
 

 

 

                         Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

V. évfolyam 2. szám (2009. március) 
 

 

NEMZETI ÜNNEPÜNKRE EMLÉKEZVE 
Március 13-án, délelőtt zsúfolásig megtelt a művelődési ház, ahol együtt emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc eseményeire. A Himnusz és az Európai Himnusz elhangzása után a 7. osztályosok adták elő 

műsorukat – felkészítő tanáruk Mile Elekné volt. A műsor végén három tanuló (Barkóczi Ágnes, Gál Szilvia Anna, 

Zagyva Evelin) látványos zászlóforgatást mutatott be, melynek koreográfiáját ők maguk találták ki. Ünnepi 

beszédet mondott Szitó Sándor polgármester, és fellépett a Biharnagybajomi Népdalkör, Györfi Gyula karnagy 

vezetésével. 

A 48-as emlékmű megkoszorúzása után a községháza falán Hegyesi Márton történetíró, ügyvéd, lapszerkesztő, 

jeles közéleti férfiú emléktáblájának ünnepélyes avatására került sor. Munkásságát méltatta Kovács László 

címzetes iskolaigazgató, nyugalmazott polgármester. Az emléktáblát állíttatta Biharnagybajom Község 

Önkormányzata és a Baráti Kör a Szülőfaluért Közalapítvány, leleplezte Szitó Sándor és Kovács László.  

Hegyes Márton Biharvármegye 1848-49-ben c. munkája megvásárolható a könyvtárban, 800 Ft-os áron. 

Hegyesi Márton (1846-1907) 
 

A historikus szakmabelieken – had-, hely- és irodalomtörténészeken – kívül ma már 

kevesen ismerik az egykori jeles váradi ügyvéd, szerkesztő, Hegyesi Márton nevét, 

aki 1846. július 10-én született Biharnagybajomban földműves, akkor még jobbágy 

szülők gyermekeként. Iskoláit szülőhelyén és a debreceni Református Kollégiumban 

végezte; mezei jogászként folytatott tanulmányait – közben a Beöthy családnál 

nevelősködött, ahova később be is nősült; második felesége Beöthy Eszter volt – 

pedig az eperjesi jogakadémián magánvizsgával (1870) zárta. Rövid budapesti 

„bojtárkodás” után 1873. január 1-jén Nagyváradon nyitott ügyvédi irodát. Több mint 

négy évtizedes praxisa alatt számos híres és hírhedt pörben jeleskedett; ő volt például 

1898-ban az agrárszocializmussal is gyanúsított, ám inkább „csupán” a kegyetlen 

adóvégrehajtás miatt lázadó, a községházát megostromló bagaméri zendülők védője. 

A szülőfaluját is magában foglaló bárándi kerületet függetlenségi programmal két 

cikluson át képviselte az Országgyűlésben (1875-1881). 

Történeti, jogi tárgyú és napi kérdésekkel foglalkozó publicisztikai cikkei már a 

hetvenes évektől megjelentek a helyi, nemkülönben az országos lapokban. Szerkesztőként a 48-as Biharmegyei 

Lapoknál mutatkozott be (1880-1881). Pár hónapig szerkesztette Nagyváradot is (1890), majd pedig – nagy 

fordulással – a szabadelvű párt jeles orgánumának, a Szabadságnak lett felelős szerkesztője (1899-1904). Hegyesi 

Márton tevékenységének máig maradandó elemét historikus munkássága képezi. Rendszeresen írt történeti 

lapokba; a nyolcvanas években a Bihar Megyei Régészeti és Történelem Egylet titkára volt; kutatóként az akkor 

még közeli „kortörténetnek” számító forradalom és szabadságharc emlékeinek – benne visszaemlékezéseknek – a 

gyűjtése, rögzítése és földolgozása foglalkoztatta. Ekként szoros kapcsolatba került a kolozsvári 1848-49-es 

Országos Történelmi Ereklye Múzeummal. 

Jelentős könyveit említjük. A Biharvármegye 1848-49-ben címűt, amely a jeles reformellenzéki, majd forradalmi 

főispán és szabadságharcos kormánybiztos „Beöthy Ödön arcképével és életrajzával” 1885-ben jelent meg 

Nagyváradon, valamint a Franklin Társulat által 1898-ban kiadott hadtörténeti művét (Az 1848-49-iki harmadik 

honvédzászlóalj története). 

Hegyesi Márton 1907. március 14-én halt meg. Egész, háromezer kötetnyi hagyatéka kalandos úton a 

kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumba jutott (1954). Ez az anyag értékekben igen gazdag. 
 

