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A biharnagybajom.hu a község hivatalos webolda-
la elkészülésekor modernnek számított, de az infor-
matikában is változik a divat, változnak a trendek, 
technológiák, így mára kissé elavulttá vált. A tele-
pülés vezetése döntött, hogy Biharnagybajom inter-
netes arculata is kövesse a � atalos, modern megje-
lenést, ezért megújítottuk a weboldalt. 

A civil szervezetek és helyi intézmények vezet�inek 
bevonásával tartott egyeztetés javaslatait � gyelembe 
véve kezdtünk a megújítási munkálatokba.
A modern megjelenést az úgynevezett csempe elrende-
zés� nyitóoldal és a sok színes fotó segíti. 
M�ködése a kor elvárásainak megfelel�en alkalmaz-
kodik a mobil eszközökhöz, így bárhol, bármilyen 
eszközön könnyen kezelhet�, olvashatók a friss hírek, 
információk, felhívások.
Tartalmában a régi információkat megtartottuk, felül-
vizsgáltuk és kib�vítettük új hasznos információkkal 
és a jöv�ben napi szinten b�vítjük friss hírekkel és 
Biharnagybajom történelmét, hagyományait, szokásait 
feldolgozó archív írásokkal is.
Újdonság, hogy elindítjuk és folyamatosan b�vítjük az 
e-ügyintézést, segítünk a lakosságnak, hogy otthonról 
is könnyen intézhesse hivatalos ügyeit, hozzájuthasson 

beadandó nyomtatványokhoz, elérje az aktuális rende-
leteket, jogszabályokat.
A fotógalériát folyamatosan áttöltjük és naprakészen 
frissítjük és innen elérhet�ek a Biharnagybajom TV 
régi és új adásai is.
B�vebben bemutatjuk a civil szervezeteket és a helyi 
vállalkozókat is, ezzel is segítve munkájukat. A köz-
érdek� információk között megtalálják a települést 
érint� közszolgáltatások elérhet�ségeit, nyitva tartását. 
Kövessék naponta � gyelemmel az oldal változásait és 
segítsék információkkal a tartalom b�vítését, hogy 
megtörjük a sztereotípiát, miszerint a kistelepülések 
elmaradottak és elavult weboldallal rendelkeznek. A 
szerkeszt�ség a Sz�cs Sándor M�vel�dési Házban ka-
pott helyet, oda juttassák el azokat az információkat, 
amiket a település weboldalán szeretnének megjelen-
tetni. Legyünk büszkék rá, hogy Biharnagybajom fel-
zárkózott a megyeszékhely és a nagyobb települések 
színvonalához online megjelenésével és példát mutat 
a többieknek, hogy a kis település nem egyenl� az el-
maradottsággal.

Szilágyi Zoltán

Megújult a weboldalunk!

Els� lépések a digitális világba....

A digitális technológia beférk�zött a mindennapja-
inkba nemcsak a nagyvárosban, falun is. Már rég 
nem a kakas ébreszt, hanem a digitális óra és a mo-
biltelefon. A TV is okos és a drágább h�t�szekré-
nyek is internetkapcsolattal rendelkeznek. Az infor-
matikát nem tudják elkerülni azok sem, akik eddig 
nem találkoztak számítógéppel, internettel. 

Jó hangulatban telnek a tanórák.
folytatás a 9. oldalon
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A szabadtéri t�zgyújtás szabályairól

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legve-
szélyesebb id�szak. A károk akkor el�zhet�k meg a 
legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos 
szabadtéri t�zgyújtás és t�zmegel�zés alapvet� szabá-
lyaival. Jelenleg az ország egész területére t�zgyújtási 
tilalom van elrendelve, azonban ez -a hatóság tájékoz-
tatása alapján- belterületi égetésre nem vonatkozik.

Belterületi égetésre vonatkozó el�írások

Az Országos T�zvédelmi Szabályzat 225.§ (1) bekez-
dése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést 
végezni, kivéve, ha azt más jogszabály, így különösen 
a helyi önkormányzati rendelet megengedi.
Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képvi-
sel�-testülete 2007. december 1. napján rendeletet al-
kotott a helyi környezet védelmér�l, a közterületek és 
az ingatlanok rendjér�l, a település tisztaságáról, mely 
szerint Biharnagybajom belterületén a rendeletben 
el�írt szabályok betartása mellett el lehet égetni a kerti 
hulladékot.
A rendelet 20.§-a tartalmazza az avar és kerti hulladék 
égetésével kapcsolatos el�írásokat. 
Fent említett jogszabályok alapján a t�zgyújtás szabá-
lyai:
• az ingatlanon keletkez� avart és kerti hulladékot csak 

szélcsendes id�ben szabad elégetni
• az égetés során a lakó- és egyéb építményekt�l, vala-

mint a szomszédos ingatlanon található épületekt�l, 
továbbá egyéb t�zveszélyes és gyúlékony anyagok-
tól a lehet� legnagyobb véd�távolságot kell tartani

• az ingatlan tulajdonosa, kezel�je, bérl�je az égetés 
során köteles gondoskodni a szükséges t�zoltási fel-
tételekr�l, eszközökr�l (oltóvíz, homok stb.)

• nagyobb mennyiség� avar és kerti hulladék égeté-
sekor a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés 
várható id�pontjáról

• a lakó- és egyéb ingatlanon csak a jól éghet� anyagok 
és hulladékok égetése megengedett

• az avart, kerti hulladékot csak száraz állapotban sza-
bad meggyújtani

• az égetés végén meg kell gy�z�dni arról, hogy az ége-
tés során keletkezett t�z elhamvadt, és gondoskodni 
kell annak belocsolásáról vagy vékony földréteggel 
történ� lefedésér�l

• az égés során a t�zgyújtás helyét nem szabad felügye-
let nélkül hagyni

• mindig csak akkora tüzet gyújtsunk amekkorát folya-
matosan felügyeletünk alatt tudunk tartani

• tájékozódjunk a várható id�járásról, mert a szél ked-
vez a t�z gyors tovább terjedésének

Továbbra is megengedett 
a kerti grillezés és t�zön 
történ� sütés-f�zés a t�z 
állandó felügyelete mel-
lett. 

Mindannyiunk érdeké-
ben kérem Önöket, hogy 
fenti szabályokat szigo-
rúan tartsák be !

