
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

VI. évfolyam 2. szám (2010. március) 
 

Ünnepi megemlékezés 
Biharnagybajom Önkormányzata meghívja községünk minden lakosát 2010. március 

15-én 10 órára a református templomba, hogy közösen emlékezzünk az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc eseményeire. 

Program: 

- Ünnepi istentisztelet, igét hirdet: Domahidi Péter lelkipásztor 

- Fellép a Biharnagybajomi Református Kórus 

- Műsort adnak az általános iskola 7. osztályos tanulói,  

      felkészítő tanárok: Zagyva Lászlóné és Hodosi Andrásné 

- Ünnepi beszédet mond: Szitó Sándor polgármester 

- Koszorúzás a 1848-as emlékműnél 

Ünnepeljünk együtt! 

Megyejárás 
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ valamint 

Biharnagybajom Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és barátait  

2010. március 12-én, pénteken 14 órára a MEGYEJÁRÁS című rendezvénysorozat 

programjára a Méliusz Központba (Debrecen, Bem tér 19., 2. emeleti kerengő). 
 

Bemutatkozik: Biharnagybajom 
 

Köszöntőt mond: Kocsis Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke 
 

A rendezvényt megnyitja: Szitó Sándor polgármester 
 

Közreműködnek: a biharnagybajomi óvodások Szabóné Imre Gabriella vezetésével, a Szűcs 

Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola dráma tagozatosai (felkészítő: Mile Elekné), 

Nemes Henrietta, a Biharnagybajomi Népdalkör (karnagy: Györfi Gyula),  

a Biharnagybajomi Nyugdíjasklub tánccsoportja (felkészítő: Macskinné Pór Erzsébet). 
 

Kísérő programok: biharnagybajomi gyékénytárgyak kiállítása; André Sándor gyékénykötő 

bemutatója; Fülöp László fotói; Láposi Katalin Tímea grafikái, festményei; Fülöp Lászlóné 

bőr, rafia és gyöngytárgyai; ételkóstoló (készítette: a Polgármesteri Hivatal Konyhája). 
 

         Támogatók: 

 

 

 

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata     Biharnagybajom Község Önkormányzata 

 



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

Tájékoztató 
Tisztelt Biharnagybajomiak!  

Több kérdés is felmerült önökben a gyalogos- és kerékpáros közlekedéssel, és a kerékpárok 

szabályszerű felszerelésével kapcsolatban, amire az alábbi tájékoztatást adjuk: 

Gyalogosok közlekedése: 

A gyalogosnak a járdán, ahol pedig nincs járda az útpadkán, vagy kerékpárúton kell közlekednie.  

Ha az úton sem járda, sem útpadka, sem kerékpárút nem található, akkor az úttesten is közlekedhet. Ha 

a gyalogos az úttesten lakott területen belül közlekedik lehetőleg a menetirány szerint bal oldalon, 

lakott területen kívül mindig a menetirány szerinti bal oldalon kell közlekednie, a járműforgalommal 

szemben. 

A kerékpárját toló gyalogos az úttesten mindig a menetirány szerinti jobb oldalon közlekedjen. 

A lakott területen kívül úttesten közlekedő gyalogosnak éjszaka, vagy korlátozott látási 

viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt, ruházatot kell viselnie.  

Kerékpárosok közlekedése: 

Kerékpárral a kerékpárúton, vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán illetőleg az úttest jobb szélén 

kell közlekedni. 

Lakott területen belül azon az útszakaszon, ahol kerékpáros közlekedésre alkalmatlan úttest vagy 

földút van a gyalogos forgalom zavarása nélkül a járda is igénybe vehető kerékpáros közlekedésre. 

Kerékpárral az úttesten csak egy sorban szabad közlekedni. 

A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között külön jogszabályban meghatározott 

lámpákkal kell kivilágítani, és a kerékpárt hajtó személynek lakott területen kívül 

fényvisszaverő mellényt vagy ruházatot kell viselnie. 

