Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről
IV. évfolyam 3. szám (2008. április)

MAJÁLIS
2008. május 1-jén változatos programokkal várjuk
a szórakozni és pihenni vágyókat
Programok:
 800-900 Gyülekezés a művelődési ház udvarán és a sportpályán
 Benevezés a szabadtéri sportprogramokra és a főzőversenyre
(családok, barátok és civilszervezetek jelentkezését várjuk)
9 órától sportprogramok:
 Sakk verseny (nevezés a helyszínen)
 Karaoke (nevezés a helyszínen)
 Ulti verseny (nevezés a helyszínen)
 Kispályás labdarúgó-mérkőzések (nevezés április 30-ig Jakab Imrénél)
 Családi vetélkedő, 4 fős csapatok jelentkezését várjuk (nevezés április 29-ig a
művelődési házban)
 10 órától a biharnagybajomi és a földesi karate csoport bemutatója
 11 órától a biharnagybajomi majorette csoportok és a pom-pom csoport
bemutatója
napközben amatőrök fellépései, kispályás labdarúgó mérkőzések, versenyek, családi
vetélkedő eredményhirdetése, főzőverseny elbírálása, kóstolás



15 órától az asztalitenisz szakkör bemutatója az általános iskola tornatermében
a nap 21 órától disco-val folytatódik éjfélig a művelődési házban, melyre
mindenkit szeretettel várunk
Egész nap büfé várja a kedves vendégeket!

Május 2-án, pénteken 16 órától a sportpályán Biharnagybajom és Nagyrábé öregfiúk
csapatai között labdarúgó mérkőzés lesz, melyre szintén várjuk az érdeklődőket

BEHARANGOZÓ
 Május 10-én, szombaton 18 órától a művelődési házban Jótékonysági Hangverseny
lesz. A műsoron reneszánsz és barokk stílusú zeneművek és Ferge Béla saját szerzeményei
szerepelnek. A rendezvényen közreműködik: az Andante kamarazenekar és
vendégművészek. Sárándi Szilvia verseiből ad elő.
A belépés díjtalan. Támogatói jegyek kaphatók 200 és 500Ft-os egységáron a művelődési
házban. További információ kérhető a 473-606-os számon.
A befolyt összeget Sárándi Szilviának ajánljuk fel.
 Az óvoda vezetője értesíti a község lakosságát és egyben tisztelettel meghívja a május
11-én fél 8-kor kezdődő Óvodabálba a művelődési házba.
Belépőjegy és pártolójegy: 1000 Ft. Zenét a Bak Trió szolgáltatja. Műsor: divatbemutató a
szülők segítségével, modern tánc, majorette – az óvodai dolgozók előadásában.
A tombola ára 100 Ft, a fődíjas tombola 500 Ft-ba kerül. A fődíj egy egynapos
kétszemélyes kirándulás június 2-án Erdélybe.
Az óvoda anyagi és tárgyi felajánlásokat szívesen fogad. A bál bevételéből játékokat
vásárolnak. Jegyek elővételben kaphatóak az óvodákban.
 2008. május 24-én a Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának
130. évfordulója alkalmából egész napos rendezvényt szervez. Az évfordulót az
egyesület a körzeti felnőtt, ifjúsági és a megyei ifjúsági verseny megrendezésével kívánja
megünnepelni. A programot színesíti a résztvevő tűzoltóautók felvonulása.

KÖZÉRDEKŰ

HÍREK

 Dr. Sperlágh András állatorvos tájékoztatja a település lakóit, hogy az ebek
pótoltása május 9-ig tart, hétköznapokon rendelési időben (8-tól 9 óráig).
Az oltás díja 2.200 Ft.
 A
Biharnagybajomi
Dózsa
Vadásztársaság
tájékoztatja
a
Tisztelt
Földtulajdonosokat, hogy folytatja a bérleti díjak kifizetését, 2008. május 10-én 8-12
óráig a művelődési házban. Kérjük, hogy a tulajdont igazoló okmányokat mindenki hozza
magával.
 Az óvodai beíratás 2008. június 3-tól június 12-ig tart. Csak azokat a gyermekeket
lehet beíratni, akik elmúltak 3 évesek. Azok a gyermekek, akik évközben töltik be a 3.
életévüket előjegyeztethetők óvodába járásra.
Szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcím
bejelentő, a szülő személyi igazolványa.
 Az óvodában a nyári nagytakarítás 2008. augusztus 4-29. között lesz. Ez idő alatt
mindkét óvoda zárva tart. Nyitás: 2008. szeptember 1-én.

