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XII. évfolyam' 1. szám 2016. március

Fí#s uét, o f ,ít&wegdós iéwwepe
Van-e tbltámaclás'] A mai ember külÖnÖSen Írgy érzi' hogy nern lrihet

a Í'eltámadásban. a féltánadás neki eg'vszeríierr csak szimbólrrmmá vált'
Korut-tk enbere. aki eljutolt a műveltség. a tudomarr1' olyan fokára'
nelyre az előző netnzedékek nern jutottak el' mindenre 1]]as\,aráZatot

keres, mindent tudni akar. ho5"an és mikent tÖrtént A csoda' a

feltámadás nem magyarázható, hanem csakis hittel elfogadható. Egy
tÖrténetjut esze]nbe. ame1y rávilágít arra, hogyan értsük. lássuk a Í'Öldiés
az orÖkkevaló életünket. a Í-eltánadást'

No' így nár egés:en nás '| GyönyÓríí1 Es mennyi
mitdent ábrá:ol] E: nagv-on s:ép!
A: an1,11ftl letetÍe a hím:ést. olébe yette gyennekét és

eZÍ mondta:

.1l11i |elúnk Íörténilc' a: gy,alrran olvan. ntint a hin:és
eg,ik fele. .1 násik feIét csak a: Isten látja. De nivel
s:eret benniinkel bi:tasak leheltink benne. hoxt*

neltiink a lehető legjobbaÍ akar1a.

A::aI is. hog1, ü nag))apa meghalt? kérde:ett kd;be
a pyerntek.

- Igen g.v-ermekent' még a::al is. Tudod u7))e' hog),

nagypapa nagyon sserette a: Urat?
Igen' tudom. Sokat bes:éIt róIa' mondÍtl a kislány.
Aklror htit bí::ál a: Úrbott teljes s:ít,ből :árÍa Ie

b e SZ é l ge tés iike t a: é de sany,a.

Ilven a nli életiink is. Két oldala |an' a: eg\:tl1 llycro5
s:áIaknak a: ös,s:el:íss:asága. amiként a hítn:és egyik
oldala is il\,g,r' 

^' 
eleje. a s:íne' yíS:ont nagrot1 s:ép'

Eryől bes:él PáI apostol iS: ,, Mert nost tíikÓr álÍal
hotttilyosan látunk' akkor pedig s:ínről s:ínre''''' (I'
Kor' l3'l2') '1: elejét Í11osl 1ég nenl látjttk' ' a:t csak
Isten látia' de eg'vkoron majd tti is megláthatjuk
életiink hím:ésének a s:ínét éS ott fenn a nrcnnvek
ors:ágában találko:hannk ismét s:eretteinkkel'

evangélista sorait rdézem: ,'Ne félj te kicsiny nyáj;
mert tetszett a ti Átvátoknak. hogv néktek adja az
országot'" ( 12.32' )

Így munkálja a mi Urunk a szívünkbe a Íbltáirradásban
laló lritet és ezáltali ÖrÖrnet. Kivánok l-rrinden
o]r.asónak, bajomi lakosnak áldott 1'eltámadás tinnepet!

Nag-vné Bakó l(atalin református lelkesz

Egycsclládban meghah a nag))papa' Arya és lánya
bes-éIgetnek. éppen híne:nek. majd a lrtslául e:t
kércle:Íe's:clmorűan :
_ bIiért hall meg a nagypapa? Majd ekként folytatja:

Pedi8 lenry}it imitdko:tam érte.|

Vajd így úlos:olt a: érle:attyo'
l[iért éppen most? Scinos' nem htdom ntegnondaní,

ltoq ntétt mo\l \'elte naeáho: a: L'r a nog\papádat'
De nem lá:ongok ellene' mert tudam, his:em, hogi
amit ISÍen tes:' a: a leg1obb' 'Lkkor is, ha..
_ '' ha nagyon nag]| c! íiijdcllotll a s:ítedben? feje:te
be a nandaÍot a kistátly' És niért nen érljÍik 1i is'
anya?
Édesan\| a megSimogatÍcl g),e rnle ke fej ét, maj cl hírte le n

felreÍte hín:ésél' éS odatartotta hátoldalal,al a
gl,ermek s:enle elé'

kÍit gonclol.s:' s:ép ez? - kérde:Íe yáratlanul a
g),ermektől.

l\-ent anya. e: nem s:ép! _ 1Ött a válas: eg1értelmííen
és határo:ottan' E: Óss:eyiss:a Óllések soro:ata. a
cérnas:álak kes:e-kus:ák' nem látok benne semmit'
hogy mit ábrá:olhatna;
A: éctesttnya e:uttín megi'ordította a hím:ést és

m e g k é r tl e : t e 3 y_ e r m e k é t ő l :

- És nosÍ, ígt milvennek tatáIod?

Az Úr Jézus a lehető legÍobbet tette meg érted s
mindannylónkért a kereszthalált elszenvedve.
bűnelnket a keresztfára sze8ezve' Isten, az ő Atyja
]Iegmutxtta hatalrrrát e Világ télett_ 1-eltámasztotta

eg]'szülÖttjét a halálbói az életre, hogy neked is örÖk

életed lel]essen. Nincs okod telrát a télelemre.
aggodalomra- a mesváltás megtortént' Lukács
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Február 6. Kultúrházak éjjel-nappal
Március 15. Ünnepi megemlékezés

',:'Március 23. Húsvéti készülődés
' Április 11. Költészet napja
Május 1. Majális

' Június 3. A nemzeti összetartozás napja

Jútius 9. Biharnagybajom napja
.Áugusztus 15-19. Hagyományőrzőtábor
,l{1g152fysls. Ünnepimegemlékezés

Lovasnap - Szüreti bál)Yasnap - Szüreti bál 
',|,,,,.,,

arafitt'v Talátkozó
október 23. 56-os iinnepi megemlékezés' október 29. '' Elsiármazottaktalálkozőja

., |r|6yember 2,.'',, Halottak napi megemlékezós,lÖ

November 12. Sárréti N-vugdíjasok találkozója

, November 27. '' I. Gyertyagyújtás 
..

December l. Adr'enti készülődés
,. December 4. II. Gyertyagyítjtás ,'

December 11. , III. Gyertyagyújtás
December 1"8. IV. Gyórtyagyújtás
December 31. Szilves zter -- l

I nfo rm á c i ó z 54 l 47 3 -606. m uv h az@ b i h a nr ag) baj o ln. h u

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!
ekről vicleo- és fénvképfelr'étel készÍil!

255-éve szentelték fel a biharnagybajomi református templomot.
A bajomi vár köveiből és tégláibó| kezdték építeni 1757-ben.

1761. első adventi vasárnapján szentelték fel.
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A ke[yű szaeűűilűs rendeÍet mórcúas n'-jeű vő[tozűsaűrőÍ

Bihamagybajonr KÓzSég Ön1tormányzatának Képviselo-testlilete a

tetepülési támogatás megállapításának, kiÍizetésének, folyósításának'
valamint Í'elhasználása ellcnőrzésének szabályairól szó|ő 5/20'l'3.(lI. 27 .)

Íjnkormányzati rendeletét - az eltelt 1 év tapasztalatainak tiikrében -

feltilvizsgálta éS módosította azt. bizva abbarr. hogy ez éltől többen

rrregfelelnek maid a különboző ellátások jogoSultsági Í'eltételeinek'

A helvben igénvelhető Íámogatósokat érintő
vtiltozúso k nz alúbbiak:

Valótlan tartalmú dokumentumok benyrjUtása'

valamint valótlan tartalmú nyilatkozatok
megtétele esetén a megállapított ellátást meg kell
sziintetni, és az ellátásra 1 évig új abb kére]em nem

n),újtlrató be' (pl' valótlarr nyilatkozatnak számít
az is. ha a kére1mező nyilatkozik arról. hog-v

eg-vedtil él, mikÖzben bebizonyosodrk' hogy
valójábarr nem. Íilldtulajdonnal rendelkezik. de az

a kérelemberr neln kertilt tblttintetésre' stb.)

Ktizműdíj támogatást ezután az is igényelhet' aki
nem ál1 szerződésben a szolgáltatóval (mert pld. a

házastársa ál1 szerződésben).

Gyógyszertámogatás megá11apításánál nem kertil

a vagYon vizsgálatra, azonban a vagyonból (pl.

fuld bérbeadásából szőnlazó jövedelem)

szirmazo jÖvedelmet be kel1 vallani. A
gyógyszertámogatás eddig utólag került
lnegállapításr4 visszamenőleg a kérelenr

ben-r,újtása hónapjának első nap.1ától' 2016'

március 1. napjától az ellátás, a kérelem beadását

kÖvető hónap első napjátó1 keriil megállapításra.

A támogatás igénylésénél az eg1' fc|re eső har'i
jÖvedelem Összegét kcdvczőbben állapitotta mcg a

Képviselő+esttilet az eddigieknél. EZt kÓvetően

gyógyszertámogatás igénylése esetén az egy lore
jutó jÖvedelenr ÖSszege nem haladhatja meg
családban é1ő esetéberr az Óregségi n1trgdíj

mindenkori legkisebb Ósszegéneli 250 oÁ-áÍ'

7l.250.- Frot. míg a lakasban eg}'edül élő

esetében aZ oregségi nyugdíj mlndenkori

legkísebb Összegének a 300 %-át,85'500'- Ftot.
(20l5' év-ben ez a .jövedelemhatár családbtut élő
esetében 57.000'- Ft. míg egyediil élő esetében

71.250.- Ft volt.)

Az Önkormányzat a tanéVkezdés megkÖnnyitése

érdekében az éves szociális segél'vkeret

Összegének fig1'elembevételével iskolakezdési
támogatást Vezet be a csalácl jövedelmi

viszonyaitól függctlenÍil azoknak a családoknak'
akik az alábbiakban említett feltételeknek

megfelelnek.

Jo g o s u It s t't gi fe lt éte l e k :

Az iskolakezdési támogatást azon nappali
iskolarendszerű oktatásban résznevő gyennek

után igényellreti a sziilő. vagy rnás törvényes

képviselő' akik nem joeosultak retrdszeres

g!'ermekvédelmi kedveznrénwe. A támogatást

igényelhettk általános iskolások, kozépisliolások,
foiskolások és egyetemisták is_ ha tanulói vagy
hallgatói jogviszon1rüat isliolalátogatási
bizonyítvánnyal igazolják. és azÍ a kérelemhez

csatoljak.

