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Miért is fontos, hogy milyen egy település arculata. 
Egyáltalán fontos-e? Sokat gondolkodtam, hogy tollat, 
avagy billentyűzetet ragadjak-e a témában, de mivel 
elég sokan megtették ezt már a falunkat illetően, úgy 
gondoltam én is papírra vetem az ezzel kapcsolatos 
gondolataimat. Félreértés ne essék, nem a 2017-ben 
elfogadott településképi arculati kézikönyvnek aka-
rok reklámot csinálni, hisz jómagam is tudom, az a 
dokumentum, ami „parancsszóra” készül nem minden 
esetben váltja be a hozzá fűzött reményeket. Ám in-
dításként mégis engedjék meg nekem, hogy idézzek 
belőle: 
„Arra a kérdésre, mitől szép egy ház, nem lehet egy 
mondatban válaszolni. Az építészek alapvetően egyet-
értenek abban, hogy egy épület szépsége nem szubjek-
tív. Szép az, ami rendezett. Rendezett utca, zöldövezet, 
homlokzat, épület elhelyezés stb. A szépség sokféle le-
het, de a közös rendező elv a rend. Ezen belül a tömeg, 
forma, a homlokzat, a szín, a részletek rendje. A tele-
pülésképet meghatározó épületek, közterületek minő-
ségi formálására vonatkozó ajánlások orientálhatják az 
építkezni szándékozókat e rend megértésére.”
Adja magát a kérdés, szép-e Biharnagybajom? Ha a 
fenti megállapítást veszem alapul, akkor azt tudom 
mondani, hogy igen is, meg nem is, hisz rendelkezünk 
rendezett és rendezetlen településrészekkel egyaránt. 
Sokan, akik megfordulnak a falunkban dicsérik, hogy 
milyen szép falu ez, különösen a központ. Hasonló vé-
leményen van a facebook közönsége is – kiváltképp 
Szűcs Pál falunkról készített fotói láttán. Tudjuk azon-
ban, hogy falunknak is, akárcsak az érmének, van egy 
másik oldala, ahol az ingatlantulajdonosok nemtörő-
dömsége az utcaképet is jelentősen lerontja és ez bi-
zony az összképet jelentősen befolyásolja. Joggal kér-
dezhetik, hogy miért van ez így, de a kérdést feltevők 
azt gondolom a választ is tudják. Az önkormányzat 
számos, az ingatlantulajdonosokra vonatkozó rendel-
kezése egészíti ki az olyan jogszabályokat, mint pél-
dául, hogy közterületen nem szemetelünk; de a tiltás 
ellenére nap mint nap találhatunk szemetet az utcán. 
Jómagam jelentős javulást várok e téren attól, hogy 
április elsejétől ismét van egy közterületfelügyelőnk. 
Érdemi változást azonban akkor tudunk majd elérni, 

ha a nagytöbbség úgy gondolja, hogy tesz a rendezett 
faluért, fontosnak tartja, hogy saját rendezett lakókör-
nyezetével hozzájáruljon a falu településképének javí-
tásához. Jó példa erre Nemes István tanár úr kezdemé-
nyezése, amely rózsaültetésre buzdítja a lakosságot. 
Természetesen az önkormányzatnak is célja, hogy to-
vább folytassa azt, amit már a fő utca parkosításával és 
a levendula „szigetek” kialakításával elkezdett. Azon 
gondolkodunk, hogy hogyan lehetne minél aktívabb 
részvételre buzdítani a falu lakosságát, azzal a faluszé-
pítési szándékon túli mögöttes gondolattal, hogy aki 
tesz a környezete csinosításáért az segít abban is, hogy 
azok, akik nem értékelik ezt ne árthassanak. Hiszem, 
hogy ez a jó irány nem pedig az a gondolkodásmód, 
ami sajnos egyre inkább elterjedt falunkban is, hogy 
majd jön a közmunkás és levágja a füvet, kitakarítja az 
árkot, összeszedi a szemetet. Persze tisztában vagyok 
vele, hogy a legtöbbet az önkormányzat teheti, de azt 
is gondolom, hogy teszünk is; egyre többet, lépésről 
lépésre, de szükség van a lakossági szerepvállalásra 
is.
A rendezett utcaképbe beletartozik, a középületek ren-
dezettsége is. Sikeres pályázatainknak köszönhetően e 
téren is tudunk előre haladni minden évben. Legutóbb 
év elején a Hajdú-Bihari Naplóban lehetett olvasni a 
biharnagybajomi fejlesztésekről, „Terv és pénz van, ki-
vitelező nincs” címmel. A címválasztás figyelemfelkető 
volt, csak sajnos nem tényszerű, hisz már a cikk meg-
jelenésekor is tudtuk, hogy van jelentkező a beruházá-
sok elvégzésére, csak még a közbeszerzési eljárásból 
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hiányzott a végső döntéshozatal. Persze fontos lenne, 
hogyha már ír rólunk az újság akkor a pontos legyen, 
de ami ettől is fontosabb, hogy azóta lényeges előrelé-
pések történtek a projektjeink terén. 
A leglátványosabb változás a Művelődési Ház és a 
hozzá kapcsolódó Sportpálya felújítása ügyében lát-
ható, hisz az már majdnem befejeződött. Jelenleg már 
csak a sportöltöző gázbekötésére várunk, hogy meg-
történhessen a műszaki átadás-átvétel. 
Megújult a művelődési ház nagyterme (új födémszige-
telés, radiátor csere, parkettafestés, légkondicionáló és 
napelemek felszerelése), a Sportpályán pedig bővültek 
a sportolási lehetőségek: ismét használható a salakos 
futópálya, bővült a kültéri kondieszközök száma, illet-
ve kialakításra került egy füves kispálya is. Az öltöző 
épületben pedig kicseréltük az elhasználódott nyílászá-
rókat, korszerűbb műanyagokra, valamint a fűtésrend-
szer is korszerűbbé vált a központi fűtésnek köszönhe-
tően. Az épület végében pedig egy fedett terasz épült 
meg egy kemencével, bővítve a kikapcsolódási lehető-
ségek helyszínét. Nem a beruházásokhoz kapcsolódik 
szorosan, de mindenképp itt kell megemlíteni, hogy 
előrelépés történt az ügyben is, hogy a vízműtelep te-
rületével bővítsük a művelődési ház szabadtéri közös-
ségi tereit, a szükséges engedélyek megszerzése után 
elbontásra fog kerül a vízmű épület és a mögötte talál-
ható víztározó.

