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Húsvét hétfő délelőttjén mentem egy kört a faluban, 
s egyszerre volt szomorú és reménykeltő az, amit ta-
pasztaltam. Szomorú volt látni, hogy elvétve lehetett 
találkozni egy-egy emberrel - vélhetőleg ők sem lo-
csolkodni igyekezetek -, hisz más alkalmakkor bizony 
nem ilyen látvány fogadja a járókelőt. Most azonban 
épp ez a reménykeltő, hisz jelen helyzetben ez azt je-
lenti, hogy egyre többen megértették, a „maradj ott-
hon” felhívás lényegét. 
Már több, mint egy hónapja veszélyhelyzet van elren-
delve országunkban, s ezalatt az idő alatt számtalan 
rendelkezést hozott már kormányunk a védelmünkben. 
Legutóbb épp a kijárási korlátozást hosszabbították 
meg visszavonásig, ami azt jelenti, hogy az emberek 
csak alapos indokkal hagyhatják el lakóhelyeiket. 

A rendelet szerint ilyen indoknak minősül a mun-
kavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, 
mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint 
az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, va-
lamint eszközöket árusító üzletben történő vásárlás, 
elsősorban a műszaki cikket, az építőanyagot és esz-
közöket árusító üzletekben.
Ide tartozik az egészségügyi ellátás és szolgáltatás 
igénybevétele is, beleértve a gyógyító tevékenységen 
túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyúj-
tott egészségügyi szolgáltatásokat, például a pszichote-
rápiás ellátást, a fizioterápiás kezelést, a gyógytornát.

Egyéni szabadidős sporttevékenység, valamint sza-
badidős célú gyaloglás céljából is el lehet hagyni az 
otthonokat. Az ilyen mozgásokat kül- és belterületen, 
lehetőség szerint zöldfelületen lehet végezni egyedül 
vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen, má-
soktól legalább másfél méter távolságot tartva. 
Alapos indoknak számít a házasságkötés és a teme-
tés szűk családi körben, az élelmiszerüzletekben és 
drogériákban történő vásárlás. Emellett az állatele-
delt, takarmányt forgalmazó üzleteket, a mezőgazda-
sági boltokat, a piacokat, a gyógyszertárakat, a ben-
zinkutakat, a dohányboltokat, a fodrász- és manikűrös 
szalonokat is fel lehet keresni.
Az élelmiszerüzletekben, drogériákban, a piacokon 
és a gyógyszertárakban 9 és 12 óra között kizárólag 
65 év felettiek vásárolhatnak .
Be kell zárniuk a vendéglátó üzleteknek, ezek csak el-
vitelre alkalmas ételek kiadásával, szállításával foglal-
kozhatnak.
A kijárási korlátozás ideje alatt igénybe lehet továbbá 
venni szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatásokat, 
a gépjármű- és kerékpárszervizeket, valamint a hulla-
dékgazdálkodással összefüggő szolgáltatásokat.
A legszükségesebb esetben engedélyezettek a sze-
mélyes megjelenést igénylő ügyintézések, így a ha-
tósági, a banki, a pénzügyi, a biztosítási és a postai 
szolgáltatások igénybevétele.
Lehetőség van a háziállatok közterületi sétáltatására, 
állatorvosi rendelő és állatkórház felkeresésére.
A kijárási korlátozás nem akadályozhatja a szülői jo-
gokat és kötelezettségeket, továbbá a hitéleti tevékeny-
séget.
Az otthon elhagyásának megfelelő indoka lehet még a 
magáról gondoskodni nem tudók vagy segítéségre szo-
rulók (például kiskorúak, idősek és betegek) segítése.
A rendelet kimondja, mindenki köteles a lehető leg-
kisebb mértékűre korlátozni a szociális érintkezést, 
és a közös háztartásban élők kivételével mindenki-
től lehetőség szerint legalább másfél méter távolsá-
got tartani mindenhol, beleértve a tömegközleke-
dést is.
A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi, és 
szabálysértési bírsággal büntetheti a rendelet meg-
szegőit, ennek összege 5 ezer és 500 ezer forint kö-
zött lehet.
Ezek bizony szigorú rendelkezések, de láthatjuk a hír-
adásokból, hogy még mindig nem a legszigorúbbak. 
Abban csak reménykedni lehet, hogy nálunk ne legyen 
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olyan szomorú a helyzet, mint Olaszországban, Spa-
nyolországban, de erre senki nem tud biztosítékot adni. 
Amit tehetünk, hogy betartjuk az utasításokat, és nem 
a kiskapukat keressük, hanem szolidárisak leszünk to-
vábbra is embertársainkkal. 
Persze mindezek ellenére, nem állt még meg az élet 
teljesen Biharnagybajomban sem, hisz a „helyi hősök”, 
nálunk is teszik a dolgukat az egészségünk, az ellátá-
sunk és biztonságunk érdekében. Ezúton is köszönöm 
nekik áldozatos munkájukat! Illetve mindenkinek, aki 
áldozatot, többlet terhet vállal azért, hogy sikerüljön 
átvészelnünk ezt az embert próbáló időszakot. 
Jól látszik, hogy az ez évi költségvetésünket is újra 
kell tervezni, hisz a kormány által elvont gépjárműadó 
4 millió forint mínuszt jelent, illetve elmaradnak a te-
rembérből és egyéb szolgáltatásokból származó bevé-
teleink is. Valószínűleg újra kell gondolni a szociális 
rendeletünkben szereplő tételeket is, hisz ebben a hely-
zetben, többnyire más jellegű segítségre van szüksé-
ge bajba jutott lakos társainknak. Nem panaszkodom, 
csak jelzem, hogy bizony a járványnak a közvetlen ha-
tása mellett, számos közvetett hatása is van, amelyre 
megoldást kell találnunk. Ezekről, mint ahogy eddig is 
folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket. 
Ha lassabb ütemben is, de folytatódnak a beruházása-
ink is. A piac épület elkészültét követően, a mellette 
levő burkolt tér kialakítása fog következni, közmun-
kaprogram keretében. Sajnos az egészségház kiala-
kítása megtorpant, ugyanis a határidő leteltére nem 
készült el a vállalkozó a munkával, így szerződést kel-

lett velük bontani. A jogszabályok értelmében, most 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, hogy egy 
másik vállalkozó folytatni tudja a munkát. A nemré-
giben megjelent Magyar Falu program pályázatain is 
részt kívánunk venni. Melynek keretében szeretnénk 
útalapot kialakítani az Északi utcán, illetve egy má-
sik célterületből pedig a vízmű terület rekultivációját 
szeretnénk megvalósítani. S mindezek mellett várjuk 
a játszótér kialakításra, illetve csapadékvíz elvezetésre 
beadott pályázataink elbírálását. 
Láthatjuk, az élet nem állt meg, csak megváltozott. 
Arra kérek mindenkit, továbbra is figyeljünk és vi-
gyázzunk egymásra!

Szitó Sándor
polgármester

Bizonyára észlelték, hogy a régi hagyományos kábel Tv-s mű-
sorok az idei évben elmaradtak. A jövőben hetente jelentkezünk 
aktuális rövid hírekkel az Önkormányzat hivatalos facebook 
oldalán és a Községi Önkormányzat Biharnagybajom youtube 
csatornáján keresztül.