Külterületi égetésre vonatkozó el�írások

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos T�z-
védelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM ren-
delet, mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri 
t�zgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélye-
zésének szabályaira vonatkozóan.
Ezen naptól a külterületi (tarló, lábon álló növényzet, 
avar és egyéb növényi hulladék) égetést engedélyez-
tetni kell a területileg illetékes Püspökladányi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltséggel, az alábbiak szerint:

• 10 Ha alatti földterületre lehet engedélyt kérni
• legalább a tervezett égetés el�tt 10 nappal
• a kérelemre 3000 Ft illetékbélyeget kell ragasztani
• a Katasztrófavédelmi Kirendeltség a kérelemre ha-
tározatot ad • ki, mely engedély más jogszabályban 
el�írt hatósági engedély • beszerzése alól nem men-
tesíti a kérelmez�t

Felhívom a � gyelmet, hogy a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tájékoztatása szerint a zártkertekre a 
külterületi égetés szabályait kell alkalmazni!

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövet�vel 
szemben a kirendeltség a t�zvédelmi hatósági fel-
adatokat ellátó szervezetekr�l, a t�zvédelmi bírság-
ról és a t�zvédelemmel foglalkozók kötelez� élet- és 
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet 1. melléklete szerint „szabadtéri égetés so-
rán az alkalomszer� t�zveszélyes tevékenységre és az 
irányított égetésre vonatkozó t�zvédelmi el�írások be 
nem tartása” alapján 20.000 – 400.000- Ft-ig terjed� 

Közhírré tétetik
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Méhészeti felhívás!

Felhívom a méhtartók � gyelmét, hogy a méhész-
kedést (méhtartást) minden év február végéig, az 
újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékeny-
ség megkezdését�l számított nyolc napon belül kell 
bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes 
települési önkormányzathoz, ahol a méhészt nyil-
vántartásba veszik és e nyilvántartást folyamatosan 
vezetik.

A méhészettel kapcso-
latos kérdésekben ifj. 
Dobos Sándor mez�-
�rt, méhegészségügyi 
felel�st kereshetik a 
06-30-649-9099 tele-
fonszámon.

t�zvédelmi bírságot szabhat ki. Továbbá, amennyi-
ben „a term�föld védelmér�l szóló törvényben el�írt 
hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség el-
mulasztásával a t�zesetek megel�zésér�l nem gondos-
kodik”, úgy az érintett 40-200 ezer forintig terjed� 
bírsággal sújtható. 

A szabadtéri égetéssel kapcsolatos b�vebb tájékoz-
tatás, felvilágosítás kérés, a Püspökladányi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltségt�l (4150 Püspökladány, 
Kossuth u. 10.)  a 06-54-451-555 telefonszámon 
kérhet�.

Imre-Erd�s Szilvia
jegyz�

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

PÜSPÖKLADÁNYI JÁRÁSI 
HIVATAL HATÓSÁGI ÉS 
GYÁMÜGYI OSZTÁLY

ÜGYSEGÉDI HELYSZINE

Sz�cs  Sándor M�vel�dési Ház
Várkert u. 35. (bejárat a Gyalogér fel�l)

Péntek 8.00 - 14.00

EBOLTÁS

Tájékoztatjuk az eb tartókat, hogy az élelmiszerlánc-
ról és hatósági felügyeletr�l szóló 2008. évi XLVI. 
Törvény 32§.(1) f. pontjában biztosított jogkörében 
eljárva, a veszettség elleni védekezés részletes sza-
bályairól szóló 164/2008.(XII. 20.) FVM rendelet 
7.-a (1) c. pontjában foglaltak alapján a Hajdú-Bi-
har megyei Kormányhivatal ÉLBAI 2017 évben is 
elrendelte az ebek veszettség elleni kötelez� véd�-
oltását.

Ennek � gyelembevételével Biharnagybajom tele-
pülésen ismét sor kerül az ebek kötelez� veszettség 
elleni véd�oltására és féregtelenítésére.
Az összevezetéses eboltás id�pontja:
2017. április 21-22. (péntek-szombat) 8-12 óráig
Helye: Biharnagybajom, Ábrahám iskola udvara 
Pótoltás: folyamatosan hétköznaponként 8-9 -ig 
az állatorvosi rendel�nél.
Az eboltás díja: 4.500 Ft/eb A díj tartalmazza az 
oltással, féregtelenítéssel kapcsolatos összes anyag-
költséget, munka és adminisztrációs díjat, valamint a 
beragasztásra kerül� sorszámozott hologramos mat-
rica állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díját. 
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§(1) be-
kezdése szerint az eb tulajdonosa minden, három 
hónaposnál id�sebb ebet saját költségén köteles 
veszettség ellen beoltani. Oltani csak mikrochippel 
megjelölt állatot lehet. Mikrochip behelyezés díja: 
3.500 Ft/eb.

Dr Sperlágh András
állatorvos
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Húsvét örömünnep, az egész kereszténység ünnepe. 
Mondanivalója lényegre tapintó, Krisztus feltámadt! 
Legyünk �szinték, nyíltak és kérdezzük meg, hogy mi 
mit is gondolunk a feltámadásróll? Miért problémáztak 
ezen Jézus tanítványai, miért problémáztak a korinthu-
si gyülekezet egyes tagjai és miért gondolja nagyon sok 
ember manapság is, hogy nincs feltámadás? Gondol-
ták a szadduceusok, hogy nincs feltámadás,gondolják 
a New Age egyes képvisel�i, hogy a halál  része az 
életünknek, az élet körforgásához tartozik,nem kell 
félni t�le. Meglátásom szerint az a gond a feltámadás-
sal, hogy azt az emberi értelem nem tudja befogadni. 
Persze az ember ésszel próbálja  értelmezni a feltá-
madást. Hogy tudnánk ésszel felérni azt, hogy valakit 
eltemetnek, ám néhány nap múlva újra él? Ez történt 
Jézussal. 