Felénél jár két beruházásunk is. Reményeink szerint pár 
héten belül elkészül a külterületi utak felújítása kere-
tén belül a 093 és a 086 hrsz-ú mezőgazdasági földutak 
(Szárító üzem mögött) útstabilizációja, a porosközi út 
egy részének javítása már tavaly befejeződött. Hosszas 
várakozás után a „régi emeletes iskola” épületének az 
energetikai felújítása is megkezdődött. A radiátorcsere 
már elkészült, az arra járók jelenleg azt láthatják, hogy 
zajlik az épület 16 cm vastag kőzetgyapottal történő 
szigetelése, és nemsokára a nyílászáró csere is meg fog 
történni. Előreláthatólag azonban a munkabefejezés és 

az azt követő takarítás annyi időt vesz még igénybe, 
hogy az alsó tagozatos diákok majd csak a jövő tan-
évben tudják ismét igénybe venni az iskolát, de utána 
már komfortosabb körülmények között. 

A legtöbbet a piaccsarnok létesítése és az egészségház 
kialakítása kapcsán kellett (kell) várakoznunk, azon-
ban már a napokban a piaccsarnok alapásása is meg-
kezdődik. A szűkös pályázati keret nem tette lehetővé, 
hogy a piaccsarnok építéséhez egy piactér is készül-
jön, így ezt közmunkaprogram keretében szeretnénk 
megoldani. Ennek keretében a szomszédos ingatlanon 
elbontásra kerülnek az épületek és egy – a már meglé-
vőhöz kapcsolódó – többfunkciós tér kerül kialakítás-
ra. Az, hogy mi lesz a sorsa az itt található orvosi ren-
delőnek és szolgálati lakásnak, az nagy mértékbe függ 
attól, hogy megkapjuk e 12 millió forintnyi kiegészítő 
támogatást, amit az egészségház kialakításához igé-
nyeltünk. Amennyiben igen, akkor az üresen mara-
dó épületrészben üzlethelyiségek kialakítására nyílik 
lehetőség, hisz az orvosi rendelő átköltözne a másik 
mellé, a fogorvosi rendelővel és a védőnői szolgálattal 
egyetemben. Szóbeli biztatást már kaptunk a kedvező 
elbírálásról, várjuk az írásos megerősítést. 

Nemrég kaptuk a hírt, hogy eredményes volt az EFOP-
2.1.2-16 kódszámú, „Gyerekesély programok infrast-
rukturális háttere” tárgyú pályázatunk is, mely során 
a Biharnagybajom Rákóczi út 17. szám alatti 2 db 
szolgálati lakás és a mellette lévő régi technika tante-
rem felújításával kialakul a Napsugár Biztos Kezdet 
Gyerekház végleges helyszíne. Nem pályázati forrás-
ból, hanem a várható megtakarítás terhére még az idén 
megújul a falu közvilágítása is. A jelenlegi világítótes-
teket, egy korszerűbb LED-es technológiával készül-
tekre cseréli le közbeszerzésen nyertes ajánlatot adó 
Mezei-Vill Kft. Jelenleg a tervezési és engedélyezteté-
si ütemnél tartunk, a kivitelezés várhatóan nyár végén 
fog megkezdődni.Az említett fejlesztések összességé-
ben mintegy 450 millió forintot tesznek ki, melynek 
kb. 90 százaléka támogatás, míg 10 százalék a saját 
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Égetési kisokos

A híradásokat látva bizo-
nyára sokakban merült fel 
a kérdés, hogy ha tűzgyúj-
tási tilalom van elrendel-
ve Hajdú-Bihar megyé-
re akkor elégetheti-e az 
udvarában összegyűjtött 
száraz levelet, vagy süt-
het-e a család szalonnát. 
A kérdésre a válasz, hogy igen, azonban csak bizonyos 
feltételek betartása mellett! A saját tulajdonú, belte-
rületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő 
használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom (foko-
zott tűzveszély) idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – 
berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az in-
gatlanon belül az általános égetési szabályok betartása 
mellett történhet. Ezek röviden a következők:

• nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még 
ki nem hűlt parazsat, hamut;

• gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas 
anyag, eszköz – víz, homok – készenlétben tartásá-
ról;

• az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, 
meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.

Belterületi égetésre vonatkozó előírások
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 225.§ (1) bekezdé-
se értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végez-
ni, kivéve, ha azt más jogszabály, így különösen a helyi 
önkormányzati rendelet megengedi. Biharnagybajom 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. 
december 1. napján rendeletet alkotott a helyi környezet 
védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról, mely szerint Biharnagybajom 
belterületén a rendeletben előírt szabályok betartása 
mellett el lehet égetni a kerti hulladékot. A rendelet 
20.§-a tartalmazza az avar és kerti hulladék égetésé-
vel kapcsolatos előírásokat.  

forrás. Kis túlzással úgy is fogalmazhatnánk, közel fél-
milliárd forintot fordítunk a közeljövőben falunk fej-
lesztésére, Biharnagybajom élhetőbbé, rendezettebbé 
tételére. 

Ennyi felvezetés után azt gondolom már látszik, sze-
rintem fontos, hogy milyen benyomást tesz a telepü-
léskép mind az itt élőkre, mind az átutazókra, és nem 
gondolom, hogy csak a főteret kell rendbe rakni – hisz 
úgyis azt látják a legtöbben -, hanem azt gondolom, 
hogy előbb vagy utóbb (reményeim szerint előbb) el 
kell jutni a Béke-telepig is, de addig még sok mun-
ka vár ránk. Tervek, elképzelések vannak, így sikeres 
pályázat esetén szeretnénk felújítani a polgármesteri 

hivatal és a mozi épületét, játszótér, illetve további 
parkosított helyek kerülnének kialakításra, hogy csak 
egy párat említsek azok közül, amik már elhangzot-
tak testületi, bizottsági ülésen és nem, nem tervezünk 
újabb szoborállítást, mint ahogy az tévesen megjelent 
a Hajdú-Bihari Naplóban, főleg nem 56’-os szobrot, 
hisz már van egy. 
Az építés, a parkosítás sohasem magánügy, annak az 
esetek túlnyomó részében valamilyen kihatása van a 
település összességére. A falu megszokott, egyéni ar-
culata a közösség helyi identitásának alappillére, a jól 
ismert utcák, terek, helyszínek és részletek sokszor 
feltűnnek álmainkban, emlékezetünk, s így önazonos-
ságunk fontos részei. Egyáltalán nem mindegy tehát, 
hogy ebből mit őrzünk meg, s adunk tovább a követ-
kező generációknak, mint ahogy az sem, mit teszünk 
hozzá a kapott örökséghez. Minden apró részletnek 
jelentősége lehet a „nagy egész” szempontjából, s ez 
komoly felelősséget ró a lakosságra, mert bár „az én 
házam, az én váram”, de ez a „vár” mindenekelőtt a 
települési szövet alapsejtje is. A település, s így a te-
lepülési arculat ügye pedig elsősorban a helyi közös-
ség ügye. Bíztatok tehát mindenkit, tegyünk a közös 
ügyünkért, tegyünk a múltunkból táplálkozó jövőn-
kért!