Az utóbbi időben egyre kevesebb emberhez jutott el a 
Biharnagybajom televízió műsora, ennek okán 2020. már-
ciusától elindult a Biharnagybajom Községi Önkormányzat 
youtube csatornája. Ezáltal még szélesebb körben tudjuk nyil-
vánosságra hozni a közlendőinket a jövőben.
Eddigi műsoraink:
• Húsvéti Üzenet
• Költészet napja

• Nagypénteki csendesség
• Virágvasárnapi igehirdetés Biharnagybajomban
• Tájékoztató a gyermekétkeztetés változásairól 
Biharnagybajomban
• Tájékoztató az óvoda koronavírus vészhelyzet alatti műkö-
déséről
• Tájékoztató az időskorúak nappali ellátásának változásairól 
TÁMASZ
• Koronavírus-Óvintézkedések Biharnagybajomban
• Védőnői szolgálat aktualitások
• Június 30-án befejezi háziorvosi munkáját Dr. Kulcsár Lajos
• Március elején elindult az új közmunkaprogram 
Biharnagybajomban
• „Ajánljuk magunkat”- projektnyitó rendezvény 
Biharnagybajomban-2020.03.09.
• Programajánló-Március-Biharnagybajom
• Lemondtak a Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők 
Biharnagybajomban

A településünket érintő további események, aktualitások  a 
fentebb említett facebook oldalon és youtube csatornán fo-
lyamatosan frissülnek, és igyekszünk, hogy az Önök szá-
mára is hasznos, érdekes, szórakoztató tartalmakkal tudjuk 
bővíteniműsorunkat. Íratkozzanak fel csatornáinkra, hogy 
azonnal értesülhessenek a friss információkról!

Biharnagybajom Televízió változások

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom az érintett választópolgárokat, hogy a 
2020. május 10. napjára kitűzött roma nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők választása ELMARAD.
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 
törvényben foglaltak szerint a veszélyhelyzet ideje alatt 
valamennyi időközi választás elmarad, új választás nem 
tűzhető ki. 
Az elmaradt és ki nem tűzött választásokat a veszély-
helyzet megszűnését követő tizenöt napon belül tűzik ki 
az illetékes helyi választási bizottságok.

Biharnagybajom, 2020. március 31.
Imre-Erdős Szilvia s.k.

HVI vezető
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A Református Egyház hírei

Túrmezei Erzsébet:
Húsvét után

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

Tisztelt Biharnagybajomi Lakosok! 
Kedves Testvérek! 
Húsvét után néhány nappal talán ma még szomorú-
an kell azt mondanunk,  hogy körülményeinket te-
kintve a Húsvéti ünnep után sem változott sok min-
den, vagy ha mégis legfeljebb csak újabb szigorítások 
és a járványhelyzet erősödése kelt egyre nagyobb 
tanácstalanságot,félelmet az emberekben. 
Nem könnyű időszak ez egyikünknek sem, de mégis 
hittel és reménységgel tekinthetünk előre, hisz eddi-
gi hittapasztalatainkból és Isten minden időkben bá-
torítani képes igéjéből kiindulva, az aggodalmakat és 
félelmeket legyőző lelki erő valami hihetetlen lelki 
tartást,erőtöbbletet ad nekünk keresztyéneknek. Ez a 
húsvéti hit, ami nem a körülményeket, hanem az élet-
szemléletünket képes megváltoztatni Isten közelében. 
S erre a húsvéti hitre ma különösen is nagy szüksé-

ge van az egész emberiségnek. S járványhelyzet ide, 
járványhelyzet oda, Isten kegyelméből idén is ki-ki 
megélhette így vagy úgy az ünnepi napokat. S további 
hálaadásra indít az a tény is, hogy mi itt vidéken az új 
életet hirdető természet közelében, a kijárási tilalom 
ellenére is kimehetünk az udvarra, a kiskertekbe, ki-
ülhetünk a ház elé a tavaszi napsütésre, s hallgathat-
juk a madarak csicsergését reggelente. Persze nehéz 
elhordozni, hogy még családtagjainkkal is távolságot 
kell tartani, s nem ölelhetjük meg azokat, akiket eddig  
mindig olyan szívélyesen és örömmel köszönthettünk. 
Sokaknak talán nincs is módja arra, hogy gyermekek-
kel, unokákkal, szülőkkel, testvérekkel vagy rokonok-
kal, tisztes távolság mellett is, együtt lehessenek, mert 
szeretteik távolabb élnek.   S amire a legnagyobb szük-
ség lenne,  és ami a legtermészetesebb volt ez idáig, 
attól most tartózkodni, és bizony szomorú ezt megélni, 
de óvakodni kell.  Mert minden ölelés, puszi, de még 
csak egy kézfogás is fertőzhet!  Nem gondoltuk, hogy  
ezt kell megélnünk világszerte. Ma újra rádöbben-
nek sokan arra, hogy istenített életük, világuk, milyen 
esendő, milyen tehetetlen, s nem marad más, mint az 
ima, a hit, az Isten! S bár jóllehet most fizikailag nem 
lehetünk a templomi gyülekezet közösségében, de va-
lahányszor imádkozunk, valahányszor igét olvasunk, 
valahányszor megszólal szívünk harangja, mi érezhet-
jük és tudhatjuk, hogy nem vagyunk magunkra hagy-
va. Érezhetjük és tudhatjuk, hogy a közös Bibliaolva-
sás és imádság által újra találkozik lélek a lélekkel, s 
így erősödhetünk magányosságunk és bezártságunk 
ellenére is hitünkben. Ne feledjük Isten Szentlelke ma 
is összekapcsol bennünket! A mostani veszélyállapot 
egy nagy böjti próbatétel, de Isten a nagy böjtökből is 
mindig új életet készít, s újra a húsvéti hit kell, hogy 
győzedelmeskedjen mindenek felett. Ezzel a húsvéti 
reménységgel tekintsünk előre, ez segítsen átvészelni 
ezt a böjti időn is talán túlmutató nagy böjtöt, amit el 
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kell hordoznia a megújulásért az egész emberiségnek. 
S ezen felül adjon erőt  számunkra az a fontos és kü-
lönleges ajándék, hogy ha ennek az időnek vége lesz, 
vár bennünket a  templom, Isten háza, ahol korlátozá-
sok nélkül megköszönhetjük majd Istennek azt, hogy 
megőrzött bennünket. Addig is a vasárnaponként meg-
szólaló harangok emlékeztessenek az Isten jóságára, 
szeretetére, s imádkozzunk a világ gyógyulásáért, be-
tegeinkért, gyógyítókért, vezetőinkért, családtagjain-
kért, önmagunkért és legyen templommá minden szív 
és minden otthon s hordozzuk egymást közelről és tá-
volról is szeretettel. 
 Szeretettel és imádságban hordozva valamennyiüket 
testvéri szeretettel:

Hézser Tímea helyettes lelkész
-----------------------------------------------------------------
Gyülekezetünk hírei március 15-óta:
Az istentiszteletek a koronavírus miatt továbbra sem 
tarthatóak meg, ez természetszerűen érinti a kereszte-
léseket és a konfirmáció ünnepi alkalmát is, melyeket, 
majd csak a járványhelyzet elmúltával tarthatunk meg. 
Szeretettel kérem mindenkinek a türelmét és a megér-
tését!
Mint ahogyan a gazdaság szereplői, úgy gyülekezetünk 
is érzi ennek a helyzetnek anyagi nehézségeit, melyben 
a szokásos bevételeink (perselypénz, egyházfenntartói 
járulék és adományok) bizonytalan ideig most elma-
radnak, ezzel szemben a havi kiadásaink ugyan úgy 
megvannak. 
Szeretettel kérem, hogy akinek módja és lehetősége 
van rá a modern technikai eszközök segítségével, ban-
ki átutalással támogassa gyülekezetünket egyházfenn-
tartói járulékával, adományával. Tudjuk, hogy sokan 
nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, de bízunk abban, 
hogy ők majd a járvány után személyesen is tovább tá-
mogatják majd gyülekezetünket befizetéseikkel. Isten 
áldása legyen az adakozó testvérekkel!
Sajnos az elmúlt időszakban a gyász keserűsége is át-
járta életünket és 3 elhunyttól vettünk búcsút a teme-
tőkertben:
 -március 25-én 13 órakor búcsúztunk Bagdi János 84 
évet élt férfitestvérünktől.
-március 26-án 13 órakor búcsúztunk Ignácz Antalné, 
Kőhalmi Magdolna 75 évet élt asszonytestvérünktől.
-április 2-án 1330 órakor búcsúztunk Fórián Lajosné, 
Váradi Julianna 82 évet élt asszonytestvérünktől.
Isten vigasztaló kegyelme legyen a friss gyász terhét 
hordozó családokkal!
Az elmúlt hetekben régebben elhunytakra is emlékez-
tünk a családokkal az emlékezés harangjain keresztül: 
-március 26. du.17 óra:Kasza István  halálának 
17.évfordulóján családja emlékezett. Sólyom Imre 

kérte a harangozást a Báthori utcából.
-március 27.de 11 óra:Horváthné Gál Julianna halálá-
nak 2.évfordulóján családja emlékezett. Horváth Imre 
kérte a harangozást a Szabadság utcából.
 -március 29. du.15 óra:Bak Benjamin halálának 
20.évfordulóján   családja emlékezett. Bakné Darabos 
Erika kérte a harangozást a Dózsa Gy.utcából.
-április 1. du.16 óra: Szabó Lajos halálának 
1.évfordulóján Felesége és gyermekei emlékeztek. 
Szabó Lajosné kérte a harangozást a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utcából.
-április 6. du.16 óra:Szöllősi Lajos halálának 
8.évfordulóján Felesége és gyermeki emlékeztek. 
Szöllősi Lajosné kérte a harangozást a Hunyadi utcá-
ból.
-április 17. 17 óra: Bagdány Lajos halálának 
3.évfordulóján leánya és családja emlékezik. Bagdány 
Erzsébet kérte a harangozást a Bacsó B. utcából.
Emlékük legyen áldott! Isten vigasztaló kegyelme le-
gyen a rájuk emlékezőkkel!
Szeretettel hirdetem, hogy továbbra is lehetőség 
van az emlékharangok kérésére, melyet napközben 
Sárkányné Andreától a 06-30-326-6602-es mobilszá-
mon, illetve hétköznap 9-12 óráig a 472-012-es ve-
zetékes számon is lehet kérni. A harangdíjakat, aki-
nek van lehetősége mobilbankolásra az átutalhatja 
a Takarékbanknál vezetett 60600272-15000020 
számlánkra, de természetesen akinek nincs erre le-
hetősége azoknak a vészhelyzet megszűnése után is 
elég a Lelkészi Hivatalban személyesen rendezni.  
Végezetül vigyázzunk egymásra és amíg szükséges 
maradjunk otthon és az előírásokat betartva tegyünk 
meg mindent a járvány megfékezéséért!
A Biharnagybajomi Református Egyházközség ne-
vében kívánok a település valamennyi lakosának jó 
egészséget, kitartást és  Áldást Békességet!

(H.T)

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

Tisztelt Szülők!
A kialakult helyzetre való tekintettel a bölcső-
dei jelentkezést online formában tehetik meg a 
kababolcsi1@gmail.com email címre a bölcsőde-
vezető felé vagy telefonon 06-30/398-1078 a böl-
csődében dolgozó kisgyermeknevelő felé.
Szükséges adatok: gyermek neve, születési helye és 
ideje, lakcíme, TAJ száma, édesanyja neve, születési 
helye és ideje, elérhetősége és a kérelem indoka.

Köszönettel: Dede Marianna Bölcsődevezető
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Üres az óvoda nélkületek…

A rendkívüli helyzetre való tekintettel jelenleg az 
óvodai nevelés is országos szinten online folytatódik. 
Szomorúan vettük tudomásul, hogy nem egy-két hét-
ről lesz szó, hanem bizony egy hosszú, nehéz időszak 
veszi kezdetét a gyerekek, a szülők és a pedagógusok 
számára egyaránt. Nehéz elfogadni, hogy nem láthat-
juk minden reggel a gyermekek csillogó szemeit, nem 
ölelhetjük meg őket, nem tudunk játszva tanulni, nem 
nézhetjük büszkén, milyen szépen fejlődnek. Ez most 
mind otthon történik, családi keretek között. Éppen 
ezért minden óvodai csoportnak kialakítottunk egy 
zárt Facebook csoportot, ahol különböző ötletekkel 
segítjük a szülőket, hogy gyermekük az óvodán kívül, 
ebben az időszakban is életkorának megfelelő felada-
tokat kaphasson egy-egy adott tevékenység kapcsán. 
Tudjuk, hogy ez nem helyettesíti az óvodai nevelést, 
de jelenleg ez a legtöbb, amit tehetünk. A mai, elgépi-
esedett világ most előnyünkre válhat, mivel az internet 
telis-tele van fejlesztő, szórakoztató, kreatív ötletek-
kel, ahol minden kisgyermek életkorának és egyéni 
érdeklődésének megfelelő tevékenységeket végezhet 
szülei segítségével. Az óvó nénik serényen böngészik 
az internetet, könyveket, hogy minél több, otthon is 
elvégezhető ötletet tudjanak megosztani csoportjuk-
ban. Minden nap az óvodai heti rendhez alkalmazkod-
va ajánljuk a különböző foglalkozásokhoz kapcsoló-
dó ötleteket: Verseket- meséket, dalokat, vizuális-és 
mozgásos tevékenységeket. Emellett otthon készített 
kreatív videók formájában hetente legalább egy alka-
lommal bejelentkezem a csoportomba, ahol egy álta-
lam választott, otthon is könnyen elkészíthető vizuális 
foglalkozást tartok a gyermekeknek. Fontos szempont 
számomra, hogy otthon is megtalálható eszközökből 
készüljön a produktum, de mégis szép, ízléses legyen 
a végeredmény. Örömmel tapasztalom, hogy napról-
napra, hétről-hétre egyre aktívabbak a visszajelzések, 
úgy érzem, a szülők nagy része átérzi a jelenlegi helyzet 
súlyát, érzik, hogy mindannyiunk érdeke, hogy ebben 
a helyzetben se maradjanak a gyermekeik ének-zene-, 
vizuális-, torna-, mese foglalkozások nélkül. Emellett 
pedig tisztában vagyunk azzal, hogy a gyermek leg-
főbb tevékenysége a szabadjáték. Javasoljuk, hogy 
minden szülő biztosítsa délelőttönként gyermekének a 
szabad játék és az irányított tevékenységek lehetősé-
gét. Mindenkit arra biztatok, hogy a jelenleg kialakult 
sajnálatos helyzetben próbálja megtalálni a jót. A napi 
rohanásból visszább vehetünk, egymásra koncentrál-
hatunk. Ezek azok a napok, hetek, amikor különösen 
lehetőség van elmélyíteni a szülő-gyerek kapcsolatot. 