Ruszoly József, jogász professzor nyomán 



K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K  
Delikát8 program 

Két sikeres év után a Delikát8 tovább folytatja „Főzzön 8 játszóteret!” programját. 2009-ben 6 játszótér 

sorsolás útján épül fel az ország különböző pontjain, a 7. játszóteret pedig a legtöbb pályázatot beküldő 

település nyeri, a 8. játszótér pedig automatikusan azé a település lesz ahonnan a lakosság számához 

viszonyítva a legtöbb beküldés érkezik.  

Gyűjtődobozok vannak elhelyezve településünk óvodáiban és minden boltban. Kérünk mindenkit, aki 

teheti a bedobott vonalkódokkal támogassa kezdeményezésünket! 

 az óvoda dolgozói 

Hulladékgyűjtő edények ürítési időpontjainak változása 
A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. értesíti biharnagybajomi ügyfeleit, hogy április hónaptól az alábbi 

utcák ürítése a megszokott időponttól eltérően, hétfő délutánról hétfő délelőttre módosul, a délelőttös 

műszak végén lesz elvégezve. 

Érintett utcák: Bajcsy-Zsilinszky utca, Baross Gábor utca, Bem József utca, Bercsényi körút (Széchenyi utca 

és Baross Gábor utca közé eső szakasza), Deák Ferenc utca, Esze Tamás utca, Hunyadi utca, Kossuth Lajos 

utca, Petőfi Sándor utca, Zrínyi utca. 

Kérjük, a hulladékgyűjtő edényeiket ennek megfelelően helyezzék ki ürítésre legkésőbb 9 óráig. A 

többi utca ürítési időpontja változatlan marad. Az első módosított ürítési időpont: április 6., hétfő.  

Közreműködésüket előre is köszönjük, az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk.  

Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 

Vadászati földbérleti díjak kifizetése 
A Biharnagybajomi Dózsa Vadásztársaság tájékoztatja a tisztelt földtulajdonosokat, hogy 2009. április 

4-én 8-tól 12 óráig a Szűcs Sándor Művelődési Házban kerül sor a 2008. évi bérleti díjak kifizetésére.  

Kérjük, hogy a tulajdont igazoló okmányokat mindenki hozza magával. 

 Szilágyi Jenő 
 a földtulajdonosok közös képviselője 

Óvodai beíratás 
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a 2009/2010-es tanévre 2009. március 23-tól 2009. április 3-ig 

óvodai beíratást tartunk. Minden óvodáskorú gyermeket újra be kell íratni. 

Szükséges iratok: a gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ száma, lakcím kártyája, új kiscsoportosoknak oltási 

kiskönyv, szülő személyi igazolványa, első félévre 1000 Ft csoportpénz. 

 Vesszős Józsefné 

 mb. óvodavezető 

Iskolai beíratás 
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a 2009/2010-es tanévre 2009. április  15-16-án, délután 14-16 
óra között beíratást tartunk. Beíratni azokat a gyermekeket kell, akik 2009. május 31-ig betölti, vagy már 

betöltötte a 6. életévét. 

Szükséges iratok: a gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ száma, lakcím kártyája, a szülő személyi 

igazolványa, lakcím kártyája illetve telefonszáma. 

 Hegedűs Zsuzsanna 
 iskolaigazgató 

Szociális felmérés 
Értesítjük községünk lakosságát, hogy a Községi Önkormányzat a településen élők szociális helyzetéről 

a közeljövőben felmérést készít. Kérdezőbiztosok keresik fel Önöket. Kérjük, segítsék munkájukat. 

Biztonságuk érdekében, csak olyan kérdezőbiztost engedjenek be lakásukba, akik munkáltatói 

kitűzővel igazolják magukat, és rendelkeznek jegyzői megbízólevéllel 

Segítő együtt működésüket előre köszönjük - a felmérést készítők.: 

Bagdány Lajosné, Aranyi Julianna, Gombosné Kun Annamária, Daróczi Miklósné, Somogyi Lajosné, 

Zagyva László Zoltánné, Salyáné Földesi Ilona, Rozsik Károlyné, Mile Enikő Margit, Guruczi Imréné 

 Bagdány Lajosné 

 intézményvezető 



K Ö Z H Í R R É  T É T E T I K  
 

Biharnagybajom Önkormányzatának közérdekű hírei 
Tisztelt Lakosság! 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat jegyzője felhívja a Lakosság figyelmét, hogy 

11/2007(XII.1.) KT. rendelete értelmében közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet 

elfoglalni, illetve rendeltetésétől eltérő módon használni csak engedély alapján – én annak keretei 

között – lehet a képviselő-testület által meghatározott díj megfizetése mellett. Ugyanezen  rendelet  

21.§-a alapján aki ezen rendelkezéstől  eltér  szabálysértést követ  el  és 30 000 Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal sújtható. 

A díj tételeket a  2008. december 15-i ülésén fogadta el a  képviselő-testület, melyekről az alábbiakban 

adunk tájékoztatást. 

