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Immár VII. alkalommal rendezzük meg településünk 
falunapját, pontosabban Biharnagybajom Napját 
2017. július 8-án a m�vel�dési ház mögötti sportpá-
lyán, melyen egész napos programmal várjuk a helyi 
és ide érkez� érdekl�d�ket. Ez alkalommal a szomszéd 
település, Sárrétudvari lesz a vendégünk. Udvari 
kézm�vesei, amat�r m�vészei is részesei lesznek az 
eseménynek. A jó szomszédságon kívül összekötnek 
bennünket közös pályázatok, gondok, sikerek is. Szá-
mos családi, baráti, civil szervezetek közötti kapcso-
latot mondhatunk magunkénak. Vendégségbe hívtuk 
még testvértelepülésünk a lengyel Kra�nik falu veze-
t�it és diákjait, akik zenés-táncos m�sort fognak be-
mutatni ittlétük alkalmából. Részvételével megtisztel 
bennünket Kisbajom és Nagybajom delegációja is. 
E két település Somogy megyében található és évek 
óta építjük kapcsolatainkat. Számos érdekes program-
mal várjuk a hozzánk érkez�ket. Igazi csemegének 
ígérkezik a nap, szinte minden m�fajban és minden 
korosztálynak kínálunk programot. Elszármazottak ta-
lálkozója, f�z�verseny, vásári forgatag, népzene, nép-
tánc, mazsorett, fúvószenekar, interaktív és virtuális 
játékok, sport- és táncbemutatók, helyi és meghívott 

fellép�k, gyepi bál hajnalig. A megvalósításban a helyi 
intézmények és civil szervezetek valamennyien részt 
vesznek. 
Sztárvendégünk 20 órától a Children of Distance 
nagykoncerttel szórakoztatja a közönséget. Els�sorban 
a � atalok körében ismert együttes dalai nagy népszer�-
ségnek örvendenek a Youtube-on, a tv-k és rádiók csa-
tornáin, a Facebook-on pedig több százezres rajongó 
csoport követi �ket. Szerepeltek az RTL Klub legné-
zettebb sorozatában az Éjjel Nappal Budapestben, ahol 
Önmagukat alakították és rengeteg pozitív visszajel-
zést kaptak. Több alkalommal kaptak VIVA Comet és 
Bravo Otto díjat. 

23 órától a mulatós zene kedvel�i körében ismert: 
Jó Laci Betyár lép fel.

A nap részletes programját hamarosan megtalálhatják 
a település honlapján, plakátokon és postaládájukban. 

Arra biztatok mindenkit hozza magával családját, 
barátait, töltsünk el együtt egy kellemes napot.

Nemes-Lajsz Julianna
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Közhírré tétetik
HIRDETMÉNY

Biharnagybajom Község Önkormányzatának kép-
visel�-testülete eleget kíván tenni a Településkép vé-
delmér�l szóló 2016. évi LXXIV. tv. (továbbiakban: 
törvény) azon el�írásának, hogy legkés�bb 2017. 
okt. 1. napjáig megalkotja a településkép védelmi 
rendeletét. 

Ennek megfelel�en a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökr�l, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekr�l szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet tartalmi követelményeivel össz-
hangban a teljes közigazgatási területre vonatkozó 
településképi arculati kézikönyv és településképi 
rendelet megalkotását kezdi meg.

A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondol-
ják végig azt, hogy milyen települési környezetben 
szeretnének élni, hogyan �rizzék meg építészeti és 
természeti értékeiket, kultúrájukat és hogyan fej-
lesszék azokat.
Ezzel összhangban a településképi arculati kézikönyv 
feladata, hogy meghatározza Biharnagybajom köz-
ség (településképi, építészeti stb.) jellemz�it, eltér� 
karakter� településrészeit és értékeit, a település-
kép min�ségi formálására vonatkozó javaslatokat, 
valamint a településképhez illeszked� építészeti ele-
meket fogalmazzon meg szöveges és képi formában. 
A településképi arculati kézikönyv készítés el�felté-
tele a településképi rendeletnek, mely megalkotása 
a településkép védelmér�l szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény el�írása szerinti új feladat az önkormány-
zatok részére.