A kerékpárt fel kell szerelni: 

a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, 

b) két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel, melyek közül az egyik az első, a másik a 

hátsó kerékre hat, 

c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet, 

d) egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával, 

e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző 

lámpával, 

f) hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű 

fényvisszaverővel, 

g) legalább az első keréken legalább 1 db borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó 

fényvisszaverővel (küllőprizmával). 

A kerékpárt fel szabad szerelni 

- elől fehér, 

- oldalán borostyánsárga, 

- mindkét oldali lábpedálon elöl és hátul borostyánsárga 

fényvisszaverővel, továbbá a kerékpár bal oldalán elhelyezett szélességjelzővel, amely előre fehér, 

hátra piros színű fényvisszaverőt tartalmaz. 

 
KERÉKPÁR VEZETÉSÉNEK MEGKEZDÉSE ELŐTT NEM SZABAD SZESZES ITALT FOGYASZTANI 

ILLETVE SZESZES ITALTÓL BEFOLYÁSOLT ÁLLAPOTBAN KERÉKPÁRT VEZETNI! 

 

Ezen szabályok betartásával tudjuk lecsökkenteni az egyre szaporodó balesetek számát! 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Rendőrség fenti szabályok betartását fokozottan ellenőrzi! 

Balesetmentes közlekedést kívánunk!                                                                                    

 

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

             körzeti megbízott              körzeti megbízott                      őrsparancsnok        

  

 



A BIHARNAGYBAJOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 
Visszatekintő 

2010. március 5-én délután a Nők Ökumenikus Világimanapja alkalmából a Szerepi Református 

Egyházközséggel együtt imádkozhattunk, és hallgathattuk Isten Igéjét, melyet Hézser Tímea 

lelkésznő hirdetett. Az alkalmat szeretetvendégség zárta. 

Beharangozó 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a HÚSVÉTI ÜNNEPI ISTENTISZTE-

LETEINKRE, melyeket április 4-én és 5-én, Húsvét 1. és 2. napján délelőtt 10 órától fogunk 

megtartani! 

Az igehirdetési szolgálatot előreláthatólag a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

küldöttje, Lendvai Sándor, I. éves teológus-lelkész szakos hallgatója fogja végezni. 

 Domahidi Péter ref. lelkipásztor 
 

A TELEPÜLÉSI ŐRSZOLGÁLAT HÍREI 
Településőri tájékoztató 

Tisztelt biharnagybajomi lakosok, egy pár sort szeretnék írni az eddigi munkánkról, a 

közbiztonságról. 

Kezdeném elsősorban azzal, hogy munkánk nem egy hálás feladat, embereknek megfelelni, és 

főleg egy egész falunak nehéz. A közbiztonság és a közterületen való köztisztaság betartása nem 

csak a mi feladatunk, hanem egy kis szemléletváltással a falu lakossága is nagyban hozzájárulhat. 

Ezzel is szeretnék köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik információjukkal, kis 

odafigyelésükkel segítették az elmúlt három hónapos munkánkat. Nem tudunk mindenütt ott 

lenni, mindenkinek a biztonságára, értékeire vigyázni, de ha csak annyit megteszünk, hogy 

odafigyelünk szomszédainkra, körülöttünk élőkre, falunkban és utcáinkban az idegenekre, és 

észrevételeinket  jelezzük az illetékes hatósági szervnek vagy a településőrnek, már tettünk a 

falunk biztonságáért. Talán egy kis összefogással nem is sok idő alatt javíthatjuk a falunk 

közbiztonságáról kialakult véleményt.  

Az utcáinkat, közterületeinket csúfítják a hulladékok, elszórt papírok, nylon zacskók stb. Tudom 

sok mindenkinek rosszul esik ha éppen a háza, kapuja előtt szemetes az utca. Szedjük fel még ha 

nem is mi szórtuk el. Ha ráhagyjuk és csak nézzük, hogy gyűljön a sok szemét, akkor mi magunk 

is rabjai leszünk, ha viszont folyamatosan összeszedjük (tudom igazságtalan) egyszer talán 

mindenki belátja, hogy szebb és kulturáltabb környezetben tölthetjük mindennapjainkat, még 

ebben a nehéz gazdasági helyzetben is. A szemetelőkre jobban odafigyelünk, és eljárunk velük 

szemben. 