Van-e tehát feltámadás? A mai ember különösen úgy 
érzi, hogy nem hihet a feltámadásban, a feltámadás 
neki egyszer�en csak szimbólummá vált. Korunk em-
bere, aki eljutott a m�veltség, a tudomány olyan foká-
ra, melyre az el�z� nemzedékek nem jutottak el, min-
denre magyarázatot keres, mindent tudni akar, hogyan 
és miként történt. 
De ez valami különleges, egyedi! Jézus feltámadása a 
történelem páratlan, máshoz nem hasonlítható esemé-
nye. Nélküle hiábavaló a hitünk. Az üdvtörténet csúcs-
pontja. Gy�zelem a halál felett, nem a halál a végs� 
pont, hanem van tovább, így lehet Krisztus-hitünk re-
ménység is. De léptünk mégis megtorpan, miként a Jé-
zushoz legközelebb állókénak is. Nehezen fogadták el, 
csak amikor meggy�z�dtek a feltámadás valóságáról, 
akkor tudtak igazán elindulni bizonyságtev� útjukra. 
Ám jön az isteni közbeavatkozás a… de! Hiszen Is-
ten azt mondja nekünk: Látom az életedet, a küzdel-

meidet, az elcsüggedéseidet, de én készen állok a te 
meger�sítésedre. Látom a fájdalmaidat, a szenvedései-
det, de készen állok arra, hogy bekötözzem a sebeidet! 
Látom a gyászodat, a szíved szomorúságát, de készen 
állok arra, hogy vigaszt nyújtsak neked! Születtek és 
meghaltok, de a feltámadás által új életre támasztalak 
benneteket! Vagyis, az emberi vélekedés az, ami, de az 
Isten másképpen gondolkodik. Isten útjai kifürkészhe-
tetlenek… Jézus feltámadt, mint zsenge, mint els� a 
halálból. 
A feltámadás eseménye felkínált lehet�ség az él� re-
ménységre… legy�zetett a halál és várunk a teljesség-
re, a megérkezésre. 
Él� reménységünk forrása Isten ereje. a reménységünk, 
reményked� hitünk tettekre buzdít. Jézus feltámadásá-
ban is van mozgás, megmozgatta az embereket. Péter 

és a másik tanítvány, együtt futottak, de 
a másik tanítvány el�re futott és els�nek 
ért a sírhoz. Az emmausi tanítványok még 
a találkozás órájában visszatértek a töb-
bi tanítványhoz. Valami változott, valami 
más kezd�dött el a tanítványokban. Meg-
mozgatta �ket, vitték a hírt. Bizonyossá-
guk lett. Reagáltak az adott helyzetre. A 
hitünk, reménységünk er�t ad, életre ser-
kent, továbblépésre újra és újra, kilendít a 
holtpontról és a helyes irányba állít.
Istent�l áldott feltámadás ünnepet kívá-
nok minden olvasónak! 

Nagyné Bakó Katalin
református lelkész

A húsvéti ünnepkör alkalmai

-április 9-én, Virágvasárnap 10 órától  istentisztelet
-április 13-án, Nagycsütörtökön 18 órától b�nbánati 
istentisztelet
-április 14-én, Nagypénteken 18 órától b�nbánati is-
tentisztelet
-április 16-án, Húsvét vasárnapján 10 órától ünnepi is-
tentisztelet úrvacsoraosztással
-április 17-én, Húsvét másnapján 10 órától ünnepi is-
tentisztelet

Szeretettel várjuk alkalmainkra!

Húsvét, feltámadás, reménység
A Református Egyház hírei
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Az almafa harca

Hajnali harmatkönnyeket sír a f�,
Tavasz van.
Sziromhavazás idézi még a telet,
Most ébredezik a kikelet.

A kis almafa hófehér köpenye lehullik.
Felveszi hamarosan a szép zöld inget,
melyet egész �szig viselhet.

Kés�bb rozsdaszinbe öltöztetve vár.
Fagyásra.
Jégkirályn�t játszhat majd a téli kertben,
miközben ága egyre reccsen.

Majd jégcsapokkal ékesítve vár, míg megvirrad.
Újra magára húzza fehér köpenyét,
majd gombjaiból a gyümölcsét.

Támadhatják vad szándékkal a férgek.
Megrágják.
� küzd levéláldozatot hozva tovább...
tovább... tovább...
... míg gy�z a halál...

Im Memoriam

Sárándi Szilvia
Nekem zenél az est

Az imént még valami madárka dalolt
nekem altatót,
Mintha érezné, hogy nyugalomra
éhezem.
Most tücsök húzza a heged�szót,
Mintha tudná, hogy nyár este csak ett�l
létezem.

Már gyerekként is átölelt a dallam.
Esténként, ha féltem,
Képzeletem szárnyalni hagytam,
S gondolatban sétáltam a réten.

Sétáltam Szabadon és szépen.
Tücskök kísértek a f�ben.
Madárdal zengett az égen,
S a fájdalom, mit addig t�rtem,
Tovaszállt.
Léptem néha megállt,
Hogy magamba szívjam az illatot,
A kamillát, a levendulát,
Mit az álom nekem itt hagyott.

Most itt vagyok és újra nekem szól a 
vidék.
Mintha azt kérné: pihenj, csak pihenj!
Nekem dobbantja természet-szívét
Csak én hallom, csak nekem izen.

Boldog vagyok

Néha csak egy pillantás kell, hogy
felemelkedj a mélyb�l.
Egy hang hiányzik, mi kiemel a csendb�l.
Egy dallam által kapsz újra szárnyra,
S magasról nézhetsz a nagyvilágra.

Tiéd lesz minden, mit addig csak vágytál.
Felh�kr�l várakat csodálnál.
Hegyek tetején köszöntöd a Napot.
Karjaid kitárva üvöltöd: Boldog vagyok!

Sárándi Szilvikét�l búcsúztunk ez év januárjában. 
Verseivel rá emlékezünk.
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Hol van TURÁN ? 
Földrajzilag a közép-ázsiai Alföld ( Turáni Alföld, Tu-
ráni medence ). Keleten a Tien-san hegység, nyugaton 
a Kaszpi-tenger, északon az Ural-déli hegyei, dél- Szi-
béria és az Altaj-hegység, délen pedig Irán határolja.
Kultúránk egyik bölcs�je, az �si magyarság kialaku-
lásának talán a legfontosabb helyszíne. Számos nép 
származási helye és sokuk szállásterülete már az id�-
számításunk el�tt és után is; Szkíta, Kimmer, Szarma-
ta, Alán, Pártus, Kusán, Hun, Avar, Türk és Magyar.
A Turán és Irán �sök neve szerepel a kazakisztáni 

Argün-Madjar ( ejtsd. Magyar ) törzs szezseréjében ( 
nemzetségtábla ) is. �k Sejid � ai, � pedig Adam-é (kb. 
1sz. kezdete ).Turán � ai, Turán és Türk (Türik ). Le-
származottai között már „Magyarok” is vannak.
  A Turán nevet megismerhetjük Firdauszi ( 935-1020 
) m�véb�l a Sáhnámé-b�l ( Királyok könyve ) is. 
Firédum királynak három � a volt, Szalm, Túr, Iradzs. 
Irán Iradzsnak jutott, Túr országa pedig Turán lett.