Az Önkormányzat különös hangsúlyt fektet a kézi-
könyv és településképi rendelet társadalmi egyez-
tetésére, ezért a helyi polgárok aktív részvételére 
számít. Ennek el� feltételeként megalkotta a part-
nerségi egyeztetés helyi szabályait.

A partnereket Biharnagybajom község partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (V.4.) önkor-
mányzati rendelet (továbbiakban: Partnerségi szabály-
zat) szerint állapítja meg, egyúttal lehet�séget ad szá-
mukra a véleményezésre. 
A helyi rendelet értelmében a településképi arculati 
kézikönyv és településképi rendelet megalkotásá-

ban résztvev� partnerek a következ�k:
a) a település teljes lakossága, 
b) a településen m�köd� érdekképviseleti szerveze-
tek,
c) a településen m�köd� civil szervezetek,
d) a településen bejelentett székhely� és településen 
székhellyel, telephellyel rendelkez� gazdálkodó szer-
vezetek,
e) a településen m�köd� vallási közösségek.

A Partnerek a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet készítéséhez kapcsolódó ja-
vaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek, melyet a 
polgármester részére címezve a Polgármesteri Hi-
vatalba szükséges eljuttatni:
személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságára,
postai úton: Biharnagybajomi Polgármesteri Hiva-
tal 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5. címre
elektronikus levélben a pmhivatal@
biharnagybajom.hu e-mail címre.

A szóbeli tájékoztatás érdekében lakossági fórum 
kerül megrendezésre, mely 2017. június 22-én (csü-
törtök) kerül megrendezésre.

A településképi arculati kézikönyv és településképi 
rendelet készítéshez kapcsolódó javaslatok, észre-
vételek, vélemények benyújtására ezen közzététel 
megjelenését�l számított 23. napon belül – 2017.
június 8.-tól (csütörtök) 2017.június 30-ig(péntek) 
12.00 óráig van lehet�ség.

A hirdetmény megtekinthet�:
-az Önkormányzat hirdet�táblájaán és a közterületi 
hirdet� felületeken
-az Önkormányzat hivatalos honlapján: www.
biharnagybajom.hu   
Ugyanitt megismerhet� a partnerségi rendelet teljes 
szövege is. 

Biharnagybajom, 2017. június 8.
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A reformáció 500. évfordulójára
A Református Egyház hírei

A reformáció 500. és a Tiszántúli Református Egy-
házkerület fennállásának 450. évfordulóját ünnepeljük 
ebben az esztend�ben. A reformáció nem csak a XVI. 
század emléke, nem csak kulturális és történelmi örök-
ség, hanem párbeszéd lehet�ségét adja és lendületet a 
megújulásra. Röviden mit kaptunk a reformációban, 
mint történelmi és kulturális örökségben?

Egykoron Németországból, majd Svájcból indult el 
ez a folyamat a katolikus egyház hibáira rávilágítva. 
Luther Márton, ágoston rendi szerzetes összefoglalta 
kifogásait a katolikus egyházzal szemben, melyet 95 
pontban ki is t�zött a wittenbergi vártemplom kapujára 
1517. október 31-én. Ez a nap nem csak az evangéli-
kusoknak, hanem nekünk, reformátusoknak is fontos 
ünnep, s immáron 500 éve történt. 

V. Károly azonban eretneknek nyilvánította Luther 
Mártont a tanai miatt, de III. Frigyes szász választó-
fejedelem menedéket biztosított neki Wartburg várá-
ban. Itt fordította le Luther a Biblia újszövetségi részét 
német nyelvre. Megmenekült és az � hívei, az evan-
gélikusok és a speyeri gy�lés döntése szerint megma-
radhattak hitükben, viszont nem terjeszthették. Ezért 
tiltakozni kezdtek, így kapták a protestáns (tiltakozó) 
elnevezést.

