóinkat, ne hagyjuk elveszni a magyar földet, a magyar nemzetet, a 

SZABADSÁGOT! 

 Szitó Sándor polgármester 

 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

Községi szintű ünnepségen emlékezünk meg nemzeti ünnepünkről, 

az 1956-os forradalom 53. évfordulójáról,  

és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 20. évfordulójáról. 
 

A megemlékezés ideje: 2009. október 22., csütörtök 16:30 óra 

A megemlékezés helye: Szűcs Sándor Művelődési Ház 
 

A megemlékezés programja: 

Himnusz 

Ünnepi beszédet mond: Szitó Sándor polgármester 

Megemlékezés – A 8. osztályosok műsora (felkészítő tanár: Mile Elekné) 

Szózat 

Koszorúzás a Pro Pátria emlékműnél 
 

Az ünnepségre tisztelettel várjuk településünk minden lakosát! 
Biharnagybajom Község Önkormányzata 

 

 

 
 



P Á L Y Á Z A T I  H Í R E K  
„Korlátlan szabadság” – LEADER program 

840 millió forintra pályázhatnak októberben a Bihari és a Sárréti Kistérség lakói.  A LEADER 

Programban 7 jogcímre lehet beadni a pályázatokat: térségen belüli együttműködés, térségek közötti 

és nemzetközi együttműködés, vállalkozási alapú fejlesztés, képzés, rendezvény, közösségi célú 

fejlesztés, tervek és tanulmányok.  A  LEADER Programba bárki pályázhat 2009. október 1-től 2009. 

október 31-ig: civil szervezetek, vállalkozók, önkormányzatok, magánszemélyek. A nyertes 

pályázatok támogatottsága a vállalkozásalapú fejlesztéseknél 65 százalékos, míg a közösségi célú, 

non-profit kezdeményezéseknél 85-90 vagy akár 100 százalékos is lehet. 

- A Sárréti Kistérség országgyűlési képviselőjeként és a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának 

tagjaként nagyon fontosnak tartom, hogy az itt élő emberek kihasználják ezt a lehetőséget és a lehető 

legtöbb nyertes pályázat szülessen – mondta Csontos János. – A LEADER Programot gyakran szokták 

a „korlátlan szabadság„ programjaként említeni. Ezen elnevezés azon alapszik, hogy minden 

akciócsoport teljesen szabadon választhatta ki, milyen típusú fejlesztéseket vesz fel a helyi 

vidékfejlesztési tervébe. Ez a Leader egyik legnagyobb előnye, mivel a helyieknél senki sem tudja 

jobban, hogy mit érdemes fejleszteni.  

A programok megvalósítása során elsőbbséget élvez a munkahelyek megőrzése, illetve újak teremtése, 

de jut pénz munkaerőképzésre, szaktanácsadásra, helyi kulturális programok szervezésére, a helyi 

értékek megőrzésére is.  

A pályázati kiírás letölthető a www.fvm.hu, a www.umvp.eu és a www.biharsarret.hu oldalakról. 

További információ kérhető személyesen a Bihartorda, Táncsics M. 7/b. alatt található LEADER 

irodában illetve a 06/54-477-469 és a 06/30-623-8120-as telefonszámon. 

November elején egy másik, igen jelentős pályázati kiírás is megjelenik: a diverzifikációs programba 

csaknem 4 milliárd forintra lehet pályázni a következőkre:  

mezőgazdasági üzemek beruházásai: állattartó telepek, növénytermesztés, kertészet, gépberuházás 

fejlesztései; mezőgazdasági termékek értéknövelése: élelmiszercélú mezőgazdasági termékek 

feldolgozása; falufejlesztés; vidéki örökség védelme; turizmus támogatása; mikrovállalkozások 

támogatása.  

További részletek a www.fvm.hu honlapon olvashatóak.  

 Szabó-Sós Andrea 

XVI. KARAFITTY NÉPZENEI TALÁLKOZÓ (SODRÓKA) 
Tisztelettel meghívjuk községünk minden lakosát a 2009. október 24-én, szombaton 16 órától a 

Szűcs Sándor Művelődési Házban megrendezésre kerülő XVI. Karafitty Népzenei Találkozóra. 

