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A NYÁR MÉG NEM ÉRT VÉGET!
Az augusztus és a szeptember még rengeteg programot tartogat számunkra, melyből egy rövid összefoglalót 
adunk ehavi számunkban. Aki lemaradt, visszatekintőnkben kap képet az elmúlt rendezvények hangulatáról, 
továbbá nyári élményeit osztja meg az olvasókkal az iskola és a református gyülekezet is.

BIHARNAGYBAJOM NAPJA 2021.
2021. 08. 13.

Péntek 13.  Legyen szerencsénk!
(12. oldal)

„Elkésett a békevágy„
a Black Rose Project előadása

08. 19. 
20:00 Várszínpad

(9. oldal)

Újra indul a
pajtaszínház

(8. oldal)

Szűcs Péter: Dharma – 
könyvajánló

Könyvbemutató
Augusztus 17. 17:00

(5. oldal)

I. BAJOMI FÜGGETLEN
MOTOROS NAP
SZEPTEMBER 04.

(9. oldal)
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A Református Egyház hírei

Gyülekezeti Hírek
Közel   40 gyermek és ifjú vett rész gyülekezetünk nyári napközis Biblia táborában, mely tartalmas és örömteli 
emlékekkel gazdagította nyári élményeinket.  A máskor csöndes és üres templomkert szó szerint betelt  élettel, 
vidámsággal, gyermekekkel. 5 napon keresztül számos program, élmény, közös Bibliatanulás, éneklés, kézmű-
ves foglalkozás tette felejthetetlenné az együtt eltöltött napokat.  A gyermekek nevében is köszönjük a sok-sok 
segítséget és közreműködést és részvételt mindazoknak, akik jó szívvel szántak idejükből, erejükből és támoga-
tásukból erre a célra. Bízunk benne, hogy az idei tábor együtt megélt napjai, kedves emlékei közös útravaló és 
kincs lesz minden részvevőnek. A tábor képei elérhetők a Biharnagybajomi Református Egyházközség napok-
ban létrehozott közösségi (Facebook) oldalán, melyet szeretettel ajánlok figyelmükbe.

Szeretettel tájékoztatom a kedves lakosokat, hogy au-
gusztus 1-től új lelkipásztorok  érkeznek a gyülekezetbe.
Simon Mátyás beosztott lelkész és Simon Zita hitokta-
tó lelkész életére és Biharnagybajomi szolgálatára Is-
ten gazdag  áldását kérjük. Szeretettel hívjuk és várjuk 
a település minden lakosát istentiszteleteinkre, melyet 

minden vasárnap de. 10 órakor tartunk a templomban.   
Kívánok a település minden lakosának a Biharnagyba-
jomi Presbitérium nevében kellemes nyarat, jó egész-
séget, bő termést és Áldás Békességet!

Hézser Tímea 
helyettes lelkész
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A Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI hírei
Iskolánkban is voltak táborok a nyár folyamán, amit szeretnék röviden képekben 
bemutatni:
A napközis Erzsébet tábor július 5-9-ig tartott.  Az alsó tagozatosok 57-en  6 
pedagógusal, a felső tagozatosok 21-en voltak  2 pedagógussal.

A zánkai tábor július 18-23-ig tartott, 21 tanuló és 2 kísérő pedagógus részvételével valósult meg.

Sólyom Eszter
 mb. intézményvezető
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Levelek a levéltárból

Reszegi Lajos: Mi a baj Nagybajomban?  (2. rész)
Reszegi Lajos 1939-ben Biharnagybajomról a Ma-
gyar Nemzetbe írt cikkének második részét Dr. Szál-
kai Tamás főlevéltáros jóvoltából közöljük.