Szitó Sándor
polgármester

Közhírré tétetik
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Fent említett jogszabályok alapján a tűzgyújtás szabá-
lyai:

• az ingatlanon keletkező avart és kerti hulladékot 
csak szélcsendes időben szabad elégetni

• az égetés során a lakó- és egyéb építményektől, vala-
mint a szomszédos ingatlanon található épületektől, 
továbbá egyéb tűzveszélyes és gyúlékony anyagok-
tól a lehető legnagyobb védőtávolságot kell tartani

• az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője az égetés 
során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási 
feltételekről, eszközökről (oltóvíz, homok stb.)

• nagyobb mennyiségű avar és kerti hulladék égeté-
sekor a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés 
várható időpontjáról

• a lakó- és egyéb ingatlanon csak a jól éghető anya-
gok és hulladékok égetése megengedett

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

• az égetés végén meg kell győződni arról, hogy az 
égetés során keletkezett tűz elhamvadt, és gondos-
kodni kell annak belocsolásáról vagy vékony föld-
réteggel történő lefedéséről

• az égés során a tűzgyújtás helyét nem szabad fel-
ügyelet nélkül hagyni

• mindig csak akkora tüzet gyújtsunk amekkorát fo-
lyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani

•  tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél 
kedvez a tűz gyors továbbterjedésének

Mindannyiunk érdekében kérem Önöket, 
hogy fenti szabályokat szigorúan tartsák 
be!

Fontos! Ezek a szabályok csak a belterületi ingatla-
nokra (a zártkertek nem tartoznak ide) vonatkoznak. A 
külterületi égetésre sokkal szigorúbb szabályok vonat-
koznak, melyet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet szabályoz.

A szabadtéri égetéssel kapcsolatos bővebb tájékozta-
tás, felvilágosítás a Püspökladányi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségtől (4150 Püspökladány, Kossuth u. 10.) 
kérhető személyesen vagy a következő telefonszámon: 
06 54 451-555.

A közterületek rendjéről 

mégegyszer

A decemberi hírlevélben már tájékoztattam a lakossá-
got arról, hogy a Képviselő-testület 2018. november 
30-i ülésén megalkotta a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és azok megszegésének következménye-
iről szóló helyi rendeletét, mely rendelkezéseit 2019. 
január 1. napjától kell alkalmazni. Többek között a 
rendeletben foglaltak hatékonyabb betartatása és a te-
lepülés közterületi rendjének fenntartása érdekében áp-
rilis 1-től ismét felállításra került Biharnagybajomban 
a közterületfelügyelet, igaz jelenleg csak egy fővel. 
Ki is a közterületfelügyelő és milyen intézkedéseket 
tehet?
• A közterület-felügyelő hivatalos személynek minő-

sül.
• A felügyelő a jogszabályokban előírt módon köteles 

intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha 
a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevé-
kenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, te-
vékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely 
a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz 
szükségessé.

• A felügyelő köteles a - törvényben meghatározott 
feladataival összefüggésben - hozzáfordulóknak 
a tőle elvárható segítséget, illetve felvilágosítást 
megadni.

• A felügyelő a szabálysértésen vagy más jogellenes 
cselekményen tetten ért személyt a személyazonos-
ságának megállapítása érdekében igazoltathatja.

• A felügyelőnek lehetősége van a szabálysértővel 
szemben – amennyiben azt jogszabály lehetővé te-
szi – helyszíni bírság kiszabására Helyszíni bír-
ságolás esetén a közúti közlekedési előéleti pont-
rendszer hatálya alá tartozó megállási, várakozási, 
behajtási és korlátozási tilalmat megszegő járműve-
zetőknek büntetőpontokat is ad.

• Ha a kívánt cél helyszíni bírságolással nem érhető el 
vagy az elkövető a helyszíni bírságolás tényét nem 
veszi tudomásul, esetleg a helyszíni bírság összegét 
vitatja, a közterület-felügyelő feljelentést tesz.

• A felügyelő jogosult a jogszabályokban meghatáro-
zott esetekben közigazgatási bírságot alkalmazni 
vagy közigazgatási hatósági eljárást kezdemé-
nyezni.

• A felügyelő szolgálata ellátása során jogosult tör-
vényben meghatározott feladatával összefüggő 
jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért sze-
mélyt, ha nem igazolja személyazonosságát, vagy 
ha a tetten ért személy az előállításnak ellenszegül 

Bajomi Hírlevél,  
XV. évf. 1. szám 2019. április
Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Szitó Sándor, polgármester
Főszerkesztő: Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu
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vagy az előállítás egyéb okból nem hajtható végre 
a rendőrség megérkezéséig - de legfeljebb két óra 
időtartamra - visszatartani. Visszatartható a dolog 
ideiglenes elvétele intézkedés végrehajtása érde-
kében a törvényben meghatározott dolog kiadását 
megtagadó személy is a rendőrség, a jogosult, vagy 
az eljáró hatóság helyszínre érkezéséig.

• A felügyelő a helyi közúton jogosult megállítani, 
illetve feltartóztatni a köztisztasági szabályokat, 
továbbá a megállásra, várakozásra vagy táblával 
jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonat-
kozó szabályokat megszegő járműveket.

• A felügyelő a törvényben meghatározott feladatkö-
rébe tartozó jogellenes cselekmény, valamint azon 
szabálysértések esetén, amellyel kapcsolatban hely-
színi bírság kiszabására jogosult, a szabálysértés 
vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 
személy ruházatát, csomagját és járművét át-
vizsgálhatja.