Néhány évvel kés�bb, Luther után Ulrich Zwingli (zü-
richi lelkész) összegezte a saját tanításait, ám � nem 
tudott sokáig küzdeni, sajnos harcban elesett. A refor-
máció azonban nem állt meg, Kálvin János folytatta a 
küzdelmet. Kálvin meggy�z�dése volt, hogy Isten aka-
rata felülírhatatlan, az emberek sorsát a predestináció, 
azaz Isten eleve elrendelése határozza meg, valamint 
az uralkodói hatalom is Isten kezéb�l van. Átszervez-
te az egyház bels� felépítését, miszerint lelkészekb�l 

és polgárokból demokratikusan megválasztott pres-
bitérium irányította az egyházat, s lelkészt is maguk 
választottak a gyülekezetek. Kálvin követ�it nevezték 
kálvinistáknak, azaz a mai reformátusok. 

Egy évvel a speyeri birodalmi gy�lés után Luther 
Márton tanítványa, Philipp Melanchton az augsburgi 
gy�lés elé vitte azokat az alapelveket, tanításokat, me-
lyeket Luther már korábban megfogalmazott. Azon-
ban a császár nem engedett a protestánsoknak, ennek 
köszönhet�en a fejedelmek és a császár között hábo-
rú bontakozott ki. Végül  1555-ben megkötötték az 
augsburgi vallásbékét, melynek köszönhet�en a feje-
delmek szabadon választhatnak vallást és az alattvaló-
iknak is követniük kell ebben.

Mit köszönhetünk tehát a reformációnak? Míg koráb-
ban az istentiszteletek latin nyelven hangzottak el és az 
emberek nem értették, a reformáció vívmánya, hogy az 
istentiszteletek mindenkinek a saját nyelvén hangoz-
hattak el, valamint a Bibliát is lefordították és nyom-
tatták. Így nemcsak a vallási életben, hanem a kulturá-
lis életben is jelent�s változások mentek végbe. 

A Bibliát magyar nyelvre Károli Gáspár, gönci refor-
mátus esperes fordította le, nyomtatásban 1590-ben, 
Vizsolyban jelent meg. Ennek emlékére készült el a 
debreceni Alföldi Nyomdában egy egyedi kötés� bib-
lia, a „vándorbiblia”. Január elsején a debreceni Nagy-
templomból indult útjára, s a Tiszántúli Református 
Egyházkerült mind a 414 gyülekezetébe eljut ez esz-
tend�ben.  „Kézb�l kézbe és gyülekezetr�l gyüleke-
zetre jár majd a díszkötéses Szentírás, amelyet vinni és 
fogadni kell, amelyre vigyázni és � gyelni kell, amelyet 
érdemes felnyitni és elolvasni bel�le az aznapra kije-
lölt verseket” –mondta Fekete Károly, egyházkerüle-
tünk püspöke. A Vándorbiblia majd 4 kg tömeg� és 
1400 oldalas.

A biharnagybajomi gyülekezethez Földesr�l fog meg-
érkezni a Biblia szeptember 8-án, pénteken. Erre az al-
kalomra szeretettel hívunk és várunk mindenkit, közös 
emlékezésre és a jöv�r�l való közös gondolkodásra! A 
Biblia mellett egy id�könyv is érkezik, melybe a jelen-
lev�k nyomot hagyhatnak az utókor számára! 

Nagyné Bakó Katalin
református lelkész
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ASzücs Sándor Általános Iskola és AMI hírei

Községi megemlékezések

A községi hagyományainkhoz tartozik, hogy nemzeti 
ünnepeinken és egyéb községi programjainkon az ál-
talános iskolások is részt vesznek egy-egy m�sorszám-
mal. Idén március 15-én a hetedik osztályosok, április 
11-én a nyolcadik osztályosok, május 1-jén az iskola 
szinte minden diákja és az összetartozás napján szintén 
a hetedik osztályosok szerepeltek. 

Témahetek
Az idei évben is csatlakozott iskolánk a „Pénz7” el-
nevezés� programhoz márciusban. A fels�s osztályok 
osztályf�nöki órán dolgoztak fel egy-egy pénzügyi is-
meretekben b�velked� anyagot.