Miért nem kapnak földet a bajomi magyarok?
De szomorú élete van annak, aki él-hal a földért és sa-
játjának csak annyit mondhat, ahova a koporsóját lete-
szik. Pedig a bajomiak elődeinek, nem is olyan régen, 
még meg volt a kevéske saját földjük. Azzal sem lehet 
vádolni őket, hogy elitták, vagy eldorbézolták vol-
na. Dolgos nép volt ez mindig és ha tehette, egymás-
ra rakta a garast. De a múlt század 50–60-as éveiben 
már megszaporodott a község lakossága és az egyes 
családok tulajdonában lévő föld mennyisége, nagyon 
leapadt. Szaporítani kellett tehát a jövedelmet, mert a 
megmaradt vagyon, már szűkösen tartotta el a csalá-
dot. Elment tehát a családfő a földesúrhoz és töretlen 
földet bérelt. Ugyanis, mikor a Sárrétet lecsapolták, 
a vízvette, mocsaras területek vadon maradtak. Ezt a 
vadföldet bérelte és kezdte irtogatni, hogy ezzel pró-
báljon szerencsét. Ez lett a veszte! A volt Sárrét még 
dacolt az emberi akarattal, területét még minden esz-
tendőben ellepte a zöldár és az a föld, amibe a gazda 
búzát, árpát és kukoricát vetett, sást, kákát és nádat ter-
mett. Emiatt lett évről-évre szegényebb, kölcsönöket 
vett fel és az uzsorakamat miatt, dob alá került a kevés 
ősi föld is. Mikor pedig lassanként termékeny lett a 
Nagysárrét maradványa, a földesúr nem adta ki tovább 
bérbe azoknak, akik azt termékennyé tették, hanem 
zsidó bérlőnek juttatta az egész birtoktestet. Pedig, de 
nagyon szereti ez a nép ezt az áldott magyar rögöt, a 
szűz anyaföldet! Semmihez sem ragaszkodik úgy, mint 
ehhez. A földért eltűr mindent; eltűri, hogy parasztnak 
nevezzék; eltűri, hogy lekommunistázzák és ha kell, 
még az életét is feláldozza érte. Lót, fut, szalad érte 
még akkor is, ha nem jut belőle egy talpalatnyi sem, 
csak olyan ne kaphassa meg, aki nem a véréből való és 
akit nem tart méltónak arra, hogy földet vásárolhasson. 
Így volt ez a közelmúltban is. A földesuraság jelenle-
gi földbérlője egy Polgár Péter nevű nagybérlő, meg-
vett a gróf Forgách-féle birtokból saját nevére ötven, 
felesége nevére ötven és leánya nevére szintén ötven 
hold első osztályú földet. A jelenlegi törvény – bár itt 
egy kis csalafintaság is történt – jogosnak ismerte el 
a vásárlást és a föld már az új birtokosok nevén van. 
A bajomi magyarok azonban nem nyugszanak bele a 
hatóságnak ezen véglegesnek látszó intézkedésébe; 
azt mondják: ez a föld a jog és az értelem szerint is 
az övék, mivel vagyonukat és testi épségüket áldoz-
ták fel azért, hogy ne csak sást, kákát és nádat terem-
jen, hanem életet adó kenyeret. Erről a földvásárlásról 
részleteiben egy másik cikkem keretében számolok be. 

Fáj az itteni lakosságnak még az O. F. B. földek mai 
helyzete is. Ezeknek a földeknek az árát az O. F. B. 
annakidején 730 pengőben állapította meg; az évi bére 
pedig holdanként ma 36–42 pengő. Ha ezekhez az ösz-
szegekhez hozzászámítjuk még a vetőmagot, a szántás 
bérét, az adót, a fuvart, ami a községből az O. F. B. 
földekig 3 pengő és a még adódó egyéb kiadásokat, 
úgy tisztán láthatjuk, hogy a föld tiszta haszna nem 
egész tisztán a szalma. Ezért a kis szalmaért dolgozik 
tehát az O. F. B. földek boldog tulajdonosa. A fentiek-
ből láthatjuk, hogy itt az utolsó óra, amikor ezeken a 
bajokon a kormánynak nem sürgősen, hanem azonnal 
segíteni kell. Mód is volna rá, hisz a község határában 
fekszik az ezerholdas Csillag-tanya, a gróf Forgách-fé-
le ezerkétszázholdas birtok, mely emberemlékezet óta 
bérbe van kiadva és mellette terül el Kisrábé pusztán a 
váradi püspökség ötezerkétszáz holdas birtoka, melyet 
ma a Magyar-Német Rt. bérel.