„KÓBORKUTYÁK” Falunkban sok elkóborolt, gazdátlan, felügyelet nélkül, utcán tartózkodó eb 

van. Főleg reggeli órákban iskolák, óvodák, közintézmények környékén. Kérjük a kutyák 

tulajdonosait, legyenek szívesek tartsák be az ebtartásra vonatkozó szabályokat! Az ilyen 

szabálytalanságot elkövetők számíthatnak arra, hogy jobb esetben kutyáikat sintérek befogják és 

elszállítják, rosszabb esetben ha sértett van, és panaszt tesz szabálysértési eljárásra számíthatnak. 

Az elmúlt három hónapban két alkalommal több mint, 15 db kutya került elszállításra a karcagi 

sintértelepre. Ha valakinek tudomása van arról, hogy kutyáját sintérek fogták be, akkor Karcag 

Vágóhíd utcán veheti át, vagy Nagy Sándor gyepmesternél érdeklődhetnek a 06-30/349-1363-as 

telefonszámon. 

Visszatérve a mindennapokra, ne féljünk felvenni a telefont és szólni a hatóságoknak ha 

valamilyen bűncselekményt látunk, főleg ha embertársainkról van szó, mert soha nem tudjuk 

mikor kerülünk bajba és szorulunk segítségre.  

 Kiss Csaba (tel.: 06-30/831-7705) 

 Agócs László (tel.: 06-30/506-9048) 
 



MEZŐGAZDASÁGI HÍREK 
Veszélyben az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása 

Csaknem két év egyeztetés után, tavaly év végén fogadta el az Országgyűlés az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló törvényt. Ennek egy része vonatkozik a növénytermelésre, ahol évente 

közel százezer fő alkalmi munkást foglalkoztatnak. 

A törvény előkészítése során azonban, úgy tűnik, hiába folytak hosszú időn keresztül az 

egyeztetések a kormány, az egyes minisztériumok és a szakmai szervezetek között, mert a 

törvényben nem, vagy csak igen kis mértékben vették figyelembe  azokat a felvetéseket, amiket a 

szakmai szervezetek és a Magyar Agrárkamara képviselt. 

Ezért fordulhat az elő, hogy áprilistól szinte ellehetetlenül a növénytermesztésben az alkalmi 

munkavállalók foglalkoztatása. Az egyik legnagyobb probléma, hogy az eddigieknél is 

bonyolultabb lett az adminisztráció. Életszerűtlen és kivitelezhetetlen, hogy egy dolgozóról 

legalább 25-30 adatot kell rögzíteni a szerződésben munkakezdés előtt, majd ezeket az adatokat 

be is kell jelenteni a hatóságoknak elektronikus formában. A növénytermesztésben a 

munkacsúcsok idején ez szinte megoldhatatlan, főleg, hogy nem állandó dolgozói kör van jelen, 

hanem mindennap változik az összetétel és a létszám is. Másik probléma, hogy a törvény 

maximalizálja a felhasználható alkalmi munkaórák számát, így veszélyezteti a kézimunka-igényes 

kultúrák megművelését, betakarítását, stb. 

A jogszabály egyáltalán nem segíti a munkaügyi előírások betartását, a szigorodó és ésszerűtlen 

előírások miatt a termelők kiszolgáltatottsága fokozódik, az ellenőrzések túlzott szigorodása miatt 

a magas büntetések kifizetése mellett a gazdaságok a nemzeti és uniós támogatásokhoz való 

jogosultságukat is elveszthetik. 

Az agrárszakma határozottan elutasítja és elfogadhatatlannak tartja a jelenleg is kiélezett helyzet 

fokozását, hiszen ez tovább mélyíti a szakma válságát, amellett a fekete-gazdaság tovább 

növekedhet, és veszélybe kerül több tízezer ember alkalmi foglalkoztatása. 