Mint ahogy fentebb említettem, már hatályos a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsze-
gésének következményeiről szóló 19/2018.(XII.10.) 
számú helyi rendelet, melyről korábban csak híradást 
adtunk, azonban nem árt, ha megismerjük teljes rész-
letességében.

Rendeletünk szerint a közösségi együttélés alapvető 
szabályaiba ütköző magatartások az alábbiak:

A köz- és magántulajdonú ingatlanok  
tisztántartása

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást valósít meg, aki nem gondoskodik

a) ingatlanán (ideértve a zártkerteket is) a folyamatos 
gyommentesítésről, kaszálásról,

b) az ingatlanáról az úttest vagy gyalogjáró terébe 
kinyúló ágak, bokrok nyeséséről és a nyesedék el-
szállításáról,

c) az ingatlant határoló árkok, átereszek tisztán tartá-
sáról, hulladék- és gyommentesítéséről, 

d) az ingatlan előtti, melletti fák, növények, bokrok 
és sövény folyamatos karbantartásáról, 

e) télen az ingatlant határoló gyalogjárdán a hó elta-
karításáról, síkosság-mentesítésről, 

Az egyes ingatlanok tisztántartásáért és karbantartásá-
ért az ingatlan használója és a tulajdonosa felelős.

A temető rendjének megsértésével  
kapcsolatos magatartási szabályok

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást valósít meg, aki 

a) a köztemetőben nem a kegyeletnek megfelelő ma-
gatartást tanúsít (különösen, ha hangoskodik, zajt 
kelt), továbbá viselkedésével a temetési szertartás 
rendjét megzavarja;

b) a köztemető területén kegyeleti jelleget sértő tár-
gyat helyez el;

c) nem a kijelölt helyre helyezi el a szemetet;
d) aki a temető nyitvatartási rendjét megszegi
e) aki a temetőbe indokolatlanul gépjárművével be-
hajt

Nem minősül az g) pontja szerinti indokolatlan jármű-
behajtásnak:

a) a halottszállító jármű behajtása,
b) az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés cél-
jából szállítást végző jármű behajtása,

c) aki mozgásában, egészségi állapotában korláto-
zott, vagy olyan személyt szállít.

Önkormányzati jelképek jogosulatlan  
használatának szabályai

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást valósít meg, aki 

a) Biharnagybajom község címerét és zászlóját, va-
lamint Biharnagybajom nevére utaló elnevezést 
olyan módon használja, hogy a község jó hírnevét, 
vagy a község lakosságának érzületét sérti;

b) a község jelképeit jogosulatlanul vagy engedélytől 
eltérő, vagy a közösséget sértő módon használja fel, 
vagy az engedélyben foglaltakat megszegi.

Házszámtábla elhelyezésével  
kapcsolatos szabályok 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, aki

a) utca-névtáblát, házszámtáblát eltakar, beszennyez, 
vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét 
megszünteti, jogtalanul kihelyez, 

b) az ingatlanán házszámtáblát a közterületről jól 
láthatóan az épületre, bejárati kapura (üres telken 
a kerítésre) felszólítás ellenére sem helyez ki, ezzel 
akadályozva a hatósági és egyéb intézkedést, illetve 
a tájékozódást.

A házszámtábla elhelyezéséért az ingatlan használója, 
kezelője, illetve tulajdonosa felel. 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván a Hírlevél szerkesztősége!
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A közterület-használat rendjével  

kapcsolatos szabályok
Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, 
a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 
magatartást valósít meg az, aki közterületen alkoholt fo-
gyaszt.
A szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki:
a) az érvényes közterület használati engedéllyel, köz-

terület-foglalási engedéllyel rendelkező szeszesital 
kimérésére jogosult vendéglátóipari egységekre, és 
annak érvényes engedéllyel rendelkező előkertjére, 
teraszára, kitelepülés területére azok hivatalos nyitva-
tartási idején.

b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező, 
illetve a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatalhoz 
bejelentett alkalmi rendezvények területére, a rendez-
vény idején, illetve a települési és sporteseményekkel 
kapcsolatos rendezvényekre, bejelentett civil szerve-
zetek, intézmények hivatalos rendezvényeire.

c) lakodalmas menet és szüreti felvonulás útvonalára és 
idejére.

Önkormányzati tulajdonban lévő játszótér és sport-
létesítmények használatával  
kapcsolatos szabályszegések

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást valósít meg, aki

a)  a játszótéri eszközöket nem a rendeltetésének meg-
felelően használja,

b)  a községi sportpálya házirendjét megszegi.

Kereskedelmi és vendéglátó egységekre  
vonatkozó előírások

Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó. és szolgáltató 
egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg, ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet 
a tulajdonos, működtető, üzemeltető (továbbiakban: üze-
meltető) köteles tisztántartani, a keletkezett szilárd hulla-
dékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. 
    (1) Az üzemeltető köteles a burkolt területen a síkosság 
mentesítéséről és hó eltakarításáról gondoskodni.
    (2) Az ingatlan előtti és melletti járdaszakaszt az üze-
meltető köteles naponta letakarítani, és a nyitva-tartás 
ideje alatt folyamatosan tisztán tartani.
    (3) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és köz-
vetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett 
hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.
    (4) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb ren-
dezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles 
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú 
illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a ren-
dezvény ideje alatt és azt követően a területnek és köz-
vetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület 
eredeti állapotban történő visszaadásáról.

Eljárás megindítására irányuló bejelentést bárki tehet. 
Ezen ügyekben a közterület-felügyelő közreműködésé-
vel a jegyző jár el. A közösségi együttélés alapvető sza-
bályait megsértő személlyel szemben ötezer forinttól 
százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek esetén húszezer forinttól 
egymillió forintig terjedő közigazgatási bírság szab-
ható ki.
A közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés 
is alkalmazható, amennyiben a magatartás az elkövetés 
körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a jogsértés 
összes körülményeiből arra lehet következtetni, hogy ez 
az intézkedés is kellő visszatartó erőt jelent annak érdeké-
ben, hogy a szabályszegő a jövőben tartózkodjon hason-
ló cselekmény elkövetésétől. Amennyiben a kötelezett a 
bírságot határidőre nem fizeti meg, úgy a tartozást adók 
módjára kell behajtani. A közterület-felügyelő helyszíni 
bírságot is kiszabhat.
Kérem, hogy mindenki tartsa be a biharnagybajomi 
közösségi együttélés szabályait, és segítsék a 
közterületfelügyelő munkáját. Agócs László közterü-
let-felügyelő személyesen ügyfélfogadási időben a pol-
gármesteri hivatalban kereshető fel vagy hívhatják a 
06 (30) 824-5792-es telefonszámon.