A tavalyi év kezdeményezése után, idén a Sz�cs Sán-
dor Általános Iskola és AMI tanulói is becsatlakoztak 
az Emberi Er�források Minisztériuma Digitális téma-
hét nev� projektjébe.
A felajánlott témák közül a Suli újság elnevezés� prog-
ram mellett döntöttek a szervez�k. Els�dleges célja a 
programnak, hogy minél több digitális eszköz haszná-

latával megismerkedhessenek a diákok, valamint bete-
kintést nyerhessenek az újságírás nem éppen könny�, 
de gyönyör� rejtelmeibe. A Fenntarthatósági témahé-
ten 2017. április 24-28. között iskolánk környezetis-
meretet, természetismeretet, földrajzot és biológiát 
tanító pedagógusai az Emberi Er�források Miniszté-
riuma által kidolgozott foglalkozástervezeteket valósí-
tották meg az alsó- és fels� tagozatos osztályokban, 
tanórai keretek között. Ezek a tanórák újszer� pedagó-
giai módszerek alkalmazását tették lehet�vé, melyek 
központi témája a környezetvédelem, valamint a fenn-
tartható fejl�dés alapelveinek széles kör� elterjesztése 
volt a diákok körében.
-------------------------------- Tehetséggondozás
KRESZ – polgári védelem

Barna József vezetésével m�ködik iskolánkban ezen 
a néven szakkör, amelyre nagy érdekl�déssel járnak 
az 5-8. évfolyamos tanulók, akik önkéntes t�zoltók 
is. Ebben a tanévben 12 tanuló vett részt rajta, akik 
különböz� versenyeken is megmérettették magukat. A 

Tartalmas tavasz után jöhet a megérdemelt pihenés
A tanév végének közeledtével csak a napok száma csökkent, azonban a tennivaló-
ink, programjaink s�r�södtek és elérkezett a ballagás napja is. 
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Megyei Katasztrófavédelmi Vetélked�n 2. helyezést, 
KRESZ vetélked�n 1. helyezést, Els�segélynyújtó ver-
senyen 1. helyezést, megyei szinten 6. helyezést értek 
el, öregbítve ezzel iskolánk és községünk hírnevét.

Sárréti barangolás regionális vetélked�

2017. március 29-én került megrendezésre a Sárréti Ba-
rangolások elnevezés� vetélked�, melyre Csökm�r�l, 
Bihartordáról, Nagyrábéról, Berettyóújfaluból és isko-
lánkból is érkeztek csapatok.  A 4.a csapata megosztott 
els� helyet ért el a berettyóújfalui csoporttal.

Sport

A n�i labdarugók IV. korcsoportban novemberben 1. 
helyezést értek el a sápi Bozsik Intézményi Labdarugó 
Tornán, míg Földesen tavasszal a 2. helyet szerezték 
meg. A sápi tornán Hajdu Réka elhozta a torna játéko-
sa címet is. A � úk két-két intézményi tornán indultak 
a korcsoportokba. A 3. és 4. korcsoport az összes ver-
senyt megnyerte, amelyben idén elindult és az egyi-
ken Piller Imre személyében a legjobb játékos cím is 
Biharnagybajomba került. 

Május 11-én a Jókai Kupán vettek részt � aink Sár-
rétudvariban, melyen 1. helyezést értek el, a tornáról 
elhoztuk Vass Dominik személyében a legjobb kapus 
díját, valamint Balogh Adrián lett a torna gólkirálya 
és legjobb játékosa egy személyben. Május 25-én a 
szeghalmi rendezés� Kakaó Kupán is képviseltettük 
magunkat egy � ú és egy lány csapattal. A � úk a 4. he-
lyezést érték el, illetve a torna játékosa Balogh Adri-
án lett. A lányok ezüstérmesek lettek és Szabó Katalin 
Mercédesznek köszönhet�en a torna legjobb kapusa 
címet is elhoztuk. 

Kirándulás
Június 6-8. között 36 tanuló erdei iskolában vett részt 
Szeghalom Város Önkormányzatának támogatásával 
kedvezményes áron, a Várhelyi Ifjúsági Táborban. A 
három nap programjai között éjszakai túrán, sportver-
senyeken vehettek részt a gyerekek, valamint füröd-
hettek a Körösben is. 