Az engedélyhez szükséges kérelem nyomtatványt beszerezni és azt  kitöltve leadni a Polgármesteri 

Hivatalban Somogyi Gyula műszaki ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton lehet. 

A közterületeinket munkatársaink április hónapban ellenőrizni fogják, így kérnénk mindenkit, hogy 

mielőbb szerezzék be közterület-használati engedélyüket a szabálysértési eljárás elkerülése végett. 
 

A közterület-használati díjak mértéke 

(a díjak adómentesek) 
 

Közterület-használat megnevezése      Díj mértéke 

1. Közterületre 10 cm-en túl benyúló előtető, ernyőszerkezet, fényreklám,  

cég- és címtábla        110,-Ft/m2/hó 

2. Árusító és egyéb pavilon       330,-Ft/m2/hó 

3. Önálló hirdetőberendezés és köztárgyak     130,-Ft/m2/hó 

4. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék  110,-Ft/m2/hó 

5. Alkalmi és mozgóárus       170,-Ft/m2/nap 

6. Vendéglátóipari előkert       130,-Ft/m2/hó 

7. Kiállítás, vásár        110,-Ft/m2/nap 

8. Alkalmi vásár        130,-Ft/m2/nap 

9. Mutatványos tevékenység         60,-Ft/m2/nap 

10. Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása      60,-Ft/m2/hó 

11. Teher- és mezőgazdasági gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak  

tárolása         170,-Ft/m2/hó 

12. Egyéb fel nem sorolt esetekben a díj meghatározása a polgármester döntése alapján történik az 1-11. 

pontban meghatározott összegek figyelembevételével.  

    

 Imre-Erdős Szilvia sk 

          jegyző 

 

A  C S A L Á D S E G Í T Ő  S Z O L G Á L A T  H Í R E I  
 

Nyomtatványok 
Az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatásánál az 

alábbi nyomtatványok állnak a lakosság rendelkezésére: 

családi pótlék; anyasági támogatás; gyermekgondozási segély; nyugdíj; özvegyi nyugdíj; árvaellátás; 

rokkantsági nyugdíj; szolgálati idő megállapítása; E-ON védendő fogyasztó nyilvántartásba vétele; 

TIGÁZ védendő fogyasztó nyilvántartásba vétele; üdülési csekk; adókártya igénylése; TAJ kártya 

igénylése; E-ON, TIGÁZ számlák rendezésével kapcsolatos problémák esetén, illetve az előzőekben 

feltüntetett nyomtatványok kitöltésében is segítséget nyújtunk. Munkaidőben 7:30-tól délután 15:30-ig a 

Gyermekjóléti  és Családsegítő Szolgáltatás Irodájában a Művelődési Házban (Várkert u. 35.). 

 Aranyi Julianna 

 családgondozó 

 



Gratulálunk! 
 

Március 6-án Kabán a Mácsai Sándor 

Művelődési Házban az Összefogás a Sárréti 

Kistérségért Egyesület 4. alkalommal adta át 

az Önzetlenségi-díjakat.  

A díjat az egyesület kuratóriuma előzetes helyi 

javaslatok után a nemzetközi nőnap alkalmából 

adja ki. A 2009. évi biharnagybajomi díjazott, 

Imre Lajosné nyugdíjas vezető óvónő lett. 

Erzsikét a díjátadásra elkísérték volt munkatársai 

is. Az elismerést Csontos János országgyűlési 

képviselő és Doszpot Péter adta át. Kitüntetése 

alkalmából ezúton is gratulálunk, és jó 

egészséget kívánunk! 

L.J. 

 

V I S S Z A T E K I N T Ő  

A Kultúra Házai Hajdú-Bihar Megyében c. rendezvénysorozatban a Biharnagybajomért Egyesület 

szervezésében Tavaszváró Jótékonysági 

Gálára került sor március 28-án.  

Fellépett: Nagyrábéról a 8. osztályos 

tánccsoport, a Fekete Párduc Táncklub, a 

Párduckölykök Táncklub, a Tinipárducok 

Táncklub, Hagymási Tamás (ének), Szabó 

Mónika (ének), és az ugróköteles csoport; 

Hajdúszovátról a Perfekt együttes, a PHB 

együttes,  Varga Katalin (hastánc); 

Váncsodról az Eldorádó moderntánc 

együttes, a Magyartánc együttes, a 

Szivárvány hastánc csoport; 

Püspökladányból Borsy Ádám (ének), 

Sárrétudvariból Kovács Emese (ének) 

valamint a biharnagybajomi Zafír és a 

Szivárvány mazsorett csoportok.  

A rendezvényt megnyitotta Szitó Sándor 

polgármester, Máthé Ferencné a 

Biharnagybajomért Egyesület elnöke és Nagyné Juhász Éva a Hajdúszovát Kulturális Fejlődéséért 

Közhasznú Egyesület elnöke, aki kezdeményezője volt annak, hogy a művészeti csoportok településről-

településre járva mutatkozzanak be a nagyközönségnek.   A gála bevételét a mazsorett csoportok további 

sikeres működtetésére fogjuk fordítani.  