Általaoos isko1ás esetében 10.000,-Ft'

kÖzépiskolás esetében 15'000'- Ft. míg főiskolás
és eg)'etemiSta esetében 20'000._ Ft a támogatáS

mértéke'

A kérelrnet fonrranyotntatvárryon lelret benyúj tani

tárgyéV Szeptember 1' napjátóI szeptember 30'

napjáig. Nyorntatvány a PolgáLnncsteri Hivatal
Üg;,félszolgálatán igén;'elhető' mel.vhez

mellékletként iskolalátogatási igazolást' vagy
hallgatói jogviszony fennállásaról szó1ó igazolást
i<ell csatolní'
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A Képviselő-testí\let a 212076.(IL 29.) rendeletével elltlgadta a2016' évl' kÖltségvetéSét. A rendeletben tÖbb

szociális jellegű dontéS is Született. atrrelyek mindegyikével a lakosság nehéz helyzetén próbál segíteni'

} l{úsági feladatok keretén belü1 továbbra is biztosítani kívtíLnj a a Bursa }lungarica öSztöndíj pályázaÍi
lehetőséget a fe1sőoktatásban tanuló bihamagybajomi gyennekek szálnáta.

P Ezentul is váirrk a kérelrneket a fiatal házasok e|ső lakáshozjutási támogatására.

> 2016. évben egészségügyi szű rővizsgálatokra 3 millió Ft-ot ktilönített el a Képviselő-testület. EZ

magában foglalj a a tÍidőszűrés' valaÍnint egyéb szÍirések, megszervezését' lebonyolítását is. Ezekről a

vizsgálatokról későbbiekben tájékoztatjuk a Tisáe1t lakosságot'

} Az onkormányzat intézményeiben étkező és fizetésre kÖtelezett gyermekek. tanulók térítési díj át ez

évben ís átvállalja az onkormányzat. bolcsődés kor1ó1 8. osztályig bezárólag.

> 2016. évben ís támogatjuk civil szervezeteinket, a pií{yazati kiírást későbbiekben tesszük kozre'

Apriiisban rndul a kozbeszerzése az adósságkonszolidácíóban nem részesült teleptilésként eln-vert pályázati

fonás (44 mi11ió Ft) fellraszrralásának, melyet - mint ahogy mar korábban is tájékoztanuk ÖnÖket - a

kÓztemető tavaÍa]oző épii1etének felújításara, valamint a Zrln1,i és a Gyalogér utcákon tÖrténő útépitésIe

fogunk fordítani.

A Képviselő-testlilet döntött anól' hogy a szenn1vízbenrhrízás beÍ'ejeződését követően megkezdjük a

be1terü1eti út1aink javítását. A dÖntéS értelrnében a ftildutak járhatóvá tételével kezdjük' melvnek fedezetéül

a 2016. évi kommuná{is adót (kb' 2,6 rni11ió Ft) használjuk fel.

Önkornlány:ahnk a 2016. év elején megielent pál1lá:ati lehetőségek kÖ:ül a; alábbi tertileteken kíván
pályá:atot benyúj tani :

,,Telepiilésképet meghatározó épületek külső
rc kon stru kciój a (VP-6- 7.4. I. l- 1 6)

A Kormány célul trizte ki az energia- és erőforrás

hatékonyságának nÖvelését, illetve a társadalmi
felzárkőzás elősegítését. A célok elérése érdekében

Bihamag1'bajom Kozségi Önkorman-vzat a vidéki
térségek településképét meghatározó épületek külső

rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése

keretében a Polgánnesten Hivatal épü1etének

Íélírj ításara nflr.;t be pályfuatot. A fejlesztés célja a
te1epülésképet meghatarozó Polgiírmesteri Hivatal
kiilső homlokzatának felújítása, az épület

víáe1enítése. a salétrornosság megsziintetéSe. A
pilyiuat energiahatékonyság javu1ást célző

fejlesztést is tartalmaz' vagyís a rrreglévő

energiapazarló gázkonvektoros 1lités helyett
kÖzponti jellegű fiítés kerülne kialakításra, i11etve a

világítási rendszer energiatakarékos áta]akítás ara iS

sztikség van a rezsicsökkentés érdekében.

S zoci tílis űkrpszo lgtíItt,tás o k inÍr űstru kt i ltíj dnak
b ővítése' fejleszt és e (To P-4. 2. 1 - 1 5)

A Szociális Alapszolgáltatási KÖZpont épületét

szeretnénk bővíteni ,,L'' alakban kb' 150 m2 nettó

alapterületLi. új épületrésszel a Rákóczi út 17. szám

alatti ingatlanon. A jelenlegi épület csak l db 30-40

fő befogadásara képes étkező helyiséggel
rende1kezik' Ez a helyíség szolgál a Íö funkciójan túl
a foglalkozások helyszínéul, illerue a kÖzÖsségi tér

funkciót (rendezvények megtartása) is ez az egy
helyiség biztosít]a.

A pál1'iázat révén az ii épületrész 40 ft'

szenvedél-vbeteg IéSZére biztosít majd a jogszabályi

előírásokrrak meg|elelő helyiségeket (szeparalható

foglalkoztató és pihenőszoba), valar-nint a

megnÖvekedett dolgozói létszámmal Összhangbarr,

további irodahelyiségek és vizesblokk kia1akítása is

sziikséges az új épületben' Továbbá a pá|yévaÍ

Í^Ítalmaz megújuló energiaforrás hasznosítást'

valamint eszkózbeszerzést is.
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Helyi glfiasúgfejleszÍés _ ílj piuc kí akíÍúsa
(roP 1.1.3.-rs)

A telvezett fejlesztés indokát az adja. hogy a

meglévő piactéÍ nem rendclkezik megfelelő
kiszo1gáló 1étesítményekke1. illetve
kÖZleliedéSbiztonság szempon!ából ís rendkívi']rl

rossz helyen Van. A kozponti eJhelyezkedés okán a

beruhiízás lrelyszírrétil a Rákóczi u' 2-4' szám alatti
ingatlant jelöltúk ki.

Terveink Szerint a lrelyi termclők helvi piacra
jutasának tán]ogatáSa céljából 150 rn2 alapteniletti új

vísárcsamok' kültéri árusítóhel1' és 2 db
üzletlrelyiség kialakítása valósulhat meg eredményes
pá|yÍlat útján. Az új építésú piaccsarrrok az oryosi
rendelő északi oldalahoz fog csatlakozni zát1 soru
beépítéssel. A piacműkÖdtetéshez szúkséges
helyiségek eg-v IésZe a meglévő épületben (1. szrítnú

on'os1 rendelő ós szolgálati lakás) kerül ki a]akíttisra.

másltri része pedig a használaton kívtili szolgálati
lakas helyiségeinek a funkciól'áltásaként' Szrntén az

orvosi rendelő és szolgálati lakás helyiségeiből kerül
kialakításra 2 db iizlethelyiség' A szabadtéri
árusításra az épiiletek keleti oIdalrílr kialakítandó
burko1t tér biztosít 1ehetőséget. mely azokba11 M
időszakokban. amikoÍ nincs piac, egyéb
rendezvények helyszínéül is szolgálhat. Az egységes
települéSképi meg|elenés érdekében a meglévő
épületen is sziikségszerű a héjzaÍ cseréje' illetve az
ílj épulettel hannonizá1ó homlokzatok kialakítáSa-

Az orvosi rendelőt egy másik pályazat keretéberr
szeretnénk a Kossuth uÍ 3lC. szám alatti ingatlarua
áttelepítc . de addig iS a Zavafialan renclelós

biztositott. lrrsz a liét épületegység bejáratai nen eg1'

köZÖS tel1iletfe nyílnak. A parkolás kialakítható a
Várkert utcai parkoló bővítésével-

E gésa é gügyÍ alop elltíttis Ínfrastruktu rdlís

fejles1ése (To P-4. 1. 1 - l 5)

A berulrázás a szolgáltat.isok inÍ}astrukturálls
feltételeinek korszenísítését. a llozzáféres
egyenlőtlenséeeinek rnérséklését célozza. különÖs
tekintettel az a1ább| célcsoportoliÍa: várandósok.
rrők, gyerekek és fiatalkoruak, fogyatékkal élők és

idősek.

Terveink szerint a két házi orYosi körzet, a

fogorvosi ellátás' a védőnői szolgálat és az iskola-
egészségüg-vi ellátás eg.v helyen kerülne
központosításra, a II. számÍr hazi or'vosi rendelő
bcívítésével' a szolsálati lakás átalakításával_ az
udvaron parkoló kialakításával. A bőVített
épületrészben kerülne kialakításra a két lrazi orwosi
rendelő és egy köZÓs varóterem, a meglévő orvosí
rendelő és használaton kívü1i szo1gálati lakrís
átalakítasa után a fogorvosi ellátáS és a védonői
szolgálat. az iskola-egészségtigyi e1látás számara
biztosít helyiségeket. Az udvaron átalakításra
kertilne az épület akadályrnentes megkozelítéSe is.

A szabadtéri túzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak. A kírok akkor előzhetőek meg a
legkÓnnyebben' ha tisztában vag1unk a biztonságos szabadtéri trizgvújtás és

tűzmegelozés alapvető szabályaival'

Belterülefi égetésre vonatkozó előíl'ások:
Az országos Ttizr'édelrrri Szabiiyzat 225'$ (l) bekezdése értelmében tilos
belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha aá más jogszabá'ly. így

' külÓnosen a hel1.i Ónkormányzati rendelet megengedi'

' Biharnag-vbajom KöZség onkormrín1zatanak Képviselőtestiilete 2007 clecembcr
1. napj an rendeletet alkotott a lre11i kömvezet r'édelrrrérői, a kÖZterÍiletek éS az
ilrgatlanok rendjéről, a teleplilós tisztaságáról' rnely szerint Biharnagybajorl

belteÍületón a rendeletben előírt szabrilyok betaÍtása mellett el lehet ógctni a kerti hulladékot.

A rendelet 20.$-a taÍIalmazza az avar és kerti ]rulladék ógetésével liapcsolatos előirásokat.
Fent említett.j o gszabál yoi< al apj án a tűZg)'lrjtás szabályai :
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. aZ ingatlanon keletkező avart éS kerti hulladékot csak szélcsendes időben szabad elégetni

. az égetéS során a lakó- és egyéb építményektől, valamint a Szomszédos ingatlanon található

éptiletektől' továbbá egyéb tűzveszélyes és gyúlékony anyagoktól a lehető legnagyobb

vedőtár olságot kel] tcrlatt r

. az ingatlan tulajdonosa' keze1ője, bérlője az égetés sorárr kÓteJes gondoskodni a szükséges tűzoltási

feltételekrő1. esZkozokől (oltóvíz, homok stb.)