A gyékényfonók
Minden szerencsétlenség mellett némi vigaszt nyújt 
azonban az a tudat, hogy Bajom szegény lakosai házi-
iparral – gyékényfonással – foglalkoznak. De ennek a 
sorsa is már rég meg van pecsételve és hogy még tartja 
magát, annak tudható be, hogy a község szegényei – 
mint a vízbefúlók a szalmaszálhoz – úgy ragaszkod-
nak hozzá. Pedig, de keserves kenyérkereseti forrás ez. 
Mióta a Sárrét területéről elapasztották a vizeket, hely-
ben a nyersanyag nem szerezhető be, hanem messze 
földről szállítják. A beszerzési és szállítási költségek 
megeszik a hasznot és naponta csak filléreket tudnak 
vele keresni. Télben azonban ez is jobb a semminél, 
legalább sóra, ecetre, dohányra, gyufára való megjön 
vele naponta. 
Nem volna teljes a beszámolóm, ha nem említeném 
meg a Nagysárrét nagy szerelmesét, a Bajomban lakó 
Szűcs Sándor tanárt. Ő az, aki fáradságot nem kímél-
ve, lankadatlanul kutatgatja a Sárrét kiveszőben lévő 
néprajzát. Cikkeit a szakkörök mindig nagy megbecsü-
léssel fogadják, de nála is kísért a magyar tehetségek 
átka. Évek óta ül otthon állás nélkül. Szerény, nem tud 
könyökölni és várja, hátha egyszer őrá is rásüt az életet 
adó magyar napsugár. 
Az idő rohan; egyik generációt felváltja a másik és Is-
ten tudja, hogy a régen, sok nehéz harcot átélt hajdú 
ivadékok meddig fogják még vívni ádáz, testet kimerí-
tő, emberi mivoltukból kivetkőztető és lelket gyilkoló 
mindennapi nehéz kenyérharcukat. 
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Kedves Olvasók!

A közelmúltban jelent meg a biharnagybajomi 
származású Szűcs Péter első könyve, a Dharma. 
Szülőföldünk gazdag értéktárú, ez a regény mos-
tantól egy az értékek közül.

Egy biharnagybajomi 
család története elevene-
dik meg benne, forrása, 
eredője az események-
nek. A cselekmények 
előrehaladtával aztán a 
történet széles ívet ír le a 
világ körül, hogy egy más 
világban kiforrja magát. 
A Dharma egy világuta-
zó, világlátott ember re-
gényfolyamának kezdete, 
a bajomi ember számára 
érzelemgazdag útikönyv. 
A könyv, megjelenésekor 
a könyves sikerlisták élé-

re került, mindehhez, itt is szívből gratulálunk az Al-
kotónak! 