 Nemes István együttesvezető 

A Karafitty Együttes vendégei: 

Berde Sarolta (ének, citera)     - Báránd 

Csicsóka Trió (ének, citera)     - Balmazújváros 

      Kovácsné Kenyeres Márta, Nemes Anna, Tar Csilla 

Meleg Vilmos színházigazgató     - Nagyvárad 

                  Magyarnak lenni – irodalmi összeállítás 

Napraforgó Együttes      - Biharnagybajom 

Széles András (ének, citera)     - Budapest 

Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör   - Püspökladány 

ifj. Vígh Sándor (ének, citera, nyelvsíp)    - Püspökladány 
 

A rendezvény támogatói: Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Civil Alapprogram, Oktatási- és Kulturális 

Minisztérium, Biharnagybajom Község Önkormányzata, Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti 

Köre, Szilágyi Csaba Biharnagybajom, Szabó Sándor Törtelen lakó biharnagybajomi 

 

http://www.fvm.hu
http://www.umvp.eu
http://www.biharsarret.hu
http://www.fvm.hu


B I H A R N A G Y B A J O M  1 9 5 6  
Egy csepp történelem 

Biharnagybajom történelmének egy olyan szakaszára szeretnék rávilágítani amit 

mindig homály borított. Igen, 1956 októberéről írok! Teszem ezt azért mert 

kötelességemnek tartom Biharnagybajom lakosaival megismertetni ezt a titokba 

tartott múltat. Írásom a történelmi levéltár anyagából és a ma élő forradalmárok 

és nemzetőrök elmondása alapján állítottam össze. 

„1956 október 27-én településünket is elérte a forradalom szele.” Nagy volt az 

elnyomás. Jegyre adták az élelmiszert, éheztek az emberek, a gazdáknak be 

kellett szolgáltatni a terményt-jószágot-élelmiszert, majdnem mindent ami a 

megélhetéshez kellett. Éhezett a falu és a város egyaránt. 27-én reggel tüntető 

tömegek lepték el a biharnagybajomi főteret. Gyülekeztek az orosz szobor előtt. 

Forró volt a hangulat. Hangosan tiltakozni kezdtek az akkori vezetők és az orosz 

diktatúra ellen. 

Az elkeseredett emberek hozzáfogtak pusztakézzel eltávolítani az 

intézményekről a vörös csillagot, és megpróbálták kézzel elmozdítani az orosz 

emlékművet. Közbe kiabálták: Ruszkik haza! Ruszkik haza! Forrai János és 

Makra … hívta az arra járókat, hogy álljanak be közéjük és adjanak hangsúlyt az 

elégedetlenségüknek.  

Nagy tömeg állt össze: a kőolaj dolgozói, iparosok, földművesek, kereskedők 

követelték a szobor eltávolítását. Ekkor Elek László hozott egy Csepel 

teherautót. Odatolatott a szoborhoz. Juhász Sándor egy erős drótkötelet erősített 

a szoborra és azt hozzákötötte a teherautóhoz. Sokan felugrottak az autó 

hátuljára, hogy nagyobb legyen az autó súlya. Teljes erőből húzta a Csepel 

teherautó, de nem boldogult vele. A szobor makacsul ellenállt. A tömeg tombolt: 

idegesítette őket, hogy nem sikerült ledönteni. 

Egy kisebb csoport nekifogott kalapáccsal szétverni az egyedül álló kis 

szobrokat. Egy másik csoport elindult erősebb járművet keresni, ami legyőzi a 

szobor erejét. Kisvártatva Földesi Lajos egy lánctalpas traktorral jött elő. 

Odatolatott a szoborhoz, ezt is ugyanúgy hozzákötötték. A lánctalpas traktor 

könnyedén megtörte a szobor erejét. A diktatúra jelképe leborult. Örültek az 

emberek, mindenki boldog volt. Tőzsér Kálmán örömmel jegyezte meg, hogy 

ezt Pesten is így látta. 

Még akkornap megalakították a nemzetőrséget. Parancsnokának Deli Kálmánt 

választotta a tömeg. Helyettese Borbély Pál lett. A nemzetőrség feladata volt 

megőrizni a rendet. Elsősorban akkor meg kellett védeni a település vezetőit a 

feldühödött nép haragjától. Mire ennek a napnak a fontosabb eseményei véget 

értek sötét este lett. Mindenki nyugovóra tért. 

Másnap az emberek folytatták a megszokott életüket, dolgoztak, rendet raktak a 

főtéren. A nemzetőrök rendezték soraikat, megbeszélték a mindennapi 

teendőjüket. Ruházatuk kék overál öltöny és nemzeti színű karszalag volt. 



A harmadik nap csendes falusi napként kezdődött: parasztszekerek zörgése, 

kakasok kukorékolása hallatszott. De egyszer csak a távolból egy mély dübörgő 

hang törte meg a falu csendjét. Egy orosz helikopter szállt el a főtér felett. 