. nagyobb mennyiségű avar és ker1i hulladék égetésekor a szomszédokat tájékoztatni kÖteles az égetés

várható időpontjáról
. a lakó- és egyéb ingat1anon csak ajól éghető anyagok és hulladékok égetéSe megengedett

. az dyaÍt' kerti hulladékot csak sz&az' ál1apotban szabad meggfir.1tani

. az égetés végén meg ke1l győződni anól, hogy az égetés során keletkezett hiz elhamvadt, és

gondoskodni kell annak belocso1ásaról vagy vékony Íbldrétegge1 tÖrténő lefedéséről

. az égés Soran a tiíZgyújtás helyét nem szabad felügyelet nélkiilhagyni
o rnirrdig csak akkora tiizet gyújtsunlg amekkorát folyarnatosan felügyelettint alatt tudunk taÍtani

. tájókozódjunk a várható időj árrísró1, mert a szél kedvez a tűZ gyors to\'ábbterjedésének

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és tűZön tÖrténő sütéS-főZés a tríz állandó felügyelete mellett'

MindannyÍunk érdekében kéren ()nöket, hogy nfenti szabtilyokat szigorúan taltsók be!

Kütterületi égetésre vonatkozó előírások

2015. március 5-én hatályba lépett az országos Tűzvédelmi SzabáIyzatrol szóló 54l2074.(.Xn'5.) BM
rendelet. mely itj rendelkezéseket tartah11az a szabadtéi tíizg1'u1tasra' különöserr az irányított égetés

engedélyezésének szaba1yaira vonatkozóan.

E'zen naptó1 a külteruleti (tarló, 1ábon álló nÖvényzet. avar és egyéb növényi hulladék) égetést

engedé1yeáetni kell a területileg illetékes Ptispokladányi KataszfóÍ'avédelmi Kirendeltséggel, az alábbiak

szerint:

. 10 ha alatti foldterületre lehet engedél}'t kémi

. legalább a teíVezett égetés előtt I0 nappa1

. a kérelemre 3000 Ft illetékbélyeget kell ragasztani

o a Katasztrófavédelmi Kirendeltség a kérelemre határozatot ad ki, mely engedély más jogszabályban

előír1 hatósági engedély beszerzése aló| nem mentesíti a kéreimezőt

Felhívom a figye|met' hogy a Katasztrófavódelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a zártkertekre a

kiilterületi égetés szabályait kell alkalmazni!

'4. fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szenben a kirendeltség a ttDvédelmi hatósági

fe1adatokat ellátó szervezetekről, a túzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kÖtelező élet_ és

balesetbiztoSításáI ől sző\ó 259l2Oll. (XII. 7') Korm. rendelet l ' melléklete szerint .,s:abadtéri égetés során

az alkalonls:eríí tű:ves:éfues tevékenységre és a: irán},ítolt égetésre vonatkozó tű:védelmi előírások be nenl

Íartása" alapjt|r 20 '000 
_ 400.000_ Ft_ig terjedő tűzvédelmi bírságot szatrhat ki. Továbba amenrryiben,,a

termőföld véclelméről szóló törvénvben e]őírt has:nosításí, vagy mellékhasznosítLisi kötelezettség

elmttlas:tásával a tíí:eseÍek megelő:éséről nem gondoskodik", ugy az érintett 40-200 ezer forintig terjedő

bírsággal sújtható.

A szabadtéri égetéssel kapcsolatos bővebb tájékoztatás' felvilígosítás kérés'

a Püspiikladányi Katasztrófavédelmi Kirende|tségtől ('l150 PüspökIadány' Kossuth u' l0')
a 06-54-45l-555 telefonszámon kérhető.
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MÉHÉSZETI FELHÍvÁsl
A méhészkedést GnéhtartáS| minden év lebruár végéig. az újonnan
kezdett méhéSz](edéSt pedig e tevéken1-ség megkezdésétól számított nvolc
napon belill kell bejelenteni a méhek taftási lrelye szerint i11etékes
települési onkormanyzathoz' ahol a méhéSzt nyilvantartásba veszk és e
nyilVántartást folyatnatosan vezetik.

tertileten van, a méhész kÖte]es a méhek taÍtáSi helyén nevét. lakcítnét, telefbnszálrnát. a tartási
nréhcsaládolr szánrát egy legalább 40x30 cm nagyságír táblán.jól láthatóan feltüntetni !

A méhész köteles a méhek tavaszi tisztuló kirepülése és a betelelés kÖzÖtti időszakban a méhcsaládjait
legalább három hetenként méhegészségügyi szempontból e1lenőrizni, s ennek során mind a kife.jlett
méheken, mind a Íjasítás teljes terjedelmén valamint a kaptárhttlladékon ter1őző betegség ttineteit, illetve
élőskodők jelenlétét keresni. A vizsgálatnak ki kell terjedni a varroa-atka jelenlétére, illetve az atkák
SZÍímának villtoZásaIa.

Bejelentési kÖtelezettség alá taÍtoző betegségre utaló jelek. i1lewe bizony'talan jellegíi elváltozások észlelése
esetén a méhész haladéktalanrrl kötelesen értesíteni erről a méhegészségr.igyi felelőst vagy a hatósági
állatorvost' Varroa-atkák felszaporodása esetén kÖteles a rendeletben foglaltak szerinti gyógy'kezelést
végrehajtani.

A méhészettel kapcsolatos kérdésekben ifj. Dobos Sándor mezőőrt,
méhegészségügyi felelőst kereshetik a 06_30-6]t9-9099-es telefonszámon.

T_iJÉKoZTATÓ .,r. nrnlnN.qGYBAJoM SÁRRÉTUDvARI SZENNYvÍZKEZELÉSE CÍNIÚ
PÁLYÁZAT AKTUÁLIS HELYZETÉRoL

Előreláthatólag 2016' május 30-an telik le a szerrnyviáelepre előírt 6 hónapos próbaüZem' Ha addig nem
tÖrténik az eredményes átadiíst érdernben befolyásoló esemén.v, akkor az ezt\eziÚó miiszaki átadás-átvétellel
fog lezárulni a beruházás kivitelezési szakasza. A hríLlózat _ lévén arnak csak egy hónapos próbaideje volt _
már átadasra került a tÍ1rsulá€ részére. a szakfelügyeletét a leendő üzemeltető (TRV Zrt.) látja el.
Amtnt azt a bajomi és udvari lakosok is tapasztallrattiik a kivitelező még nem vonult le tel.1es mértékben a
munkaterületrőI, a gararrciális időszakban folyamatosan végzí a felmerült hibák javítását. Ezúton is kérÍink
rnindenkit, hogy akinek ebből adódóan problémája, kérdése van. keresse hivatalunkat' hogy jelemi tudjruk
a kívitelező feló, illetvc a jó idő bekÖszÖntét kÖvetően biztatok mindentrt, aki még nem kötött rá a há\őzatra
és kötelcző neki. hogy tegven eleget kötelezettségének'

Ezúton is Szeretnén] megköSzÓnni a szenn1vízbenthazás megvalósítása során tanúsított tiirelmüket és
megéfiésiiket'

lmre_Erdős Szilvia
Szitó Sándor

TISZTELT BIHARNAGYBAJONIIAK:
A külterületek rendjériil szóló Önkormányzati rendelet megalkotását válialta fel a TelepülésÍ'ejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság' Kérem a lakostá,rsakat. anrernyiben bannilyen ötlettik' javaslatuk van ezzel
kapcsola1barr' keressenek meg személyesen vagy telefonon| ( 30/535-898l )

Dobos Sándor bizottsási elnok

Figyelem!
Efiesí! iik a lakosságot. hogy az I. számú orvosi rendelő telefonszáma megvűltozrltt'

A 472-007 -es szám továbbra nem üZemel, ezentul

Dr. Kulcsár Lajos Mihály a

06/20-9 5 2-3 2- l 0_es mobilszámon érhető el'

Összefüggő
helyen lévő
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trm[ékezffink"""

Emlékeziint, méghozzá Furku Atbenné Ági nénire. akinek sorsa 1968-

ban ÍbrÍ egybe Bajornnal' arnikor a várrcsodi sziiletésű védőnő

f'alunkbarr kezdte meg palyaflltását. 3ó évi mrrnkássága alatt rengeteg

bajorni gyermek és anyuka egészségéról gondoskodott tiszta szívvel. és a

rá mindig jellenző -1ó kedwel' Az egészségügyben szerzett magas fokú

szakmai ismereteit, tapasztalatait 1999-től intézményvezetőként

kamatoztatta települéSüntön. Munkáj a e1ismeréséül 1982-ben. és 1987_

ben az Egészségiigyi lvtinisztefiől kiváló dolgozó kituntetéSt kapott. S jól

mutatja, hog'v mcnnyl ter:Lni vágyás lakozott benne az. hogy a rnunka és a

család mellett még volt energiája önkéntességre. Már 1'1 éves korától

vorÖskeresztes aktivista volt. 1999-ben a voröskereszt országos

vezetősége munkája elismeréséiil, a vÓrÖSkereszt legnragasabb

kitüntetését' ararry fokozatú emléI<érmet adományozott neki.

A lalu sorsálrak irriLrryításából is részt vallalt - harom ciklusban - , összesen 12 évig volt kópviselő, mely idő

a1att a Népjóléti Bizottság elnÖki tisztét iS betÓ1tÖtte'

Tetteit_ legyen szó munkáról Vagy Önké[tességről. mindig is az Ónzetlenség, a tenni akarás. az emberek

segítése vezére1te' 2006-ban a Szociális Minisztertől önzetlenségi-díj at kapott, valamint 2008-ban

Bthanlag1üajom Kozség Örrkonrr ány-zata a település javát szolgáló kimagasló kÖzéleti és egészségtigyi

tevékenységéórt. Bihamagybajomélt Emlékérmet és oklevelet adományozott részére.