Imre-Erdős Szilvia
jegyző
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Sajtóinformáció

Debrecen. 2019. április 11.
a falugazdászok idén is 
segítik a termelőket aZ 
EGYSÉGES KÉRELmek 
BEADÁSában
Április 9-ével elkezdő-
dött az egységes kérel-
mek 2019. évi benyújtási 

időszaka. Az agrártámogatások hatékony lehívásában 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK) megha-
tározó szerepe van, minden évben a támogatási kérel-
mek kétharmadát – mintegy 120 ezer kérelmet – a fa-
lugazdászok közreműködésével nyújtják be a gazdák. 
A kérelmek benyújtásában idén is ingyenes segítséget 
nyújtanak a falugazdászok. A NAK felhívja a gazdál-
kodók figyelmét, hogy őstermelői igazolvánnyal vagy 
kamarai kártyával rövidíthető a kérelem ügyintézési 
ideje.

A területalapú támogatásokat a területek jogszerű föld-
használója igényelheti, aki teljesíti a támogatásra vo-
natkozó egyéb jogosultsági feltételeket. Idén már 46 
jogcímre lehet támogatási és kifizetési kérelmet be-
nyújtani. Fontos, hogy több jogcím igénylése esetében 
a vonatkozó előírások és kötelezettségek változtak, er-
ről a kérelem kitöltésekor a NAK szakemberei felvilá-
gosítást adnak az érintett ügyfeleknek. 

A kérelmeket 2019-ben is csak elektronikus úton, a 
Magyar Államkincstár erre létrehozott internetes felü-
letén lehet beadni. A kérelmek szankciómentes benyúj-
tására május 15-ig van lehetőség, az ezt követető na-
pokon benyújtott kérelmek esetében munkanaponkénti  
1 százalékos támogatáscsökkentés alkalmaznak. A ké-
relem beküldésére nyitva álló utolsó nap június 11.

A május 15-ig beadott kérelmek szank-
ció nélküli módosítása idén május 31. helyett  
június 2-ig lehetséges, kivételt képeznek ez alól az állatala-
pú támogatási kérelmek, amelyek változtatása esetén má-
jus 15. után már támogatáscsökkenéssel kell számolni. 

A NAK felhívja a falugazdászok közreműködését 
igénybe vevő gazdálkodók figyelmét, hogy őstermelői 
kártyával vagy kamarai kártyával jelentősen gyorsít-
ható az ügyintézési idő. Fontos, hogy az elektronikus 
jelszót, valamint 2018-as támogatási kérelmét feltétle-
nül hozza az igénylő magával. Amennyiben nincs vagy 
elveszett az elektronikus jelszó, újat igényelni a MÁK 
honlapjáról letölthető nyomtatvány segítségével teheti 
meg (G-1040-02 jelű nyomtatvány).

Célszerű, hogy az agrártámogatások igénylésekor az 
igénylő ügyfél személyesen járjon el. Amennyiben a 
gazdálkodó valamely családtagja nevében kíván el-
járni, azt csak meghatalmazás birtokában teheti meg. 
A képviselet igazolására a NAK portáljáról letölthe-
tő MH1 nyilatkozatot kell kitöltve és aláírva magával 
hoznia a kamarai tagnak.

Kérjük mielőbb keressék 
fel Időpont-egyeztetés 
céljából falugazdászukat. 
Általános ügyfélszolgálati 
tájékoztatást a NAK Haj-
dú-Bihar megyei Igazga-
tóság 52/503-310-es tele-
fonszámán kérhetnek.
----------------------------------------------------------------
Kapcsolat:
Kissné Gyarmati Ágnes  megyei igazgató, 
Lukácsné Berke Zita  megyei főfalugazdász,  
Internet: www.nak.hu

Virágozzék minden virág  

(de ne minden mákvirág)!

A messzi múltba is küldöm üdvözletemet annak, 
aki megfogalmazta a megkérdőjelezhetetlent: „Nem 
csak a belbecs, de a külcsín is számít”
Biztos vagyok benne,hogy minden, magára valamit 
is adó ember igyekszik szűkebb és tágabb környe-
zetének rendbetételére, rendben tartására.. A minap, 
Somogyi Alberték díszkertjében gyönyörködvén 
azon töprengtem, miként  tudnánk kis szülő-/neve-
lő falunk arculatát tovább csinosítani. Arra jutottam 
végül - s ezt most ,íme továbbgondolásra javaslom 
- , hogy én ősszel kiültetek a kapunk elé egy rózsa-
tövet, ha kapok egy másikat az önkormányzattól, azt 
is elültetem s gondozom majd. Elgondoltam aztán, 
hogy vajha minden lakótársam ugyanígy tenne.! S 
láttam lelki szemeim előtt a virágba borult szép sár-
réti falut. 

Nemes István..
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A Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI hírei

Eredmények és élményekEredmények és élmények 
Alig lendültünk bele az új évbe és máris itt a tavaszi szünet 

Félévi eredményeink 
1. és 2. osztályban kiválóan megfelelt 8, jól megfelelt: 9, 
megfelelt: 15, felzárkóztatásra szorul: 13 kisdiák. 
A 3-8. évfolyamon a tanulóink több, mint fele (52 %-a) példás 
vagy jó magatartású, 58%-a példás vagy jó szorgalmú.  
A hat évfolyamunk átlaga 3,49 (alsó tagozat 4,12, felső tagozat 
3,22). 
Kitűnő 8, jeles 4, jó 49 tanulónk, akik a tanulóink több, mint egy 
harmadát (38%) képviselik. 
Az alsós osztályaink fej-fej mellett végeztek, mindhárom osztály 
átlaga 4 egész felett van. A legeredményesebb a 3.a lett, az 
átlaguk 4,24. 
A hét felsős osztályunk közül ötnek hármas feletti az átlaga. A 
legjobban a 6.b teljesített, az átlaguk 3,83. 
Gratulálok kiváló tanulóinknak és osztályainknak és remélem az 
év végi eredmények még jobban sikerülnek. 
 