Megállt a faluszélen a legelő felett és onnan figyelte a településünkön lévő 

mozgást. Utána újabb kemény dübörgő hang rengette meg a házak falait. Három 

orosz harckocsi jött Nagyrábé felől és megálltak a főtéren. Ezekre a hangokra 

megint nagy tömeg vette körbe a bajomi főteret. A harckocsik láttán síri csend 

lett. 

 

Az első harckocsi lövegtornyát – amibe egy géppuska is be volt szerelve – hol a 

tanácsházára szegezte, hol az emberek feje fölé. Mindenki várt. Az utolsó 

harckocsiból három orosz katona ugrott ki. Állig fel voltak fegyverezve. 

Egymást biztosítva berontottak a hivatal épületébe. A nemzetőrök irodája a 

mostani pénzügyi iroda helyén volt. Feltörték, a nemzetőrök fegyvereit 

összeszedték és betették az utolsó harckocsiba. Megbőgették a harckocsi 

motorokat és elindultak Sárrétudvari felé. 

Másnap már fekete korszakra ébredt a településünk: ávósok lepték el falunkat. 

Legelőször a nemzetőr parancsnokot és helyettesét tartóztatták le. Később pedig 

a többi forradalmárt gyűjtötték össze. Ütötték-verték a magyar embereket, akik 

kiálltak a magyarságukért és a szabadságért. Nagyon sokan egy szebb és jobb 

élet reményéért tették, amit tettek – súlyos árat fizettek érte. 

 

Földi József 



P Á L Y Á Z A T I  H Í R E K  
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat - „A” típusú pályázati kiírás 

Biharnagybajom Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve  

ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot  

felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan 
 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali 

tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 

eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják 

tanulmányaikat. 
 

Figyelem! 

- Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 

fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a 

katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevő 

hallgatói.  

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak a 

Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. 

- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.  
 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2009. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az 

ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2010. őszén már nem áll fenn, úgy a 2010/2011. tanév első félévére eső ösztöndíj 

már nem kerül folyósításra. 
 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási 

intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2009/2010. tanév 

második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. 
 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2009/2010. tanév második, illetve a 

2010/2011. tanév első féléve). 
 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2010. március. 
 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév második 

félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg 

a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.  

Az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-át /2009. évben ez az 

összeg 42.750.-ft/. 
 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a 

felsőoktatási intézménynek. 
 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás 

véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.  

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő 

jövedelemnek számít. (Az adóalapot nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját). 
 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot 

kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás 

jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.  

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 

Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az 

ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 
 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás 

célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási 

jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 
 

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a 

hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. /Pályázati 

adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatalban Patakiné Darabos Zsuzsánál./  

 

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30. 

 

A pályázat kötelező mellékletei: 
 

1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.  



2. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás. 

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában 

csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A 

felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik 

szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles 

megnevezni. 
 

 

3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló iratok.  
 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet 

hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 

A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: 

- a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból 

kizárja; 

- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 

történik. 
 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2010. március 16-ig írásban értesíti a települési 

önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-

folyósítás módjáról. 
 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását 

érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, 

és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf.: 920.). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül 

köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása; 

- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási 

forma megadásával); 

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 

- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének 

címe) változása. 
 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére 

visszafizetni. 
 

A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a 

települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban 

rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal 

hozható meg. 
 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy 

a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az 

ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. 

évi CXXXIX. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál. 

Pályázat védőnői állásra 
A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Biharnagybajom Község Önkormányzata, 4172 Biharnagybajom, 

Rákóczi út 5. 

Meghirdetett munkahely: Védőnői Szolgálat, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 7., beosztás: körzeti védőnő 

Képesítési és egyéb feltételek: egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal 

egyenértékűnek elismert oklevél 

Juttatások, egyéb információ:  Bérezés: Kjt. alapján. A megbízás  2009. december 1-től határozatlan időre, 3 

hónap próbaidő kikötésével 

Pályázat benyújtásának határideje:  2009. november 15. 

A pályázathoz csatolni kell: szakmai életrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, korábbi jogviszonyról, szakmai 

gyakorlatról szóló munkáltatói igazolás, nyilatkozat arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy 

zárt ülést kér 

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot két példányban, zárt borítékban, „Pályázat védőnői 

állásra” megjelöléssel, Szitó Sándor polgármesterhez kell benyújtani (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.)  

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. november 30. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Szitó Sándor polgármester, 54/472-002 

 Imre-Erdős Szilvia jegyző 



A BIHARNAGYBAJOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
KÖZÉRDEKŰ HÍREI 

 

 Október 25-én, vasárnap de. 10 órától, újbori úrvacsorás istentiszteletet tartunk a templomban. Az 

új borért adunk hálát. Bűnbánati istentiszteleteket október 22-én csütörtökön, 23-án pénteken, 24-én 

szombaton tartunk a templomban este hat órától. 

