
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

VI. évfolyam 5. szám (2010. július) 

Szociális központot avatott Biharnagybajom 
Új otthont kapott Biharnagybajomban az eddig 

széttagolt szociális ellátórendszer. 2010. június 

21-étől a község központjában álló felújított 

épületben várja ellátottait – és természetesen az 

érdeklődőket is – a Biharnagybajomi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ és Bölcsőde 

intézménye. Településünk a három éves térségi 

szociális felzárkóztató program keretében 

pályázott, és 29,7 millió forintot nyert a település 

„szégyenfoltjaként” emlegetett épület felújításra. 

Ezt közel 5 millió forint önerővel toldotta meg a 

Községi Önkormányzat - így készült el az új 

létesítmény, melyet június 18-án avattak fel a 

dolgozók, a lakosság, valamint a díszvendégek: 

Soltész Miklós a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium szociális ügyekért felelős 

államtitkára, Arnóth Sándor országgyűlési képviselő, Bodó Sándor a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés 

tagja, Dr. Fazakasné Dr. Veszprémy Anna az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 

főosztályvezetője és Szitó Sándor polgármester jelenlétében. 

Az avató keretében a díszvendégek ünnepi beszédeit követően került sor az ünnepélyes szalagátvágásra, 

majd az épület bejárására. Rövid szünetet követően színvonalas, vidám műsort tekinthettek meg az 

érdeklődők: fellépett a Biharnagybajomi Nyugdíjasklub tánccsoportja, a Biharnagybajomi Népdalkör, 

verset mondott Bartha Fatime és Bartha Patrik, végül Hagymási Tamás zenés egyvelegével zárult a műsor. 

A műsort követően valamennyi résztvevő meghívást kapott a Polgármesteri Hivatal Konyhájára egy igazán 

pazar állófogadásra.  

Az állófogadáson mondott pohárköszöntőjében Szitó Sándor polgármester hangsúlyozta: ez az alkalom 

nem elsősorban a pályázati forrás révén felújított épületnek szól, hanem a bajomi emberek tenni akarásának 

és összefogásának ünnepe ez, hiszen az itt élők munkája, elhivatottsága nélkül nem valósulhatott volna meg 

ez a beruházás. „Ez az épület a bajomiak közös munkájának gyümölcse, és bízom abban, hogy a település 

lakóinak sikerül egy élettel teli közösséget formálva, együtt belaknia az új központot. Ehhez erőt, kitartást 

és jó egészséget kívánok minden itt dolgozónak és minden, ehhez a közösséghez tartozó, tartozni akaró 

bajomi embernek!” – zárta beszédét Szitó Sándor. 

Oláh Gergely intézményvezető pohárköszöntőjében a köszönetnyilvánítás volt a középpontban: köszönetet 

mondott a kivitelezésben részt vevőknek, a közreműködő hatóságoknak, a kistérségi szociális felzárkóztató 

program résztvevőinek, a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának, a közcélú foglalkoztatásban 

részt vevőknek és munkavezetőiknek, a helyi civil szervezeteknek, az intézmény valamennyi dolgozójának, 

minden bajominak az összefogásért, a fellépőknek a színvonalas műsorért, és az állófogadásért a 

Polgármesteri Hivatal konyháján dolgozóknak. „Külön köszönet illeti Szitó Sándor polgármester urat, 

Imre-Erdős Szilvia jegyző asszonyt, Bagdány Lajosné volt intézményvezetőt és Somogyi Gyula műszaki 

előadót, mert a kivitelezés és a megvalósítás során felmerülő bármilyen kérdéssel, kéréssel kapcsolatban 

bizalommal fordulhattam hozzájuk, így elévülhetetlen érdemeik vannak abban, hogy a felújítás és az avató 

ünnepség ilyen színvonalon valósulhatott meg.” Zárszóként az intézményvezető ígértet tett arra, hogy az új 

épület adta lehetőségeket kihasználva, a KÖZért, a KÖZSÉGért és a KÖZÖSSÉGért dolgozva fogják 

fogadni, segíteni a bajomi polgárokat. 

 Oláh Gergely intézményvezető 



 

K Ö Z H Í R R É  T É T E T I K  
1/2010. (VII. 12.) HVI határozat 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Helyi Választási Iroda Vezetője megállapítom, hogy a 2010. évben megtartásra kerülő helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, Biharnagybajom községben 

megszerezhető önkormányzati képviselői mandátumok száma 6, azaz hat. 

 

A határozat ellen a meghozatalát követő kettő napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Területi 

Választási Iroda Vezetőjéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54.) lehet kifogással fordulni. A 

kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. július 14-én 16.00 óráig megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

4. § rendelkezik arról, hogy a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás 

választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a megválasztható képviselők 

száma az adott település lakosság számától függ.  

 

A fenti törvény 22. § értelmében a Kormány rendeletben jelöli ki a lakosságszám-adatot 

nyilvántartó központi szervet. A 199/2010. (VI.18.) Korm. rendelet értelmében ez a szerv a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala. A Hivatal 2010. január 

1-ji állapotnak megfelelően Biharnagybajom község lakosságszámát 2970 főben állapította 

meg. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

4.§ c.) pontja értelmében 5.000 lakosig a megválasztható képviselők száma 6 fő. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

24. § (2) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője a fentiek alapján 

megállapítja és közzéteszi a megszerezhető mandátumok számát. 

 

Tekintettel a fentiekre a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Ezen határozat közzétételre kerül Biharnagybajom község hirdetőtábláin, honlapján 

(www.biharnagybajom.hu), Biharnagybajom TV képújságban, valamint a Bajomi 

Hírlevélben. 

 

Határozatom a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. 

évi L. törvény 4. § c.) pontja, 24. § (2) bekezdés, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 

választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102. § (3) bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

Biharnagybajom, 2010. július 12. 

 
    

 Imre-Erdős Szilvia HVI vezető  

 



M E Z Ő G A Z D A S Á G I  H Í R E K  
Módosul az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény 

A törvény hatálya: mezőgazdasági, továbbá idegenforgalmi idénymunkára, vagy alkalmi munkára terjed 

ki. (Kiemelten közhasznú munkavégzésre, valamint a háztartási munkára nem vonatkozik.) 
 