Zongora tanszaki hangverseny 

Január 31-én a zongora tanszakos növendékeink hangverseny 
keretében mutathatták be mit is tanultak az első félévben. 
 
Élményeink 
A tanuláson kívül nagyon sok élménnyel is gazdagodhattak 
tanulóink. a 2019-es év első negyedévében. 
 
Bodorka Népmesepont

 

2019. február 8-án voltunk a negyedikesekkel a Bodorkában. Itt 
általános iskolások számára szerveznek foglalkozásokat, 
amelyek a magyar népmesékre, népi hagyományokra épülnek. 
A mi tanulóink eljátszhattak egy falusi disznótort, amelynek 
kellékeit a Népmesepont megálmodói készítették. A két ott 
dolgozó pedagógus mesekönyvekhez is készít illusztrációkat, a 
mesepont gyönyörű dekorációi is az ő kezük munkáját dicsérik. 
Az egyik pedagógus rendszeresen vesz részt felnőtt mesemondó 
versenyeken, az ő előadásában meghallgathattunk egy népmesét 
is.  
 
Bűvösvölgy

 
2019.02.12-én iskolánk 4. és 5. osztályos tanulói osztályfőnökeik 
kíséretében Debrecenbe, a Bűvösvölgy médiaértés-oktató 
központba látogattak. 
A tanulók képzett médiaértés-oktatók segítségével filmet 
forgattak, újságot szerkesztettek, híradót készítettek, 
szinkronizáltak. A foglalkozások kiemelt célja a média tudatos és 
biztonságos használata volt. 
 
Útravaló Élménynap

 
Február 18-án az Útravaló ösztöndíj program keretein belül 2 
mentorunk és 8 diákunk részt vehetett egy élménynapon 
Berettyóújfaluban a Morotva Liget Sportcsarnokban. Számos 
iskola megjelent a rendezvényen, ahol ügyességi feladatokban 
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mentorunk és 8 diákunk részt vehetett egy élménynapon 
Berettyóújfaluban a Morotva Liget Sportcsarnokban. Számos 
iskola megjelent a rendezvényen, ahol ügyességi feladatokban 

mérhették össze a tanulócsoportok az erejüket. Az élmény dús 
versenyzés után ebéd várta őket, amit a nap záró eseménye 
követett, a közös zenélés a Boomwhackers együttessel az élő 
xilofonok segítségével.  
Ismételten rengeteg élménnyel gazdagodhattak diákjaink, melyek 
lelkesedést adhatnak az előttük álló év végi hajtáshoz. 

PÉNZ7

2019.02.25 – 2019.03.01 között került megrendezésre a 
„Pénzhét”, melynek témája: Okosan a befektetésekről. Tanulóink 
tájékoztatást kaptak a befektetésekkel és a megtakarításokkal 
kapcsolatos tudnivalókról. Osztályfőnöki óra keretében játékos 
feladatokat oldhattak meg a témával kapcsolatban. Felhívtuk a 
figyelmüket a takarékosság fontosságára, és arra, hogy milyen 
módon lehet beosztani a pénzt, az időt és az energiát. Informatika 
órán virtuális gyümölcspiacot hoztak létre és működtettek a 
gyerekek. 

 
Fenntarthatósági Témahét 

2019.03.18 -22. között iskolánk minden osztálya bekapcsolódott a 

Fenntarthatósági Témahét rendezvényeibe. A rendhagyó tanórák 
két téma köré ("Fenntartható városok és közösségek", "Fellépés az 
éghajlatváltozás ellen") szerveződtek. A szemléletváltásra a 
gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért tartottuk fontosnak, 
hogy tanulóink megismerjék a téma fontosságát, hiszen kis 
odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért. 

 
Nagykaland Játszóház

 
A Nagykaland Játszóházban is jártak gyermekeink Debrecenben. 
Az utazásra 2019.03.26-án került sor. Nagy izgalommal 
készültünk erre a kirándulásra. Iskolánkból 36 tanuló vett részt 
ezen a kellemes, vidám programon. Kipróbálták az ugrálóvárat, a 
mászófalakat, a trambulint és a különböző izgalmas játékokat. 
Élményekkel feltöltődve fejeztük be a napot. Szándékunkban áll 
hasonló programokat szervezni a közeljövőben. 

 
Előadás a trópusok élővilágáról  

Nagyon érdekes interaktív előadáson vehettek részt a 6. 
osztályos gyermekeink. 
 
Terveink 
A tanév hátralévő részében is számos program közül 
válogathatnak tanulóink.  
Május első hetében 14 tanulónk vesz részt az ERASMUS+ 
pályázat 3. diák találkozóján Romániában. 
Április végén erdei iskolát, a nyár folyamán pedig napközis 
Erzsébet-tábort, pályázathoz kapcsolódó tematikus tábort és egy 
egyhetes balatoni tábort is szervezünk. 
 
Kívánok mindenkinek kitartást a tanév hátralévő részére és 
kellemes pihenést a tavaszi szünetre. 

Vigh Tiborné intézményvezető 
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A Szűcs Sándor ÁMK Óvoda hírei

A 2019-es év kezdete mozgalmasan telt a Szűcs Sándor 
ÁMK óvodájában. Január 31-én a Csizmás kandúr című 
mesejátékot láthatták a gyerekek a Szegedi Színház elő-
adásában.
Februárban több örömteli hír és esemény is történt óvo-
dánkban:  2 pályázaton 100.000.- forint értékű játékcsoma-
got nyert két tehetségműhely. 