Egy kultúrában semmi sem születik, vagy alakul ki, 
csak úgy magától. Ha az élet-lélek és világfák, ha a 
szarvak és kígyófonatok, ha a t�z-víz-föld-ég fontos-
sága oly gyakori a magyarság népm�vészetében, ak-
kor az eredetük is messzire kell, hogy nyúljon. Hogy 
mennyire er�s és kitörölhetetlen emlékek a múltból, 
bizonyítja, hogy a rokonnépeknél is épp úgy fellelhe-
t�k, hasonló jelentéstartalommal és felhasználással, 
mint nálunk. S�t még a mitológiáink is közösek- a cso-
daszarvas monda, a totemállat, illetve a madár �sök, 
az életfa, a számmisztika 3-7-9-17, stb. Láttam, jártam 
ott.
 A gyakran csak „paraszti kultúrának”, vagy csak „min-
tának” lemin�sített jeleinket nem a divatáramlatok és 
korstílusok hozták létre, mert ezer évekkel ezel�tti 

el�dnépeink kultúrájának el nem titkolható kövületeit 
láthatjuk bennük. Elt�n�dök a szobatudósok állásfog-
lalásán, hogyan nevezhetik egy nagyállattartó, lovas 
nomád nép hagyatékát parasztinak ? Sehogy sem ! 
Gondoljunk csak bele, hogy sz�k hazánkban, a bihari-
Sárréten, még 130 évvel ezel�tt is, a falvak határainak 
a harmadát sem tudták m�velni. S�t volt olyan telepü-
lés, hogy a lecsapolásig merevül rét volt  pl. Szerep, 
Komádi, Iráz, Zsadány, stb. A jószágban volt a vagyon, 
amit a rét tartott el. Írások bizonyítják, hogy a pászto-
rok még az épül� gátakat is szét dúratták az állatokkal 
a legel� miatt. 
Emlékezzünk a sárkányhúzó Csuba Ferencre, a for-
télyos tanúra a Vén Márkusra, vagy Sz�cs Sándor 
és Osváth Pál bikákkal birkózó alakjaira, a madarak 
hangját ért� réti emberekre és sorolhatnám. Honnan 
vették a tudományukat ? Hát nem a paraszti kultúrá-
ból és nem is a keresztény tanokból. �k még értették 
a messzi napkelet kísértését, hallották az �sök sóhaj-
tásait.
Azonban kaptuk az impulzusokat az utódnépeinkt�l is, 
úm. beseny�k, úzok, kunok, jászok, no meg az oszmá-
nok. 
Az „írott képeink” szavakat, érzéseket, gondolatokat, 
cselekvéseket és történéseket fejeznek ki. Ha nem is-
merjük ezen motívumok mondanivalóját, nem tudunk 
velük bánni, megfelel�en alkalmazni sem. Akkor pe-
dig kimondhatjuk, hogy a magyarság jelkép rendszere 
( ornamentikája ) is nyelv, édes anyanyelvünk egyik 
megnyilvánulása. Rovás írásunk mellet, az írásbeli-
ségünk gyönyörködtet� megjelenít�je. Felel�sséggel 
szabad vele bánni, hiszen a Kárpát- medencében egye-
düliként a magyarság tulajdonában létezik. 
A magyarság képírása ( a székely asszonyok még a 
hímz�mintát is írják, nem rajzolják ) komplex dolog, 
mert egyaránt a tárgyi és szellemi m�veltség része, 
funkcionál és közlend�je van. Valamely tárgyat olyan 
motívummal, ill. kompozícióval illet, amely csakis oda 
való, felesleges dolgot nem képez.
Ha szemre vesszük néprajzi csoportjaink alkotásait ( 
tájegység, település, személy ), sokszín�séget látunk, 
mindenki másképp „ cifrázza”. Azonban ha lehámoz-
zuk a különböz� minták leveleinek, sallangjainak egy 
részét, elénk tárul az �si váz. Így rejtették el el�deink 
az id�k viharai el�l. Betakarták akantusz levelekkel, 
vallási jelképekkel, ismeretlen, néplelkületünkt�l ide-
gen dolgokkal, de megmentették! 
A hun-türk-magyar (turáni ) tudatú ember egyik fontos 
törekvése és kötelessége, hogy az �sökt�l örökölt mo-
tívum világunk újbóli alkalmazása, értelmezése köz-
kincs legyen.

Amit tudnunk kell a magyarság népm�vészeti motívumairól 

A magyaros, avagy a TURÁNI képírás

Örökségünk
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„ A Turán kifejezéssel érzékelteti a Magyar-Turán Ala-
pítvány, hogy nem csak a magyarság Kárpát- meden-
cei történetét kutatja, hanem a Kárpát-medencén kívüli 
vándorlását, etnogenezisének korai ( távoli, akár ázsiai 
régiókba is elvezet� ) szakaszait és rokoni kapcsolatait 
is. Méghozzá nemzetközi együttm�ködésben a külön-
böz� országok, különösen a rokon népek tudományos 
intézeteivel és szakembereivel.”       ( dr. Bíró András 
antropológus, az alapítvány elnöke )

A motívumról-pár szó
A „motívum” a m�vészet legkisebb, összefügg�, más-
tól, környezetét�l megkülönböztet� része. A népi mo-
tívumok viszont sajátosak, hiszen jellemz�ek bizonyos 
tájegységekre, népekre, történelmi id�szakokra. 
Más a helyzet a legrégebbi motívumok, jelek alkal-
mazásával. Gyökér motívumoknak nevezzük �ket, 

amelyek Eurázsia területén, a nyelvi és történelmi ko-
roktól, határoktól függetlenül már az �skorban meg-
jelentek és a mai napig használatosak maradtak. Nem 
tudni, hogy közös eredet�ek-e, vagy csupán az elemi 
gondolkozás eredménye ? Ezek által viszont a gyökér 
motívumok egyúttal „egyetemes motívumok” is. Ép-
pen ezért egyetlen nép sem sajátíthatja ki magának. 
Legismertebbek : a kör, a kereszt, a szvasztika, a spi-
rál, a hullám vonal, a farkasfog, a halom.