A

REFORMÁTUS

EGYHÁZ

HÍREI

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI ALKALMAINK:
 2008. május 1-én áldozócsütörtökön, Krisztus mennybemenetelének ünnepén de. 10
órától tartjuk ünnepi istentiszteletünket a gyülekezeti teremben.
 Május 4-én vasárnap de. 10 órától anyáknapi ünnepi istentiszteletre várjuk az
édesanyákat és a nagymamákat, de nem csak őket, hanem minden kedves érdeklődőt.
Az istentisztelet keretén belül a hittanos gyermekek fogják elmondani szavalataikat,
valamint énekszóval is köszöntik az édesanyákat, nagymamákat.
 Május 5-től 10-ig, hétfőtől szombatig, minden este 7 órától bűnbánati
istentiszteleteket tartunk, a pünkösdi úrvacsoraosztásra készülődve.
 Május 11-én és 12-én Pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe alkalmából
ünnepi istentiszteleteket tartunk Pünkösd 1. és 2. napján délelőtt 10 és délután 4 órától.
 Június 1-én, vasárnap, de. 10 órától a református templomban hittanos tanévzárót
tartunk, melyre szeretettel várjuk a hittanos gyermekek szüleit és minden kedves
érdeklődőt!

Minden egyes alkalomra nagyon sok szeretettettel
hívunk és várunk mindenkit!

PROGRAMAJÁNLÓ:
 Mindenkinek fontos, hogy érezze: tartozik valakihez. Vajon ki az, akihez mi
tartozunk? Ki az, akihez futhatunk, ha baj van; akivel nevethetünk vagy sírhatunk?
Ki az, aki feltétel nélkül szeret, vagy elfogad, akinél szívünk otthonra talál? Ezekre
a kérdésekre kapunk választ az idei SHIRCHADASJ&BAND koncerten, ami
2008. máj. 2-án 19 órától fog kezdődni Berettyóújfaluban, a Kabos Endre
Városi Sportcsarnokban.
A szokásos gospelek mellett a kórus amerikai és saját szerzeményekből álló
dicsőítő zenével ajándékozza meg a közönséget.
A koncert ingyenes, adományokat azonban elfogadnak, amit a kárpátaljai Sámuel
Alapítvány számára ajánlanak fel.
 Május 17-én, szombaton, egyházmegyei református konfirmandus találkozó
lesz Püspökladányban. Szeretettel várja a Püspökladányi Református
Egyházközség azokat, akik régebben konfirmáltak vagy most, az idén fognak.
Az érdeklők jelentkezzenek a Református Lelkészi Hivatalban személyesen vagy a
06 54 472 012-es telefonszámon.

Öregedvén egyfajta kettősség zajlik bennünk. Míg a valóságos idő
egyre távolabbra sodorja tőlünk volt életünk történéseinek és
elköltözött szeretteinknek emlékét, addig lelkünkhöz mindinkább
közelebb kerülnek ők. Kettősség, mígnem szívünk szeretete feloldja azt.
Így érezhetett a Kecskeméten élő ősbajomi, Nemes Antal (1926., anyja Kiss Berta,
apja Nemes Áron) is, akinek önéletírásának részleteit közöljük.
/N.I./