A farsangi időszak Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot 
megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazó-
szerdáig tart. Farsang a tavaszvárás pogánykori, igen vál-
tozatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a 
zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom  
időszaka, téltemetés- tavaszvárás. 
Az óvónénik és a gyerekek is nagyon lelkesen készültek 
a közelgő farsangi ünnepségre, melyet egy kéthetes  pro-
jekt előzött meg. Dalokkal, versekkel készültünk a farsang-
ra, kreatív maszkokat díszítettünk. A csoportszobákat és a 
folyosót  a gyermekek és az óvónénik munkái tették még 
csodálatosabbá. A gyermekek nagyon izgatottak voltak a 
közelgő esemény miatt. Immár hagyománnyá vált, hogy a 

gyermekekkel a szülők is együtt töltötték ezt az élménydús 
napot. Eljött az ideje, hogy a megannyi csodás jelmez végre 
felkerüljön gazdájára és a varázslat után Pókemberek, Her-
cegnők, Pillangó kisasszonyok és megannyi csodálatos ál-
arcos felvonulhasson. Öröm volt látni, mikor minden gyer-
mek boldogan, csillogó szemekkel nézzett szüleikre. 
A felvonulás alkalmával pedig a többi csoportban is meg-
mutathatták magukat a varázslatos jelmezeikben, eközben 
végig önfeledt éneklés és zene kísérte minden léptünket. 
A felvonulás után a csoportszobában minden gyermek 
családias környezetben bemutatkozhatott és elmondhatta 
minek öltözött be.  A  dada nénik frissen sütött finom lek-
város fánkkal és szörppel kedveskedtek a résztvevőknek, 
mindenki nagy örömére. Miután ettünk-ittunk, elkezdődtek 
a versenyjátékos feladatok, ahol mindenki megmutathat-
ta milyen ügyesen teljesít. Ebbe is bevontuk a szülőket is, 
hogy még izgalmasabbak legyenek a feladatok.
A hagyományok őrzése is fontos óvodánk számára, így a 
farsangi mulatság végén nem maradhatott el a Kisze-báb 
égetés sem. Ez jelképezte a tél, a gonosz elűzését. A báb 
égetése közben közösen énekeltünk a szülőkkel és a gyer-
mekekkel. A résztvevők nagyon jól szórakoztak és úgy gon-
doljuk maradandó élményekkel gazdagodtak.
Köszönjük szépen minden szülőnek a segítségét, ami hoz-
zájárult ahhoz, hogy ilyen jó hangulatban tölthettük el a 
farsangi napunkat és így a gyermekeket maradandó élmé-
nyekkel gazdagítottuk.
Az óvoda nagycsoportos gyermekei meghívást kaptak a  
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársa-
itól, hogy farsangi műsorukkal tegyék emlékezetessé ren-
dezvényüket. A felkérést örömmel fogadtuk és február 26-
án  farsangi versekkel, dalokkal szórakoztattuk a település  
nyugdíjasait.  A Micimackó csoportban 2019. március else-
jén nyílt napot tartottak az óvónénik, ahova sok szeretettel 
várták a szülőket.

Január elöl jár, a nyomában február.  

Március szántó,vető, április neveltető…
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Március 15.
A magyar emberek számára elengedhetetlen, hogy meg-
emlékezzünk az 1848-1849-es forradalomról, erre már 
gyermekkorban nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a magyar-
ságtudatot, a nemzeti hovatartozás érzését erősítsük óvodá-
sainkban.  Ekkor a legkisebbekkel a nemzeti színek tudato-
sításától kezdve („Piros, fehér, zöld, ez a magyar Föld…”) 
a vershallgatáson-verstanuláson keresztül a toborzóénekek-
kel is megismertetjük a gyermekeket, zászlót készítettünk 
közösen, majd a szívünk fölé kokárdát tűzve  elmentünk az 
1848-as emlékműhöz, ahol mind az öt csoport közösen ün-
nepelt. A szobor előtt elmondtuk az előzőleg tanult verset, 
majd minden csoport letűzte az általa készített magyar szí-
nekben pompázó szebbnél-szebb zászlót, tulipánt, virágot.
Gulyás Gyuláné Eti nénit nyugdíjba vonulása alkalmából 
köszöntötték a gyerekek és búcsúztak el tőle munkatársai 
2019. március 29-én.
A Mátyás király úti óvoda járdája megújult az önkor-
mányzat és a mesteremberek jóvoltából. Ezáltal esztétiku-
sabb környezetben fogadhatjuk gyermekeinket.

Víz világnapja: március 22.

 A Földünk védelme érdekében sokkal nagyobb hangsúlyt 
kellene fektetni többek között a vízzel való takarékosság 
fontosságára. A gyermekekkel közösen projektbe fűzve 
ismerkedtünk meg különböző játékos tevékenységeken 
keresztül a víz tulajdonságaival, a folyadékfogyasztás fon-
tosságáról, a víztakarékosságról, hogy miért fontos, hogy 
elzárjuk a csapot kézmosás után például. A vízi élővilág-
gal is megismerkedtünk közösen, megbeszéltük, hogy mi 
a különbség a vízben és a szárazföldön élő állatok között. 
Ezután pedig lefestettünk egy egész óceáni élővilágot kü-
lönböző technikákat ötvözve. Élményszerzésként a gyerme-
kekkel elsétáltunk a közeli víztározóhoz, ahol a gyerekek a 
saját maguk által készített csónakjaikat bocsájtottak a vízre. 
Mindenki számára nagy élmény volt, sok gyermek előzőleg 
még nem is járt azon a helyen, nagyon várták, hogy vissza-
térhessenek akár szüleikkel együtt is.
2019. április 12-én a Halacska csoportban nyílt napot tar-
tottunk.
2019. április 11-én az óvónénik és a tanító néniknek  12-én 
pedig a szülőknek tartottak bemutató foglalkozást a Katica 
csoportban, melynek témája a Húsvéti készülődés volt.  A 
„Hej tulipán, tulipán” című kéthetes projekt lezárásába te-
kinthettünk be. A gyerekek közben nagyon sok új élmény-
nyel gazdagodtak.
Közeledik az óvodai beíratás április 24-25-én. Szeretettel 
várunk minden óvodáskorú gyermeket és minden kedves 
szülőt.

Nagy Mária 
intzéményegység-vezető

Áldott húsvéti ünnepet kívánnak az óvoda dolgozói

Eboltás

Tájékoztatjuk az eb tartókat, hogy az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. Tör-
vény 32§.(1) f. pontjában biztosított jogkörében eljár-
va, a veszettség elleni védekezés részletes szabályai-
ról szóló 164/2008.(XII. 20.) FVM rendelet 7§-a (1) 
c. pontjában foglaltak alapján a Hajdú-Bihar megyei 
Kormányhivatal ÉLBAI 2019 évben is elrendelte az 
ebek veszettség elleni kötelező védőoltását.
Ennek figyelembevételével Biharnagybajom települé-
sen ismét sor kerül az ebek kötelező veszettség elleni 
védőoltására és féregtelenítésére.

Az összevezetéses eboltás időpontja: 
2019. április 26-27. 