Minél több közös tevékenység, közösen eltöltött idő 
erősíti a különleges köteléket. Fontos, hogy a gyermek 
minden kérdésére választ kaphasson a világ dolgairól 
az ő lelki sajátosságait figyelembe véve. A mérhetet-
len nagy szeretet, türelem, odafigyelés segít átvészelni 
mindenkinek ezt a nehéz időszakot. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni a szülők együttműködését, türelmét 
és kitartását. Együtt sikerülni fog! 

Nagy Edina
óvodapedagógus

EBOLTÁS
Tisztelt Ebtulajdonosok!

Magyarország Kormánya a koronavírusos (COVID-
19) járványos megbetegedésével kapcsolatban ve-
szélyhelyzetet hirdetett. Erre való tekintettel az idei 
összevezetett eboltást határozatlan időre elha-
lasztjuk. Az oltás idejéről szórólapon és egyéb mé-
dia felületeken tájékoztatjuk Önöket.
Jelen pillanatban az állattartó kérésére az állat tartási 
helyén és állategészségügyi szolgáltató létesítmény-
ben az oltás elvégezhető a 164/2008. (XII.20) FVM 
rendelet 7. § (1) bekezdése  értelmében. 
Tájékoztatást az alábbi telefonszámon kérhet: 
Dr. Sperlágh András: 06-70/376-1163
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Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános is-
kolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre 
vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. 
(III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy 
gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség sze-
rint online módon intézze a KRÉTA rendszer 
e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://
eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál 
meg. A beiratkozás két szakaszban történik.

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY ISKOLÁNK 
ESETÉBEN A MÁSODIK SZAKASZBAN VAN LE-
HETŐSÉG A BEIRATKOZÁS FOLYAMATÁNAK 
ÜGYINTÉZÉSÉRE!
A beirtkozás második szakaszában 2020. április 28. 
0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a 
szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratko-
zással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kíván-
ják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/
életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes álta-
lános iskola
• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye 
szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni. 
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automa-
tikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási 
helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem 
nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta 
be a jelentkezését más általános iskolába. 
EBBEN A SZAKASZBAN SZÜKSÉGES MEG-
ERŐSÍTENI AZON GYERMEKEK JELENT-
KEZÉSÉT, AKIKET A SZÜLŐK/TÖRVÉNYES 
KÉPVISELŐK A LAKÓHELY SZERINTI KÖR-
ZETES ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA SZERETNÉ-
NEK BEÍRATNI. 

ISKOLÁNKBAN A JELENTKEZÉSEK SZEMÉ-
LYES BENYÚJTÁSÁRA, MEGERŐSÍTÉSÉRE 
2020. ÁPRILIS 29-én és 30-án 8:00-12:00 és 16:00-
18:00-ig VAN LEHETŐSÉG.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentu-
mokra van szükség, melyeknek bemutatására az elekt-
ronikus ügyintézés esetén csak a 2020/21-es tanév első 
napján van szükség, azonban a személyes ügyintézés 
esetén be kell mutatni a beíratáskor!

• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági iga-
zolvány 
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány 
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlá-
sára vonatkozóan
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő 
beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen 
általános iskolába kérheti gyermeke felvételét. 
További részletes információkat talál iskolánk honlap-
ján:  www.biharnagybajomiskola.fw.hu
Amennyiben további kérdésük van az eljárással kapcso-
latban, kérem keressenek az iskola@biharnagybajom.
hu email címen vagy a 06-30-774-22-98-as telefonszá-
mon!
Ebben a különleges helyzetben, a digitális oktatás 
idején, köszönöm a szülők, a gyermekek és a peda-
gógusok kitartását, együttműködését, lelkiismere-
tes és kreatív munkáját annak érdekében, hogy a 
gyerekek ne szenvedjenek kárt és sikeres lehessen 
a tanévük!
Vigyázzunk és figyeljünk egymásra! 

Kívánok mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket!

Vigh Tiborné 
intézményvezető

A Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI hírei

Tájékoztató a 2020/2021-es 

tanévre történő beíratkozásról

VÉRADÁS
Biharnagybajom Szűcs Sándor Művelődési Ház

2020. április 23. csütörtök
11 - 14 óráig
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Kedves Könyvtárlátogatók!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel 
könyvtárunk 2020. március 16. óta határozatlan ideig 
zárva tart, így a kölcsönzés sem lehetséges.  A könyvek 
kölcsönzési idejét meghosszabbítottam, csak a nyitás 
után várom vissza azokat.  
Arra biztatok mindenkit, hogy most nézzenek szét az 
otthoni könyvespolcon, és olvassák újra a régi kedven-
ceket. Újraolvasva biztosan találnak olyan részeket, 
amelyekre már nem emlékeztek, vagy teljesen más-
hogy értelmezik, mint első olvasáskor. 
Az internet is számos lehetőséget nyújt. Tudom, hogy 
az nem ugyanaz, mint a kezünkbe fogni a könyvet, 
de nagyon jól jöhet ez a verzió is, kicsit kikapcsolni a 
mostani nehéz időszakban is. 
Ehhez egy kis segítséget nyújtva, összeválogattam a 
weboldalakat, ahol lehet ingyenesen könyveket olvas-
ni:
    • nogradi.hu
Nógrádi Gábor 4 szuper ifjúsági könyvét tette ingyen 
letölthetővé, a gyermekek otthoni tanulásának segíté-
seként.
    • mek.oszk.hu

Magyar Elektronikus Könyvtár. Rendkívül nagy 
gyűjteménnyel rendelkező digitális könyvtár, prak-
tikus keresővel ellátva. Szerepelnek kínálatukban 
hangoskönyvek, szépirodalom, szakirodalom, kötele-
ző olvasmányok, mesék.
    • szaktars.hu
A legnagyobb magyar szakkönyvkiadók művei talál-
hatóak meg az oldalon. Ezek a tartalmak eddig csak 
intézményi előfizetők számára voltak elérhetőek, de a 
járványügyi helyzetre tekintettel, 2020. ÁPRILIS 23-
IG ingyenesen használhatja mindenki. Szakdolgozat-
okhoz is nagy segítség lehet!
Ezenkívül, aki szeretne még több információt szerezni, 
érdekességeket olvasni, kövesse facebook oldalunkat, 
a Szűcs Sándor ÁMK-t, ahol nemcsak a könyvtár lá-
togatóknak, hanem mindenkinek szolgálunk aktuális 
hírekkel, képekkel, szórakoztató tartalmakkal.
A háttérben azon fogok dolgozni, hogy online is ellás-
sam tartalommal az érdeklődőket, és hogy nyitás után 
a könyvtárunk minél vonzóbb legyen mindenki számá-
ra, s egyben a tudásomat is bővítsem, hogy a látoga-
tóknak lehetőség szerint a legjobb segítséget tudjam 
nyújtani.