Nemes Antal: Csak az idő sodorja…
Folytatás - 3. rész
…

11-12 évesen még belefért a játék is akkori ifjúkorunkba. A sportra nem sok lehetőség volt az
éves tornavizsgákra való készüléseken kívül (ami viszont nagyszerű élmény volt nekünk és a
közönségnek is, rendszerint a vasút melletti nagyréten – ahol később az ún. ONCSA-telep
épült). De ott volt a nagy gyepes faluszéle, ahol aztán délutánonként akár napestig is
„bigéztünk” (viccesen amolyan falusi golfjátéknak mondanám), de ha már többen voltunk, a
régi harisnyaszárból kreált rongylabdát kergettük futballként, s ha még többen, akkor már az
„Adj király katonát!” is művelhettük. Befejezésül pedig, a tavaszi alkonyati órában a
cserebogarakat zavarásztuk a leventesapkával, egyrészt hogy ki tud többet begyűjteni a
befőttes üvegekbe, másrészt, hogy mennyi pénzt kaphatunk érte a patikában, ahol valamiféle
gyógyszeralapanyaghoz vették át. Mindezekben a közelben lakó Hajdú Jancsi volt a
nagymenő, aki aztán ’44-45-ben – a későbbi hírek szerint – Hunyadi-páncélos lett és valahol
odaveszett a nagy világégésben.
De télen sem tétlenkedtünk. A falut félkörben körülvevő „tavak” (vályogvetésből kialakult
nagyméretű, csapadékvízgyűjtő gödrök, mint a Rózsa-, Szani-, Sirály-, Gamma-, Gál-,
Szöllősi-, Somogyi-, Nagy János, Fertő) a nagy teleken majd’ fenékig befagytak, s ott várt
bennünket a korcsolyapálya! Fenyő- vagy akáclécdarab közepére vastag drótot feszíteni és
egy szigonyvégű bottal nagyokat húzni a lábunk között a jégen – aztán jöhet a gyorsasági
verseny! Meg a jéghoki! Sőt, ami nagyon különleges volt: nagy hóeséskor utakat-köröket
lapátoltunk, már csak a fejünk látszott ki, s kezdődhetett a fogócska. Bizony volt, hogy a
holdvilágra vettük észre magunkat és otthon aztán nem győztünk magyarázkodni. De a
vacsora, az - télen, nyáron – mindenképpen nagyon jól esett (kivéve, ha büntetésként
elmaradt…). Még ide tarozik, hogy később már boltunk – és trafikunk – lévén, a többi társak
rászedtek, ugyan, hozzak már 1-2 cigit és próbáljuk ki, milyen az! Vittem is egy alkalommal
az akkori márkák közül a legolcsóbbat (egyben a legerősebbet), amiből 2 db volt 1 fillér, ez
volt a Hunnia, utána jött a Levente, majd a már „úrinak” mondott Szimfónia. Ám többször
nem is került ilyenre sor, mert a köhögési rohamok hamar véget vetettek a „nagykorúsági”
próbálkozásnak.
Pedig valamiféle kisnagykorúság már attól kezdve beköszöntött, ahogy véget értek az iskolás
évek. A magam példáján mondom el, hogy mi volt az a minimum, amit általános elvárás volt
a családokban. Ilyen volt a „vízellátás”: az ivó-, főző- és mosó-mosakodóvíz rendszeres napi
meghordása vizeskannákban, a közeli artézi kútról. Házunk előtt 15 m-re volt az ún. Bagdikút, melynek 3 csövéből éjjel-nappal folyamatosan ömlött az aránylag lágy – mert gázos! –
ivóvíz. (Volt, hogy esti sötétben meggyújtottuk, és bűvöltük a kékes-sárga lángocskákat). Ide
nagyobb távolságról, sok-sok utcából eljártak, mert nem volt másik közkút a közelben.
Ezt követte otthon a kemence alkalmi felfűtése, ami már egy komplett művelet volt. Ősztől
tavaszig ez folyamatos munkát adott, de a hetenkénti kenyérsütés nyáron is ezzel járt. Előttem
már sokan mások –a többi között Kacska Zoltán fiatal barátom – leírták annak velejáróit,
körülményeit, használati tárgyait. Most én csak röviden összefoglalom. A szalmát horoggal
kellett-lehetett kitépkedni a keményre rakott kazalból, bele a nagy-nagy vesszőkaskába – amit
kezdetben még alig tudtam átfogni –, aztán beborítva a kemence előterébe /legtöbb helyt a
konyha (pitar)/, onnan nyomkodtuk be (én, vagy a nagymamám) a kemence márványsimára