„A szabad, kompromisszumok nélküli alkotás érdekel. 
Az első regényem, a Dharma is így készült, pontosan 
tizennégy hónap alatt. Amikor 2020 februárjában – a 
világjárvány előtti utolsó felfedezőutamon – Mexikó-
ban beléptem egy izzasztókunyhóba, hogy részt ve-
gyek egy ősi maya ceremónián, még nem tudtam, hogy 
pár hét múlva megváltozik a világ. Március kilence-
dikén értem haza Mexikóvárosból Budapestre, pár 
nap múlva pedig kiderült, karanténba vonulunk mind 
a világjárvány miatt. Így utólag visszatekintve mintha 
megéreztem volna valamit az izzasztókunyhóban ab-
ból, ami történni fog a világban. Amikor a sámán meg-
kérdezte, milyen ajánlással indítsuk el a ceremóniát, 
mihez kérek támogatást, azt mondtam, ebben az évben 
szeretnék végre leülni és megírni az első könyvemet, 
hiszen egész életemben írónak készültem. Korábban is 
nekifogtam már a regényírásnak, egyetemista korom 
óta többször is, de hol az időnek, hol a tapasztalatnak 
voltam híján, valami mintha nem engedte volna, hogy 
továbbmenjek a nekem kijelölt úton. Ezt elmondtam 
a sámánnak is, miközben kettesben rakosgattuk a ce-
remóniához előkészített növényeket és hangszereket 
az agyagból tapasztott kunyhóban. A sámán széles 
mosollyal üdvözölte az alkotómunkát, majd hozzátet-
te, hogy a ceremónia során az izzasztóban nemcsak a 
testet, hanem a szellemet és a lelket is felébresztjük: 
- Elképzelhető, hogy fájdalmas szembenézések várnak 

rád, de azt megígérhetem, könnyebben és szabadabban 
fogsz távozni innen, és talán közelebb is kerülsz a neked 
rendelt feladathoz. Bármihez is kezdesz majd, tudnod 
kell, a kitartásnál nincs fontosabb. -  … A régóta alaku-
ló, formálódó történet viszont nem a mexikói izzasztó-
kunyhóban, hanem sokkal korábban, a nagyszüleimnél 
töltött vakációk idején, az ő elbeszéléseiket hallgatva 
még Biharnagybajomban kezdődött. Már gyerekként 
pontosan tudtam, hogy valamikor regénybe foglalom 
az ott hallottakat. A családunk gondolkodását, világlá-
tását meghatározó események rendszeresen szóba ke-
rültek a nagykonyhában. Háborúk, forradalmak, nél-
külözések elbeszélései, izgalmas, megható vagy éppen 
drámai történetek, ezekkel együtt pedig derűs, szeret-
hető hétköznapi apróságok hangzottak el….” - Szűcs 
Péter szavait a személyes blogján olvashatják tovább: 
http://petersplanet.travel/ot-eve-szabadon-hogyan-
lettem-utazobol-regenyiro/
Kedves Olvasók! A biharnagybajomi könyvtárban el-
érhetővé vált Szűcs Péter regényfolyamának első ré-
sze, lehet kölcsönözni. Hamarosan pedig személyesen 
is találkozhatnak az utazó-íróval a Szűcs Sándor Álta-
lános Művelődési Központ által szervezett könyvbe-
mutatón augusztus 17-én. 

Szűcs Péter: Dharma – könyvajánló
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MUDFIELD

A Mudfield egy magyar rock-metal zenekar Szegha-
lomról, Békés megyéből.
A zenekarnév a lakóhelyükre, a Sárrét vidékére utal. 
2016 májusában indítottak az első EP-vel, ami az I 
Will Be nevet kapta. Az anyag hat tételéből három dal 
angol, másik három pedig magyar nyelven íródott. Ez-
alatt Hangya Zoltán basszusgitárost Szabó Dezső vált-
ja a koncerteken, mígnem állandó taggá válik.
Tagok:
Kovácsovics Máté  - ének
Szabó Dezső           - basszusgitár
Feke István             - gitár
Szegedi Marci        - gitár
Balázs Loránd        - dob