U.i.:
Napjainkban, a „nemzetté váló” államok gyakran él-
nek azzal, -mivel nincs sajátjuk- hogy lenyúlják a tör-
ténelmi múlttal rendelkez� szomszédnépek motívum 
kincseit ( népviselet, címer, zászló, stb. ). Pár nemzedék 
múlva már �sinek fogadtatja el a tudatlan világgal.

Nemes Sándor     
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Az elmúlt huszonhat év legnagyobb honvédelmi és 
hader�-fejlesztési programjának elindítását jelen-
tette be a közelmúltban dr. Simicskó István honvé-
delmi miniszter. A hader� társadalmi kapcsolatai-
nak szorosabbra fonása, illetve a tervezett technikai 
fejlesztések mellett folytatódik a katonák ütemezett 
illetményemelése is. Ennek kapcsán próbáltunk an-
nak utánajárni, mennyire lehet vonzó a katonai pá-
lya a munkát keres�knek.

A Magyar Honvédség, a sorkatonai évek emlékei való-
szín�leg a mai napig élénken élnek a katonaviselt fér� -
ak emlékezetében, hiszen a seregben eltöltött évek, az 
átélt élmények, a megszerzett ismeretek sokuk számára 
meghatározóak voltak további életük során. Azt azon-
ban talán még �k sem tudják pontosan, hogyan is épül 
fel jelenleg a magyar hader�. A legfontosabb változás, 
hogy 2004 óta a kötelez� katonai szolgálatot felváltotta 
az önkéntesség. Ennek következtében a katonáskodás 
egy önként vállalható hivatássá, a Magyar Honvédség 
pedig egy professzionális alapokon m�köd�, a munka-
er�piacon is jelent�s tényez�ként jelen lév� szervezetté 
alakult át. Ennek megfelel�en a katonák mindennapjai, 
a bejutás feltételei és a szolgálatért kapott juttatások is 
teljes mértékben átalakultak, melyekr�l Nagy Zoltán 
alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság Debrecenben 
m�köd� 2. Katonai Igazgatási Központjának parancs-
noka adott számunkra tájékoztatást.
- Alezredes Úr, milyen módon lehet csatlakozni a Ma-
gyar Honvédséghez?
- Ha valaki napjainkban szeretne a honvédség köte-
lékében katonaként szolgálni, hivatásos, szerz�déses 

vagy tartalékos állományban teheti ezt meg. Azok, 
akik a hivatásos szolgálat mellett döntenek az MH Al-
tiszti Akadémiára, valamint a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképz� Karhoz 
adhatják be jelentkezésüket az érettségi megszerzését 
követ�en altiszt, illetve tiszt képzésre. Aki nem kíván 
a továbbtanulás lehet�ségével élni szerz�déses vagy 
önkéntes tartalékos katonaként is csatlakozhat a Ma-
gyar Honvédséghez. Szerz�déses katonának jelentke-
z� számára végzettségének megfelel�en igyekszünk 
munkakört kínálni a Magyar Honvédség katonai szer-
vezeteinél, ezek lehetnek – a teljesség igénye nélkül 
– lövész, felderít�, géppuskairányzó, gépkocsivezet�, 
harcjárm�-vezet�, díszelg�, katonai rendész, szerel�, 
t�zszerész beosztások. Az önkéntes tartalékos szol-
gálatvállalás pedig azoknak jelenthet megoldást, akik 
civil munkájuk, vagy iskolai tanulmányaik mellett sze-
retnének katonai tapasztalatot szerezni miközben részt 
vállalnak honvédelmi feladatokban. �k egyébként a 
kés�bbiek folyamán akár szerz�déses vagy hivatásos 
katonák is lehetnek.
- Kik vállalhatják a szolgálatot, mik a bejutás feltét-
elei?
- A Magyar Honvédség sokrét� és szerteágazó fel-
adatrendszerrel rendelkezik, a hazai beosztások mel-
lett a magyar katonák missziós feladatokat is ellátnak 
a világ számos pontján. Ennek megfelel�en a sereg 
folyamatosan várja azokat, akik szeretnék kipróbálni 
magukat az egyenruhások világában. A jelentkezését 
minden nagykorú, magyar állampolgársággal és bel-
földi lakóhellyel rendelkez� személy beadhatja, aki 
büntetlen el�élettel, az el�írt iskolai végzettséggel és 
képesítésekkel rendelkezik. Szerz�déses, illetve ön-