2004-ben vonult nyugdíjba' de nyugdíjaskérrt se a pihenést választotta' Ne]n tudott meglenni a közösségi é1et

nélktil' Ezért is lépett be a nyugdíj asklubba, melwek vezető.1e is lett' S a tole megszokott módon ezt a tisztét

is mérhetetlen energiával. jólredwel végezte' Rengeteg programot. utazást szervezett' s a n1ugdíjas

tánccsopofiba is belépett. S rnindemcllctt a véradás szervezését is szívtigyének teklntctte, eZéfi ezt a

tevékenységet is foli'tatta n1ugdíjas évei alatt is'

Mit is lehetne máSt mondani erre a gazdag és eredményes életaltra' mint hogy kÖszÓnjük' KöSZönJük azt a

sok rnun]iát és ldőt' amit Blhamag1'bajorn lakosaira áldozott-

Hatalmas veszteség' amit most átélÚnk. Talan még nem is tudjuk mekkora. Azt azonban mindairnyian

tucljuk, hogy mi mrndent kaptunk rni, akik ismefiük őt, mi rníndent nyert ve1e ez a falu. melyrrek kiemell<edő

polgára volt'
(Elhangzott 20l 6. február l2-én Szitó Sándor búcsúztató beszédében)

S em1ékezzunk Ági nénirc legkedvesebb versével:

JózseÍ AttÍlű: Mt hul
Már egy hete csak a mamára Csak melrt és teregetett némari'

golidolok mindig, meg-megállva. nem szidott' nem is nézett énrám

Nyikorgó kosárral Ólében, s a ruhá'k fén1''esen' suhogva'

melrt a padlásra. merrt serényen' keringtek. szálltak a magosba'

Én még őszinte ember voltam,

ordítottarn. toporzéko Itarrr'

Hagyja a dagadt ruhát másra.

Engem vlgyen lol a padlásra.

Nem nyafognék' de most nrár késő'
most ]átom, milyen óriás ri -

sziirke haja lebben az égen.

kékítőt old az ég vizében.
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''Edes barátaim, ol1'an ez éppen,

n1int a7. az cnbcr ottan a mcsóbcn'

Az elet eg1.'szer csak őrája gondolt.

nri meg tneséini kezdtiink ró1a: ''Hol volt..''',
najd rázuhant a mázsás. szÖm1'íí merur-vboIt.

s rli ezt rneséljük róla sín'a: ''Nem\'olt''' ''[... ]

Nem kelti Íbl se köm-v. se szó. se Vegvszer.

Hol volt. lrol nenl volt a világon egyszer''' EGY EIV_ÍBER!

( Kosao]án),i D' :Halo1ti beszéd- rész]et)

l954-ben szliletett Láposi G1'ula és a tájdalmasan fiatalon elhuny
Só11,'om Julianra klsebbik gyenleJ<ekent Edesapja rnásodr]< felesége.

Gali Jolán sajátj aként szcrettc, ígY óvó. meleg, gondoskodó családban

nőhetett Íbl' Alap- és kÖzépíoku tanulrnányait Bihamag,v'bajomban,

Debrecenben, Kisvardán végezte' Miskolcon pedig jogi diplomát
szerzett. Habar Debrecenben látta meg a napvilágot, mindig is
Bihamag-vbajorn volt szátnára az lgazi otthorr' A sors ugyan sokÍ'elé elszólította _ dolgozott többek kÖzött

Tuzséron, Bakonszegen, Debrecenben, Nyiregyházán' Zihonyban. Nagyrábén és BesenyődÖn is , igazán

eg1' pillanatra sem fudott elszakadrri Szeretett faluj ától. A település mellett családja volt szánrára a minden;

Íélesége. Marika" valamint gyermeke <: Vrktória és Péter.

A tanítás szerelntese volt. Nagy btiszkeséggel toltÖtte el' ha átadhatta tudását a tlataloknak- Sok SZóp kozös

emlék liizte tanítványarhoz. Feltétel nélkül Íbgadott el minden embert. és segitett a hozzá tbrdulókon.

Amikor 2-1 éwe] ezelcitt rnegalakult a Biharnas.vbiqomból Elszármazottak Baráti Krjre. számarr eg] percig

sem volt kérdéses' hog}' ott a helye az Egyesületben. Aktivilását. hozzáértését lramar mesisnerte aZ

Egyesület tagsága is. íg1' ncnr volt viiratlan. hogy 10 évvel ezeliitt megr'á1asZtottuk Szervezetiink titkárának.

Ebben a murrkalrorben g1'akorlatilag Ó végzett mitrclen olyan operatív Íirlaclatot. amel}' az eg.vestilet életében
jelerrtkezett' Nliridezt' an1'agi szo1gá1tatás néllail" társadalmi murkában.
Kapcso1attartó volt a kiilönböző lratóságokJ<irl. hivatalold<al. rntézrnén1'elrkel. és lelkesen szen''ezte aZ

évenkónti tagg,vűleseket. aZ elszámazoftali találkozóit' Eg}'iittmitkÖdést alakított ki a telepiilés civii
Szervezeteivel, kezdernényezésére an1'agilag is tátnogattuk ezen szeÍ\''ezetek n1ul]kí]ját'

Vlun1rajarrak kiteljesiilését jelentette^ amikor aktív közrcműkÓtÍésével' az E5'esúlet berrrlrázásábirrr közpark
va1ósrr1t meg Bihamagybaiomban' Ezzel, szenrél1, szerint Slmdor ís beírta nevét szülőlaluja történeltnébe'

Számtalan Ótlete' javaslata Voit a kÖVetliező évek Eg-veslileti munliáját illetően is' L'zek megl'aiósításában

sJ-inoc- rnar ncrn lrrd rcszl vcirni.

Szánrml'ra nelrezen pótollrató. nag-v tiÍt hagyott maga Útán várat1an. mindenkit megrázó halálával'

}Er" }Lűposű Sűndox emLőkére

Darabos .lános
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Tanűlkozűsak ]I"
100 éVe tortént. . .

1960 eleién cirill betírs levelet hozott a postás, meIt nem tudta kinek kézbesítse' Feleségemmel kioivasva a
címzettet láttuk, hogy Fajldesi MaIgitnak Qréhai Somog1'i Józsefiró) szól' Mivel mindannyiarr ismerliik a
beszédes természetíi Margit nénit' a postást megkértÍ-ik' mondja meg neki, levelet kapott a SzovjehrnióbóI,
jÖjjon el hozzánk,lrogy leÍbrdíthassuk neki. Margit néni még aznap eljött hísz aludni Sem tudott volna az
izgalomtól _' hogy ki írhatott neki Muszkafoldről'

A feladó FÖldesi l(aroly volt' de ciÍill betűlckel írva!

Amrkor a feleségem lefordította neki a levelet' nem tudott szóhoz jutni a csodálkozástól, ÖrÓmtől.
meglepeLestöl. hltetlenkedestől'

Elmondta' igaz, hog.v neki volt egy Karoly nevii testvére' de ő orosz foldön meghalt az I' világháboruban.
Ve]e volt az unokatestvóre, és ő rnondta el' hogy elesett. Hazahozta a fényképeket és a leveleket' arniket
küldtek neki Magyarországról- Elsiratták a többi elesettel eg]rütt. A nevét is beler'ésették az I. világháboru
hőseinek emléket ál1ító szobor talpazatába. A név ma is ott állI

A levólben az a kérés is le volt írva. hogy küIdjenek neki, ós feleségének egy hivatalos rneghívó levelet, ami
igazolja' hogy maj dani itt tartóZkodásuk ideje alatt a testvérek gondoskodnak ellátásukról'

Karol-v bácsi kozel 50 év utan hazavágyott szÍilőÍöldjérel

Margit néni intézkedett.

1961 decembere volt, amikor a magyaÍ nyelvet már aIig-alig beszélő 70
éven felüli Kmoly bácsi orosz feleségével, Elenáva] Novoszibirszkből
rr-regérkezett Bihamagybajomba. Az orosz nyelv ismeretének hiánya miatt
nálunk fo11t a családi beszé1getés. A feleségem volt a tolmács a testvérek
és a sógomők kÖzÓtt.

Károl"v bácsi elmesélte az akltor 50 éu/el azelőtt torténteket:

.'orosz fÓldÖn ütkozetbe mentünk. Engem egy kozák karddal úgy
mellbevágott' lrogy elszédtiltem. elájultam' elestem. A koziikot golyó érte'
ő meg is halt. Amrkor magamhoz téÍtem' gyÖnyöni csillagos éjszaka volt
felettem. A sebem 'nagyon 

fájt. Nagyon hideg volt' A fajdalomtól nem
tudtam mozogni. Ujra elájultam. Reggel megint magamhoz téficm. A
mezőn a halottak' sebesültek kozÖtt 1Öbb asszon\'t pillantottam rneg.
Láttam' hogy a ha]ottakról cibálják le a ruhát, csizmát' Megint elájultam.
Arra eszméltem, hogy valaki a lábamról kezdi húzni a csizmát' A

mozgatás lrövetkeztébeir megint nagyon SaJgott mlnden rószem. A fáJdalomtól ismét e]ájultam- Am]kor
elkezdtem ocsúdni, kellemes meleget éreztem. Nem tudtam, hol vagyok' Egy Íaházban ébredtem. Nem
sokkal később két nő kÖZeledett félém és elkezdték levenni rólam a szakadt kabátot. inget. Vlellkasomat
me\eg vizzel mosták le. A kellemes élmények hatására el is szundítottam' amíg a nők a sebemet kezelték és
mosdattak, tisztáltak. Pedig nagyon Fájt a sériiJés I Arra ébredtem megint. hogy kót nő állt az ágyamnál és
éreztetn, hogy még mtndig a sebemmel foglalkoznak. Négy nagy levelet tettek rálrr, nrajd bekÖtöztek és
nragamra hag1tak' A jó rlelegben, meg a szenvedéstől és a fáradtságtól ismét álomba szenderültetn'

Nagy szomjúságra ébredtem fel.

De hogy kérjek vizet? Kezemet pohár alakura formáltam. és számhoz emeltem' mintha innék' Az asszonyok
megértették és megitattak'''

t{ocoszi|irsz[,6en
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Elena rs elmesélte találkoZásuk torténetét:

.'Reggel kimentem a Szomszédasszonnyal a csata helyszínére. hátha van ott valami!? Már többen is kint
voltak' vetkoztették a holtakat' Csizmájukat hÍrzták le_ ruhájukat szedték le' Mi is hozzáláttrurk a
szomszédasszonnyal. Amikor az eg1'ik katona csizmáját le akar1uli hűnt| az megmozddt. és Í'eln1'.ögÖtt-
Megclöbbenttink: él' csali megsebestllt] Jóképű katona voltI Feltettük a taligára és hazavittiik' ottlron
levetliőZtettük, ág)'ba fektettiik. Látlt {' hog!' a mellkasa elől csupa vér' Tanakodfunk, mit teg}.tink| A
szomszédasszony tanácsára langyos vízzel lemostam a sebét' mig ő gyógyfi:rvekért ment. A gYógyftlveket
megmosva a sebet betakarnúl vclc, majd a Saját mgével bekÖtÖzttik' A fórfi elaludt a jó meleg szobában.