TORTUGA

A Tortuga nyíregyházi rockzenekar, melyet 2018 nov-
emberében alapított 4 helyi fiú. 2019 augusztus 9-én 
jelent meg első lemezük, a „Tapsolj és Tátogj!”
A zenekar stílusára a tagok által szeretett irányzatok 
mind hatással vannak, így nem címkézhető fel konk-
rét stílus megjelöléssel a Tortuga, de a kiindulási alap 
a hangszerekkel eljátszott, dallamos rock and roll, 
amelyre a Sex Pistolstól kezdve az ABBA-n át ren-
geteg előadó hatott. A zenekar saját dalokat játszik, 
amelyek a tagok személyiségét, gondolatait tükrözik. 
A szövegek magyar nyelven születnek.
Tagok:
    • Tomku Milán
    • Hegyi Ábel
    • Kerle Ákos
    • Dömötör Sándor

BLUES COMPANY

A Blues Company 1994-ben alakult ma-
gyar bluesegyüttes, amely jellegzetes, blues alapú ze-
néjéről és humoros, gyakran obszcén hangvételű szö-
vegeiről vált kedveltté, népszerűvé. Zenéjük a 15-től a 
80 (vagy 100) éves korosztályig mindenkihez szólnak, 
akinek van humorérzéke, életszeretete. Gyakran ze-
nélnek motorostalálkozókon, fesztiválokon, a legnép-
szerűbb magyar motoros zenekar, akik nem fellépnek 
vagy koncertet adnak, hanem valóban buliznak a kö-
zönséggel

Bemutatjuk a Motoros Nap fellépőit
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2019-es felállás
- Szabó Blöró Pityu: ének, vokál, dob, billentyűsök, 
zeneszerzés, szövegírás
- Szabó Editke: ének, vokál
- Bauer Feri: szőlőgitár, ja, nem szólógitár (bocs, be 
vagyok rúgva)
- Ughy Laci: basszus

KABINLÁZ

Riff-központú modern rock/metal, „grunge-énekkel” 
Püspökladányból.
A riff-központú, lendületes rock/metal zenét a 90-
es évekre jellemző vokális megoldásokkal társító 
KabinLáz zenekar 2013-ban alakult, Püspökladány-
ban.
Tagok:
Hajdu Tibor     - dobok
Jakab Imre       - gitár
Papp Norbert   - ének
Sárközi Ádám - basszusgitár

TRÓGER MÓKUS
Így vall magáról Herczeg Balázs „Mókus”
Bemutatkozom: Az egész pályafutásom úgy kezdődött, 
hogy nagyon szerettem motorozni, és amikor csak te-
hettem motoroztam. Később vettem egy crossmotort 
és azzal kezdtem versenyezni komolyabban, nyertem 
egy pár versenyt. Ez, idővel abbamaradt, és csak a Si-
móval ment tovább a „Trógerkedés”. A stílusomhoz 
hozzáteszem azt, hogy nekem és az ismerőseimnek 
nagyon bejön ez a kocsma féle hontalan 70-es éveki 
divat egyszóval a TRÓGERSTÍLUS és valahogy így 
alakult ki!

A motorshow közben 4 motort használok.
Ezek közül egy nagymotor és 3 „tróger” motor (1db 
Kawasaki, 2db Simson és 1db Pannonia)
Hosszú ideig Honda CBR600R -el mutattam be a gya-
korlataimat, majd 2016 -ban hosszú évek után átültem 
Kawasaki ZX636R -ra.

Nagy Imre Csaba - DRIFT 
Az eddig elért eredményeiről kérdeztük Nagy Imre 
Csaba Biharnagybajomi lakost.

- Lassan két éve, hogy űzöm ezt a sportot (Drift). Az 
idén három versenyen indultam:
2021. jún. 19-20. 
Máriapócs kvalifikáción 1. helyet, végeredményben 2. 
helyet értem el.

2021. júl. 10-11 
Máriapócs kvalifikáción 3. helyet értem el, de műszaki 
hiba miatt nem tudtam folytatni a versenyt.

2021. júl.31-aug.1 
Mezőkövesd kvalifikáción 2. helyet, végeredményben 
3. helyet értem el.
Az idei évben több versenyre edzek és készülök.