Rendezvényünk valamennyi támogatójának köszönetet mondunk!  

 Máthé Ferencné 

 a Biharnagybajomért Egyesület elnöke 
 

 

B E H A R A N G O Z Ó  
 

Április 1-jén, délután 17 órától az Idősek Klubjában a Bihari Diabétesz Egyesület tartja 

bemutatkozóját. Az egyesületet bemutatja: Papp Sándor elnök, Dr. Nagy Bertalan főorvos és Balogh 

Sándorné dietetikus. Minden kedves érdeklődőt és cukorbeteget szeretettel várnak. 

az Idősek Klubjának dolgozói 

 

 

 
 



 Hadjáratoznak a huszárok a Sárréten 
Huszárok, hagyományőrzők hangjától lesz hangos a Sárréti Kistérség április utolsó hétvégéjén. Az 

I. Sárréti Tavaszi Hadjáraton várhatóan több mint 50 lovas fog részt venni a környékbeli 

településekről és Erdélyből. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója és az Európai Unióhoz történő 

csatlakozásunk 5. évfordulója alkalmából rendezzük meg az I. Sárréti Tavaszi Hadjáratot április 24-25-

26-án – mondta Csontos János országgyűlési képviselő, a hadjárat főszervezője.  

Az országban több, nagy hírű hagyományőrző rendezvény van, mint például a kápolnai ütközet vagy a 

szolnoki csata. Szeretnénk a Sárréti Kistérségben is megvalósítani egy hagyományőrző rendezvényt 

katonai hagyományokra építve, amelyen keresztül a magyarság értékeire is felhívjuk a figyelmet. A 

hadjáraton a Debreceni 2. Honvéd Huszárezred lovasain kívül több erdélyi csapat tagjai is részt vesznek. 

Itt lesznek Szovátáról és Marossárpatakról a 15. Mátyás Huszárezred lovasai, a szentjobbi és 

kápolnásfalui huszárok és a Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred képviselői is.  

Az I. Sárréti Tavaszi Hadjárat Nádudvarról indul április 24-én, pénteken. A gyülekezés 8 órakor lesz a 

lovasok számára a sportpályán, ahonnan 9 órakor indul a menet. A nap folyamán ünnepség lesz 

Nádudvaron, Kabán, felvonulnak a huszárok Tetétlenen, majd Földesen zárják a napot huszárbállal. A 

hétvége során a huszárok felvonulnak többek között Sápon és Bihartordán, részt vesznek a nagyrábéi 

Sárrét Íze Fesztiválon, majd április 25-én, szombaton 16 órakor a biharnagybajomi református templom 

kertjében lévő Nagy András szobrot koszorúzzák meg. A műsorban közreműködnek a helyi általános 

iskola tanulói. A tavaszi hadjárat végül vasárnap délelőtt Püspökladányban zárul. 

A hadjáratra várjuk huszárok, hagyományőrzők jelentkezését a janos.csontos@parlament.hu e-mail 

címen vagy Sós Andreánál a 20/6630-492-es telefonszámon. 
 Csontos János 

 országgyűlési képviselő 

Tehetségeket támogatnak 
Már első osztályos korában megmutatkozott tehetsége és művészetek iránti szeretete Hajdú 

Petrának, a biharnagybajomi Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művéseti Iskola 4. osztályos 

tanulójának. A tehetséges versmondó a püspökladányi „Nők a fiatalokért” Sárréti Ifjúsági 

Egyesület pályázatán jelentős összeget és MP3 

lejátszót nyert.  

Az egyesület idén immár harmadik alkalommal 

hirdette meg pályázatát a Sárréti Kistérség 

tehetséges gyermekei számára – tudtuk meg 

Szabó Judit egyesületi elnöktől. Felhívásunkat 

eljuttattuk az általános iskolákba, s a beérkezett 

pályázatok alapján döntöttük el, idén mely 

tehetségeket tudjuk támogatni.  

A pályázat ünnepélyes eredmény-hirdetésére 

március közepén került sor, ahol 14 általános 

iskolás és 2 középiskolás tanulót tüntettek ki. 

Somogyi Szabina, egy fiatal bihartordai tehetség 

kapta a „Kavicsból gyémánt” díjat, s hogy láthassuk, miből is lesz a cserebogár, a sárrétudvari óvodások 

adtak vidám műsor. A díjat Szabó Judit egyesületi elnökkel Csontos János országgyűlési képviselő, a 

rendezvény fővédnöke és Mesterházy Attila, az MSZP frakcióvezető-helyettese adta át. 

Hajdú Petrát Hegedűs Zsuzsanna iskolaigazgató és Fülöp Lászlóné osztályfőnök terjesztette fel a díjra. 