 Kissné Parti Ilona AK tanácsadó 

Vadászati földbérleti díjak kifizetése 
A Biharnagybajomi Dózsa Vadásztársaság tájékoztatja a tisztelt földtulajdonosokat, hogy 2010. 

március 28-án vasárnap 8-tól 12 óráig a Szűcs Sándor Művelődési Házban kerül sor a 2009. évi 

bérleti díjak kifizetésére.  

Kérjük, hogy a tulajdont igazoló okmányokat mindenki hozza magával! 

 Szilágyi Jenő a földtulajdonosok közös képviselője 
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Delikát8 program 

A Delikát8 tovább folytatja „Főzzön 8 játszóteret!” programját. 2010-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 

Szemvizsgálat 
Dr. Bessenyei Emília főorvos ingyenes szemvizsgálatot tart 2010. március 17-én 16 órától a 

Szűcs Sándor Művelődési Házban.  

Szemfenék vizsgálatra, szemnyomás mérésre valamint igény szerinti szemüvegkészítésre lesz 

lehetőség. 



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! 

Ebben az évben három versenyen vettünk részt: 

Egy minősítő versenyen, amit Téglás rendezett 2010. január 23-án. Ezen a versenyen a jobb 

versenyzői szintek elérése volt a cél.  

A következő versenyt Hajdúszoboszló rendezte 2010. február 20-án, mely Dóró Antal emlékére 

megrendezett megyei verseny volt. Itt is jó eredményeket értünk el. Tulajdonképpen ezen a két 

versenyen választottuk ki azokat a tehetséges versenyzőket, akikkel részt vettünk a Diákolimpián. 

A Diákolimpia 2010. március 6-7-ig Nyíregyházán került megrendezésre. A két napos versenyre 29 

csapat nevezett be az ország különböző településeiről. 
 

Egyéniben a következő eredmények születtek: 

Név Súlycsoport Helyezés 

Jenei Szabolcs 50 kg  I. hely Magyarország Ifjúsági bajnoka 

Dajka Sándor 56 kg I. hely Magyarország Junior bajnoka 

Szabó Kitti  48 kg II. hely női ifjúsági 

Szilágyi Jenő 85 kg III. hely férfi serdülő 

Mezei Dániel 85 kg IV. hely férfi serdülő 

Bőr Márk 62 kg IV. hely férfi ifjúsági 

Balogh Krisztián 45 kg V. hely férfi serdülő 

Juhász Péter 69 kg VI. hely férfi ifjúsági 

Sarkadi Gábor 62 kg VI. hely férfi serdülő 

Molnár Viktor 50 kg VIII. hely férfi serdülő 
 

A csapatbajnokság eredménye a táblázatból is látható, a 6. helyen végeztünk, ami diákolimpián rangos 

hely: 
 

 
 

Eddigi tevékenységünket támogatta a Dózsa Agrár Zrt és Vass Károly vállalkozó, melyet 

ezúton is tisztelettel megköszönünk. 

Szorgalmas munkánkkal szeretnénk településünk hírnevét tovább öregbíteni. 

 Földi József 

 szakosztályvezető, edző 



 

Tisztelt Adózók! 
Kérjük, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel  

a biharnagybajomi civilszervezetek részére. 
Adószámok: 

 

 Biharnagybajomi Településfejlesztési Alapítvány 

19128692-1-09 

 

 Baráti Kör a Szülőfaluért Közhasznú Alapítvány 

18552760-1-09 

 

 Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány 

18540329-1-09 

 

 Biharnagybajomi Nyugdíjasklub 

18558333-1-09 

 

 Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

18549263-1-09 
 

 Biharnagybajom Népdalkórusának Egyesülete 

18541193-1-9 

 

 Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Köre Egyesület 

18547759-1-09 

 
 Biharnagybajomért Egyesület 

18992977-1-09 

 

 Polgári Összefogással Biharnagybajomért Egyesület 

18565229-1-09 

 

 Biharnagybajom Polgárőrség 

18996218-1-09 

Segítségüket előre is köszönjük! 
 
 

A GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS HÍREI 
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatásánál az alábbi nyomtatványok állnak a lakosság 

rendelkezésére: 

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

ellátás; 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 