Légzósc cgvenletessé Vált' Ekl<or mar kezdtürrli rcnónykedni, hogv életben marad'

Telt az idő' eg\'re erősÖdÓtt' I\lrvcl volt egy kecském' kecskctejjel tápláltam' Később hajában sült krumpllval
etettem' aztán a saját ftiáömből iS evett' Lassan Íblerősodött. Két lrónap míúva már felkelt az ágyból, és
segítség néllctil tudott jámi' Nagvon orÚltem nekiI

És egy este odaÍékÍidtem mellé... Nlegtetszett a jóképű flerfl ! Azóta is eg},Litt vagvuk!
Sokáis titkolni kellett. KaroIy ottlétét, mefi akkoriban kemény időket éltünk, nem vo|t szabad hadifogl1'ot
ístápolni, rejtegetni! Allandó rettegésben éltem! I{a nregtudta voJaa a hatóság. komoly btintetéSt kaptam
Volnal Levelet sem küldhettúnl(. meÍt akkor kifudódik a titok!

Hát így találtunk egvmásra!

I(itavaszodott' Én a kolhozban dolgoztam. ahor'á elkísért és segítetL nekem. Felajrínlotta aZ elnöknek a
segítségét' hogy hatékonyabb legyen .a munkánk, több leg1.en a tennés. o otthon is rnezclgaz<lasággal
foglalkozott és volt gyakorlata benr-re. Altala került bevezetésre a kolhozbarr a vetésÍbrgó. amit nálrrnk akkor
nrég nem is ismertek. A tennéseredményck igenjól alakultak' ezért beválasztották a vezetősógbe' Már alrkor
jól beszélt oroszul is. I{ésőbb a háboru uÍán megválasztottrik kolhozelnÓknek is' Ezért kaptuk meg kivételes
jutalomként. hogy ktilfoldre jÖhetttink. s akkor úgy dÓntotliink. hogv rneglátogatiuk K{iÍoly testvéIét'
rokonait."

Mivel az ernlékmű a lrázunk előtt volt. Margit néní azt javasolta. hog1.nézzÍik meg a nevét rajta! Károly
bácsi fc1ct hajÍotÍ az 1' Világháborus errrlókműnól. ahol az ő neve is szerepelt a lrósi halottak kÖzÖtt' A
meghatottságtó1 be1érrl< szorult Íészültséget Kriroly bácsi oldotta fel' amikor azt mondta: '.Hát idefigyeljetek!
Mutassatok még nekem o1yan embert' aki a saját Sirfeliratát halála óta eruryi idő után jÖtt aÍ elolvasni|''

'l'Öbb hónapos itt tartózkodásult alatt felkeresték a testvéreí
Dávodon élő csa1ádjait ís' 50 éve magyar beszédet rrern
hallva' egyre inkább jÖttek elő anyanyelvének kifejezései'
Szeme csillogásából' és egy-egy kÓnn.vcsepp
elmorzsolgatásából látni lehetett testvérei és sziilő1'oldje
iranti Íé1tÖrő érzéseit!

A 70_es évek elején az idős Károly bácsi Novoszibirszkben
hun1,t el. a N1ugat-szibériai alfÖIcl déli részén' a susogó
nyírfak a1att alussza örok álmát. Fclesége elkuldtc a
családnak a ferje sirjrlról készült fényképet'

A két család ktizÖtt ezutiín megszűnt a kapcsolat.

Még ma iS Végtelen ÖÍömÖmre szolgál' hogy |eleségem- Abrahárn Járrosrré (Nyerrrcsok Anna) orosz
n.veh,tanár Segítségével és az én kÖzrer-nűkÖdéselnmel' ha rÖvid időre is' de újra eg1rmásra találtak a rég nerrr
látott testv'éIek, S a szívekbe elrnondhatatlan érzés koltözott. amiből més sokáig épitkezett a családok ]elke.

Ma is élő bajorni rokonaik: Dudás .Iózsef és László' Kolozsi Lajos' Anikó és Dóra a Sonrogyi és a FÖldesi
Iokonok' valamint a Székesfehérvaron' Dávodon é1ő elszármazottak.

Abrahám János
nvugdíj as tanár

(Debrecen)
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Egy szőzadÍordaÍlőn éilt nlarasztgazdau
akű majd negyed évszózadig szotgű[ta a fata

közösségét
,,K'er{ve.s gyermcl<gitn e É'!n1vct azért írtam' fiog1 firLs:nát ,''ed[. )4: ír{őned g1,ttrs

,ú[tozó|grysága inr{ítsol tlenn.etefet serétl1' g1or; munF11ra' 7{og1 anít md'negteÍíets:,

ne lia[[as:t[ Íío[napra, nert a majt{ neg nem. c.sináQa a te [llfgoí solia. "K'e[pes a1'átnÍia,

fia c F'örya íio::át[ Égrn[, lia aéglg oknsot' a[t riss:a a ga:t{ájánaF, mert iga: jós:ága,

s már cg1 régi66 nap[ó6ó[ íttan á[ta[, amit mcg{i'e:[tem még 1896'6an"

E tlondatokka] kezdi naplóját Á' Sól1''om Sándor dédapám, aki 120 éi'r'el ezelőtt

dÖntÓtt úgy. hogv az utókor okr"tlására papirra \'eti gondolatait. tapasztalatait. a falu-

kÖzösség, az ország és a nag]világ jcles eser-nénveit a huszadik század eLső

ér.tizedetben majd lél évszázadon kereSZtül

Dédapánl földrrriives. paraszt család gvermekeként l868-han Sztiletett

községtinkben, akkori nevén Nagy Bajomban. Sztilei Sólr'om Sándor nér're

keresztelfék' A család a thlubarr uz Á' .-lonelet l'lpta. atnc 1 .rz '.árr'a" roviditóSe

r olt. A bat osztáL-v elvégzése u1án ő rltaga is Í'oldrnűr'elő ember len. nlir e1 szlrleinek

netrr volt lehetősége gl'emlekeit iskoláZtatrli 1892_ben nőSült. Ítieségril Vette a ta]ube]i Vass Erzsébetet. akitő1 l2
gyermeke Sziiletett. áln közttltik cSak kilencen élték rneg ir felnőtl koft' KÖZtúk az én nag]'apátl: Sóli'on G-'-ula. aki

l90ó-ban látta Lleg a napvilágot'

Dédnagyapárn szivér-r viselte a fa1u' és az eg'.\.hítz ú$/eit' ig]' a f'oldrnűvelés nrellett tobb n-rir-rt ]0 ér en át volt a kÖzség

e)oljáróságának tagla. aZ állarni ariók pénztárnoka' Lelkjismeretesen ellátta kÓZosSógi feladatajt amc1lctt. lrogy

folvtatta szii]ei rr-rrrrrliáját' gazdálkodon' amig csak birt. óS SzakítoLt időt arra is, hog.v megÍigr'eJéseit lejegvezze

nap1ójába. Vál|alt leladatábó] adódóan é\'ente tÓbbszÓÍ utazott Nagv\'áradra. 1g1' rnódjában á1Jt a Nagyváradi

Levéltarban kutakodlli a régnrúit idők ernlékei utálr Feljeg"vzéSeit Baio1I tÓrténetével és rré]rárlr' 1-]e\'ezetesebb év

eseményeivel kezdte az idős en'rberek r'isszaen ékezései és a Levéltár adataibó] merítve' Az első naplÓját 189ó-ban

t-tyitotta. az utolsó bejegyzes 1942-bő1 r'aló' s ez idő alart szinte napról-napra pontosan 1ejegyeae. nli]r'en munkát

tudtak elvégezni' lllilven volt az idő. milyen r'olt a ternrés. és rnl1'en ne\'ezetcs eseménvek tortóntek családja. a talu

kÖZossége. az orszag és a nagyvilág életeben' Naplójából végig kÓ\'ethetÓ a lalu halálának század eleji tagositása, a

hel],béliek sorsa az első világháborir alatt és után: a besorozások. a hadbar'onrr]tak és az itthon maradottak élete_ a

rekviráiás' a TanácskÓZtársaság esernén'vei és a iI' világháborilt rrregelóző nen']ZetkÖZi események.

,,Íoj,is n.ag1sagú jegeft'fruttotta{ (1911) augu,zlu:'17-én esLe' j szi,ffríRin FjtíÍn[í ttrnés vo[t c[e ez ajég eső Lönpi{e tette. 
'4

1pinatcs múd i joff,iin, e:utótt jti iíőR'iártdÍ" Íianem nag1ott xga[mas iíőFgt éfiin?.4ugul:tus 21 ére 6eFg[[ett ponufni a

tapnzon |esorozott ft4tonáfual1 d:után peíig a népJetfutőÉ1te{ Úaes éftt Fgr$ az orosz fatf,re száttítjá{ őfut

Qa[icziá6a. "

,,(1938.1 lhllen|er e[ején is esős iíő járt. 3-á1 e[idor estlle egle5te('nle7 a csefiefifgf a: ofas: Qifiig1tttúút:ter ós a né Let

Fjihlg1mini:teteÉ- mint döntő 1írós,igoFu e?!"or ítéfteli-líss:a jó [ara6 ruag1ar k[ja l,i[éRet. [''.] efl Ínitíó 100 0(}0

[afu;ssa[ s:aporotott ltazánF'" és 5 én tfé[ cl'őtt l0 órafulr nente?'á[td[ a dlLnáx F(t lle|ien a mag1ar csapatol1 Eg1;fé[ óráig a:
öss:es fiarangoft':ugtaft'a .uisszaFgpas tirömére. 6tín pet[ig liófaacfó Istex tis:tefcL u[t a: öss:es temp[omÍiatt, dóf után 1:e[íg

fiatat Égptáiun('tartott s:ép prétidác:iót. Játos et ang1e{iona 3 rés: 30 urs akp;játt. [.., ] ;4:után a: ors:ág:aszfónáf

tattottaF'e[ő66 afőszo[gdííró úr, aÍután 4 lltl!1) tk:tebtíí [e[ft,js: úr és afiatat t'gpkn úr és Qapp Q1u[a lga:g,;ttó tanító úr'