Stabil munkahely, emelked� bérek
Új távlatok a Magyar Honvédségben

Tájékoztató
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kéntes tartalékos szolgálat esetén legalább általános 
iskolai végzettséggel kell rendelkezni, katonai tanin-
tézetekbe történ� jelentkezéskor az érettségi bizonyít-
vány mellett alap vagy középfokú angol nyelvvizsgát 
kell felmutatni. Emellett mindenkinek át kell esnie egy 
egészségügyi, pszichikai és � zikai sz�résen, ahol a je-
lentkez�k katonai alkalmasságát vizsgálják.
- Hogyan telnek a katonák mindennapjai?
- Nem lehet általánosságban beszélni, hiszen a Magyar 
Honvédség – feladataiból adódóan – sajátos munkakör-
nyezet, ahol minden alakulatnak, és azon belül minden 
egyes katonának megvan a maga speciális feladata, 
szakterülete. Fontos kiemelni, hogy a honvédségi dol-
gozók is egy meghatározott munkarend szerint dolgoz-
nak, mely a legtöbb munkakör esetében heti negyven 
órát jelent. Természetesen a katonák mindennapjaihoz 
a gyakorlatok is szorosan kapcsolódnak, csak így ga-
rantálható, hogy készségszinten, „álmukból felriaszt-
va” is képesek feladataikat tökéletesen végrehajtani.
Mindemellett mindig készen kell állnunk arra, hogy 
különleges feladatokban is részt vegyünk. Ilyen lehet 
például az árvízi védekezés, a határvédelem, vagy egy 
külföldi missziós szolgálatvállalás.
- Milyen juttatásokra számíthat az, aki magára ölti az 
egyenruhát? Miért lehet csábító a katonáskodás?
- Az a katona, aki legénységi állományúként csatlako-
zik a sereghez alap� zetésként bruttó 180.000 forinttal 
számolhat, de abban az esetben, ha rendelkezik leg-
alább érettségi bizonyítvánnyal, akkor ez a havi ösz-
szeg bruttó 220.000 forint. Ugyanakkor szeretném 
hangsúlyozni, hogy a munkavállaláskor többen csupán 
az illetmény alapján mérlegelnek, holott a honvédségi 
dolgozók juttatása sok összetev�b�l áll.
A kedvezményes, vagy térítésmentes étkezés, az uta-
zási és lakhatási, valamint iskolakezdési és nevelési 
támogatás mind-mind súlyos tízezrekkel növeli a ka-
tonák � zetését. A 2015-ben elindított bérfejlesztés to-
vább folytatódik és 2019. januárjáig évente 5-5 száza-
lékkal garantáltan emelkednek a bérek.
Magasabb iskolai végzettséggel, nyelvtudással to-
vábbi kiegészítésekre számíthat a katona, az évek 
el�rehaladtával pedig elismerjük a seregben eltöltött 
éveket. Természetesen ellentételezzük a pluszmunkát 
(túlóra), a gyakorlatokon töltött id�t, vagy ha éppen 
határvédelmi vagy missziós feladat-végrehajtásba vesz 
részt.
Az sem utolsó szempont véleményem szerint, hogy a 
honvédségnél mindenki id�ben, minden hónap máso-
dik munkanapján megkapja a � zetését, még pár napos 
csúszás sem fordulhat el�.
- Hol lehet jelentkezni katonának?
- A toborzó irodák országszerte várják azokat, akik 

már döntöttek, hogy beállnak a seregbe, de azokat is, 
akik szívesen beszélgetnének a számukra elérhet� le-
het�ségekr�l. Természetesen igyekszünk mindent a vi-
lághálón is elérhet�vé tenni. Március 1-jét�l a http://
iranyasereg.hu weboldalon találhat meg az érdekl�d� 
minden információt, a munkakörülményekr�l, a kato-
nák életér�l, az elérhet� juttatásokról, a jelentkezési 
lehet�ségekr�l, illetve magáról a felvételi eljárás me-
netér�l. Elérhet� a regisztrációs lap is, amely az els� 
lépcs� a katonai pálya felé.
Akinek a katonáskodás lehet�ségének bármely formá-
ja felkeltette az érdekl�dését, arra ösztönözném, hogy 
a megyeszékhelyeken lév� toborzó irodák valame-
lyikében személyesen is tájékozódjon. Debrecenben a 
Péter� a utca 58/a szám alatt találják a katonai toborzó-
kat, akik minden segítséget megadnak a jelentkezés-
hez. Sokaknak talán ismer�s lehet ez a cím, hiszen itt 
m�ködött egykor a megyei ”hadkieg”, itt folytak a so-
rozások, de mint ahogy már említettem, a katonásko-
dás ma már teljesen más feltételeket és lehet�ségeket 
kínál.

Els� lépések a digitális világba....

A Sz�cs Sándor M�vel�dési Ház kihasználva 
egy államilag támogatott lehet�séget, megszer-
vezte az „Els� lépések a digitális világba” elne-
vezés�, alapszint� digitális eszközhasználatot 
segít� tanfolyamot. Az ingyenes oktatást a kar-
cagi Szentannai  Sámuel Mez�gazdasági Szak-
középiskola, - mint akkreditált képz� intézmény 
– fennhatósága alatt hirdették meg plakátokon 
és szórólapokon. A lehet�ség a település sok la-
kóját lázba hozta és pillanatok alatt összegy�lt 
nemis egy, hanem egyb�l két tanfolyami csoport, 
így huszonhét f� kezdte el tanulmányait április 
elején.  Heti három alkalommal jönnek össze és 
ismerkednek az okostelefon, táblagép, laptop és 
asztali számítógép által nyújtott lehet�ségek-
kel, ismerik meg azok használatát. A megismert 
eszközök segítségével hozzáférést kapnak a vi-
lágháló nyújtotta kommunikációs csatornákhoz 
és támogatást kapnak ahhoz, hogy bátran hasz-
nálják a levelezést és a közösségi oldalak segít-
ségével kinyíljon egy új dimenzió a résztvev�k 
számára. A délutáni összejövetelek egyúttal jó 
hangulatú közösségkovácsoló és önismeretet se-
gít� tréningek is, melyek a mai elmagányosodó 
világban itt faluhelyen is egyre nagyobb értéket 
képviselnek.

Szilágyi Zoltán
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A kertes házban lakóknak érdemes mérlegelniük, 
mert locsolómér� felszereltetésével vagy a vízm� lo-
csolási kedvezményének igénybevételével csökkent-
hetik szennyvízdíjukat.

A kerttulajdonos Fogyasztóink kétféleképp csök-
kenthetik a locsolásra elhasznált ivóvíz után � zeten-
d� szennyvíz-elvezetési díjat:

Május 1. és szeptember 30. közötti id�szakban a szenny-
vízdíjban megjelen� 10 %-os átalánydíjas locsolási 
kedvezménnyel. Igényl�lapot Társaságunknál kérhet 
személyesen, kirendeltségeinken, vagy honlapunk fel-
keresésével (http://www.trvzrt.hu), tárgyév április 15-
ig.
Locsolási célú mellékvízmér� felszerelésével, mely le-
het�séget biztosít arra, hogy a kertöntözésre használt víz 
után kizárólag vízdíjat – csatornadíjat azonban ne- kell-
jen � zetni. Locsolási mellékmér�s szolgáltatás igénybe-
vételének lehet�ségét az 58/2013. (II.27.) kormányren-
delet szabályozza.
Figyelem! A kedvezmények közül természetesen egy-
szerre csak az egyik vehet� igénybe. Éppen ezért azok-
nak, akik korábban már igényelték és részesültek a 10 
%-os kedvezményben, de a továbbiakban a locsolási 
mellékvízmér� felszerelése mellett döntenek, el�ször 
le kell mondaniuk a korábban érvényesített kedvezmé-
nyükr�l.
Locsolómér� felszerelését azon Felhasználóinknak java-
soljuk felszereltetni, akik jelent�s mennyiség�, havonta 
20 m3-nél több vizet használnak, mely nem a csatorná-
ba kerül. A locsolómér� felszerelésének költségei (ter-
veztetés, szerelési díj, vízmér� ára) egy átlagos kertes 
családi háznál akár egy szezon alatt is megtérülhetnek.
Kisebb fogyasztás esetén javasoljuk a locsolási kedvez-
mény igénybevételét.
Mikor vehet� igénybe a mellékvízmér�s kedvez-
mény?
Amennyiben rendelkezik érvényes közüzemi szerz�dés-
sel ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára.
Amennyiben olyan ingatlannal rendelkezik, melynek 
van bekötési ivóvízmér�je (a locsolóvíz mérésére a be-
kötési vízmér� után kizárólag egy mellékmér� szerel-
het� be).
 Amennyiben nincs a víziközm�-szolgáltatói közm�há-

lózaton kívüli egyéb - saját 
tulajdonú kút, vásárolt víz, 
felszíni vízhasználat - víz-
beszerzési lehet�sége.
Amennyiben nincs a ví-
ziközm�-szolgáltatóval 
szemben díjhátraléka.
Mi a teend�, ha szeretné 
igényelni az átalánydíjas 
locsolási kedvezményt?

A százalékos locsolási kedvezmény igénylését a tárgy-
év locsolási id�szakára kell benyújtani, és a bejelentést 
követ� 30 napon belül válik hatályossá.
Az igénylés benyújtásának határideje tárgyév április 
15.
Locsolási kedvezmény lépésr�l lépésre
A víziközm�-szolgáltató a benyújtott igényeket 30 na-
pon belül az adatok valódiságának felülvizsgálatával 
elbírálja, és err�l értesíti a Felhasználót.
A pozitív elbírálás után az elkülönített mérés� locsolá-
si kedvezmény igénybevételére a mér�hely kialakítását 
erre jogosult szakemberrel meg kell terveztetni.
A locsolóvíz elkülönített mérésére vonatkozó „Megál-
lapodás” aláírására, a Felhasználó és a víziközm�-szol-
gáltató között a tervdokumentáció benyújtása és annak 
kedvez� elbírálása után kerülhet sor.
Az elkészült mér�helyet, a beépített hiteles mér� zárral 
történ� ellátásával egyidej�leg a víziközm�-szolgálta-
tó nyilvántartásba veszi. Ett�l az id�ponttól kezd�d�-
en id�korlátozás nélkül, a locsolóvíz után csatornadíjat 
nem számít fel.
Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?
a kérelmez�, a tervez� azonosítására alkalmas adato-
kat,
a beépítésre kerül� mér�berendezés típusát, paraméte-
reit,
az érintett ingatlan helyszínrajz vázlatát, házi ivóvíz-
hálózatát, ezek tartozékait - külön megjelölve a „locso-
lási mellékvízmér�” helyét, módját, szerelési rajzát (a 
mellékvízmér� elhelyezése során nem követelmény az 
önálló mér�akna kialakítása).
Jó tudni!
Az átalánydíjas locsolási kedvezményt igénybe vev�-
nek a kedvezményt minden évben meg kell újítania 
(változhatnak a kedvezmény feltételei, esetleg tartozás 

Itt a tavasz, indul a locsolási szezon! 
Locsoljon kevesebb csatornadíjjal!

Tájékoztató
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keletkezhet az Felhasználónál, vagy egyéb más kizáró 
ok léphet fel).
Az elkülönített mér�helyen vételezett víz kizárólag lo-
csolási célra használható fel.
A locsolóvíz elkülönített mérését szolgáló mér�hely 
tervezésével, kialakításával nyilvántartásba vételével, 
helyszíni szemléjével, vízmér� átvételével és fenntartá-
sával kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik.
A beépítés/és vagy a nyilvántartásba vétel díját a Fo-
gyasztó a helyszínen � zeti, a kedvezményre jogosító 
írásos szerz�dést pedig legkés�bb az igénybevétel meg-
kezdésének napjáig meg kell kötni. Abban az esetben, 
ha a Fogyasztó a korábbi években már rendelkezett 
locsolási vízmér�vel és 2017-ben is jogosult a kedvez-
mény igénybevételére, csak a nyilvántartásba vétel díját 
kell a meg� zetni.

A kedvezmény nem vehet� igénybe az önkormányzat 
által elrendelt locsolási tilalom id�szakában.
A kedvezmény igénybevételéhez a Felhasználónak írá-
sos kérelmet kell benyújtania, melyet az erre rendszere-
sített formanyomtatványon az ügyfélszolgálati irodában 
tehet meg (a formanyomtatványok honlapunkról letölt-
het�k). A kérelemhez csatolni kell a m�szaki terveket, 
valamint a m�szaki leírást, kivéve azoknak, akik a ko-
rábbi években már rendelkeztek locsolási vízmér�vel, 
nekik új tervet nem kell becsatolniuk.
A szolgáltató elutasíthatja azon Felhasználók kérelmét, 
akik nem felelnek meg a fenti feltételeknek, vagy az 
igénybejelentésük valótlan adatokat tartalmaz, illetve a 
kérelem benyújtásának id�pontjában 30 napon túli díj-
tartozásuk van.
A szolgáltató azonnali hatállyal jogosult visszavonni a 
kedvezményt, amennyiben a kedvezményes id�szakban 
a Felhasználó 30 napot meghaladó díjtartozást halmoz 
fel, vagy a locsolási mér�s helyr�l a vízhasználatot nem 
csak locsolási célra használja (vagy más ingatlanra is 
biztosítja) illetve a Tiszamenti Regionális Vízm�vek 
Zrt. helyszíni ellen�rzését megakadályozza.

Tisztelt Szül�k!