Frankó Zsuzsa
könyvtáros

1964. óta, április 11-én, József Attila születésnapján 
ünnepeljük a magyar költészet napját. Ezen a napon 
az ország minden pontján irodalmi rendezvényeket 
szerveznek, irodalmi esteket, szavalóversenyeket, 
versolvasó maratont, kiállításokat, könyvbemutatókat. 
Ötletes irodalmi felhívásokban lehet részt venni, mint 
például néhány kávézóban verssel lehet fizetni ezen a 
napon, vagy az utcákat borítják versrészletek, a kiraka-
tokat, a járdákat, hirdetőoszlopokat.
Községünkben is lelkesen készülnek minden évben az 
óvodások, iskolások, a Nyugdíjas Klub, a falu apraja-
nagyja, hogy ezen a napon méltón meg tudjuk ünne-
pelni a magyar költészetet, a klasszikusokat és a kor-
társ költőket is, hiszen mindannyiunk életében jelen 
vannak a versek, egészen pici korunktól végigkísérnek 
minket.  Bölcsődében, óvodában mondókákat, gyerek-
verseket tanulunk, megízleljük a ritmusukat, a ríme-
ket, majd később komolyabban elmélyülünk bennük, 
lesznek kedvenc verseink, költőink. Sok versről fogjuk 
azt érezni, hogy ez rólunk szól. Érzéseket, érzelmeket 
írnak le, szeretetet, szerelmet, dühöt, csalódottságot, 

örömöt. Emberi érzéseket, amelyeket mindenki érez. 
S ezek a versek nyújtanak támaszt, vigaszt, örömöt, 
jókedvet.
Ebben az évben a sors beleszólt a rendezvényekbe, de 
úgy gondoljuk, a magyar költészetet mindenképp meg 
kell ünnepelni, hiszen hozzá tartozik a kultúránkhoz, 
nyelvünkhöz, történelmünkhöz, az érzéseinkhez, ezál-
tal összekötnek minket. 
Emiatt döntöttünk úgy, hogy mi egy verssel emléke-
zünk meg, otthoni keretek közt, egyénileg mondva a 
vers sorait, s a végén mégis összekötve, egy verssé for-
málva az egészet, mert összetartozunk mind. Az erről 
készült videó a Szűcs Sándor ÁMK csoportban tekint-
hető meg április 11-től.
Ezúton szeretnénk megköszönni az önként jelentkezők 
segítségét és munkáját, nagy örömmel vettük, hogy 
ilyen sok felnőtt és gyermek áldozott a szabadidejéből 
arra, hogy ez létrejöhessen. 
Fontosnak tartom, hogy ha versekről beszélünk, a két-
ségkívül kiváló klasszikus költőinken kívül jussanak 
eszünkbe a kortárs költők is, és még inkább vegyük 

„Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik,  
szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.”

József Attila

A magyar költészet napja
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észre, hogy a környezetünkben is vannak olyanok, 
akik nagyszerű verseket írnak. A mi kis községünkhöz 
köthető tehetségek közül, most a Meggyesi Évával 
készült interjút olvashatják, őt ismerhetik meg köze-
lebbről.
- Mára már több versesköteted is megjelent. Mióta 
írsz verseket?
- Már az első osztályban magukkal vonzottak a köny-
vek. Nagyon szerettem verseket olvasni. Előbb csak 
meséket, azután ösztönösen elkezdtem írni. Gyermek-
korom óta írok, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, mesé-
ket, novellákat, verseket. Az írás az, amely megnyugtat 
és kikapcsol. Volt, hogy sokáig nem vettem a kezembe 
tollat, de életem nehéz periódusaiban mindig vissza-
tértem az íráshoz. Ez egy örök szerelem.
- Miről szólnak a verseid? Van-e kedvenc témád, ami-
ről szívesen írsz?
- A verseim általában az életről szólnak. Mindenről 
szeretek írni, ami épp eszembe jut, vagy épp aktuális, 
de a legtöbb verset talán a szeretetről, szerelemről ír-
tam.
- A megjelent köteteidet, vagy verseidet hol lehet meg-
találni? 
- Könyv formában most úgy tudom, már sehol, hisz 
ami volt rég elkelt, és mostanában nem tudtam fog-
lalkozni ilyesmivel, de internetes blogokban nagyon 
sok versem megtalálható, valamint a régebbiek közül 
a Versek eu-n 271, és a POET oldalán is jó pár, s a 
Youtub-on is. 
- Tervezel-e további verseskötet megjelentetést?
- Igen. Szeretnék egy verses és egy mesekönyvkiadást, 
amennyiben a kialakult helyzet miatt lehetőségem nyí-
lik rá, és ha már haza tudok jönni végleg, szeretnék 
komolyabban visszatérni az íráshoz, hisz mindig ez 
volt, ami éltetett.
- Próbálkoztál-e más műfajjal? Úgy tudom, nagyon 
szépen tudsz rajzolni, festeni is. Nem gondolkoztál, 
hogy illusztrátor legyél? 
- Igen, próbálkoztam. Régebben sok mesét írtam, ami-
ből néhányat régebben illusztráltam is, de rég nem 
volt a kezemben ecset. Ma már nem tudom, tudnék e 
rajzolni, hisz több kézműtétem is volt. Jelenleg is arra 
várok. Próbálkoztam néhány novellával is, egy külföl-
di kiadónál, amit akkor ki is adtak, de mivel túl drága 
volt, nemigen van már forgalomban. Szoktam dalszö-
vegeket is írni felkérésre, vagy bármit, amire megkér-
nek. Nemrég épp egy színpadi bohózat megírására 
kértek, ami a közel jövőben kerül műsorra. Egy baráti 
felkérésnek tettem ezzel eleget.
- Vannak-e hazai vagy külföldi kedvenc költőid?
- Igen. Nagyon szeretem a Juhász Gyula verseit, vala-
mint példaképem Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Ady 

Endre és sorolhatnám.
Külföldi költők közül Heinrich Heine a kedvencem, 
de nagyon szeretem William Blake- t is, és még szá-
mos költőt.  Mindent szívesen olvasok, ami magával 
ragad.
- Költészet napja alkalmából melyik versedet ajánla-
nád az olvasóknak? 
- Talán a ha „ Hazagondolok” című versemet, hiszen 
az a szülőfalumhoz kötődik.