koptatott tégla-aljára. Ahhoz, hogy a kenyérsütéshez elég elegyen, több kaskával is be kellett
hordani és betáplálni a forrósodó „búbosba”. Akkor lett jó, amikor a hosszúnyelű, rombuszalakú keményfa „szívonó” alatt – ha oda-vissza jól megtaszigáltuk – szikrázott a felfűtött
téglaaljzat. Akkor a pernyét (hamut) kihúztuk a kemence elején lévő pernyelyukba, s utána
jöhetett a sütőlapát! Ez már nagy élvezet volt, a szokásos kiscipóval és főleg a 2-3 lángossal,
amit bőven megkentünk előtte különböző ízekkel. Nálunk a tejfölös lángos volt a
legkapósabb. Micsoda ízek, s mekkora élvezet volt még nézni is, ahogy olvadozik és pirul
rajta, - hát még fogyasztani!
…
Ekkor még minden csak-csak rendben ment, a nép örült (örültünk) a Felvidék
visszacsatolásának, majd Kárpátalja erdőinek-hegyeinek, vele az új (ismét) lengyel közös
határnak. Aztán – részben – visszajött Erdély is! Ám közben elkezdődtek a német
megszállások (a „megszállott” Hitler birodalmi vágya szerint) és ezzel lényegében beindult a
II. világháború, a maga szörnyű emberi és anyagi pusztításával. Erélyről külön meg kell
emlékeznem, mert több oldalról is érintett bennünket. Főként, hogy visszakaptuk a régi
megyeszékhely-Nagyváradot (Ady korában magyar Párizsnak emlegették), meg az egész
Biharországot hegyestől-völgyestől, arany-, ezüst-, só-, bauxit- stb. bányástól – hogy a
többiről, mint Székelyföld, ne is szóljak. Váratlan és nagy esemény lett, hogy egy délután
bevonult falunkba egy hadi felszereltségű utász zászlóalj, négylovas pontonokkal és műszaki
gépezettel. A lakosság ettől kissé felbolydult-fellelkesedett, sőt némely beszállásolásnál még
ajánlkozott is.
Jó sokáig jöhettek Mosonmagyaróvárról idáig; a középkorú tartalékos katonákat kérdezve,
lakhelyükként Kapuvár, Kóny, Lébény és környékét jelölté meg. Egyik tisztjük, fiatal
tartalékos hadnagy, Balázs F. egy alkalmi beszélgetés közben említette, hogy ő civilben a Bp.
Hűvösvölgyi (igen neves) „Balázs-vendéglő” tulajdonosa (amiről tisztiiskolás koromban ’48ban magam is meggyőződtem és felelevenítettük az akkori izgalmas szép napokat). Kis
boltunk forgalma igencsak fellendült akkoriban, lévén ott trafikáru meg (palackos) italfélék is,
így aztán sokakkal jó ismeretségbe kerültünk. Naponta kijártak gyakorlatra, lovakat tanítottak
nyereg alá stb. Közel egy hétig voltak ott – a második bécsi döntés idején -, hogy adott jelreparancsra megindulhassanak a nagy útra. De aztán
„Elhangzott a szó, zeng az induló,
Győztesek megint régi zászlaink.
Nézd, a gúnyhatár széttiporva már,
Várnak újra mind, ősi bérceink!
Édes Erdély itt vagyunk,
Érted élünk és halunk,
Győz a szittya fergeteg,
A rohanó sereg.”,
és Somogyváry Gyula szövege-dallamára elindult a „mi zászlóaljunk” is Várad felé…

(folytatása következik…)