Alkalmi munka: legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül legfeljebb 15 

napig, éven belül maximum 90 nap. A foglalkoztatható létszám korlátozott: két fő, négy fő, vagy az éves 

munkaidőkeret 20%-a. Közteher mértéke: 1000 Ft/nap. 
 

Mezőgazdasági idénymunka:  

 Foglalkoztatható létszám, és részben a foglalkoztatási idő, korlát nélkül alkalmazható, tartalmazza a 

folyamatos foglalkoztathatóságot. 

 Egy éven belül összesen 120 nap lehet e körben a foglalkoztatás teljes időtartama. 

 Írásbeliség egyféle, egyszerűsített szerződés, NINCS jelenléti ív. 

 Közteher mértéke: 500 Ft/nap/fő. 

 A munka megkezdéséig bejelentéshez köti a tv. tervezet a foglalkoztathatóságot, nem az írásbeliséghez. 

 Bejelentés egyablakos: EF* kód, adószám, TAJ szám, a munka jellege, és  

várható időtartama. NINCS naponkénti bejelentés. 

 *(EF kódot az adóhatóság adja ki, ez lesz a foglalkoztatás azonosító kód) 

 A bejelentés módosítható a bejelentéstől számított két órán belül. 

 A munkaszerződésről bevallást, és az adott összegű járulék megfizetését havonta egyszer tárgyhót 

követő 12-ig kell megtenni. 

 Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni az MT: szabadság kiadására, az állásidőre 

és vasárnapi munkavégzésre vonatkozó szabályait. 

 Az egyszerűsített foglalkoztatási létszám nem képez REHAB alapot, és nem kell foglalkozás 

egészségügyi vizsgálatot végeztetni a munkáltatónak a munka megkezdéséhez. 

 Általános munkavédelmi követelményt be kell tartani a foglalkoztatásban. 

Hatályba lépés: várhatóan 2010. július 15.  

 Kissné Parti Ilona AK tanácsadó 

Gratulálunk! 
A XVII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok alkalmával 

ismét biharnagybajomi siker született. A Holstein-fríz Tenyésztők 

Egyesülete évente egy alkalommal a kimagasló termelési és 

tenyésztési eredményeket felmutató gazdaságok tenyésztést irányító 

szakemberei közül egy személy részére az Év Tenyésztője címet 

adományozza. 2010-ben az év tenyésztője Madar László a 

Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. ágazatvezetője lett. 
 

Madar László 1965-ben Sárrétudvariban született. 1984-ben 

szarvasmarha tenyésztő technikusként végzett a Balásházy János 

Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Az állatok szeretete és a 

mindennapi rendszeres munkavégzés szülői indíttatásra, míg a 

szarvasmarha tenyésztés iránti elkötelezettség tanáraitól szerzett 

ismeretek hatására alakult ki benne. 1988 év elején került a 

Biharnagybajomi Dózsa Termelőszövetkezet tejtermelő 

tehenészetébe, mint műszakvezető. A fajta-átalakító keresztezéskor 

részt vett a tenyésztői munka szervezésében. 1995-től szarvasmarha 

ágazatvezetőként folytatta a munkát. Vezetése alatt a gazdaság 

laktációs termelési eredménye 10.414 kg-ra növekedett. Részt 

vesznek a hazai ivadékteljesítmény vizsgálati programban. Rengeteg 

energiát és időt áldoz a hazai kiállításokra, amelyeken nagy állatlétszámmal mindig eredményesen 

szerepelnek. A Farmer-Expo Nagydíj mellett Reserve Champion díjas és rengeteg kategória győztes 

tenyészállattal büszkélkedett. 
 

A mezőgazda napok további eredményei:  

Csapatverseny (legjobb hármak versenye) –  I. helyezett: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. 

Holstein-fríz tehén (VI. kategória) – II. helyezett: „Muki” (Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.) 

 

 



 

                 
                                                 Sárrétudvari   –  Biharnagybajom   –  Szerep  

A Sárrétudvari, a Biharnagybajomi és a Szerepi Gazdakör tagjai tisztelettel meghívják Önt és 

kedves családját, barátait, ismerőseit a XVI. Sárréti Hagyományőrző Aratónapra és Versenyre, 

melynek időpontja: 2010. július 24., helye: Biharnagybajom-Léka.  

Házigazda: Bagdi Csaba, Bagdi Emese, Bagdi József. 
 

Programok a nap folyamán: 

5.00  Gyülekező a Sárrétudvari Gazdakör udvarán (Sárrétudvari, Kossuth u. 80.) 

 Köszöntés, vendégfogadás, regisztráció, útvonalhirdetés 

6.00 Besorolás, indulás az aratás helyszínére 

6.30 Megérkezés a házigazdák -  a Bagdi család - birtokára (Biharnagybajom-Léka) 

7.00 Szalonnasütés, kockahúzás, főzőversenyre nevezés 

7.45 Búzaszentelés, az aratásban résztvevők megáldása: Domahidi Péter ref. lelkipásztor 

8.00 Bemutató, pacsirtafejes kötélkészítés 

8.30 Kézi aratóverseny 

9.45 Bandaaratás, a Zagyva László Vegyeskar aratónótákat énekel 

11.00 Kulturális műsor (csikósbemutató, civil szervezetek és gyermekcsoportok fellépése) 

12.30 Gazdafórum: meghívott vendégeink válaszolnak azonnali kérdésekre 

13.00 Eredményhirdetés 

13.30 Ebéd 

15.30 Visszavonulás az aratás helyszínéről Szerepre, Sárrétudvariba, Biharnagybajomba 

19.30 Gyülekező a Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában 

20.00 Köszöntő, vacsora 

21.00 Aratóbál 

23.30 Tombolasorsolás (felajánlásokat köszönettel elfogadunk!) 
 

Felhívás 
Tisztelt Biharnagybajomiak!  

Az alábbi képen látható kerékpárvázak nagy valószínűséggel bűncselekmény vagy szabálysértés 

elkövetése útján kerültek egy büntetőeljárás alá vont személyhez. A vázakat hatóságunk lefoglalta. 