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a jogszabályok sze-
rinti óvodai beiratkozások id�pontja 
2017. április 26-án, 27-én (szerda, csütörtök) 
8-12 óráig lesz.
Az óvodai beiratkozás tudnivalói:
A Sz�cs Sándor ÁMK óvodája szeretettel várja a szü-
l�ket és a beiratkozó gyermekeket.
A beiratkozás helyszíne:
Biharnagybajom, Mátyás Király út 1. Óvoda
A beiratást végz� óvodapedagógusok: 
  Nagy Mária, Somogyi Tünde
                                                                  
Kötelez� beíratni azokat a gyermekeket, akik 2017. 
augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. 
A gyermek beiratkozásának elmulasztása szabálysér-
tésnek min�sül.  
Jogszabály alapján az óvoda felveheti azt a két és fél 
éves gyermeket is, aki a felvétel id�pontjától számított 
fél éven belül betölti a 3. életévét feltéve, hogy minden 
három éves és annál id�sebb gyermek óvodai felvételi 

kérelme teljesíthet�. 
Beíratható az a gyermek is, aki 2018. március 31-ig 
betölti a harmadik életévét. 
Kérjük, a beíratáshoz hozzák magukkal: 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek TAJ kártyáját,
• gyermek lakcímkártyáját,
• a szül� személyi igazolványát és lakcímkártyáját,
• amennyiben van, gyermekvédelmi határozatot

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRÓL
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Mindegyik osztályunk átlaga hármas fölött 
van, s�t 4 osztályunk teljesített 4 egész felett. 
Iskolai szinten a legjobban teljesít� osztály a 
4.b (4,26), a leggyengébb eredményt  pedig az 
5.b (3,01) érte el. A fels�sök között a 8.b 
teljesített legjobban, �k 4,02-os átlagot értek el. 

Az osztályok sorrendje átlag alapján növekv� 
sorrendben: 5.b, 6.a, 6.b, 7.b, 3.a, 7.a, 8.a, 4.a, 
3.b, 5.a, 8.b, 4.b. 

Fels� tagozaton a f� tantárgyak közül az 
informatika, angol, földrajz iskolai átlaga 
jelent�sen, a matematika, kémia átlaga 
szerényen javult, a többi tantárgy átlaga 
valamelyes romlott az el�z� év félévéhez 
viszonyítva. 

A tanulóink több, mint 40%-a példás 
magatartású, közel 1/3-a példás szorgalmú. 
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Az iskolai átlagunk 3,71.  
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ASzücs Sándor Általános Iskola és AMI hírei
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Ki mit tud?! 
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Ábrahám Tanár úr Bajomi Hírlevél el�z� számá-
ban megjelent „Lent, hol a tölgyek �rzik a völgyet” 
c. kedves írására gondoltam, hogy leírom az alábbi 
kis történetemet. Meger�sítve, hogy a 40-es, 50-es, 
60-as lassan 70-es régi táborozók emlékeiben még 
ma is élnek a tölgyek és a völgyek.
Fiatalságom legkedvesebb emlékei között él az a két 
hét, melyet 1962-ben Szilvásváradon töltöttem el az 
úttör�táborban.
Olyannyira, hogy 2015 decemberében útra keltünk fel-
keresni azt a „kis tisztást”, ahol annak idején a sátraink 
álltak.

Bár a családom kételkedett, hogy megtalálom pontosan 
azt a helyet, de én biztos voltam magamban. Emléke-
imben tisztán élt az a kép, az a darabban lév� építmény 
(épület alap), melyen a gyerekek sátrai álltak.
Megérkezve Szilvásváradra, Sportpálya, Kisvasút, 
egyb�l jó irányba indultam el. Rövid távolság után 
rátértem arra az erdei útra is mely a táborunkhoz ve-
zetett, s amit oly gyakran megtettünk természetesen 
vidám énekszóval. 
Most választanom kellett a gyalogtúra vagy lovas ko-
csi mellett, természetvédelmi terület lévén gépkocsival 
nem folytathattuk tovább az utunkat.
�szinte leszek a lovas kocsit választottam, mert attól 
tartottam, hogy gyalogosan nem érek célba.
Szikrázó napsütésben érkeztünk meg, a „kis tisztásra” 
ahol most egy hatalmas hotel áll. A kisebb alap építmé-
nye évtizedekig erdészlakként szolgált.
Megálltam a teraszon, melynek a fekvése pontosan 
úgy esik, mint annak idején a sátraink bejárata.
53 év után, szinte hihetetlen, hogy ahogy ott álltam az 
emlékek egyre tisztábban rajzolódtak elém.
Szembe kissé lejt�sebb részen ropogott a tábort�z.
Nem messze t�le álltak a nevel�i sátrak tanár bácsik-
kal, Hajdu Margit tanár nénivel, aki minket lányokat 

gardírozott. Jobbra indultuk hegyet mászni, az az út 
vezet a Szalajka-völgyébe, még a kiszáradt patakmeder 
irányára is emlékeztem. Csend volt, halkan a fülembe 
csengtek a kedves úttör�dalok, népdalok, Kondorosi 
betyár csárda, csatakiáltások. A kürtszó mintha most 
élesebben hallatszott volna, biztosan, azért mert édes-
apám fújta.
Ugyanis Soltész Ambrus bácsival, a Pannónia motor-
kerékpárjukkal utánunk jöttek egy pár napra.
December közepén ott állva érdekes módon nem fáz-
tam, talán még azt a kis melegséget is éreztem, mint 
annak idején 1-2 évvel id�sebb csapatvezet� � ú közel-
ségében éreztem.
Lovak cseng�jének hangja szakította meg a gondolata-
imat, majd a visszafelé úton tovább t�n�dtem. Minden 
olyan csodálatosan szép volt, újabb élményekkel let-
tem gazdagabb, de nem tudom, hogy mégis mit vár-
tam, mire számítottam, hogy ott megállt az id�.

Szöll�si Béláné

Darabos Pál tábori képeslapja

Múltunk

Válaszlevél és képeslap
„Lent, hol a tölgyek �rzik a völgyet”
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Visszatekintö

Bajomi Hírlevél,  XIII. évf. 1. szám 2017. április
Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felel�s kiadó: Szitó Sándor, polgármester
F�szerkeszt�: Nemes-Lajsz Julianna
Szerkeszt�ség: Sz�cs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu

Minden kedves olvasónknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Április 5-én településünk civil szervezetei és intéz-
ményei összefogásával ünnepi készül�dést tartot-
tunk a M�vel�dési Házban.