Pályázatok
A tavasz folyamán több pályázatot is benyújtottunk: 
Gyermekeink biztonságáért – kamerarendszer kiépí-
tése intézményünkben – nyertes, Erasmus+- lengyel 
testvériskola pályázat- függ�ben, Decathlon-Sportból 
a legtöbbet – sportudvar kialakítása –nem nyert, K&H 
– hátrányos helyzet� gyermekekért program- sport nap 
szervezése – függ�ben, K&H- kulturális pályázat- füg-
g�ben.

Vetélked�
Ki tud többet Lengyel-
országról címmel június 
13-án a fels� tagozatos 
gyerekeknek vetélked�t 
szerveztünk, melyen az 
5.a osztályos Guzi Aletta 
Zsó� a és Rózsás Evelin 

teljesítettek a legjobban. A díjazottak a jutalmukat a 
július 7-én megtartott ünnepélyes képvisel�testületi 
ülésén vehetik át.

Összefogás a bajomi iskoláért
Június 2-án rendeztük 
meg gyereknapi rendez-
vényünket, melyre a ta-
nulóinkon kívül hozzá-
tartozóikat is szeretettel 
vártuk. Diákjaink, a TÁ-
MASZ dolgozói, illetve 
a mazsorett csoportok 
fellépése után az alábbi 
programokat kínáltuk: 
trambulin, arc-és körömfestés, rend�rségi bemutató, 
t�zoltó bemutató, kerékpáros ügyességi verseny, er�-
próba, tombola, zsákbamacska horgászat, süti verseny, 
suli-foci bajnokság.
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Köszönet -------------------------------------------
Ezúton szeretnék köszönetet mondani községünk Önkormányzatának és a falu lakosságának, hogy az ad-
venti vasárnapok bevételéb�l megújulhattak az utcafronti tantermeink és a nevel�i szoba függönyei. 
Szeretném megköszönni fenntartónknak, a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak, a támogatását többek 
között abban, hogy az EFOP-4.1.3. pályázat keretében, amennyiben nyerünk, megújulhat a kis tornatermünk 
illetve azt, hogy lehet�vé tették számunkra, hogy a jöv� tanévt�l az els� három évfolyam a régi emeletes iskola 
épületében tanulhasson. Diákjaink és dolgozóink nevében köszönöm az idei tanévben kapott támogatást!

Évzáró és ballagás
Június 17-én elbúcsúztattuk a nyolcadikosainkat és le-
zártuk a tanévet.
Az év végi eredmények alapján 24 tanulónk kit�n� 
18 pedig jeles. Alsó tagozaton az élen a 4.b áll 4,38-
as átlaggal és szorosan követi a 2.b 4,36-dal. A fels� 
tagozaton a 8.b osztály átlaga 4-es fölötti: 4,06, de a 
8.a is közel van a négy egészhez, 3,94 lett az átlaguk. 
Az alsós évfolyamok picivel 4 egész fölött teljesítettek 
4,13, míg a fels�s osztályok átlaga 3,63, így az iskolai 
átlag 3,87.
A tanulóink 41 százaléka példás magatartású, 30 szá-
zaléka példás szorgalmú.
A tanév folyamán 80 szaktanári dicséretet, 330 osz-
tályf�nöki dicséretet és 232 igazgatói dicséretet osz-
tottunk ki. 22 tanulónk gyémánt kristály, 6 tanulónk 
gyöngyvirág díjban részesült. Úgy gondolom nincs 

szégyenkezni valónk a környez� település iskoláival 
szemben. A tanév végén 9 tanulónk kapott nevel�tes-
tületi dicséretet Harangi Nikolett 8.a, B�r Boglárka 
8.a Vass Dominik 8.b, Rácz Vána 8.b, Kasza Blanka 
8.b, Jenei Ákos Lajos 8.b, Éles Emerencia 8.b, Zsila 
Noémi Anna 8.b, Szabó Tímea 4.b a 4 illetve 8 éven 
át tanúsított kiemelked� teljesítményükért.
Sz�cs Sándor Emlékplakettel jutalmaztuk Vass 
Dominik és Rácz Vána 8.b osztályos tanulóinkat a 8 
év alatt tanúsított kiemelked� tanulmányi és közösségi 
munkájukért, példamutató magatartásukért és szorgal-
mukért.
Gratulálok a jutalmazottainknak! A nyári szünetre jó 
pihenést kívánok, nyolcadikosainknak pedig sok sikert 
a középiskolában. 