Ha hazagondolok

Ha hazagondolok szülőfalumba, oly sokszor lábad 
könnybe a szemem,
bármerre járok, bármerre élek, visszahúz mindig bo-
londos szívem.
Azok a csöndes, virágos utcák, az illat, amely az or-
romba száll,
ma is velem van, s ugyanúgy érzem, amikor nyílnak a 
levendulák.

Ott születtem, és ott voltam gyermek, de a sors olykor 
más utat szán,
s ahogyan más is, álmát követve, színes reménnyel 
mentem tovább.
És ha megfakult tarka reményem, s csapongó lelkem 
vigaszra várt,
sehol sem tudtam békére lelni, csak ott, ahol zizzen a 
vén akác.

Mintha nyögne, és sóhajtva hívna a színekben úszó 
akácvirág,
jöjj vissza végre, s ne menj el többé! S szinte csábít e 
csöndes világ.
Ha majd nem bírom mostoha sorsom, s megtörött lel-
kem csapongva száll,
Visszamegyek majd szülőfalumba, hiszen nekem csak 
ott a hazám!

Köszönöm szépen a lehetőséget.
Tisztelettel: Meggyesi Éva.

Frankó Zsuzsa

Bajomi Hírlevél,  
XVI. évf. 2. szám 2020. április
Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Szitó Sándor, polgármester
Főszerkesztő: Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu
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Kedves biharnagybajomi Lakosság!
Ahogy sokan önök közül már bizonyára értesültek 
róla, 2020. június 30-án - majd 15 év hűséges szolgálat 
után - visszaadom háziorvosi praxisom szeretett nagy-
községükben!
2005. szeptember 1-től örömmel és minden tudásom-
mal igyekeztem az Önök egészségét és jólétét szolgál-
ni. Bízom benne, igyekezetem javarészt célt is ért!

Most kissé fáradtan, hosszas gondolkodás után, csalá-
dommal egyetértve úgy döntöttem, visszavonulok.

Jó egészséget kívánva:
dr. Kulcsár Lajos
háziorvos

Ezúton is hálásan köszönjük Doktor úr eddigi munká-
ját, a továbbiakban pedig jó erőt, egészséget kívánunk 
Biharnagybajom lakossága nevében! 

Köszönöm a 15 évnyi bizalmat és megbecsülést!

Mostanában egy csomó szokatlan dolog történt, tekint-
ve, hogy a koronavírus felborította a mindennapokat. 
És sajnos az ünnepeink sem képeznek kivételt, úgy-
hogy az idei húsvét is emlékezetes maradt. Annyi már 
biztos, hogy a koronavírushoz kapcsolódó aktualitá-
soknak látható hatásai lesznek. Itt volt a jó idő, és kö-
zeledett a húsvéti hosszú hétvége - nem mintha az or-
szág nagy részének az egyik hétvége nem olyan lenne, 
mint a másik, már hosszú hetek óta. A hagyományosan 
a rokonlátogatásokról szóló ünnep és a szép, tavaszi 
idő pedig végzetes kombináció a járvány terjedése 
szempontjából, ezért a kormány meghosszabbította a 
kijárási korlátozást. 

Falunkban is betartották többé-kevésbé, az utcákon 
csak egy pár boltba igyekvő embert lehetett látni, na-
gyon csendesen telt a hosszú hétvége.
Ám, hogy a mégis valamilyen formában Mi is átélhes-
sük a húsvéti készülődést, ezért a főtéren kiállítottuk 

a rendhagyó húsvéti nyuszikat, valamint tojásfát is 
„állítottunk”. A Szűcs Sándor ÁMK facebook oldalán 
pedig egy felhívással fordultunk a családok felé, hogy 
örökítsék meg milyen ünnepi dekorációval, étellel ké-
szültek a Húsvétra. A legtöbb szavazatot kapók díja-
zásban részesülnek, melynek eredményhirdetése 2020 
április 21.

Bízunk benne, hogy a megszokottól eltérő ünneplés 
nehézségei mellett is megtalálták a pozitívumot az idei 
Húsvétban, az elcsendesülést, az emlékezést, az élet 
apró örömeit, a reményt, s ha most nem is személye-
sen, de az internet és telefon adta lehetőségeket kihasz-
nálva fejezték ki szeretetüket, érdeklődésüket és jókí-
vánságaikat közelebbi és távolabbi családtagjaik felé. 

Sárkány Alexandra

Rendhagyó Húsvét
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Megkezdték április 6-án az  

Egységes Kérelmek beadását  

a falugazdászok

A  kérelmek  benyújtási  határideje:  2020. május 
15.
A NAK a jelenlegi járványhelyzethez alkalmazkodva 
egyszerűsítette az egységes kérelmek beadá- sának 
rendjét. A falugazdászok, mint minden évben, idén is 
minden hozzájuk forduló gazdálkodónak segítenek ké-
relmük benyújtásában. 2020-ban 43 jogcímen van le-
hetőség támogatás igénylésére.
A kérelmek benyújtási határideje: 2020. május 15.
2020-ban az ügyintézés során elsősorban telefonos és 
e-mailes kapcsolattartásra törekednek falu- gazdásza-
ink, telefonon keresztül egyeztetik a kérelem tartalmát 
és személyes megjelenés nélkül tudják azokat benyúj-
tani. Várhatóan a telefonon történő kérelembeadások 
miatt nehezen elérhetőek lesznek falugazdászaink, 
ezért kérjük, hogy várják türelemmel az ő hívásukat, 
minden 2019-ben falugazdászon keresztül kérelmet 
beadott gazdát keresni fognak!
Kérjük, hogy tegye meg az alábbiakat a falugazdászok 
munkájának segítése és a kérelmek zökkenő- mentes 
és hatékony beadása érdekében:
• ellenőrizze, hogy az elektronikus felülethez rendel-
kezik-e jelszóval, készítse azt elő
• gondoskodjon e-mail cím elérhetőségről, amelyen 
keresztül a falugazdász által benyújtott kérelmet visz-
szaigazolhatja
• készítse elő, amennyiben rendelkezik vele, a 2019-es 
kinyomtatott kérelmét
• készítse elő a gazdaság helyrajzi számait, blokkazo-
nosítóit
• jegyezze fel, hogy melyik táblában, mely helyrajzi 
számon milyen növénykultúra van/lesz vetve
• gondolja át, hogy milyen jogcímekre szeretne igé-
nyelni támogatást
• készítse elő az állatalapú jogcímekhez az ENAR azo-
nosítókat
• erdészeti támogatásokhoz az erdő nyilvántartási, en-
gedélyezési dokumentumokat