Sikeres bemutatkozást és további szép eredményeket 
kívánunk!
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Kölcsönzés találkozásmentesen
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy kültéri könyv-
kölcsönző automata került elhelyezésre községünkben, 
a Művelődési Ház udvarán. Az új eszköz a könyvtár 
kapcsolatmentes működését támogatja, továbbá alkal-
mas a könyvtártagok által előrendelt könyvek kiadásá-
ra, illetve visszavételére. Az automatát a beiratkozott 
olvasók használhatják, a könyvtár nyitva tartásától 
függetlenül.

A kölcsönzés és visszavétel menete a következő:
1. A könyvtárhasználó e-mailen (konyvtar@

biharnagybajom.hu),   vagy telefonon (54 473-606) 
keresztül kéri ki a könyveket.

2. A könyvtáros a kért könyveket összekészíti és érte-
síti az   érintetteket.

3. A könyveket tartalmazó rekeszt az olvasó az e-mai-
len kapott kóddal vagy a könyvtári olvasójegy azo-
nosítójával és a hozzá tartozó PIN-kóddal tudja 
kinyitni, majd a könyvek átvétele után vissza kell 
zárni.

4. A könyvek visszavételéhez, az érintőképernyős mo-
nitoron a visszavételt kell választani, majd az olvasó 
azonosítja magát.

5. Ekkor, amennyiben az automata rendelkezik üres 
hellyel, akkor  az adott ajtó kinyílik és lehetővé vá-
lik a példány elhelyezése. Ezt követően a rekeszt be 
kell zárni.

A könyvkölcsönző használata után mindig győződjön 
meg arról, hogy a használt rekeszt kattanásig/ütközé-
sig bezárta, továbbá kijelentkezett a saját olvasói felü-
letéről!

KEDVES BARÁTAINK!
Újraindulunk!

Mint azt lehet sokan tudják/tudjátok tavaly megala-
kult a Sárréti Pajtások elnevezésű amatőr színjátszó 
csoportunk. Sajnos a pandémia miatt ideiglenesen fel 
kellett függeszteni a próbákat, de most újraindulunk!

A Pajtaszínház mozgalomhoz szeretnénk  
toborozni új érdeklődőket is!

Nem színművészeket keresünk, hanem olyanokat, akik 
szeretnének egy műkedvelő csoport tagjai lenni. Saját 
maguk, szeretteik és közösségük öröméért játszanak, 
miközben tovább éltetik az adott közösséget, gazdagít-
ják és táplálják a helyi kultúrát.
A helyi legendák újjáélesztését tűztük zászlónkra.

Elsősorban a felnőtt korosztályra, de azon belül min-
den generációra számítunk. Fiatalokra és idősekre egy-
aránt.

Kérjük, ha a “Pajtásokhoz”  
szeretnének tartozni jelezzék  

a Művelődési Ház  
bármelyik elérhetőségén:

Tel.: 0654/473-606
Email: muvhaz@biharnagybajom.hu

Személyesen: 4172 Biharnagybajom, Várkert u. 35.
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Változik az orvosi ügyelet
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Püspökladányban az 
orvosi ügyeleti rendszer működtetését 2021. au-
gusztus 1. napjától kezdődően az Országos Men-
tőszolgálat látja el a Püspökladány, Kossuth utca 1. 
szám alatti régi ügyeleti ellátás helyszínén.
A betegek a 06 52/506-303 egységes ügyeleti tele-
fonszámot hívhatják.