Vigh Tiborné intézményvezet�

A Juhász Sándor emlékversenyre érkeztek versenyz�k Budapest-
r�l, Békéscsabáról, Ózdról, Debrecenb�l, Szolnokról, Békésr�l, 
Téglásról június 10-én. A versenyt Szitó Sándor polgármester 
nyitotta meg. A  sok jó sportoló teljesitményét  nemzetközi bírók 
bírálták. Jó volt tapasztalni, hogy rengeteg utánpótlás korú ver-
senyz� is indult és szép eredményekkel mutatkoztak be.
Hajdú-Bihari eredmények: 
Keser� Fruzsina n�i +69 kg-os súlycsoport serdül� 1. helye-
zett  arany érem + különdíj  Biharnagybajom, Balogh Tünde n�i 
44 kg-os súlycsoport ifjúsági 1. helyezett aranyérem+különdíj 
Téglás, Szegedi Ádám 69 kg-os súlycsoport serdül� 1. helyezett 
Téglás, Pilka Roland 62 kg-os súlycsoport 1. helyezett Téglás, 
Kusai Kristóf 77 kg-os junior 1. helyezett Debrecen FISZEJ 
SE

Területi Min�sit� verseny eredményei 
Tóth Bernadett +69 kg súlycsoport serdül� 1. helyezett +  külön-
díj Biharnagybajom, Szegedi Judit +75 kg-os súlycsoport ifjú-
sági 1. helyezett + különdíj Téglás, Kiss János 77 kg-os súlycso-
port serdül� 1. helyezett Téglás, Petrezselyem Ferenc 69 kg-os 
súlycsoport feln�tt 1. helyezett Biharnagybajom, Barbocz Zol-
tán 105 kg-os súlycsoport feln�tt 1. helyezett Biharnagybajom, 
Borbély Zoltán 50 kg-os súlycsoport � ú korcsoport 1. helyezett 
Biharnagybajom, Keresztes Márk 45 kg-os súlycsoport serdül� 
1. helyezett Debrecen FISZEJ SE

Földi József
súlyemel� szakosztály vezet�

X. Juhász Sándor súlyemel� emlékverseny eredményeiSport
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Községünkben  idén  nyáron  a  szül�k  számtalan  lehe-
t�ség  közül választhatják ki a megfelel� elfoglaltságot 
gyermekeik számára. A kínálat:  kézm�ves  tevékeny-
ség,  kirándulás,  játék  minden mennyiségben,  érde-
kes,  a  honismeretet  elmélyít� feladatok, vetélked�, 
egyszóval kulturált, értelmes, gyerekek számára ideá-
lis szabadid�s lehet�ség.
Már mindjárt az iskola 
után június 19-23. között 
került sor a M�vel�dési 
Házban a Kézm�ves Tá-
borra. A 6-13 éves gye-
rekek itt kedvükre ismer-
kedhetnek a kézm�ves 
technikákkal. Július 2-t�l 
július 7-ig a Balaton kerül a középpontba: 27 diák ré-
szére a balatongyöröki Szabadid�s Tábor biztosít nya-

ralási lehet�séget. Helyben kerül megrendezésre az 
Erzsébet-tábor, melyen 46 gyermek vesz részt.
Június 28-29-30-án a Biharnagybajomért Egyesület 
Mazsorett-táborába várják a „mazsis” gyerk�cöket. 
A  közösségi  együttlétre  a  következ�  alkalom július  
10-21  között, a  M�vel�dési  Házban  a TÁMASZ 
Szociális  Alapszolgáltatási  Központ szervezésében 
megvalósuló Kézm�ves  táborban  kínálkozik  a legif-
jabbak számára. 
Augusztus 19-23-ig sok év biharnagybajomi hagyomá-
nyainak megfelel�en – a M�vel�dési  Házban – ezúttal  
is  Hagyomány�rz�  Táborban tölthetik el gyermeke-
ink vakációjuk egy részét. 
Állandó,  a nyár  egészére  biztosított programjaink 
között szerepelnek  a Könyvtárban  kimondottan  gye-
rekeknek szóló � lmvetítések. 