Amennyiben valaki felismeri, vagy felismerni véli eltűnt kerékpárját, kérjük jelezze a 

Biharnagybajomi Rendőrősön! A kerékpárok a Rendőrőrsön megtekinthetők. 

 



 K Ö Z R E N D - K Ö Z B I Z T O N S Á G  
 

Tájékoztató 

Tisztelt Biharnagybajomiak!  

 

Jelen tájékoztatónkkal az állati erővel vont járművek illetve a kézikocsikkal való 

közlekedéssel, és ezen közlekedési eszközök szabályszerű felszerelésével kapcsolatban 

kívánunk felvilágosítást adni. 

Az állati erővel vont járművekre és a kézikocsikra vonatkozó üzemeltetési műszaki 

feltételek 

Az állati erővel vont járművet és kézikocsit fel kell szerelni: 

- az üzembentartó nevét és lakcímét feltüntető, a jármű jobb első részén elhelyezett, 

legalább 0,15x0,30 méter nagyságú táblával, 

- a jármű bal oldali legszélső pontját jelző, előre fehér, hátra piros fényt adó, éjszaka, tiszta 

időben legalább 150 méter távolságból látható, nem vakító lámpával (lámpákkal), 

- hátul mindkét oldalon, a jármű legszélső pontjától legfeljebb 0,40 méter távolságban, a 

talajtól legalább 0,35 méter és legfeljebb 0,60 méter távolságban elhelyezett, legalább 50 

cm
2
 hatásos felületű, 2 vagy 4 db piros fényt visszaverő fényvisszaverővel, 

- a jármű hátulján elhelyezett, hátulról jól látható, legalább 750 cm
2
 felületű, ferde piros-

fehér csíkozású fényvisszaverő táblával. A táblát úgy kell elhelyezni, hogy alsó széle az 

úttest szintjéhez legfeljebb 0,60 méter távolságban legyen. A tábla fényvisszaverő 

képességének olyannak kell lennie, hogy sötétben, tiszta időben távolsági fényszóróval 

megvilágítva 150 méterről észlelhető legyen. 

- Az állati erővel vont járművet - a szán kivételével - fel kell szerelni olyan rögzítő fékkel, 

amely a járművet 16%-os lejtőn megtartja. A személyszállításra berendezett ilyen jármű 

fékberendezésének a hajtó által menet közben is működtethetőnek kell lennie. 

Állati erővel vont járművek és kézikocsikkal való közlekedés 

- Állati erővel vont járművel és kézikocsival szorosan az úttest szélén kell közlekedni; ha az 

ilyen jármű a forgalmat lényegesen akadályozná, azzal a leállósávra, illetőleg - ha 

közlekedésre alkalmas - az útpadkára kell lehúzódni. 

- Az állati erővel vont járművet és a kézikocsit éjszaka és korlátozott látási viszonyok 

között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani. 

- Tilos: 

főútvonalon állati erővel vont járművel és kézikocsival közlekedni, kivéve ha más út 

(útszakasz) nem áll rendelkezésre; 

főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kézikocsival közlekedni; 

állati erővel vont járművet - az állatok vonóerejét és az útviszonyokat is figyelembe véve - 

túlterhelni. 

- A kézikocsival közlekedő személynek - lakott területen kívül - éjszaka és korlátozott látási 

viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. 

 

Balesetmentes közlekedést kívánunk!                                                                                    
 

Ursz Tibor r. zls.      Imre Lajos r. ftőrm.   Györfi Gyula r. szds. 

    körzeti megbízott                       körzeti megbízott                               őrsparancsnok 

 



Szűcs Sándor: A bajomi vár (1. rész) 

Történelmünk múlt századaiban Biharnagybajom (vagy miként a régi okmányokban írva van: 

Bajon) volt a Sárrét főhelye. De még nem is csak a Sárrétnek, hanem a távolabbi vidék Békés, 

a Hajdúság és a Kunság erről eső részeinek is. Egyes korszakokban ősi vára országos 

fontossággal bírt, különösen a török hódoltság idején. Ennek falai között keresett menedéket a 

környék futó népe. A körötte fekvő mocsarakban küzdöttek eleink, a lófarkas, félholddal 

zászló serege ellen, éjszakánkint pedig javítgatták a megrongálódott palánkot, míg köröskörül 

égő falvak feltetsző fénye világolt a náderdők fölött. – Ellenség dúlása kikezdte, az idő malma 

megőrölte őseink eme menedékhelyét s a róla szóló hagyomány, a nép ajkán élő monda is 

elhal lassanként. Ideje tehát és mindenképpen méltó, hogy felelevenítsük a reá való 

emlékezést. 

I. 

Bajom helységét elsőül a Váradi Regestrum említi 1216-35 közt, de hogy mikor épült ez az 

ősi mezőváros, azt történelmi forrásemlékek hiányában megállapítani nem lehet. 

Hasonlóképpen homályba vész a vár építésének ideje és körülménye is. A monda szerint a 

honfoglalás előtt itt lakó avarok vetették meg az alapját. Több joggal feltehetjük azonban, 

hogy Bajom oklevélileg ismert legrégibb birtokosa a Bajoni-család építette. Későbbi 

tulajdonosai pedig tovább nagyobbították és erősítették. 

Az első pusztulás 1514-ben érte a várat. Dózsa lázadó keresztesei bevették és teljesen 

szétdúlták, amiatti bosszújokban, hogy Bajoni Benedek az ellenük felkelt nemesség egyik 

vezére volt. Romjaiból Benedek fia, Ferenc építette újjá, 1527-ben. A vár és a több helységet 

magába foglaló várbirtok: Bajom, Báránd, Udvari, Dancsháza, Nagyrábé, Hencida, Gakhidja 

(Gaálhídja), Okány, Zsadány, Csépán, Bajkán, Zaám 1566-ig volt a Bajoniak kezén. Ekkor 

Ferenc fia János Szigetvár védelmében Zrínyi Miklós oldalán elesett, s vele kihalt a család 

fiága. Miksa császár 1572-ben kelt oklevelével megengedte ugyan, hogy a magvaszakadt 

família jószágaiba özv. Pászthói Jánosné Bajoni Zsófiát beiktassák, de ennek az iratnak 

érvényt szerezni nem lehetett, mert az ellenfél, János Zsigmond erdélyi fejedelem, aki ezeket 

a javakat (mint a császárhű Bajoniak vagyonát) a maga számára már elfoglalta, hatalmasabb 

volt. Ettől kezdve 1595-ig a fejedelem kedvelt embere Csukath Péter lett a vár kapitánya. 