Petra tehetsége és a művészet iránti szeretete már az első osztályban megmutatkozott. Az „Európai Unió 

meséi” mesemondó versenyen az idősebb kortársai elől nyerte el az első helyezést. 2008-ban különdíjat 

kapott a „Képzelt Varázspálca” térségi versmondó versenyen nyújtott teljesítményéért. A művészeti 

iskola színjáték tagozatára jár. Tanuláshoz, munkához való viszonya kiemelkedő, példamutató. Fiatal 

kora ellenére céltudatos egyéniség. További sikereket kívánunk!   

 Sós Andrea 



                                             Öregedvén egyfajta kettősség zajlik bennünk. Míg a valóságos idő 

egyre  távolabbra sodorja tőlünk volt életünk történéseinek és 

elköltözött szeretteinknek emlékét, addig lelkünkhöz mindinkább 

közelebb kerülnek ők. Kettősség, mígnem szívünk szeretete feloldja azt 

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

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

Nemes Antal: Csak az idő sodorja… 
 

Folytatás - 10. rész 

 

… 

De – engedelmükkel – menjünk vissza még egyszer a  (viszonylagos) boldog nyárba, nyarakba. 

Ekkor még hazajártak a szabadságos katonák, főleg hétvégeken: tüzérek Debrecenből, huszárok 

Nyíregyházáról karddal az oldalukon, harckocsizók Kalocsa és Kiskunhalas laktanyáiból, 

határvadászok és hegyivadászok az erdélyi Gyergyóból, sőt egy ismerős, a büszke Patai fiú 

ejtőernyősként Pápáról. Na és természetesen a legtöbb „baka” a gyalogezredekből, oldalukon a 

kötelező kis szuronyaikkal. Ahány, annyiféle paroli: szép színes kavalkád volt olyankor a 

főutcán meg a piactéren, ami aztán később ritkulni kezdett a hadi helyzet romlása miatt. 

 

A '43-as év részemre még „békeidő” volt javában. Sőt! Ifjúkorom két nagy élménye főződik 

hozzá, melyeket szinte az égből kaptam. Az elsőhöz ez annyiban tartozhatott is, hogy vallási 

eredőjeként az akkori KIE (Keresztyén Ifjúsági Egylet) keretén belül a református egyház 

küldött bennünket kéthetes „hittanos” táborba tavasztájon. Bajomból hárman voltunk: 

mellettem még Ceglédi Márton és Barta Károly (remélem élnek ők is: Marci idősebb, Karcsi 

fiatalabb volt nálam). Irány: a bihari hegyvidék – Nagyvárad, Telegd, Élesd, Borodi, ahol 

vonatról szálltunk és gyalog tovább az onnan pár km-re lévő Barátka nevű falucskába. Ahol 

aztán régi szép kastély (kúria) várt bennünket, mely mögött a Sebes-Körös surrogott – szaladt 

tovább sziklaköves medrében. Tiszta mint a forrásvíz, bár valamelyest rontottunk rajta a kora 

reggeli mosakodásokkal. Összesen olyan 40-en lehettünk. Délelőttönként a váradi Püspökség és 

a Teológiai Főiskola küldötteinek tanítását hallgattuk, a délutánunk meg többnyire szabadidős 

volt. Körülöttünk fenyves erdők, fürge-friss patakok, köztük a Jád, ahogy kanyargott csodálatos 

völgyében egészen a Szalonta-Tordai út közeléig, azaz onnan errefelé. Feledhetetlen élmény 

egyszer is végigbarangolni rajta. Kirándultunk többször is, voltunk a közeli Zichy-barlangban, 

meg Váradon városnézésen, sőt a váradszöllősi sörgyárban is. (Ahol épp egy patkány úszott 

keresztül a hatalmas érlelő-kádban; „előfordul” – mondta bazsalyogva a kísérő felügyelő…). 

 

A másik esemény valamivel romantikusabban indult és zajlott. Történt, hogy májusban nagy 

esők voltak, amitől – amúgy megszokottan – nagy lett a sár is. Utcánk végén szép nagy portán 

és hasonló házban élt a középkorú hölgy özvegy édesanyjával, akikhez akkoriban szállásolták 

el a frontról könnyebb sebesülésekkel a katonai igazgatáshoz kinevezett huszártisztet. Akkori 

járási székhelyként – miként szolgabíróság is működött – itt települt a Hadkiegészítő 

Parancsnokság, melynek ő lett az új parancsnoka. Naponta reggelenként végigléptetett az utcán 

méltóságos szép lován, aztán ki a faluszéli gyepre, ahol jól megfuttatta a pejkót. Na, ezen az eső 

utáni reggelen is megjelent de nem ám a sáros út közepén, hanem az „egyszemélyes” 

gyalogjárdán. Én éppen azt söprögetvén leléptem a bokáig érő sárba, s minthogy leventesapka a 

fejemen, tisztelegtem ahogy az akkor és ott illendő (kötelező) volt. Megállítva lovát, leszólt a 

magasból: Hogy hívnak fiam? – Miután az előírtak szerint lejelentettem családi- és utónevemet, 

közölte véleményét, miszerint „Sápadtnak látszol, tán' nem vagy beteg?”. Jelentettem, hogy 

nem, csak kissé megnyúltam az idén és  Csillag doktor vérszegénységet állapított meg nálam. 