Az e[noníott g1ujtó iiszóíeF.sokszor {i;nrye|et csa[t a szeneF"6e' Jó tfő to[t.,R9ppant sofal ósszcg1íÍfte(.e:el a léten

mintti11 tgen ai,iníetes napodl,oftd{mert eF,fgr htt xisszaacfi,a egyjó daraú, mag1ar'uároso{és ft9lzségel;"[' . ' ] E':en a líéten

tgen jó iszi í{ő 1árt, fianeln más lipű;n6cn nag1on xgatott tloft minían?'j mert ne1n tuírldttd, fiog1 ne$if,'perczíen ftíljáF''6e

igtioa,rnft mert 55 étes {4lr$ 6eszó[ítjáÉ; r tajt[u luegék'6íít etvitte{sodfoaat és s:e[gret. Im.re ecséruet is 16 tin 6elinta{l,
18 ón LBerefu:as:ra iníítottáft'['ét [óaa[ s:eÉ!rre[.. . "

Dédrragyapám majdnem fé1 évszázad esemén1,eit megorökitő hár'om lrÖrr1_vecské1e családom legnagvobb kincsei közé

taftozik. és nag)'orr sol< aclalélikal szolgál kÓZSégtink 20. SZáZadl tÖrténetének megismer'éséhez 
Víeh Tiborrre

5ó[1onL S,int{or

11363-1941)
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Á Tómasz Szoeiűtűs Áilepszongű[tatűsű lKözpont igényhe vehető
szotgűntatűs aú Bikaxnagyh aj onnh an

o Etkeztetés: Az éti<eÍetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult :

a) minden 65 év feletti személy,

l:) aza65 évet be nem tÖltott személy'
- akinek Össz- szervezeti egészségkrírosodasa az NRSZI{ szakvéleménye szerrnt 40 %-os
- vagy megha1adó mértékí,
- akj áüneneti jelleggel beteg'
- aki súlyos fogyatékos'
- aki pszichiátriai beteg,

- aki szenvedél-vbeteg, VagJr

- hajléktalan.
. Nappali ellátások keretében biáosítja a hajléktalan szemé1yek és elsősorban a saját otthonukban

élő' tizennyolcadik életévtiket betÖltÓtt' egészségi á1lapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentáLlis

támogatásra szoruló. önrnaguk ellátására részben képes személyek részére a Iehetőséget a napkozbeni
tartóZkodásIa, tarsas kapcsolatokla' valamint alapvető higiéniai sziikségleteik kielégítésére, továbbá
igény szerint meg kell szewezni az ellátottak napközbeni étkeztetését (kivéve az idősek nappali
el1átáS ánÍí{ ).

Ezen kívtil a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellittása az Öntevékenységre,

önsegítésre épi1rve az igén1'ek alapjan biztosítja a kulntrális, szabadidős, tájékoztató, képzésí,
stb' ' ' programok lebonyolítását, melyek lehetővé teszik a tiírsadalomba a korábbi köZÖsségekbe tÖrténő

üsszailleszkedést. A programok nyitottak, ez ellátásban nem részesülők részére is hozzáférhetőek.
. Az idősek nappali ellátása térítésmentes (mivel itt nem kell biztosítani étkeztetést), míg a másik két
nappali ellátásnál az éÍkeztetésért (ebédért) kell személyi térítési díj at fizetni, amel1nek ÖSSZege aZ

ellátásban részesiilő j övedelme al apj rin van me gál1 apítva.
. Idősek klubja
o Szenvedél)'betegeknappali intézménye

További igénybe vehető szolgáltatásaink:
o Házi segítségnÉtás o Pszichiátriai betegek kÖzÖsségi ellátáSa
. Jelzőrendszeres házi segítségnyujtás . Szenvedélybetegek kozÖsségi ellátása
o Családsegítés . Gyermekjóléti szolgáltatás
. Támogató Szolgálat o Gyermekek napközbeni ellátása (btllcsőde)
. KÖZosségi ellátások

Elérhetőségeink: 4172' Bihasnagybajom Rakóczi utca l7'
Te1.:54-472-521

Mobil: 06-20-554-1119

E-mai1 : szockozpont@bihamag,r'bajorn. hu

Gazdag Endrénó
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A kitűnő tanuLók száma a félévi értesitések

alapjárr csak 14 fo, mégis az iskolai tanrrlrnányi

átlag rnagasabb, mmt az elmúlt években félévkor
vag-v év végén. Iskolai átlagunk 3'93' amely a

tavaly felévi eredményekhez képest 1,l6 jal'ulást
jelent' Valamennyi osztál1unk átlaga meghaladja
a 3.00_et. sőt nógy osztal.v tanulmá11yi át1aga

haladja meg a 4,00 átlagot. A tanulóink 4l %-a

példás nragatartású. 25%-a pé1dás szorgalmú.

Alsó tagozaton a fő tantárgyak esetében az előző
évek Íélévi eredményéhez képest angolból
mrrtatkozik nénri visszaesés^ a tÖbbi tantárgy

átlaga emelkedett. Idén is az infotmatrka vezet.

Felső tagozaton a Íii tantáÍg}'ak eredményeinél az

e\őz.ő évek féléveihez képest Íijldrajzból'
fizikából- irodalomból. n1elwanból. angolból és

bíológiából jal.ulás Íigyelhető meg'

A tavalyi évben bevezetett Szlgonl és egységes

szabál;,oknak köszÓnlretően.1eientőSen csökkent a

tanulók első óráról való késése. és az ellenőrző is
kevés alkalommal marad otthon. így a

pedagógusok naprakészen tlrdj ak vezetni azt a

szülők táj ékoztatása érdekében'

Úgy gondolom, a gyerekek szociális hátterét

ismerv'e ezek az ereúnén1'ek jónak niondhatók' és

a pedagógusok kitartó nunkájának gy_timölcse'

Megemlé k eiés e k, ünn eps ég e k

Áz e|őz'ő Hírlevél megjelenése óta
december 18-án színvonalas
karácson1'i műsort adtzk a drána
tcgozrtosoh Mile Elek-ne lanar neni. a

két 5' osztály és az énekkar pedig

Darai Már1a tanár néni és Bama
JózseÍ tanár bácsi félkészítésével'

A lélekemelő március
15_et megemlékezést a
két 7' osztály tanulói
mutatták be Mile Elekné
és Volánszki Károly
osztál-YÍő Ökok félkészí -

tésével.
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Eseményeink

Tanrrlóirlk vá'ltozatos programokon. vcrscnyeken,
megmérettetéseken vehettek részt ebben a

félévben is' Szerveztiink brrdapesti krrándulást. a

Szűcs Sándor héten vetélkedőket' levelező

tanulmanyi versen}t, suli diszkót. Katasztrófa-

védelmi és KRESZ versenyre Vittük tanulóinkat.

Csatlakoztunk aZ ,,EgÉtt szaval a nemzet''
programjához.

RésZt vettÍink a Klebelsberg-napon' Az érdeklődő
felsoseink megnezhenék a debreceni AGORÁT'
Beindult iskolankban a,,Bozsik-prograrn".

A szülők tájéltoztatására nyí1t napot' bemutató

órákat tartottunk, sőt meghíltuk a leendő elsősök
Sziileit is ogy-egy bemutató órara.

P e dngógu s o k min ős ítés e

A pedagógrrsok előmeneteli rendszerében sikcrcs
minősítési eljárás után Vigh Tibomé 2016. január

l_jétől mestertanár fokozatba, míg FülÖp László
Istvánné 2017. janttát l-jével pedagógus II'

bkozatba kerül' A 32'612013 ' (VIII. 30.) Korm.
rendeletben meghatiíLrozottak szeriÍt 2022-ig
minden pedagógus esetében le kell lolytahi a

minősitési eljárást, akik valamely szempont

alapján nem mentesülnek ez alól'

E szközfej Ies zt és

Novenrber végén 5 tantefem lett interaktív
táblával felszerelve a TToP 1 .I.1. pályizat
keretében' ebiez kapcsolódóan a felső tagozatofl

bevezettük a szaktantenni rendszert' Márcirrsban a

KLIK jóvoltából 20 új Számítógép kedilt a

számítógép terembe, az ott 1évó hasznalt gépek

pedig tantemrekbe kerultek, ezzel is segítve a
pedagógusok munkáját, a tanúók motivalasát.

Vi gh Tiborné intézmén1vezető

Ezúton szeretném figyelmükbe ajínlani' hogy
az idei jótékonysági rendezvényünket

2016. máj us l4_én tartjuk'
melyre mindenkit szeretettel várunkl

.fl Szíícs Sán{orÁ*ÍKővota fr.űrei

Ifavaszvőtűs a hűkarnagybanonni ővodűhan @z frfrttu@vűeűő jegyéhen
Nagy lelkesedéssel várjuk az ébredő természet megújulását' minden évben az óvodás gyermekekkel' A
20l3/2014-es nevelési évtől megújult nevelési ós pedagógiai struktúrával szerveztink emlékezetes iilmepeket

és napi tevékenységeket óvodás gyermekei-nli számára'

Tehetséggondozási rendszeriin1iet Nagy Jenőné adjunktus á1tal elkészített modellek alapj án épitettiik ki'
Célunk' hogy óvodai nevelőmunkank részévé váljon a tehetséggondozás' mel1nek kÖzéppontjában a
gyermek áll' Feladatunk a gyermekek Íblyamatos megfigyelése az óvodába lépés első pil1anatától kezdve és

a szülők megnyerése a tehetségígéretek támogatásához. Hisszük azt' hogy minden gyermek tehetséges

valamiben. Megteremltik a megfelelő feltételeket' lelretőségeket és eszkÖzÖket biztosítunk a gyermekek

részére, hogy minél tÖbbet tevékenykedjenek. Bátorító neveléssel hozzuk ki a legtÓbbet a gyermekekből. Az
óvodában a tehetségek kibontakoztatásiíhoz öt tehetségmiihel1't alakítottunk i<r: Testikrnesztetikus (Hopp-

Jrrliska, néptánc) tehetségműhely, Nyelvi tehetségműhely (Csodapalota)' Barkács-vizualis tehetségmÍihely

(Alkotlak)' Mozgás tehetségmÍihety 1Mocorgó). Énck tehetségműhely (Nótafa).
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lnnovatív tevéken.vségünk a kéthetes mesefe]do|gozás' mely jó alapot nliÚt az tinnepekre r'aló
Í'elkészüléshez is' Kiemelkedő helyet kap hagvományőrző Pedagógiai Programunltban a nrárcius l5-e és a
Húsvéti ümepkÖr is'

Március 1S-ére való mesemlékezésünk az
életkori sajátosságok figvelernbevételével
tÖrténik. A Sztilőtöldszeretet belső tartalrlának
csiráit iiltetjtil( el a gyernrekek lelkében, bízva
abban' hog-v rlagyarságtudatuk biiszkeséggel
töiti el. nem csak most. llikÖZbel] kis
zászlaikat^ csákóikat. pártáikat készítették,
lrrnem késobb lelrron korukban is.