Nevét Csutaknak és Csukásnak is írják a régi feljegyzések. Közben a vár Bocskay István 

tulajdonába ment át, aki Csukath halála után az általa ide telepített szabad hajdúk 

kapitányának Nagy Andrásnak adományozta. 

A bajomi vár Nagy András (vagy másként Kun András) kapitánysága alatt élte fénykorát és 

töltötte be fontos történelmi hivatását. Tokajjal, Kállóval, Zsákával, Sarkaddal együtt Erdély 

végvára volt, a törökök által emelt Balaszentmiklós (a mai Törökszentmiklós), valamint 

Szolnok, Szavas és Gyula erősségeivel szemben. Nagy András 1604-ben elsőül tűzte ki a 

Bocskay-felkelés zászlaját. Itt gyülekeztek a bihari hajdúk; Kaba, Derecske, Újfalu, Konyár, 

Sáránd, Bagos, Gáborján, Komádi, Sas kiváltságos helyek vitézei. – Bocskay halála után a 

szolgálatában álló hajdúk érdekeik megvédésre tömörülve, Nagyot választották vezérükké. Ő 

aztán velük együtt Báthori Gábornak ajánlotta fel fegyverét. A létrejött megegyezésben 

kikötötték, hogy Nagy Andrást a fejedelem „nagyságos úrrá”, maga után második emberré 

teszi az országban és e címhez illendő birtokot is adományoz neki, s elismeri az egész 

hajdúság önállóan bíráskodó fejének. 

A híres kapitány sikeresen védelmezte a maga és népe érdekeit. Katonáival sokszor eret 

vágott a törökön, de azért Ali basával is elismertette a hajdúk kiváltságait. Ez csak a 

nádudvari erősség elhányását kívánta, amit Nagy András teljesített is. – A pártfogása alatt 

való élés szabadságot jelentett, amiért a jobbágyok állandóan szökdöstek a zászlaja alá. Se 

vége, se hossza a földesurak eredménytelen tiltakozásának. Tömegesen jöttek a kunok és 

jászok is, menekülvén a fosztogatások és az elviselhetetlen adóterhek elől. A nádor 1609-ben 



panasszal fordult Báthori Gábor fejedelemhez: „Az kunokat, jászokat, kik az koronához 

valók, Nagy András erővel Bajomhoz szolgáltatja s nem akarja elébbi lakóhelyekre 

bocsájtani”. Később (1613-ban) fel is szólítják a visszatérésre a „Bajomban és egyéb helyeken 

nyomorgó” kunságiakat, de aligha lehetett olyan nagy a nyomorúságuk, mert feltételeket 

szabtak és még 1618-ban sem tértek haza. 

Nagy András 1613-ban bekövetkezett halála után Lónyai Farkas lett a bajomi vár kapitánya, 

aki Báthori Gábor fejedelem tábornoka volt. 1616-ban már Petneházi István tulajdonában 

találjuk a várat. Utolsó birtokosa Petneháziné Király Anna. Kimutathatóan 1633-ban még itt 

lakott, később (valószínűleg a II. Rákóczi György fejedelem és Köprili török nagyvezér közti 

érdekellentét folyományaként 1659-ben megkezdődött török hadjárás elől) Erdélybe 

költözött, talán mert nem bízott már a háborúskodásban valószínűleg igen megrongálódott 

mocsári vár erősségében. Az 1659-i Szejdi-járáskor sem itt, hanem a sárréti lápokon 

rejtegették még a város iratos ládáját is. 1660-ban Ziphra Haszán váradi basának hódolt 

Bajom s egy ideig török őrség lakott a várban. Erre az időre tehetjük elpusztulását is. 

Rápóti Pap Mihály bajomi prédikátornak az 1684-89 esztendőkről naplójegyzetei maradtak 

fenn. Ebből tudjuk, hogy török, német, kuruc szinte naponként „nyargalta el” Bajmot; német 

kóborló csapatok, török kurtányok miatt örökös futás és szenvedés volt a lakosság sorsa. A 

várról azonban egy szót sem találunk benne. 

1684. április 29-én ezt jegyezte fel Rápóti: „Hallgatóim, mivel az idő háborúságos volt és 

futottak; gyakran megelegyedtünk, kétszáznál többen voltanak.” 1686. augusztus 20-án azt 

írta, hogy a német hadak elől a templom kerítésébe futottak s csak 25-én szálltak haza; mivel 

azok Erdélybe mentek. 1687. szeptember 27-től október 4-ig szintén ide húzódtak a német 

tábor elől. Ladányiak, kabaiak, szovátiak, és tetétleniek is voltak a falak közt. 

Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a várnak (kivéve a kerített templomot, amely annak 

egyik része volt) Rápóti idejében legfeljebb már csak menedéket nem nyújtó romjai lehettek. 

– A templomerődöt a hajdú lakosság tartotta fenn. Midőn azonban Lipót király 1700-ban 

szabadalmaikat eltörölte ez is gyors pusztulásnak indult, jelentőségét a harcászat fejlődésével 

amúgy is elveszítvén. 

II. 

A várkapitányok közül már csak Csukath Péter és Nagy András nevét és némely viselt dolgait 

őrzi a nép emlékezete. 