SPORTOLDAL
A Biharnagybajom SE labdarúgó szakosztályának eredményei a tavaszi idényben:
15. forduló, 2008. március 15.: Derecskei LSE-II. – Biharnagybajomi SE 0-2
Biharnagybajom SE: Kiss Endre – Popovics István, Darabos Medárd (Szőlősi Péter),
Somogyi László, Madar Zoltán, ifj. Popovics István, Budai János (Takács János), Salya
Péter (Popovics Marcell), Bajnok Imre, Gál Péter (Kiss Gábor Pál), Szalai János (Muzsnai
József)
Gólszerző: Budai János (2)
16. forduló, 2008. március 22.: Biharnagybajomi SE – Körösszegapáti SE 2-0
Biharnagybajom SE: Kiss Endre – Popovics István, Darabos Medárd (Salya Péter),
Madar Zoltán, ifj. Popovics István, Budai János (Takács János), Gál Péter (Szőlősi Péter),
Szalai János (Kiss Gábor Pál), Muzsnai József, Popovics Marcell, Somogyi Gyula
Gólszerzők: Budai János (2)
17. forduló, 2008. március 29.: Pocsaj KSE – Biharnagybajomi SE 7-1
Biharnagybajom SE: Kiss Endre (Dajka Lajos) – Popovics István (Takács János),
Darabos Medárd, Madar Zoltán, ifj. Popovics István, Budai János (Dúl Sándor), Gál Péter,
Muzsnai József, Popovics Marcell (Bajnok Imre), Salya Péter (Szőlősi Péter), Somogyi
László (Kiss Gábor Pál)
Gólszerző: Budai János
18. forduló, 2008. április 5.: Biharnagybajomi SE – Komádi SE-II. 5-1
Biharnagybajom SE: Kiss Endre (Dajka Lajos) – Darabos Medárd (Gyurka Zsolt),
Somogyi Gyula, Bajnok Imre (Dúl Sándor), Madar Zoltán (Szőlősi Péter), Popovics István
(Takács János), ifj. Popovics István, Budai János (Kiss Gábor Pál), Gál Péter, Muzsnai
József, Popovics Marcell
Gólszerző: ifj. Popovics István (2), Budai János, Muzsnai József, Popovics Marcell
19. forduló, 2008. április 12.: Biharnagybajomi SE – Biharkeresztesi VSE 0-1
Biharnagybajom SE: Kiss Endre – Bajnok Imre, Popovics István, Somogyi Gyula, ifj.
Popovics István, Gál Péter, Muzsnai József (Salya Péter), Somogyi László, Popovics
Marcell, Kiss Gábor Pál (Szalai János), Dúl Sándor
20. forduló, 2008. április 20.: Bihartorda KSE – Biharnagybajomi SE 1-1
Biharnagybajom SE: Kiss Endre – Darabos Medárd, Popovics István, Dúl Sándor, Madar
Zoltán, Muzsnai József, Popovics Marcell, Szalai János, Bajnok Imre, ifj. Popovics István,
Gál Péter
Gólszerző: Popovics István

A következő fordulók rendje:
21. forduló, 2008. április 27., vasárnap 1600:
Biharnagybajomi SE – Szerep SE
22. forduló: pihenő forduló
23. forduló, 2008. május 11., vasárnap 1000:
Kismarjai SE – Biharnagybajomi SE
24. forduló, 2008. május 17., szombat 1700:
Biharnagybajomi SE – Derecskei LSE-II.
25. forduló, 2008. május 24., szombat 1700:
Körösszegapáti SE – Biharnagybajomi SE

A z e gy es ü l et a m ér kő zés ek r e vá r j a a s p or ts z er et ő k öz öns ég et !