Erre ő: „vitéz limanovai Muhr Albert huszárszázados vagyok. Délután négyre bejössz a 

Kiegészítő Parancsnokságra és jelentkezel ott Szabó törzsőrmesternél. A többit majd 

meglátjuk”. Aztán kiléptetett a makadámra és ott már ügetésbe fogott. (Mint később 

megtudtam, huszárezredes-apja '17-ben a lengyel „Semiszli” melletti Limanovánál esett el az 

ottani hullámzó nagy harcokban).  

 

Aznap kissé drukkban voltam délután 4-ig, de nem szaporítom a szót: a lényeg, hogy 

előjegyeztek egy négyhetes hegyvidéki levente-üdülőtáborba július hónapra. Ez aztán életem 

ifjúkori nagy kalandja lett végig. Miután megkaptam a teljes vadonatúj felszerelést, a hajnali 

vonattal elindultam: Ladányban átszállás, tovább Debrecen, Nagykároly, Szatmárnémeti, aztán 

át a Tiszán: Huszt, Técső és Máramarossziget – végállomás! Azazhogy itt még átszállás a 

közeli kisvasútra, és az Iza folyó mentén vidám zötyögés és a Szigeten már összetalálkozott 

nagyobb csapattal együtt egészen Rónaszékig, mely egy kies völgy ölén fekszik és a kisvonat 

szinte körbejárja ahogy oda leereszkedik. Itt vagyunk hát az eddig csak tankönyvből ismert 

máramarosi hegyekben! Szállásunk az egykori erdélyi fejedelem Apafi Mihály ősi kastélyában. 

Délelőtt játék, sport, délután kötetlen azaz rövid kirándulás vagy strandolás. A medence vizén 

meg csak lebegtek az emberek annak tömény sóssága miatt (aki közülünk elsőre fejest ugrott, 

üvöltve szerzett erről bizonyságot). Mert a közeli másik sóbánya Aknasugatagon még működött 

ugyan, de a helyit hagyták tönkremenni: elárasztotta a víz, ami aztán onnan folyt ki a falu 

közepén lévő fürdőbe. 

 

Voltak egésznapos kirándulásaink a közeli falvakba (Rónafő - tiszta magyar, Felsővisó - ruszin, 

Disznóspataka - román lakosság) és a Felső-Tiszába igyekvő Tarac, Talabor, Visó, Iza folyók 

vadregényes környékén. Mégis legszebb emlékként a Kárpátok erdőrengetege és 

fehérmargarétás tisztásai maradtak meg bennem. Ide már csak térképpel-tájolóval és gyakorlott 

vezetővel lehetett elmerészkedni, ahol – átvitt értelemben – a madár sem járt. De pl. medve az 

igen! Láttuk is egy alkalommal, amint nem messze az ösvényünktől egy vadmálnást 

kóstolgatott, miközben vezetőnk csendre és felzárkózásra intett bennünket. 

 

Nagy Gyula tiszteletes úrnak és Muhr századosnak máig hálás vagyok gondolatban, hogy szép 

hazánk eme egykori csodás tájait is bejárhattam tekintetemmel és akkor még fürge lábaimmal. 

Szinte első kimozdulásaim voltak a faluból, melyek tovább segítették bennem az önismeretet, 

az összetartozást és a világlátást. Ezáltal nyitottabb, érdeklődőbb és magabiztosabb lettem, ami 

későbbi sorsom alakulásában is segítségemre volt. Ehhez aztán hozzájött még sok új élmény 

(pozitív és negatív egyaránt), melyek folyamatosan edzettek az élethez való alkalmazkodásra. 

Köztük is legmélyebb nyomot hagyott a háború, és a vele kapcsolatos -családi és össznépi- 

események, történések, de úgy is mondhatni: tragédiák. 

 

(folytatása következik…) 



A  K A R A T E  S Z A K O S Z T Á L Y  H Í R E I  
Karatés sikerek Bajomban 

 

2006. novemberében kezdődtek el a Kyokushin Karate edzések Biharnagybajomban, az általános iskola 

tornatermében. Heti három napon tartjuk edzéseinket – kedden, pénteken és szombaton. Jelenleg 17 fő 

igazolt taggal rendelkezünk, akiknek a zöme az általános iskolás korosztályból kerül ki, de van három felnőtt 

tagunk is. 
 