Korlátozottan lesz lehetőség személyes ügyfélfogadás-
ra, mely 2020. április 14-én indulhat meg. A falugaz-
dászok addig is dolgoznak a kamarai tagok érdekében, 

otthonról állnak az ügyfelek rendel- kezésére, illetve 
telefonon készítik elő a kérelmek benyújtását.
Amennyiben szükségessé válna a személyes ügyinté-
zés, arra csak előzetes telefonos időpont- egyeztetés 
után lesz lehetőség. Mind tagjaink, mind munkatársa-
ink egészségének védelmében kérjük az alábbiak meg-
értését és teljesítését:
• az ügyintéző falugazdásszal egy helyiségben csak a 
kérelmező tartózkodhat
• kérjük, csak egészségesen látogassák falugazdász-
irodáinkat. Megkérjük a megfázás, illetve influenza 
tüneteit tapasztaló tagjainkat, hogy csak a felgyógy-
ulásuk után látogassák a falugazdász-irodákat.
• egyeztetett időpontra érkező ügyfeleink érkezzenek 
pontosan, hogy elkerüljék a torlódást
• a várakozás csak az ügyfélfogadó helyiségen kívül 
történhet, egymástól legalább 2 méteres távolságot 
tartva
• az irodába csak a falugazdász szólítását követően le-
het belépni
• az irodába érkezéskor a kikészített kézfertőtlenítő 
használata, valamint a saját vagy a falugazdász által 
biztosított szájmaszk használata kötelező
• a falugazdásszal csak a plexi védőfalon keresztül le-
het kommunikálni, tőle legalább 2 méter távolságban
• a szájmaszkot és az irodában biztosított egyszer hasz-
nálatos tollat magával kell vinnie az ügyfélnek, vagy a 
veszélyes hulladék kukába kifelé menet ki kell dobnia
Kérjük, hogy a halasztható őstermelői és egyéb ügyek 
intézésével május 15. után (az egységes kérelem beadá-
si időszakot követően) keressék falugazdászainkat!
Azon gazdálkodók, akik az idén adnak be először tá-
mogatási igénylést, az alábbi linken kereshetik meg a 
település illetékes falugazdászát, akitől telefonon vagy 
e-mailben kérhetnek időpontot a kérelmeik beadásá-
hoz.
Amennyiben Ön új kérelmező, az illetékes megyei 
kormányhivataltól regisztrációs számot és jel- szót kell 
igényelnie. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányhi-
vatalnál erre lehetőség kizárólag a saját ügyfélkapun 
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történő igényléssel, illetve postai úton van (posta-
cím: Hajdú-Bihar Megyei Kormány- hivatal, 4001 
Debrecen, Pf. 551, információkérés: agrartamogatas.
ugyfelszolgalat@hajdu.gov.hu, 06 52/814-520).

Változások a földforgalmi szabályozásban 
(csere, felesbérlet, részesművelés)
A földforgalmi jogszabályok legutóbbi módosításával 
a csereszerződések is kamarai jóváhagyási kö- tele-
zettség alá kerültek, ugyanis korábban a csereszerző-
dések segítségével sok esetben játszották ki a törvény 
birtokpolitikai elveit.
A tipikus forgatókönyv szerint, ha valaki meg kí-
vánt venni egy földet, de ki szerette volna kerülni a 
kifüggesztést és az esetleges rájelentkezést, akkor az 
adásvétel előtt megkötöttek egy csereszerző- dést, 
többnyire csekély mértékű (0,50 -1 AK) tulajdoni há-
nyadra, ezzel bekerült a földbe tulajdonos- társként. 
Az addigi 1/1 immár osztatlan közös tulajdonná vál-
tozott, és a vevőnek lehetősége nyílt kifüggesztés és 
jóváhagyás nélkül megvásárolni az eladó összes többi 
AK-ját, hiszen ezen második szerződés eredménye-
ként ismét 1/1 alakult ki az ingatlanban.
A fenti módon két szerződéssel meg lehetett szerezni 
úgy egy földterületet, hogy arról sem az elővá- sárlásra 
jogosultak, sem az agrárkamara nem szerzett tudomást. 
Az agrárkamara megyei elnöksége a csereszerződések 
valós birtokegyesítési célzatát immár törvényi felha-
talmazás alapján vizsgálja.
Fontos változás következett be a földek bérlete kap-
csán is azzal, hogy a földhasználati szerződések közül 
kikerült a felesbérlet és a részesművelés. Fenti intézke-
désnek szintén az volt az oka, hogy korábban az ilyen 
megállapodásokat nem kellett kifüggeszteni és jóvá-
hagyáshoz sem voltak kötve, így tömegesen kezdték 
alkalmazni klasszikus haszonbérleti jogviszony álcá-
zására. A felesbérlet és a részesművelés ellenértéke 
papíron nem bérleti díj, a gyakorlatban azonban szinte 
minden esetben történt bérleti díjfizetés.
Fenti jogcímek 2028. december 31-én fognak törlődni 
a földhasználati nyilvántartásból. Ez azt jelenti, hogy 
az érintettek földhivatali törlő határozatot fognak kap-
ni 2029 első néhány hónapjában. Új feles- bérleti vagy 
részesművelési szerződést már jelenleg nem lehet köt-
ni, illetve ha lejárnak, már nem lehet meghosszabbíta-
ni sem.
Felmerül a kérdés, hogy mi lesz azon felesbérlőkkel, 
akik a lejárat vagy törlés után tovább is szeret- nék 
művelni a földet, vagy adott esetben meg is kívánnák 
venni azt. A törvény megadja a lehetősé- get ezeknek a 
gazdálkodóknak arra, hogy jó pozícióban vághassanak 
neki a földek megszerzésének az új szerződés megkö-
tésekor.
Haszonbérletnél – legalább három éve fennálló 
felesbérlet vagy részesművelés esetén – az előha- 
szonbérleti rangsorban az első helyen álló „bejegyzett 

földhasználó” pozícióját szerzik meg, azaz senki nem 
tudja rájelentkezésnél erősebb előjogával „elütni” őket 
a földtől.
Adásvételnél pedig a földet legalább három éve 
felesbérlőként vagy részesművelőként használó gaz-
dálkodót is megilleti a „bejegyzett földhasználónak” 
járó erős elővásárlói pozíció. Egy 1/1 tulajdon- ban 
lévő, korábban felesbérlettel hasznosított föld eladása 
esetén a felesbérlő első helyen áll a rang- sorban, osz-
tatlan közös esetén pedig csak a földműves tulajdonos-
társ előzi.
___________________________________________

Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Cím: 4032 Debrecen, Tessedik S. utca 1. | 

Telefon/Fax.: +36 52 503 310, 
+36 52 485 749 / +36 52 485 689

E-mail: hajdubihar@nak.hu | Honlap: www.nak.hu

Köszönjük!