VISSZATEKINTŐ
Március 29-től április 4-ig nagysikerű képzőművészeti kiállítás volt a művelődési házban. Több száz látogató
volt kíváncsi az öt bajomi alkotó munkáira a cím találónak bizonyult. "Engem az én falum vár" Jöttek a
rokonok, szomszédok, pedagógusok közeli és távoli ismerősök, hiszen szeretünk büszkék lenni. Többször
elhangzott, hogy milyen tehetségesek a MI GYEREKEINK. Az alkotók bemutatkozóját az alábbiakban
közöljük:
2004-ben Molnár Sándor tanítványaként végeztem a Képzőművészeti Egyetem festő szakán, az ő útmutatásai és
tanítása szerint igyekszem pallérozni tudásomat a színek, formák, rajzi elemek birodalmában. A szakmai munka
mellett középiskolás gyerekeket tanítok festeni, rajzolni az Abigél Művészeti Szakközépisk olában.
Bagdány Franciska, festőművész
Amióta befejeztem a Képzőművészeti Egyetemet, az anyaság tölti be mindennapjaimat és nehéz alkotnom, mert
az időt, egy egészen másfajta „szent” időt követelne tőlem. Ezt hiányzik, de magát az anyaságot is alkotói
folyamat szerves részeként próbálom megélni és felfogni, s bízom benne, hogy ezáltal munkáim nem kevesebb,
hanem többek lesznek! Hazajönni pedig elmondhatatlan érzés! Rájövök, hogy szobraim, képeim itt nyernek
valódi értelmet: „S ágaim nőjenek bár ezerféle térbe szét, gyökereim tartsanak erősen!”
Láposi Gabriella, szobrász
Szerelmes vagyok a színekbe, a természetbe, az olajfesték sokféleségébe. Mestereimet a múltból kaptam, de a
jelenben is van ki utat mutat. Sokat tanultam Molnár Sándortól, Csontvárytól, Mednyánszkytól, Kandinszkijtól,
Rembrandttól és még sokan másoktól, kik nem kevésbé fontosak. Köszönöm nekik.
Láposi Katalin Tímea, grafikus
A Magyar Képzőművészeti Egyetem negyedéves hallgatója vagyok. 2004-ben felvételiztem festő szakra, előtte
Ferenczi Zsolt festőművész segítségével sajátítottam el az alapokat. Püspökladányban négy évig rajzoltam a keze
alatt, közben a Karacs Ferenc Gimnázium hatosztályos képzését végezetem. Az egyetem első három évében
Maurer Dóra, később Radák Eszter voltak mestereim. Több pályázaton és kiállításon sikeresen szerepeltem:
2005-ben GEO II. címmel csoportos kiállításon vettem részt a Földtani Intézetben,
2006-ban az Amadeus alkotói ösztöndíj pályázaton különdíjat,
2007-ben az E-ON által megrendezett pályázaton ugyancsak különdíjat kaptam.
Varga Zsolt, festőművész
Fülöp László a helyi Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályos tanulója. A fotózást épp
egy éve kezdte. Egyszerű digitális géppel dolgozik. Minden szabadidejét ennek a kedvtelésnek szenteli.
Kitartóan, nagy odaadással végzi. Kedvelt témái a naplemente és a felhők, de szívesen fotózza a növényeket és
az állatokat is. Mindenben keresi a szépet, a különlegeset, s igyekszik azt megörökíteni.
Kezdetben szűkebb környezete, valamint pedagógusai láthatták az elkészült alkotásokat, s rendkívül nagy öröm
volt számára, hogy a Szűcs Sándor Művelődési Házba megrendezett kiállításon másik megcsodálhatták a
természet egy-egy szép pillanatát.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az alkotóknak, Lajsz Julianna

A VÖRÖSKERESZT HÍREI
A Hajdú-Bihar Megyei Vöröskereszt kezdeményezésére a Püspökladányi Városi és a Biharnagybajomi
Vöröskereszt alapszervezet is bekapcsolódott a „Sok kicsi sokra megy” a forgalombók kikerülő 1 és 2 Ft-osok
gyűjtésébe.
Közös célunk az volt, hogy az összegyűjtött pénzből a fogyatékkal élő gyermekek évenkénti táboroztatását
segítsük. Ezt a táborozást több éve már a Püspökladányi Farkas-szigetben szerveztük meg sikerrel.
Bekapcsolódott a gyűjtésbe és gyűjtő perselyeket helyeztünk el a Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolában, a Szűcs Sándor Művelődési Házban, a Biharpharma Bt. Gyógyszertárban. Nagy örömmel tettünk
elege Zagyva László Zoltán és felesége kérésének, akik külön kérték, hogy üzletükben a Posta melletti kis
boltban helyezzünk el gyűjtőedényt. Mind az iskolások mind a lakosság körében is támogatókra találtunk és
szívesen adták az 1 és 2 Forintosokat, vagy nagyobb címletű pénzérméket, amik szintén jó célt szolgálnak.
Örömmel számolok be a gyűjtés eredményéről:
Zagyváéknál 6.603 Ft, az iskolában 5.978 Ft, a művelődési házban 13.529 Ft, a gyógyszertárban 16.746 Ft
(ebből ifj. Szabó László gyűjtött 5.932 Ft-ot). Ez mindösszesen 42.856 Ft gyűlt össze.
A helyi Vöröskereszt alapszervezet vezetősége nevében tisztelettel megköszönöm a község felnőtt és gyermek
lakosainak az adakozást, egyben tájékoztatom a még adakozni akarókat, hogy a gyógyszertárban folyamatosan
rendelkezésre áll egy gyűjtő, és örömmel elfogadunk további adományokat, amit szintén karitatív célra
fordítunk.
Furka Albertné, vezetőségi tag