A karatékáink minden évben 2-3 alkalommal megrendezett edzőtáborokban és övvizsgán tesznek 

tanúbizonyságot felkészültségükről és sikeres vizsga után elérhetik a következő övfokozatot. Örömömre 

szolgál, hogy jelen pillanatig minden vizsgán az összes vizsgára jelentkező tanítványomnak sikerült elérnie a 

következő övfokozatot. Így most van három fő sárgaöves, hat fő kéköves és 7 fő fehéröves karatékánk. Itt 

szeretném megjegyezni, hogy 2008. nyarán feketeövre sikeres, ún. mestervizsgát tettem. 
 

A csapatunk már olyan szintre jutott, hogy technikai tudása és övfokozata révén országos versenyeken is 

elindulhatnak versenyzőink. 2009. február 28-án, Hajdúszoboszlón debütáltak versenyzőink, a Kyokushin 

Karate Diákolimpiai Kelet-Magyarországi Területi Selejtezőn. A versenyen 8 fő indult. Tekintettel arra, hogy 

ez az első versenyük és egyből „mélyvíz” – a csapatot nem akartam nyomás alá helyezni azzal, hogy komoly 

eredményeket várok el tőlük. 
 

Aztán elérkezett a verseny napja és versenyzőink megmutathatták oroszlánkörmeiket, - amelyek a vártnál is 

élesebbnek bizonyultak. Összességében a csapatunk várakozáson felül szerepelt, – s nem egyszer debreceni 

és nagy múltú klubok versenyzőit búcsúztatták a tatamin.  
 

 
 

A szorgos, kemény és állhatatos munka meghozta gyümölcsét és a következő eredmények születtek: Bartha 

Patrik gyermek I. kategória 1.hely, Kiss Bence, Gál Lajos gyermek II. korosztály 3. helyezés, Szilágyi 

Bálint ifjúsági korosztály 3. helyezés, Séllei László, Mile Imre, Nemes Attila pedig eredményeik alapján, 

– az érmesekkel együtt – tovább jutottak az Diákolimpia Országos Döntőjébe, melyet 2009. április 18-án 

rendeznek meg Szeghalomban. 
 

Meg kell említsem nyolcadik versenyzőnket is, Zsila Krisztiánt akinek sajnos nem sikerült az országos 

döntőbe beverekednie magát, de neki sincs semmi oka a szégyenkezésre. Hiszen a versenyen ő is keményen 

helyt állt és csak 1 pont kellett volna a továbbjutásához. 
 

A verseny eredmények eléréséhez nagyon fontosnak tartom az edzéseken végzett munkát és a szülők 

támogató hozzá állását, mellyel biztosítják a hátteret. Ezúton is szeretném megköszönni minden 

versenyzőnek és szülőnek, hogy ilyen szép eredményt érhettünk el már az első verseny alkalmával. 

Reménykedünk a további szép folytatásban és keményen készülünk a többi megmérettetésre, hogy a rangos 

szerepléssel, tisztes helytállással öregbítsük a Biharnagybajomi SE. és ezáltal Biharnagybajom hírnevét. 
 

 Szőllősi Levente 

 1. dan karate edző 
 



 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! 
 

Az idei év első megyei versenyét Hajdúszoboszló rendezte. Hajdúszoboszló kiváló sportembere Dóró 

Antal emlékére rendezett versenyen jó eredményeket értünk el. 
 

Egyéni eredmények: 
 

Név Korcsoport Súlycsoport Eredmény 

Piller Anita női ifjúsági 58 kg  I. hely (arany) 

Szabó Kitti női ifjúsági 44 kg  I. hely (arany) + különdíj 

Gál Milán fiú 52 kg  I. hely (arany) 

Jenei Boldizsár fiú 50 kg  I. hely (arany) 

Rozsik Károly fiú 50 kg  II. hely (ezüst) 

Popovics Tamás fiú 40 kg  II. hely (ezüst) 

Bőr Márk serdülő 56 kg  I. hely (arany) 

Sarkadi Gábor serdülő 56 kg  II. hely (ezüst) 

Juhász Péter ifjúsági 62 kg  II. hely (ezüst) 

Dajka Sándor junior 56 kg  I. hely (arany) 

Sass Péter junior 62 kg  I. hely (arany) 

 
 

Csapatverseny eredménye: 

I. helyezett: Téglás I. 

II. helyezett: Biharnagybajom 

III. helyezett: Hajdúszoboszló 

IV. helyezett: Téglás II. 
 

Az idei év második versenyét március 7-én, Tégláson rendezték meg. Az országos csapatverseny első 

fordulóján a IV. helyen végeztünk. Következő verseny a Diákolimpia, mely Szerencsen kerül 

megrendezésre április 9-től 11-ig. Komoly edzésekkel készülünk a rangos versenyre. Reméljük, hogy a 

következő Hírlevélbe jó eredményekről tudunk beszámolni. 
 