Az orvosi ügyelet munkanapokon 16:00 – 08:00 
óra között, valamint hétvégén, munkaszüneti és 
ünnepnapokon látja el a feladatot.
A mentők hívószáma az ország egész területén to-
vábbra is minden vezetékes és mobil telefonról a 
112.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az ügyeleti rend-
szer működtetésével kapcsolatos változásokról tá-
jékoztassák családtagjaikat, ismerőseiket!
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Rengeteg programot tartalmazott az Apródképző tá-
bor: volt kézműveskedés (rajzolás, gyurmázás, festés), 
különböző társasjátékok, filmnézés, táncolás, fagyizás, 
pizzázás; ellátogattunk Láposiné Terikéhez, aki megis-
mertette a gyerekekkel a gyógynövények hasznossá-
gát, valamint voltunk Nagyné Szőllősi Éva természet-
gyógyásznál. Meglátogatott minket Gyuri bohóc és az 
Aqva Manók is, akik bűvész és zenés-táncos produkci-
ókkal szórakoztatták a gyerekeket. A visszajelzésekből 
ítélve jól érezték magukat a gyerkőcök, várunk min-
denkit jövőre is.  

BEHARANGOZÓ
Ha kell egy tábor telis-tele újdonságokkal, rejtélyek-
kel, kihívásokkal és szórakozással,         ahol játszva 
lehet tanulni, ahol mindig pörögnek a programok, ahol 
mindenki tud érvényesülni, akkor gyere és jelentkezz 
minél előbb!
Változatos és mozgalmas kül-és beltéri programok-
kal, tartalmas időtöltésre, gondtalan játékokra hívjuk 
és várjuk a táborozni vágyó gyerekeket a nyári szünet 
utolsó hetére.

A „Barangoló” Táborra az alábbi  
elérhetőségeken lehet jelentkezni:

tel.:0654/473-606
email: muvhaz@biharnagybajom.hu
személyesen: Bnbajom, Várkert u. 35.

Visszatekintő a július 12-16. között tartott 
„Apródképző” Táborra

Bajomi Hírlevél,  
XVII. évf. 3. szám 
2021. augusztus

Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó és főszerkesztő: 
Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu
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Sárrét Feszt -  Visszatekintő Képekben

A Street Food főzőverseny eredménye  
a következőképpen alakult:

I. Helyezés: Csétai Zoltán csapata az Apa és Fia
I. Helyezés: Udvardy Tamás csapata a Sárréti Dolgozz 
Szerényen Bulizz Keményen
II. Helyezés: Máthé Ferencné csapata a Bajomi Fabrika
III. Helyezés: Takács Tibor csapata a Takács szalon
Mindemellett két különdíj is kiosztásra került, az egyik 
Furka Róbert csapatának a Biharnagybajomi Labdarú-
gócsapatnak, a másik pedig Lombfalvi Tamásné Mile 
Kitti csapatának a Tom’s Blues Coffee részére.

A három zsűritag Kovács Lázár Chef, Zupkó Tamás 
és Szűcs Gáborné pontozta a versenyzők ételkülön-
legességeit ízvilág, tálalás és kreativitás szempontok 
szerint, munkájukat nagyon szépen köszönjük
Nagyon kreatív ételkombinációkkal készültek a ver-
senyzők, sikerült ötvözni a hagyományos ízeket a mai 
trendekkel, szívből gratulálunk minden résztvevő csa-
patnak.

 A Sárrét fotópályázat díjazottjai:
Amatőr kategória: 
 Kiss Andrea „Csíkér” 3. hely
 Szekerczés Viktor „Kicsi-nagy” 2. hely
 Oláh Antónia „Élet” 1. hely
Profi kategória:
 Nagy Zoltán „Búbosbanka” 3. hely
 Aliczki Manó „Madársziluett”  2. hely
 Gombos Ferenc „Estefelé a legelőn” 1. hely

Különdíjban részesült:
 Nagy Zsófia  „Templomok”                        
 Oláh Ferenc „Cigánygödör”
A zsűri tagjai Szűcs Péter, Pettendi Szabó Péter és Je-
nei Boldizsár voltak.

Gratulálunk a pályázóknak, különösképp  
a díjazottaknak!

Sárrét fotópályázat

Beszélgetés Dr. Zacher Gáborral

Magna Cum Laude koncert

Hősök koncert
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