 Hirdetni szeretném a konfirmációi oktatás lehetőségét, amelynek keretében a bibliai hittitkot 

próbáljuk érthetővé és megismerhetővé tenni minden érdeklődő számára. A konfirmációi oktatást, 

vasárnap szoktuk tartani a de. 10 órakor kezdődő istentisztelet után. Különösen kérem és várom 

mindazoknak a jelentkezését, akik meg vannak keresztelve, mert amikor e szertartásban részesültek, 

Isten színe előtt tettek ígéretet a szülők, hogy gyermeküket le fogják konfirmáltatni. Nyilván nem csak 

őket, hanem elsősorban azokat, akik a konfirmációi korosztályhoz tartoznak. (12-14) 

 Október 31-én, szombaton du. 5 órakor, a reformáció 492. évfordulója alkalmából ünnepi 

istentiszteletet tartunk a templomban. 

Nagy szeretettel várunk mindenkit az alkalmakra. 

 
 „Közel van az Úr a megtört szívűekhez,  

                Meghívó                            és a sebzett lelkűeket megsegíti.” 

Zsoltárok könyve 34. r. 19. v. 

Kedves Gyászoló Testvéreim! 

Szeretettel és tisztelettel hívjuk és várjuk 2009. november 1-én, délelőtt 10 órára a református 

templomban tartandó Gyászolók Vasárnapjára.  

Abban mindannyian egyet tudunk érteni, hogy a gyász, szeretteink elvesztése megtöri szívünket, megsebzi 

lelkünket. Ebben a fájdalomban jó megtapasztalni az Úr közelségét. A gyászolók vasárnapja, a halottak 

napja a vigasztaló Istent kívánja közel hozni hozzánk, hogy így mennyei segítséget kapjunk sebeink 

hordozásához.  

A friss és régi sebekre gyógyulást és vigasztalást kívánva, maradok tisztelettel és szeretettel: 

 Domahidi Péter ref. lelkipásztor 

M E Z Ő G A Z D A S Á G I  H Í R E K  
Jogdíjfizetési kötelezettség az után-termesztett vetőmag után 

Megalakult, és július végétől bejegyzett cégként működik a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. Ez a szervezet 

hivatott ellenőrizni, hogy a mezőgazdasági termelők milyen fajta-oltalommal rendelkező vetőmagot 

használnak, és ha szükséges, megfizették-e a jogdíjat a fajta használata után. A céget a növényfajta-

tulajdonosok alapították. 

Az „után-termesztett” vetőmagok jogdíjainak beszedése a rendelet hatálybalépése után kezdődik, mivel az 

adatszolgáltatási kötelezettség ekkor indul. Visszamenőlegesen nem érvényesíthető a jogdíjak beszedése. 

Fő szempont, a fémzárolt minőségi vetőmag használatának ösztönzése, a jobb minőségű termény 

előállítása, az élelmiszerbiztonsághoz szükséges nyomon-követhetőség elősegítése, a nemesítő intézetek, 

fajtatulajdonosok költségeinek fedezése.  

Eddig az oltalommal rendelkező növényfajták „után-termesztése” elvileg tilos volt. (A gyakorlatban 

viszont széles körben alkalmazták)  A megjelent törvénymódosítás viszont ezt megengedi, amennyiben a 

termelő meghatározott díjat fizet. 

A törvény szerint a következő növényekre kell alkalmazni a díj-fizetési előírásokat: 

takarmánynövények: csicseri borsó, sárga csillagfürt, lucerna, takarmányborsó, alexandriai here, perzsa 

here, lóbab, lednek; gabona-félék: zab, árpa, rizs, madár köles, rozs, tritikálé, búza, durum-búza, 

tönkölybúza; burgonya-félék: burgonya; olaj- és rostnövények: olaj repce, réparepce, lenmag (kivéve: 

rostlen). 

A díjfizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor a termelő szaporítási célra fordítja a betakarított 

termést. Fontos tudni, hogy a díjfizetési kötelezettség nem terheli a 20 ha-nál kisebb szántóterületen 

növénytermesztéssel foglalkozó termelőt. 

A díj mértékében a jogosult és a termelő megállapodása az irányadó. Amennyiben nincs megállapodás, 

akkor a fizetendő díj a legalacsonyabb szaporítási fokú fémzárolt vetőmag árába beépített licencdíj 

mértékének 50 %-a. 

 Kissné Parti Ilona AK tanácsadó 