(péntek-szombat) 8-10 óráig
Helye: Biharnagybajom, Ábrahám iskola udvara
Pótoltás: folyamatosan hétköznaponként 8-9-ig az ál-
latorvosi rendelőnél, valamint előzetes bejelentés alap-
ján háznál.

Az eboltás díja: 
4.500 Ft/eb

A díj tartalmazza 
az oltással, féregte-
lenítéssel kapcso-
latos összes anyag-
költséget, munka 
és adminisztrációs 
díjat, valamint a 

beragasztásra kerülő sorszámozott hologramos mat-
rica állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díját. A 
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szó-
ló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§(1) bekezdése 
szerint az eb tulajdonosa minden, három hónaposnál 
idősebb 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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A KÖLTÉSZET NAPJA

Igazán dicsérendő a helyi művelődési ház és a nyug-
díjas klub buzgalma: évek óta községi rendezvényen 
ünneplik meg a költészet napját. Így volt ez most ti-
zedikén is. Teltházas volt megemlékezés. Avatott, illő 
megnyitó után egymást követték követték a szebbnél 
szebb előadások. A bajomiakon kívül (óvodások is-
kolások, Guruczi Antalné Domokos Magdolna, Kádár 
Lajosné, Láposi Mihály, Nagy István, nyugdíjasok 
énekkara)  Bakonszegről, Debrecenből, Földesről. 
Kabáról, Nagyrábéról és Szerepről is érkeztek vers-
mondók.

Maradandó élmény volt az a két órahossza! Nekem 
leginkább az ovis Daróczi Jázmin és a kisiskolás Ró-
zsás Gergő Ernő produkciója tetszett. Óvodás gyerek-
től ilyen előadást én még nem hallottam. Gyönyörű 
volt. Lám, bebizonyosodott (60 éve hangoztatom), 
hogy a kisgyerek is képes normális emberi hangon, 
megfelelően hangsúlyozva - és nem gajdolva! - ver-
set mondani. Időt és törődést, szeretetet igényel? igen. 
Dehát azért vagyunk. Köszönet Jázmin édesanyjának, 
bátyjának és az óvónőknek! Méltán nagy sikert aratott 
Gergő Ernő csigás Zsigája is.

Egy héttel ezelőtt kértem facebookos ismerőseimet, 
írnák meg, melyik a
legkedvesebb versük. Íme az eredmény:
ADY ENDRE A csókok átka - A fehér csönd - A magyar 
jakobinus dala - A magyar ugaron - A tűz csiholója - Dózsa 
György unokája - Én nem vagyok magyar - Hazamegyek a 
falumba - Ismeretlen átok- Jóság síró vágya - Köszönöm, 
köszönöm, köszönöm - Nekünk Mohács kell - Őrizem a 
szemed - Sem utóda, sem boldog őse
ARANY JÁNOS A walesi bárdok
ÁBRÁNYI EMIL Mi a haza
BABITS MIHÁLY Fekete ország - húsvét előtt - 
Pszioanalízis
BARANYI FERENC Christiana - Elmondhatatlan vallo-
más - Non-sens
BENEDEK ELEK Pünkösdi harangok

BÉNYEI JÓZSEF Végrendelet
B.HABARICS KITTY Hogy születtem, Édesanya - 
Óvónéni, szeretlek - Téged kerestelek - Téged vártalak
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY A reményhez
DZSIDA JENŐ Hálaadás
FAZEKAS MIHÁLY Nyáresti dal
Fehér Ferenc Apám citerája
FÉSŰS ÉVA A lényeg
FODOR ANDRÁS Bűvölt bűvölő
GARAI GÁBOR Álmodj - Jókedvet adj
GYÓNI GÉZA Cézár, én nem megyek
HEGYESI JÁNOS Úgy jöttem én
ILLYÉS GYULA Ditirambus a nőkhöz-Ajánlás
JÓZSEF ATTILA A Dunánál - Altató - Amit szívedbe rej-
tesz - Kész a leltár - Kopogtatás nélkül - Levegőt - Mama 
- Nem szeret úgy senki - Reménytelenül - Szólt az ember 
- Születésnapomra - Tovább - Tudod, hogy nincs bocsánat 
- Gyermekké tettél
JUHÁSZ GYULA Anna örök - Augusztus - Milyen volt
KARINTHY FRIGYES Halotti beszéd
KÁNYÁDI SÁNDOR Csendes pohárköszöntő - Fekete-pi-
ros
KÉPES GÉZA Vallomás
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ Akarsz-e játszani - Hajnali ré-
szegség - Méné tekel
KISS BENEDEK Égi bolt
KUN MAGDOLNA Gyönyörű vers
MÁRAI SÁNDOR Ajándék - Olyan világ jön
MEGGYESI ÉVA Költészet napjára
MUHI JÁNOS Mesélj apu
NAGY LÁSZLÓ Adjon az Isten - Ki viszi át a szerelmet - 
Táncbéli táncszók - Tűz
PAPP ANDRÁS Fekete hangulat
PETŐFI SÁNDOR Anyám tyúkja - A tavaszhoz - A Tisza - 
Az Alföld - Dicsőséges nagyurak - Füstbe ment terv - István 
öcsémhez - Itt van az ősz - Szeptember végén - Távolból
PILINSZKY JÁNOS Örökkön örökké
RADNÓTI MIKLÓS Három hunyorítás - Levél a hitveshez 
- Nem tudhatom - Tétova óda
SÁRÁNDI SZILVIA Nem vagyok kevesebb
SINKA ISTVÁN Anyám balladát táncol - Szóljon, aki lát-
ta
SOMLYÓ ZOLTÁN És mennek az évek
SZABÓ LŐRINC Falusi hangverseny - képzelt képzeleted-
del - Két ország határán - Lóci óriás lesz - Májusi orgona-
szag - Semmiért egészen
SZÉP ERNŐ Recept
TÁNCZOS KATALIN Az én miatyánkom
TÓTH ÁRPÁD Április - Esti sugárkoszorú - Lélektől lé-
lekig
VAJDA JÁNOS Húsz év múlva - Harminc év után
VÁCI MIHÁLY Még nem elég
VÁRNAI ZSENI Nevetve sírós, sírva nevetős - Őszi dal - 
Őszi napsütésben
VERES PÉTER Én nem mehetek el innen
WASS ALBERT Üzenet haza - Tél
VÖRÖSMARTY MIHÁLY A vén cigány - Az ember élete 
-Előszó -

Nemes István.