Csukathról azt beszéli a hagyomány, hogy egy bajvívó óriás török legyőzése által nyerte el a 

várkapitányságot. Amikor János Zsigmond a segítségére jövő Szolimán török császár elébe 

menvén, vele együtt Belgrád alatt táborozott, a magyarok sátrai előtt megjelent az 

elbizakodott, hetvenkedő óriás és felszólította a magyar vitézeket, hogy ha mernek, keljenek 

viadalra vele. Az alacsony termetű, fürge és izmos Csukath izibe kiállott, fegyvertelenül 

puszta kézzel. Erre a török is eldobta fegyverét, s míg Csukath a nadrágszíján egyet igazított, 

hirtelen hozzáugrott és orvul hatalmas pofont adva neki, derékon kapta. De bárha gyakorlott 

és bivalyerejű birkózó volt, Csukathot földhöz teremteni még sem tudta, mert ügyesen 

széthányta a lábait, nem engedvén ki a földet a talpa alól. Addig emelgette a veresbugyogójú 

óriás, míg Csukath elunta és ügyesen gáncsot vetve neki a földre döntötte és azután a mellére 

térdelt, és addig adogatta neki vissza kamatostól a kapott pofont, míg vérző orral és szájjal 

szép könyörgésre nem fordította a szitokszót. Így kioktatván a magyar megbecsülésére, 

szabadon engedte, hadd menjen dolgára. János Zsigmond tanúja lévén ezen jelenetnek, az 

elpáholt töröknek fejedelmi módon száz aranyat adott, Csukathot pedig a várkapitánysággal 

jutalmazta. 



Nagy András szintén úgy él a hagyományban, mint erős és bátor vitéz. Ha neki vetett vállát a 

hatalmas várkapu egyik szárnyát ki tudta hajítani a sarkából. Ostrom idején pedig, amikor a 

törökök a Törökhalomról meg a Szőllőhalomról ágyúzták a várat, fényes kardjával a fal 

tetején járta a hajdútáncot. – Mint afféle rideg, nőtlen vitéz, szilaj erkölcsű ember volt. Vad 

hajdú katonáival nagy dáridókat csapott a várban. Ilyenkor járta az erőpróba is. Báthori 

Gáborral sokszor mérkőzött, pedig az is összehajtotta a patkót a fél markában s elszakította a 

legvastagabb kötelet is, ha sarkával rálépett, vállánál pedig jól megmarkolva előre hajolt. 

Ha ellenség nem akadt, András kapitány – huzalkodó természetétől ösztönözve – a helybeli 

nemességen hatalmaskodott. Könnyen azonban azok sem hagyták magukat. Birtalan Szilágyi 

János ref. Pap 1824-ből való (és jelenleg a biharnagybajomi ref. egyház levéltárában őrzött) 

kézirata is megemlékszik egy ilyen összeütközésről. „A várból fegyveres embereivel a 

Teleken lakó Szalai Benedek házára ment, hogy a Teleken aki akkor először bort kezdett 

mérni, a hordóját bevágassa. De Szalai is fegyveresen kiállván Nagy Andrást fegyvereseivel 

vissza tudta igazítani.” A nemesség és a hajdúság közt tehát nem volt meg az egyetértés. 

A vitéz kapitány különösen Báthori Gábor fejedelemnek volt nagyembere. Egy csatában az 

életét mentett meg s hálából az Érmelléken kiterjedt birtokkal és ezen kívül barátságával 

jutalmazta. A jó viszonynak azonban vége szakadt. Bár kölcsönösen egyéb is lehetett a 

rováson, a hagyomány azt mondja, hogy egy fiatal hajdú vitéz miatt támadt köztük harag, 

amely végül is mindkettőjük pusztulását okozta. 

Ezt a suhancot pólyás korában találták a kapitány emberei s a táborban meg a várban 

nevelkedett fel a hajdú katonák közt. Vakmerő bátorságáról lett nevezetes. Kaftánba, turbánba 

öltözve járta a török tábort, ahonnan híreket és janicsár fejeket hozott haza. Ez utóbbiakat a 

vár ablakaiba rakták ki, mintha virágcserepek volnának. A fiú egy teremben lakott a 

kapitánnyal s ezeket az ablakokat négy-négy kontyos török fejjel ékesítette.  

Történt, hogy a fejedelem egy látogatása alkalmakor magával csalta a fiút. Nagy András 

emiatt igen megneheztelt rá, sőt távozóban lévén, a mocsarak között tévútra vezetett kíséretét 

Bakonszeg alatt megtámadtatta egy bajomi legényekből toborzott csapattal. Báthori a 

kölcsönt visszaadandó, két tisztjét azzal bízta meg, hogy Nagy András otthon nem létében 

útonjárók módjára kérezkedjenek be a várba s benn lévén, a kapitány bosszantására 

hányjanak-vessenek össze mindent. Ki is lesték azok a jó alkalmat, de a garázdálkodás után 

tivornyát rendeztek, ami a kelleténél hosszabbra nyúlt. Tán éppen a közepén tartottak, mikor a 

várbeli nép híradására Nagy András fergetegként hazaérkezett s látva a felfordulást, mind egy 

szálig lekaszaboltatta a hívatlan vendégeket. Ezek tetemét használva ülőhelyül itta meg 

vitézeivel az áldomást. – A fejedelem nem mutatott emiatt haragot, sőt nem sok idő múltán 

vendégül is meghívta András kapitányt. Ez el is ment, noha barátai óva intették. Egy lakoma 

után így szólt a fejedelem a vendégéhez: „No András, látom szép új paripád van, az enyém is 

új; gyere próbáljuk ki jó futók-e.” Futtatás közben maga elé engedte, majd pedig kardot 

rántott és mellé ugratva úgy vágott hozzá, hogy a béle kifordult. Halálos seb ejtése aligha 

lehetett szándékos (ismerve a két szilaj ember vad tréfáit), de bizony Nagy András meghalt, 

alig értek vele haza Bajomba. Barátai Szilasi János és Nadányi Gergely hajdúkapitányok, 

pusztulása fölötti elkeseredésükben szúrták le a fejedelmet még ugyanabban az évben, 1613-

ban. 

A kapitányokkal ellentétben Petneháziné szelídségéről emlékezetes a bajomiak előtt. Egyebek 

közt azt mondja róla a hagyomány (és Birtalan is említi), hogy hat fekete ló vonta hintón 

szokott volt járni s mindegyik lónak egy-egy csikaja futkározott a hintó körül. – Sírva hagyta 

el Bajom városát, amikor Erdélybe költözött. A helybeli ref. egyház ma is őrzi az általa 

ajándékozott értékes úrasztali edényeket. 