Verseld<el' mondókával. dalokkal az elkószitett
korlríi .1elmezekkel Va1ó beöltöZéSsel teremtiink
ünnepi hangulatot M ] 8:l8- l849-es
szabadságharc és forradalom áldozatainak
emlékérc. Szerény lámpae1,újtogató ez
részlinkről, me1y, ha netn is vi1álíqa be teljesen

le]ktiket, de fén1.t g1ujt az iinneplő gyermek szemében. amikor magyarságáró1 hall'

Úgy érzem kote1esSégúnk hitet adni gyermekeinknek, hiszen n-ri is megkaptuk gvenrrekként.

Hit _ mindezt. csak ak_lior tudj uk átadni' kÖzvetítenl' ha bennunli is megmaradt és e szerint éltiLnk- S ha
tovább adjuk. akkor az gyÖkeÍet ver a gyennekek szívében.

LIúsvét a keresztén1,ség eg1' r legnagyobb ünnepe' Jézus feltfunadásának' valamint a tar'asz megérkezésének'
a temészet megújulásának ÖrÖmünnepe, legismertebb jelképe a tojás és a locsolkodás' A to_jás a születés. a

tclemtéS. a megíljulás je1képe, a kereszténységben a Íéltamadás szrmbóluma. a viz a Iiissességct. rnegÍrjulást

.jelképezi'
A gyermekekkel tojásfestéssel. locsolóversekkel' a

locsolkodás szokásarnak felclevenítésével készültiLnk az

tirnepre. Ellátogatrrnk olyan családokhoz. akiknél a húsvét
jelképeit, szinbolizaló á11atokat tekinthetjük rneg'

A két hetes projektiinket a locsolók varásával. a lan1,ok

meglocsolásával és toj áskínálgatással ZáÍjtlk'

G],ermeknek. sztilőnek. pedagógusnak boldogság élni az
iinrrep ígéretes légkorében. éreznj a slkert. Íblszabadrrlnr a

nrindennapos gondok alól.

Nagyszerti érzés' rnikor meghitt hangu1atban ünrreplőbe

öltÖZtetjiik a lelktinket. AZ iinnepre való Í-elkésziilés

Ósszeliovácsolja a gyermekeket igazi kÓzÖsségé' amelyben

kitelj esedhetnek.

Nagy Mária óvodar'ezető
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ő s rn nun t ő t raaz o avÁNY rÁlÉ N o z T'4 T l
OSTERMELOVE VALAS FELTETELEI
Az alábbi feltótelek eq)'ide-iű teliesülése sziikséqes aZ ősterme]ől jogálláshoz:

' maganszemé1y'
- ugyanazon temék e1őállításma irán1uló tevékenységre nézve nem egyéni vallalkozó,
- l6. életévét betöltotte,
- saját eazdasággal rendelkczik.
- a személl jÖvedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tÖrvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 6. szzínú
mellékletében felsorolt termékek előállítására irán1uló tevékenységet fol}'tat éS

- őstermelői igazolvannyal rendelkezik, ideéttve az erre a célra létesített nyilvantartásban családi
gazdalkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem
foglalkoztatottként kÖZremiíkodő családtag1át is.

A meghatalmazás típusai:

l.KÖzokiratba foglalt (bíróság, kÓzjegyző által készített)' vagy
2.Te1jes bizonltó erejű mag:í,rrokiratba foglalt. Ez csak akkor fogadható el' ha kezelőorvos igazo11a az

egészségügyi állapotot.

- Óstermeloi jogviszony feltételerhez szükséges, érvényes dokumentumok (p1. tulajdoni lap' floldhaszniíLlati
lap, haszonbérleti szerződés, szívességi Íöldhasználati szerződés)

- Személyazonosság igazolására alkalmas eredeti és énényes okmanyok (szernélyi igazolvány, 1akcím
kártya, adókártya) _ kÓzÖs igazolvány esetén valamennyi érintett családtag személyazonosság igazolására
a1kalmas eredeti és érvényes okmányok

- Használt földteriiletekÍe vonatkozó adatok (Összes hrsz' hasmálati jog, területnagyság, művelési ág)

- Állattartás épilletére vonatkozó adatok (használatijog, alapteriiLlet' ferőhely' állatfaj)

-Termeszteni kívánt éS termesztett kultúrál! fajok (termék neve' termelés volumene' értékesítés mennyisége)

- ÁllattartáS és a feldolgozott állatr termékek adatai (állatfaj, terméknév' merrnyiség)

- Vadon gyűjthető termékek kÖrére vonatkozó adatok és a tulajdonos írásos engedélye

- Meghatalniazás (amennyiben nem személyesen jar el az ügyfél)

- Családi gazdaság esetén, a családi gazdaság nyilvantartásba vételérői szóló hatrírozat

Az ügyintézésre 8 napos hatándő áll a falugazdászok rendelkezésére, azonban a szükséges leltételek
lennállása esetén az Íigyintézés azorrnali.

Nemzeti Agriirgazdasági Kamara
H ajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

Bácsó Balazs
fahgazdász

I IGAZOLVANY KIVALTASA A LAKHELY SZERINTI FALUGAZD
KEZDEMENYEZIIETO SZEMEL\'ESEN VAGY IV{EGHÁTAINIAZOTT UTJAN.

I IGAZOLVANNYAL KAPCSOLATOS UG
DOKUMENTUMOKRA ES ADATOKRA VAN SZI]KSEG:
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Civib{apőÚár,
Á BúÍkarmagyhajomí' Népdankör 2affi" évd nnankűja

Az elmírlt évben /20 l5-berV ís mozgalmas évről számolhatok be. Már az év elejét, februar elsejét

Farsangolással kezdttik S árrétudvarib an a Dalos klrrb meglrívására.

Áprilisban a telepiilés SzennyvíZberúázásának az a1apcsőletételen szinesítettük a Iendezvén}t'

l,lá.;usta.' Abasiron Katonadal Í-esztiválon szerepelttink, ahol az ország minden részéből jelentek meg

dalosok. Nagyon hangulatos napot to]tÖtttink itt'

Szintén majusban Nágyrábén. a Sarréti téka rrregnyitój ara hívtak rneg beirnünket' ahol sánéti népdalokat

énekeltiink.
Júnirrsban Sánétudvariban Népzenei találkozót rendeztek, ahol talalkozhattunk a kÖmyék népdalosaival,

egyútteseivel'
SZrntén júniusban a Ftizesgyarmati napokon, városi rendezvényen szerepelttink'

Júliusban a településünkÖn, a Falunapi rendezl'ényen Betyárdal talalkozót szeweztÚnk. ahova a komyék

népdalosait hí\tuk meg, és egy ebéddel látluk vendégül. Nííisorainkkal színesítetttik a falunapi programokat,

és 60 ftj étkezését biztositottuk. Erre az alkalomra elkészítettük aZ új kÓtőnket, amelyet büszkén viseliink.

Egy kis pihenő uti,lr., az éy talán legmelegebb napján. jú1ius 25-én a GazdakÓr meghívásara Aratónapon

szerepeltünk. A meleg ellenére nagyonjól skerült ez a rendezvény is'

November 28-án ismét megtartotluk a mar hagyományosnak mondható Dalrirdabalt. Mindig nagy

lelkesedéssel késziilünk eÍTe a napÍa' hiszen itt terített asztal mellett jó hangulatban talalkozhatu k a

barátainkkai. A kÖrosladanyi' fuzesgyarmati' brírandi tancosok mellett körtiokben üdvozÖlhetttik a Székely

testvérernket is. Pá1 Ferencet és családját. Nagyon öriiltünk. hogy ellogadták a megbívásunkat- Jó volt

találkozni. beszélgetni velük is. Nagyon színvonalas műsor1 adtak elő a csoportok, jó hangulatban

tölthettünk el eg}, estét'

Az Adventi gyeíyag}ujtáS 2' vasámapján a rrépdalkör műsorával színesítetflik aZ ünnepl hangulatot.

Enrryiben szérettem vo1na ismertetni a 2015' évi munkánkat. Bízunli abban' hogy ez évben is sok

lellépósiink lesz. sok te1epülésre elvisszük Bihamagybajom hírnevét'
Bagdány Erzsébet

,Á ilének Ífrata{ mearad,
A N).rrgdíjasklub tagai _ ahogyan azt már megszokhattuk - a 2015-os esztendőt sem tÖltötték tétlenül'

.lanua.b- ,i1errl köszöntőve1 indították az évet' melyet lebrurír 18-án _ vezetőségi Íilés. illetve kÖzgyűlés

keretében _ az esztendőre tervezett progÍamsolozat elÍbgadása kÖvetett'

A tavasz igazán rnozga1rnasan inclult: Íarsang fánksütéssel' nőnap szeg1iivel' nenrzeti ünnepünkkel' melyen a

klubtagok szrntén képviseltették magukat. végül a Füzesgyarmaton megrendezésre kerülő nyugdíjas

találkozóval" melyet a Klub Eziist-híd tánccsoportjának Íbl1épése tett még színesebbé. A márcrrrst

esemén-vekben hasorrlóan gazdag április kÓVette' E1ősZÓr a N1ugdíjasldub által szervezett. a Mrívelődési

HáZban telt ház előtt zajló kÖltészet napi rer-rclezvényre került sor' melyen tÓbb mint sz:áz vers hangzott el'

majcl a Nagyrábérr lezajlott S árrét Íze Fesztrvál ko\'etkezett, melyen a Kórus mellett Schubert László

kanásztáncával képvtselte településünket. ivIájusban. a gyermeknapon a Napraforgó Óvoda

nag},csoportjának a N1'ugdíj asklub tasjai palacsintát sütöttek'

A 
-júniust 

wintén palacsrntasütéS nyitotta' ezúttal _ Szerepen, letvc Sápon _ a mazsorettes gyerekeli

ÓrÚlhetteli a Íjrrom falatoknak. A -jir1iust a falunapi felvonulás nyitotta. majd kÖvetkezett aZ aÍatónapi

részvétel' i11etve Beretty-óújÍbluban a tánccsoport Íbtlépése' Augusztusban kellemes hangulatu' énekkel'

Nagy IstvríLrr szavalatával tarkított berekfliIdői kirándulásra került sor'

Ígférkezett el a szeptember, a sárrétudvari nyugdíjas találkozÓ' majd egy csodas budapesti kirándulás. a

Szines Tván-est rnegtekintése, valamint a Támasz Szociális Alapszolgáltatási KÓZpont ',Aranyősz" nevií

rendezvénvén valti részvétel' októberben a nádLrdvari Krrkorica Fesáiválra tÖrténő meghívásnak tettünk
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eleget' mel-ven tánccsoporhnrk ismét megmutathatta magát. A koztemetőben lóvő szovjet és román hősi
em1ékmű gondozáSát az e1múlt esztendőben is a Nyugdíjasklub tagjai látták e1.