Tisztelettel: 

 Földi József 

 szakosztályvezető, edző 

 



I N  M E M O R I A M  
Domahidi Ernő (1934 – 2009) 

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva és az örök élet bizonyosságában vettünk végső búcsút 2009. 

január 14-én a Biharnagybajomi Református Templomban, Domahidi Ernő nyugalmazott lelkipásztortól, aki 

türelemmel és csendes alázattal viselt hosszú betegség után, életének 75. esztendejében 2009. január 9-én 

hazatért gondviselő és megtartó Urához. 

Édesapám 1934. december 21-én született Udvarfalván (Románia), Marosvásárhelytől 7 kilométerre. 

Édesapja Domahidi Ferenc, édesanyja Domahidi Ilona, egyszerű földműves emberek voltak. Öten voltak 

testvérek, négy fiú és egy leány. Édesapám volt az első gyermek a családban. Két öccse fiatalon meghalt. 

Általános iskoláit szülőfalujában Udvarfalván, és Marosvásárhelyen végezte. 1953- nyarán érettségizett a 

marosvásárhelyi volt református gimnáziumban. Érettségi után Kolozsváron, a Bolyai Egyetem Magyar 

Nyelv és Irodalom szakán kezdte el egyetemi tanulmányait. Egy évvel később már a Kolozsvári Református 

Teológia hallgatója. Isten Lelke által munkálkodott benne, és gyerekkorától hívta szolgálatába, amelyről Ő 

maga így vall: „ A prófétával mondhatom, hogy anyám méhétől szolgálatba rendelt az Úr. Az út azonban 

nem volt olyan egyenes. Voltak külső és belső jelek….Már gyerekkoromban olvastam a bibliát…Nagy 

hatással volt rám a konfirmációi alkalom. Főként az Úrvacsora. Úgy betöltött, valósággal éreztem a Lélek 

munkáját. Hetekig olyan felszabadult voltam és boldog.” 

Édesapám engedve az elhívásnak, Isten szolgálatába állt, és egész életén keresztül hirdette azt az örömhírt, 

amelyet Urunk szívére helyezett, hogy Isten szeret minket, tőle elszakadt embereket, és Fiában, Jézus 

Krisztusban felkínálja számunkra az Életet. 

Teológiai tanulmányait befejezve több gyülekezetben is szolgált: Kolozsváron a Magyar utcai gyülekezetben, 

Detrehemben, Peteken, Somosdon, Kölcsén, és végül Biharnagybajomban. 

Mindezekért legyen áldott a mindenható Isten! 
 

 Domahidi Péter 
 ref. lelkipásztor 

 

A  C S A L Á D S E G Í T Ő  S Z O L G Á L A T  H Í R E I  
Aktuális pályázati lehetőségek 

2009. április 15-ig üdülési csekkre az alábbi személyek pályázhatnak: 

EZÜST NYÁR, pályázat nyugdíjasok részére: 

Belföldi illetékességű, nyugellátásban részesülő, 62. életévét betöltött személy, akinek havi teljes összegű 

ellátása nem haladja meg a 70.000 Ft-ot, és más jövedelemmel nem rendelkezik. 

ESÉLY A PIHENÉSRE, pályázat fogyatékossággal élők részére : 

Belföldi illetékességű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy, aki: 

 fogyatékossági támogatásban, és/vagy vakok személyi járadékában, és/vagy magasabb összegű családi 

pótlékban részesül 2009. évben és 

 havi teljes összegű ellátása és jövedelme együttesen 2009. évben nem haladja meg a nettó 75.000 Ft-ot. 

(A fogyatékossággal élő személyek – esetleges – kiegészítő tevékenységéből származó jövedelem, illetve a 

foglalkoztató intézményben elszámolt a nettó havi keresete nem kizáró ok, amennyiben az ellátások és a 

jövedelmek együttes összege sem haladja meg a nettó 75.000Ft. összegű értékhatárt.) 

SZOLIDARITÁS, pályázat több gyermeket nevelő munkavállaló részére: 
Belföldi illetékességű munkavállaló: 

 aki a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett,  

 akinek a pályázat beadását megelőző havi bruttó keresete nem haladta meg a 100.000 Ft-ot és más 

jövedelemmel nem rendelkezik, valamint 

 aki kettő vagy több gyermeket (a pályázat benyújtásának napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek) 

nevel saját háztartásában. 
 

A pályázat letölthető: www.udulesicsekk.hu oldalról vagy kérhető személyesen a Családsegítő Szolgálat 

Irodájában. (Szűcs Sándor Művelődési Ház, Várkert u. 35. – Aranyi Julianna) 

 Aranyi Julianna 

 családgondozó 