(folytatása következik…) 



Tájékoztató 
Az EU Élelmiszersegély programjának keretében, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel együttműködve 

és a Községi Önkormányzat koordinálásával ismét élelmiszer adomány került kiosztásra településünkön 

közel 5 tonna mennyiségben (1600 kg liszt, 3600 csomag durumtészta és 1176 csomag Győri Édes omlós 

keksz). 

2010. május 13-án és 14-én 325 család és 100 egyedülálló, szociálisan rászoruló lakos vehette át az 

élelmiszercsomagokat a Szűcs Sándor Művelődési Házban. Az idei évben először nem egyénenkénti 

csomagok kerültek összeállításra, hanem háztartásonként kapták meg a rászorulók az élelmiszereket. A 325 

rászoruló család (több, mint 1000 fő) családonként 4 kg lisztet, 9 csomag durumtésztát és 3 csomag Győri 

Édes omlós kekszet vihetett haza, míg a 100 egyedülálló egyénenként 3 kg lisztet, 7 csomag durumtésztát 

és 2 csomag Győri Édes omlós kekszet kapott. 

A rászorultság megállapításánál az Önkormányzat által felállított eseti bizottság az 1993. évi III. (a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló) törvényben meghatározott, valamely pénzbeli, vagy 

természetbeni ellátásra való jogosultságot, illetve a fent említett törvényben meghatározott személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások valamelyikének igénybe vételét vette figyelembe. 

A zavartalan lebonyolítás érdekében valamennyi rászoruló névre szóló értesítést kapott a csomag 

átvételének helyéről és idejéről, és ennek betartása révén sikerült elkerülni a hosszas sorban állást, 

várakozást: minden rászoruló – a kötelező, átvételt igazoló adminisztrációt követően – perceken belül 

átvehette csomagját. 

Köszönjük a Szűcs Sándor Művelődési Ház és a Községi Önkormányzat munkatársainak, valamint Bak 

Bernadett önkéntesnek, hogy munkájukkal hozzájárultak az élelmiszer adományok rugalmas, gyors és 

hiánytalan kiosztásához. 

 Agócs Miklósné igazgatási csoportvezető 

 Oláh Gergely intézményvezető 

VI. Kispályás Labdarúgó Vándorkupa 
Kedves Sportszerető Barátaink! 

Ebben az évben is megrendeztük a Biharnagybajomi Kispályás Labdarúgó Vándorkupa elnevezésű 

futballtornát. Az esemény hagyományos jellege nem vitatható, hiszen az idén 2010. május 30-án vasárnap 

immár 6. alkalommal került megrendezésre. A mostani megmérettetésre öt alakulat adott le igényt, 

nevezési díj ellenében. Hála az égnek erre a hétvégére már megkímélt bennünket az esőzéstől, és a 

sorsolást követően ragyogó időben indulhatott az útjára a labda. A mérkőzések változatosak, jó 

hangulatúak, ugyanakkor sportszerűen küzdelmesek voltak. Mivel a pálya talaja még vizes, csúszós volt 

így egy-egy kemény belépő borzolta a kedélyeket. De szerencsére azon kívül, hogy a játékosak alsó 

nadrágja sem látszott ki a sárból komolyabb sérülés nem történt. Ahogy zajlottak a mérkőzések egyre 

nyilvánvalóbbá vált, hogy a biharnagybajomi fiatalokra épülő Selecao elnevezésű csoport ezen a napon – 

helyenként sziporkázó játékkal – megállíthatatlan. Ennek megfélően a torna végeredménye: 1. Selecao, 2. 

Biharnagybajom II., 3. Mózsik, 4. Kisvegyes FC, 5. Bakonszeg. Így tehát a Selecao csoport hódította el a 

vándorkupát a tavalyi győztes Kisvegyes FC-től.  

A mintegy hatvan sportembert megmozgató eseményen díjazásra kerültek az úgynevezett egyéni és csapat 

teljesítmények is. A gólkirály 15 találatával ifj. Bajnok Imre (Selecao) lett, a mezőny legjobb játékosa 

címet Szerze Csaba (Biharnagybajom II.), míg a mezőny legjobb kapusa titulust az ifjú bárándi tehetség 

Baranyai Sándor (Selecao) érdemelte ki. A legsportszerűbb csapat elismerést a Kisvegyes FC, míg a 

legjobb újonc csapat a Bakonszeg gárdája lett. Minden elismerés jutalmazással is párosult: egy-egy üveg 

ital illetve szórakoztató ajándék formájában, ami a torna rangját hivatott emelni. Miközben a sportesemény 

zajlott megfőtt a finom sertéspörkölt, amit kiváló hangulatban fogyasztott el (néhány üveg ital kíséretében) 

a lelkes társaság annak reményében, hogy jövőre ugyanitt folytatjuk. A rendezvény sikeréért köszönettel 

tartozunk elsősorban a csapatoknak, akik nem sajnálták az idejüket, erejüket és pénzüket áldozni azért, 

hogy létrejöhessen a torna.  

Köszönjük a technikai segítőknek: Nemes Csaba (sípmester), Bajnok Imrének (pályarendezés), Dávid 

Imrének (szakács), Bőr Eriknek (számítógépes technika), Lajsz Juliannának, Gulyás Gyulának és Nagy 

Gyulánénak (a helyszín biztosításáért). Köszönjük a büfé egész napos működéséért: Kertész Lillának és 

Jakab Marikának (a büfé a sarki Kisvegyes biztosította). Nem utolsó sorban köszönettel tartozunk a 

rendezvény anyagi támogatóinak: Arnóth Sándor országgyűlési képviselőnek, az IMKI-FOOD Kft-nek, a 

Módos Farm Kft-nek, a Juli-Turi ruházati boltnak és a Sarki Kisvegyes élelmiszer boltnak. A szervezők 

nevében szeretettel visszavárunk mindenkit a 2011. évi megmérettetésre is. 