Így érkezttink el november 7-éhez. amtkor is a Művelődési Hazban _ ezúttal mi adtunk ottlront a Sánéti
N1ugdijas TaláIkozónak, vendégül látva sárrétudvari' szerepi és fiizesgyannati barátainkat' Részt vetltink zz
adventi előkésziiletek megvalósításában is' de évzátő^ december 12're tervezett rendezvény'rinket a
N}.ugdíjasklrrb idokÖzben elhunÍ elnÖke, Furka Albertné betegsége miatt _ érthető okokból _

elhalasáottuk.
Brimilyen embert próbáló volt is azonban. tovább kel1ett menntimk, íg1'került sor immiÍ idén. februar 24-én

tisztujító kÖzgyűlésünkre' A N1ugdíjasklub új elnökévé, 5 éves megbízatással Maté Zoltán Lászlónét,
titkarává Furka Albertet. az elnokség tagjaivá Bartha Lászlónét. Schubert Lászlónét és Szűcs Albefinét
választotíLk- A felügyelő bizottságba _ szintén 5 esztendőre _ Nagy G1uláné. Kasza jstvánné és Schubert

László kerultek'
És végiil, de nem utolsó sorban szeretnénk szólnt az Önkormányzat. a Dózsa Agrtr Zrt., a

Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti KÖfe Egyesület és mindazon maganszemélyek támogatásií(ól,

akik szemé1yi jövedelemadójuk 1%_át ajánlottrik fel a részünkre. Segítségüket ezúton is nagyon szépen
köszönjiik!

Máté ZolÍán Lászlóné elnÖk Furka Albert titkár

n s ka ilatűska @ ktatűsfej l es ztő Kö zatapítv űny

2015-ben he1yszíni ellenőrzéssel és a záró beszríLrnoló elfogadásával sikeresen befejeződött a két évíg tartó

Bajorni Tanoda programunk.
A TÁMOP-3.3 .9 'C-I2-20I2-0I59 piúyázat keretében rendszeres tanulást segítő foglalkozásokat,
kirandulásokat, nyari táborozásokat (BalatongyÖrÖk, Pusztafalu) Szerveztünk 44 fő, elsősorban hátrií,nyos

helyzetű tanulónak. A Tanoda progIamot lblytatni szeletnénk. Az EFOP-3.3.1-15 sziímú ,'Tanoda
Programok Támogatása'' felhivásra ismét beadtuk pá1)'áZatunkat. Elbírálása folyamatban Van' KÖszÖnjük a

Bihamagybajom Kozségi Örúlorm án1zattő| kulturá1is cé1ra kapott 130 ezer Ft tamogatást. A pérrzből

vásárolt jutalomkÖn}ryeket B. Csákné Dr. Fajak l1ona kuratóriumi elnÖk iskolai rendezvényeken adja át a
tarrulóknak.
Az alapítvrítry köszönettel fogad mrnden támogatást' így a személyi jovedelemadó (SZJ A) 1% felajánlásokat
is. Adószámunk: 18540329_1-09. Nektint minden 1% fontos, mefi az iskola tanulóira fordítjuk|

Zagyv aLászlólé kuratóriumi tag

.A fuűsvétí frnnenlkör ailkanmaű

N1arcius 24-én (cslitoftök) 18 óra biínbónati istentisztelet
Igét hirdet Nagyré Bakó Katalin reÍbrmátus lel1tész

Március 25-én' Naglpénteken 18 órakot esti istentÍsztelet
Igét lrirdet Lendvai Sandor legáfus

lvlarcius 27_ón. Htisvét vtsúrnapjún 10 őtakor únűcSor{rosztlrssal eg!bekötött ünnepi istentisxteleÍ
Igét hlrdet Nag)'né Bakó Kataliri relormátus lelkész

Március 28-én, Húsvét lrétÍőjén 10 órakot ünnepzúÍó istentisztelet
Igét hirdet Lendvai Sandor legátus

SZeretettel lríltrnk és várunk mindenkit alkalmainkra!

-a r{oÍTnátu.s eg3tfrá.z frírei

Nag1,né Bakó Katalin refomrátus lelkész
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trhoiltős
Tájékozatjuk az eb taíókat' hogy az élelmiszerláncról és hatósági |elüg-veletéről szóló 2008. évi XJ'VI.
Törvény 32$' (1) Íl pontjában biztosított jogkÖrében eljárva' a v€szettség elleni védekezés részletes
szabályairól szóló l 6z112008- (X]I.20) F\.N4 rendelet 7. s-a ( l ) c) pontjában foglaltak alapj án a Haj dú- Bihar
Megyei Kormányhivatal Elelrníszerlánc-biztonsági és Allategészségligyi 1gazgatóSá_sa a 2016' évben is
elrendelte aZ ebek Veszettség elleni oltását.
Ennek Íigvelembevételével Bihamagybajon településen istnét sor kerül az ebek kötelező veszettség elleni
védőoltásiíra és feregte1enitésére'

Az iisszevezetéses eboltás időpontia:
2016. április 8-9 (péntek_szombat) 8-12 óráig
Pótoltás 2016' április i6''(szotnbat) 8-10 óráig

Helye: Biharnagybajom, Abrahám iskola udvara
AZ ÖsszevezetéSes eboltás díja: 4000 Ft/eb az összevezetés helyén' AZ eb tartáSi helyén (háznál) 4000 Ftleb.
(A díj tartaltnazza az oltással' feregtelenítéssel l€pcsolatos teljes anyagkÖltséget és a beraeasztásra kertilő
Solszá1'tozott hologramos matrica állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díját.) Fenti díjtételek csak a
16412008 (XII.20) FVM rendelet melléklete SZeIint sorszátnozott kisál1at Egészsésúgyi KÓny/
bemutatásakor érvényesek' Az elveszett, megrongálódott könyvek cseréje 500 Ft/eb.
A veszettség el]eni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII'20) FVM rendelet 4'$ (1)
bekezdése szerint az eb tulajdonosa rnírden három hónaposnál idósebb ebet veszettség ellen a saját
koltségén koteles beoltani' oltani csak mikrochippel megjelolt állatot lehet' (Mikrochip behelyezés díja
3500 Fíeb).

Dr. Sperlágh Andrasné Dr' Sperlágh Andras
állatorvosok

Berzseilt naúsvétt tojősokkan kívőn e sz,erkesztőségünk
]Keí[e m e s ffi ú sv óti Ü nn enl eÍk et !

Hitsvét közeledtón órdemes elgondolkoznunJr' milyen tojással varjuk majd a

locsolókat. Talií,rr nem meglepő' lra arra buzdíh-mk minden leanlt és asszonvt, hogy
saját maga készitse el az tirurepi tojásokat, díszeket.

',Egy régi népi tojásdíszítő technika reitelrneit
ismerhetjük rneg' A berzselt vag1' más néven
nÖvén1rátétes tojásokhoz gyűjtstink szép formájú'
érdekes szélű nÖvényeket! A nÖvényeket kissé
benedvesítve helyezztik a tojás feltiletére ! A kis
leveleket az eres t-elükliel tapaszt1uk a tojás
felirletére' így szebb lesz a len-vomatuk.
Vékony szálú nejlonharisnilából (kiválóan
irjrahasznosíthatók a fel sza| adt' elszakadt darabok.
amibő1 gondolom' minden lr2iasszonynak akad
bőséggel) vágrrnk ki eg)r négyzet alakÍt a darabot"
majd. mint egy kis batluba csomagoljuk bele a
tojást! A harisnya végét' mintha zsak száját kÓtnénk
be' vastag cémával kÖssük ossze| A harisnyával
rászorított leveles tojást voroshagyma héjanak
fijzetébe tegyuk| Ha csak a vÖrÖshagyma héját
használjuk fel' szép rozsdabarna színt kaprrrrli, lra
csak a lilahagyma héját. sotét bordóra fest a
lestőler.iinti. A kétfé1e hagyma héja együtt iS

kapunk' Fontos' lrogy sok hag1'rnalréjat glijtsünk
össze, éS egv nag1'obb fazékban fözzük. mrnt a teát'
de lrosszabb ideigI A levet szűrjük le! A festőlé lehet
lorró is' amikor belchelvezzük a tojísokar' Flenkebb
színű lesz a tojás. ha több hagvmúéjat sikerÚl
Összegyűjtenünk. Jobban kirajzolódnak a levelek
lenyomatai. ha hosszabb ideíg vannak a tojások a
festőlében. Mtutan kivetttik a tojásokat. óvatosan
kicsomagol.juk a harisnyadarabból ' Ha tlegszáradt a

tojás, szalonrrabőrrel vag1' eg]' kisdarab va.! al
tÖröljük át. kenjük be" ígv a színek élériliebbé
válnak" és csodaszép' fényes tojásokat kapunk."

Forrós: InterneÍ

Bajomi Hirler'él. XIl- évfol1'am, l. szám,20ió' nrárcirrs
Kiadja: Bilramagybajom Község ÖDkotmányzata
Felelős kiadó: Szitó Sándor polgámester
Fószerkesáő: Nerrres-Lajsz Julianna
Ten'/ezőszerkesztő: Viglr Tibomé
Szer'kesáőség: Györfiné Bagdi Aqnes. Imre-Erdős Szilvia,
Fejesné Agócs Rerráta. Nemes_Lajsz Juliarrna. Szitó Sándor
E-mail :rnuvhaz@bihamagybajom.huhasznallrató. Igy egy újabb érdekes festőlevet