A „Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a kör-
nyező településeken” megnevezésű projekt keretében 
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szükséglet-
elemző felmérést végeztünk. Az igényfelmérésre azért 
volt szükség, mert Biharnagybajomban sajnos nem jel-
lemző a fiatalok közösségbe csoportosulása, és a projekt 
sikerének érdekében a fiatal célcsoport igényéhez kell a 
módszertant igazítani. 
A felmérést kérdőív segítségével végeztük, melyet név 
nélkül kellett kitölteni. 
A kérdések a közösségi helyzetfeltárást segítették elő, 
valamint a fiatalok szórakozási szokásaira volt kíváncsi. 
Célunk az volt, hogy felmérjük: 
1. Mennyi szabadidővel rendelkeznek a bajomi fiatalok, 
hol töltik ezt az időt? 
2. Milyen szabadidős tevékenységben vennének tényle-
gesen részt? 
3. Csatlakoznának-e egy esetleg újonnan szerveződő if-
júsági klubhoz, amennyiben igen, milyen szerepet vállal-
nának fel benne?
A kérdések többsége nyitott kérdés, a fiataloktól önálló 
megfogalmazást vártunk. (Nagyon jó kis ötletek szület-
tek.)
A kérdőív lezárult, 64 fő töltötte ki összesen, többségé-
ben nők. Korcsoport szerint 14 és 45 év közötti szemé-
lyek. Hasznos ötleteket is kaptunk ezáltal, melyeket fel 
is fogunk használni a jövőben. Sajnos a jelenlegi járvány 
helyzet kissé megnehezíti a dolgunkat, de ettől függetle-
nül sem adjuk fel.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki vette 
a fáradságot és kitöltötte a kérdőívet.

Mászlai Alexandra
Sárkány Alexandra
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A kerti munka boldoggá tesz minket, ebben minden 
hobbikertész egyetért. Egy stresszes nap után nincs is 
szebb. mint a rózsákat, levendulákat, vagy éppen más 
kedvenc növényünket dédelgetni, ápolgatni és nem 
mellékesen még fittek és egészségesek is maradunk 
mellettük a sok mozgástól és a szabadban eltöltött idő-
től. Indul a tavaszi kerti szezon, irány a kert, kezdődhet 
a munka, ébresszük fel a természetet! A hosszú hideg 
tél után a kertbarátok már alig várják, hogy gumicsiz-
mát és kesztyűt húzzanak, végre ismét a kertészkedés 
örömének hódoljanak. Ideje átgondolni hogyan fog-
junk hozzá, mivel kezdjük a kerti munkát. Íme, néhány 
ötlet:
1. munka: Tervezzünk!
Mielőtt bármilyen munkának nekilátunk, gondoljuk át 
az idei kert tervezését, írjuk össze a kerti munkákat, 
melyiket mikor fogjuk elvégezni, milyen növényeket 
kell esetleg pótolni az idén, melyiket szeretnénk átte-
lepíteni, vagy épp milyen új növényt szeretnénk idén 
ültetni. Ha ügyesen beosztjuk a feladatokat, nem lesz 
kapkodás a tavaszi kertészkedés, hanem öröm lesz, 
amikor egy -egy feladattal végzünk.
2. munka: Tápláljuk a talajt!
Amennyiben ősszel nem trágyáztuk be a talajt, most 
már tavasszal az ültetés előtt ne adagoljunk ki istálló 
trágyát, mert már nem fog kellően lebomlani és kiéget-
heti a növényeket. Ám egy alapos ásás, talajlazítás, 
gyomtalanítás, végül egy jó adag komposzt szétterí-
tése fontos feladat, mert így kellően előkészítjük az 
ágyásokat a tavaszi ültetésre.
3. munka: Gyep ébresztése!
Ha nyáron szép zöld üde pázsitot szeretnénk kertünk-
ben látni, most kell alaposan megtisztítani, szellőztetni 
a gyepet, és egy tavaszi pázsit műtrágyával tápanyagot 
juttatni a talajba. Ha szükséges újra vetni a fűfelületet, 
vagy pótolni, április végétől ezt is megtehetjük, ami-
kor elég meleg az idő, és van kellő csapadék mennyi-
ség is.
4. munka: Rózsák és évelő növények ébresztése!
Március végén, április elején már kibonthatjuk a ró-
zsákat a téli takarásból, és az évelő növényeket is ér-
demes átvizsgálni. Az esetleges sérült vagy elszáradt 
ágakat vágjuk le, de most érdemes a fagymentes na-
pokon megmetszeni a díszcserjéket, gyümölcsfákat, 
és bokrokat is. Ne feledjünk el sebkezelőt használni a 
metszés után, sőt a szerszámokat is érdemes fertőtle-
níteni használat előtt, így csökkenthetjük a betegségek 
kialakulást.
5. munka: Magvetés, palántázás!
Aki rendelkezik fóliasátorral vagy üvegházzal, már 

vetheti a magokat, és beszerezheti az első palántákat. 
Szabadföldbe vethetjük a spenótot, a petrezselymet, 
a borsót, de az elvetett paprika vagy paradicsom ma-
gokat csak fűtött helyiségben érdemes elhelyezni. Ha 
nincs üvegházunk, vagy fóliasátrunk, még ne vásárol-
junk palántákat, mert a kertészeti áruházakban kínált 
7-10 cm-es előnevelt palánták éjszaka könnyen ki-
fagyhatnak. A frissen vetett magokat szobahőmérsék-
leten érdemes tovább nevelni, ezeket tartsuk állandóan 
nedvesen, akár úgy, hogy egy üveglappal lefedjük a 
cserepeket. Amikor megjelennek az első sziklevelek, 
vegyük le a takarást, és hagyjuk, hogy a talaj a két ön-
tözés között kissé kiszáradjon, mert ellenkező esetben 
eldőlnek majd a palánták.
6. Munka: Permetezés!
Tavasszal kell elvégezni a lemosó permetezést, amelyet 
még a rügyek kifejlődése előtt érdemes végrehajtani, 
mert a kártevők ekkor már javában tevékenykednek. 
A permetezést nagyon körültekintően kell végezni, 
megfelelő szaktudással és védőfelszereléssel. Érdemes 
szakember tanácsát kérni egy szakboltban, mert a kellő 
tudás és hozzáértés hiányában könnyű kipusztítani a 
saját, de akár a szomszéd növényállományát is!
Ezután jöhetnek a virágágyások:
Tervezzük meg a virágágyások pontos helyét, valamint 
a virágok elhelyezését szín és méret szerint. Gondoljuk 
végig, mit ültetünk tavasszal, és mi fog nyílni nyáron. 
Ha ügyesen válogatjuk össze kertünk lakóit, minden 
hónapban virágzó színfoltot kapunk. Tavasszal jöhet-
nek a tulipánok, a nárciszok, majd májusban az egy-
nyári virágok, és nyár végén az évelők fognak nyílni 
kertünkben.
Növények edényben:
Ne feledkezzünk meg a teraszról vagy a virágládák-
ról sem. A balkonládába vagy függő cserépbe ültetett 
növények szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak 
minden kertben. Ha van egy szép teraszunk vagy er-
kélyünk bátran ültessünk ide minél több muskátlit, 
egynyári virágot, de a kertbe akár fűszernövényeket is 
telepíthetünk. A balkonládák mozgathatók, így köny-
nyedén tudjuk a helyüket változtatni, a nagyobb vi-
rágtartóba ültetett kompozíciók pedig megtörik a kert 
egyhangúságát, ahol az szükséges.
Ha a kert minden részét megtervezzük előre és minden 
a helyére kerül, a növények hamar kifejlődnek, és így 
a talaj nem szárad ki, a gyomok pedig nem tudnak el-
szaporodni.
Úgyhogy hajrá, kertészkedésre fel!!!

Sárkány Alexandra

Indul a kertészeti szezon, íme a legfontosabb kerti munkák!