 Jakab Imre, Vass Zsolt 



 
IN  MEMORIAM 

Dr. Hubert Zoltán (1940 - 2010) 
1940. július 25-én született Nyíregyházán. Vaján járt általános 

iskolába. A középiskolát Nyíregyházán végezte, orvosi 

diplomát pedig a Debreceni Orvostudományi Egyetemen 

szerzett. Az indíttatást a családból hozta, hiszen édesapja is 

körzeti orvos volt. Pályája elején honvédségi sorozóorvosként 

tevékenykedett, majd 1968-ban kezdte meg praxisát 

Debrecenben. 1971-ben költözött Biharnagybajomba, a 

település körzeti orvosa lett, és volt közel négy évtizeden át. 

Megismerkedett közelebbről a beteg emberek panaszaival, 

gondjaival valamint a háziorvosok sokféle kihívásával, a 

betegségekkel, az önálló döntés súlyával és a helyes diagnózis 

felállításával.  

Első házassága válással végződött, gyermekei Zolkó és Ákos 

hamarosan külföldre költöztek édesanyjukkal. Második 

feleségével, Évikével 1977-ben kötöttek házasságot, aki feladva 

ápolónői hivatását a továbbiakban az anyai hivatásának élt. Két 

gyermekük született: Dola és Máté. Gyermekeiket nagy odaadással nevelték. Az édesanya 2002-ben 

bekövetkezett halála után doktor úr egyedül töltötte be mindkét szülő szerepét. Segítette gyermekeit, s 

mellette lelkiismeretesen végezte munkáját.  

Mindig lehetett rá számítani, kitűnő diagnoszta volt, mindig rátapintott a betegség lényegére. 

Csendesen, nagy gondossággal vizsgálta betegeit, nagy türelemmel hallgatta panaszaikat. Az 

idősekhez is mindig volt egy-két jó szava, amivel megnyugtatta őket. Igazi háziorvos volt, aki ismerte 

pácienseit, a családokat és azok életkörülményeit. Nagyon szerette Biharnagybajmot is, a mostani 

bajomi lakosság felét szinte újszülött korától ismeri. Együtt élt a település lakóival – örömükben, 

bánatukban, betegségükben. Ő gyógyított, nem csak gyógyszerrel, hanem emberséggel, 

segítőkészséggel, ha kellett őszinte keménységgel. Mérte vérnyomásunkat, adta a fájdalomcsillapítót 

és az injekciót. Sokan hálával emlékeznek, apró epizódok jutnak eszünkbe. Minden bizonnyal 

sokaknak hiányozni fog magas fokú felkészültsége, széles látókörű tanácsai, sok évtizedes 

tapasztalata, közvetlensége, sajátos humora – melyet oly sokan kedveltek. Túlzás nélkül mondhatom, 

hogy településünket pótolhatatlan veszteség érte. A nyugdíjas éveknek már nem örülhetett, a sors nem 

engedte. Orvoskollégái nem tudták megfékezni a gyilkos kórt. A rendelő árva nélküle, s nem is oly 

ragyogó. Asztalán a telefonszámok, a tollak percíz-rendben még őrzik kezenyomát, jellegzetes betűi 

ott lapulnak a kartonokon.  

Biharnagybajom Község Önkormányzata saját halottjának tekinti falunk szeretett orvosát. 1994. július 

30-án településünk képviselő-testülete a Biharnagybajomi Önkormányzat Nívódíjával tüntette ki.  

Valamennyi kolléga, barát, munkatárs, valamennyi egészségügyi dolgozó és a bajomi lakosság 

nevében köszönök el Dr. Hubert Zoltántól. Mindannyian részvéttel osztozunk a család mélységes 

gyászában és emlékét őrizni fogjuk. 2010. június 26-án vettünk végső búcsút tőle. 

(részlet Szitó Sándor polgármester búcsúztató beszédéből) 

TÁBOR 
XV. Hagyományőrző tábor 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a XV. Hagyományőrző táborba. Ez évben táborunk 

témája a bajomi vár története. Jelentkezni, a táborról érdeklődni a Szűcs Sándor Művelődési Házban 

lehet vagy a 473-606 telefonszámon. A tábor augusztus 2-től augusztus 6-ig tart, helyszín: a Szűcs 

Sándor emlékház.  

 

A hírlevélben olvasható Szűcs Sándor: A bajomi vár című munkájának első része. Mindenkinek 

figyelmébe ajánljuk! 

 Lajsz Julianna műv.ház igazgató 



A SZENT KORONA GYÓGYSZERTÁR HÍREI  
Tájékoztató 

Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 8:00-12:00, 13:30-17:30 

Értesítjük a kedves lakosságot, hogy gyógyszertárunkban a múlt hónaptól a hagyományos készpénzes 

fizetési módon túl, bankkártyával és egészségpénztári kártyával is fizethetnek.  

Elfogadunk: Dimenzió Egészségpénztári kártyát, 

  Erste-Harmónia Egészségpénztári kártyát, 

  Generali Egészségpénztári kártyát, 

  K&H Medicina Egészségpénztári kártyát, 

  OTP Országos Egészségpénztári kártyát, 

  Postás Egészségpénztári kártyát, 

  Pro Vita Egészségpénztári kártyát, 

  Tempo Egészségpénztári kártyát, 

  Vasutas Egészségpénztári kártyát. 

Aki a felsorolt egészségpénztári kártyákon túl egyéb kártyával rendelkezik, jelezze a patikában és mi 

megpróbáljuk mihamarabb lehetővé tenni a vele történő vásárlást. 

A nagy hőségre tekintettel vízadagoló automatával és légkondicionált helyiséggel várjuk a helyi lakosságot. 

Gyógyszertárunkban folyamatos akciókkal várjuk a kedves vásárlókat, melyekről a minden hónapban 

megjelenő Szimpatika magazinból tájékozódhatnak. 