Nemes-Lajsz Julianna

Nyári programok bajomi gyerekeknek

Visszatekintö
Helytörténeti séta

A Közösségek Hete országos rendezvénysorozathoz 
kapcsolódott településünk is. Május 12-én az iskola 
el�l indulva jó hangulatú helytörténeti sétánkon bejár-
tuk a faluban fellelhet� szobrokat, emlékm�veket, em-
lékhelyeket. Talán sokan nem is gondolnák, hogy ösz-
szesen 21 ilyen van lakókörnyezetünkben. Elsétálunk 
mellette nap, mint nap. Aki akkor nem tartott velünk 
az utánajárhat a www.biharnagybajom.hu/szobrok_
emlekmuvek oldalon.

Sz�cs Péter fotókiállítása
Május 16-án Sz�cs Péter újságíró fotókiállítását nyitotta 
meg Kocsis Csaba író. Iráni és kubai portrékat mutatott 
be Péter, akinek bajomi köt�dése is van, err�l � maga 
így beszélt: „Elég gyakran hazajárok Berettyóújfaluba, 

mert ha havonta-kéthavonta ez valami miatt elmarad, 
nem vagyok egyensúlyban. Megmártózom ebben a 
szurokfekete termálvízben, és úgy érzem, újjászület-
tem. Édesapám és édesanyám is Biharnagybajomban 
n�tt föl, édesanyám szülei a mai napig ott élnek, és 
mindannyiunknak nagyon fontos, hogy intenzíven 
ápoljuk a kapcsolatot egymással. Büszke vagyok a bi-
hari gyökereimre és arra az er�re és tartásra, amit in-
nen kaptam.” Különleges élmény volt a képek, a meg-
nyitó, az alkotó által hozzáf�zött történetek. A képek 
azóta Budapesten vannak egy galériában. Reményeink 
szerint Sz�cs Péter és Biharnagybajom története to-
vábbfolytatódik és a maga különleges látásmódjával 
elkészíti a településr�l fotósorozatát.

Könyvbemutató

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár jóvoltából Jantyik 
Zsolt mutatta be 2017. június 7-én Ezüstbojtár cím� 
könyvét, melyet Pet��  Sándor János vitéze ihletett. A 
szerz�r�l azt kell tudnunk, hogy a PG Csoport egyik 
tagja, Emerton-díjas dalszövegíró, Artisjus-díjas köny-
ny� zenei szövegíró és 2014-ben megkapta a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjét. Jelenleg a Debreceni M�-
vel�dési Központ igazgatója. Az eseményr�l TV-fel-
vétel is készült, melyet jó szívvel ajánlok mindenkinek 
� gyelmébe. A könyvet magát a könyvtárunkban lehet 
kölcsönözni. Mestermunka, mely ráébreszt bennünket, 
hogy az emberi problémák örök érvény�ek.

Nemes-Lajsz Julianna
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

PÜSPÖKLADÁNYI JÁRÁSI 
HIVATAL HATÓSÁGI ÉS 
GYÁMÜGYI OSZTÁLY

ÜGYSEGÉDI HELYSZINE

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

Péntek 8.00 - 14.00

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EGYESÜLETE

PÁLL LÁSZLÓNÉ
20/62-17-345

Ügyfélfogadás rendje
Biharnagybajom 2017.

Június 22. - Július 6. - Július 20. -  Augusztus 3. -  Augusztus 
17. - Augusztus 31. - Szeptember 14. -  Szeptember 28. - Ok-
tóber 12. - Október 26. - November 9. - November 23. - De-
cember 7. - December 21.

csütörtök - 8.30 - 10.00
M�vel�dési Ház, Várkert u. 35.

FALUGAZDÁSZ
FOGADÓÓRA

Bácsó Balázs
Tel.: 70/436-2806

Minden csütörtökön
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00