Legújabb termékeink 
Dr. Szalay Füredi Lúgos víz termékcsalád 

Az emberi szervezet enyhén lúgos tartományban (7,35-7,45 pH) működik jól. A legtöbb szervezetbe bevitt 

étel – a zöldségek kivételével – savas pH-jú anyagra bomlik le. Azonban az anyagcsere folyamán is a 

testünk folyamatosan savakat termel: szénsav, ecetsav, húgysav, tejsav, citromsav stb. Ha a savszint túl 

magas, akkor a testünk nem lesz képes a savak kiválasztására és kénytelen elraktározni őket a 

testszövetekben (zsírszövet – elhízás!). A szervezetünk így fokozatosan kezd elsavasodni és ez különböző 

tünetekben nyilvánulhat meg. Nagyon jó savlekötő anyag még a kalcium, ezért a különféle szervekből, 

csontokból, fogakból kioldja azt, így ez csontritkuláshoz, fogszuvasodáshoz vezet. Amikor már nincs mivel 

lekötni a túl sok savat, jönnek a fontosabb szervek károsodásai. 

Az elsavasodott testben elszaporodnak a paraziták (baktériumok, vírusok, gombák, Candida), amelyek 

szintén elkezdenek savakat és méreganyagokat termelni, amiket a szervezetünkbe ürítve, még tovább 

rontják a helyzetet. Felsorolok itt egy pár ilyen tünetet (a lista koránt sem teljes), ezeknél a legtöbb esetben, 

de nem kizárólagosan, kimutatható az elsavasodás: aphta (szájfekély), allergia, arthritis (izületi gyulladás), 

arthrosis (izületi kopás), cellulitis (narancsbőr), csontritkulás (osteoporosis), ekcéma, elhízás és ehhez 

kapcsolódó anyagcserezavar (pl.: cukorbetegség, magas koleszterin szint), fáradtság, fogszuvasodás, 

immunrendszer bizonyos zavarai, gyomorégés, izomláz, korai öregedés, köröm problémák, nyombélfekély, 

rák, erős testszag, vérnyomás problémák. 

A „Dr.Szalay Füredi Lúgos” többszörösen szűrt-tisztított, csírátlanított ivóvíz pH-ja 9-es, így a zöldségek-

gyümölcsökhöz hasonlóan támogatja az elsavasodott teste egyensúlyi helyzetének a helyreállítását. 

 

Virde Herbagel bioaktív gél termékcsalád 

Tradicionális és bevált gyógynövénykivonatokból előállított termék. 25 fajta bioaktív hatóanyagot 

tartalmaz. Kiegyensúlyozott tartalma biztosítja széleskörű, hatékony és huzamosabb ideig tartó hatását. 

Erősen frissítő hatású. Melegítő hatású: ízületi és izomfáradtság, időjárás változásaira való érzékenység, 

fizikai megterhelés enyhítése, a mozgásszervek regenerálódása, az izmok, ízületek és hátgerinc 

átmelegítése. Hűsítő hatású: enyhíti az úgy nevezet „ólomlábak” érzetét, frissítő hatás a láb és 

talpfájdalmakra, megfázás esetén a mellkas kenegetésére, jótékony hatás a bőrre. 

 

 

Patikánkban tovább folytatódik a ”Ne kérj szatyrot, nyerj egy hétvégét” nyereményjáték, 

melynek fődíja: 5 db 2 személyes wellness hétvége a móri Hétkúti Wellness Hotelben. 

A nyereményjátékhoz szükséges zöld kupont a vásárlást követően kérésére átadjuk önnek. 



A  S Ú L Y E M E L Ő  S Z A K O S Z T Á L Y  H Í R E I  
Tisztelettel köszöntöm a Bajomi Hírlevél olvasóit! 

Két jó eredményeket hozó versenyről tudok beszámolni. 

2010. május 8-án rendezték meg Tégláson a Reál kupát Országos Kiemelt verseny volt.  
Induló csapatok: Biharnagybajom, Debrecen, Téglás, Tiszaújváros, Szerencs. 
 

Csapatbajnokság eredmények: I. Tiszaújváros 

 II. Téglás 

 III. Biharnagybajom 
 

Egyéniben 80 versenyző indult. Mi a következő eredményeket értük el: 

Korcsoport Súlycs. Név Szakítás Lökés Össztelj. Eredmény 

felnőtt 105 kg Vass Károly 65 kg 82 kg 147 kg aranyérem 

 69 kg Sass Péter 80 kg 100 kg 180 kg aranyérem 

junior 56 kg Dajka Sándor 70 kg 98 kg 168 kg aranyérem 

ifjúsági 69 kg Juhász Péter 55 kg 85 kg 140 kg ezüstérem 

 50 kg Jenei Szabolcs 45 kg 70 kg 115 kg aranyérem 

serdülő 85 kg Szilágyi Jenő 60 kg 88 kg 148 kg ezüstérem 

 +85 kg Mezei Dániel 50 kg 75 kg 125 kg bronzérem 

 45 kg Balogh Krisztián 38 kg 45 kg 83 kg ezüstérem 

 56 kg Molnár Viktor 30 kg 40 kg 70 kg IV. hely 

fiú 56 kg Jenei Boldizsár   15 pont aranyérem 

 
Következő versenyünk 2010. június 12-én volt Biharnagybajomban. 

Területi minősítő verseny 6 fordulója. Ezen a versenyen a jobb minősítési címek elérése a cél. 
 

Egyéni eredményeink: 

Korcsoport Súlycs. Név Szakítás Lökés Össztelj. Eredmény 

felnőtt 105 kg Vass Károly 68 kg 85 kg 153 kg aranyérem 

junior 65 kg Dajka Sándor 70 kg 100 kg 170 kg aranyérem 

ifjúsági 69 kg Juhász Péter 60 kg 85 kg 145 kg ezüstérem 

 85 kg Szilágyi Jenő 65 kg 90 kg 155 kg aranyérem 

 +85 kg Mezei Dániel 52 kg 80 kg 132 kg aranyérem 

 45 kg Balogh Krisztián 38 kg 45 kg 83 kg aranyérem 

 56 kg Molnár Viktor 30 kg 40 kg 70 kg ezüstérem 

 56 kg Jenei Boldizsár   15 pont aranyérem 
 

Ezen a versenyen Dajka Sándor 

megerősítette az országos 

ranglistán első helyét. Szilágyi 

Jenő a ranglistáján Országos első 

helyre lépett. 

 

A többiek eredménye is nagyon 

jó. Kitartó munkával és 

szorgalommal folytatjuk az 

edzéseket.  

Földi József 

szakosztályvezető, edző 