Kitüntették az iskolai rádió vezetőjét
50 ezer forintot kapott Sanyó Krisztián 8. osztályos tanuló a püspökladányi „Nők a Fiatalokért” Sárréti
Ifjúsági Egyesülettől.
Előttem a példaképem - akár ez is lehetett volna a címe az egyesület márciusban megtartott díjátadó
ünnepségének. Idén immár második alkalommal írtak ki pályázatot tehetséges gyermekek
támogatására. Mint azt Szabó Judittól, az egyesület elnökétől megtudtuk, az egyesületet 2005-ben
alapították szülők, anyukák azért, hogy gyermekeik számára jobb feltételeket teremtsenek itt, a
Sárréten.
A közelmúltban kiírt pályázat kapcsán összesen 16 gyermeket díjaztunk a Sárréti Kistérségből –
mondta Szabó Judit. - Nagy örömünkre szolgált, hogy a gyerekek és fiatalok mellett idén felnőtt
tehetséget is módunkban állt kitüntetni: az idén alapított „Kavicsból Gyémánt” díjunkat Kelemen Éva,
a televízióból is ismert fiatal tehetség vehette át. Az értékes DVD berendezést Csontos János
országgyűlési képviselő ajánlotta fel és adta át az énekesnek.
A március 14-én megrendezett ünnepségen nem csak a nyertes diákok s családtagjaik, de a gyerekek
pedagógusai és az érintett települések polgármesterei is szép számban részt vettek, kifejezve ezzel
összefogásukat a hátrányos helyzetű gyerekek érdekében. A rendezvény fővédnöke Csontos János
országgyűlési képviselő volt.
Sanyó Krisztián a biharnagybajomi általános iskola tanulója, kedvenc tantárgyai a matematika, fizika
és az informatika. Az iskolai KI MIT TUD-ok tehetséges szereplője, és ő az iskolai rádió felelős
vezetője. A motorok és az autók szerelmeseként a kismotoros szakkör munkájában is aktívan részt
vesz. Pályázatát Hegedűs Zsuzsanna igazgató, Gyügyei Katalin osztályfőnök, Varga Andrea és Barna
József tanárok támogatták.

Készül a vidékfejlesztési stratégia
Akár több milliárd forinthoz is juthat a térség a második Leader Program révén. A Bihar-Sárrét
Összefogás elnevezésű akciócsoporthoz Biharnagybajom civil szervezeteken, vállalkozókon és az
önkormányzaton keresztül kapcsolódott.
Az akciócsoport feladata jelenleg a vidékfejlesztési terv elkészítése. Ezt május végéig kell
megtenniük. A Bihar-Sárrét Összefogás Helyi Vidékfejlesztési Közösség helyi vidékfejlesztési
stratégiájának főbb céljai az alábbi hat pontban foglalhatóak össze:
1. Térségi, természeti adottságok gazdasági szempontból történő hatékony kihasználása,
agrárdiverzifikáció, a helyi tájjellegű termékek szerepének növelésével.
2. Vállalkozások hatékonyságának növelése, új típusú, innovatív együttműködési formák
alkalmazása.
3. Élhetőbb vidék megteremtése, településfejlesztés és az épített örökség megóvása.
4. A bihari-sárréti identitás erősítése, a helyi közösségek fejlesztése.
5. A természetes állapotú területek védelme, turisztikai célú hasznosítása, helyi kulturális
hagyományokra épülő komplex turisztikai programcsomagok kialakítása.
6. A Bihar-Bihor eurorégió szerepének növelése a határon átnyúló önkormányzati, civil és
vállalkozói kapcsolatok, projektek kialakításával.
A tervek elkészülése után kerül sor az illetékes minisztérium azon döntésére, mely akciócsoportok
valósíthatják meg vidékfejlesztési tervüket a 2007-2013 közötti időszakban. A győztes Leader
közösségek által elkészített vidékfejlesztési tervben megjelölt fejlesztési forrásokra az érintett
településekről bárki pályázhat: civilek, vállalkozók, önkormányzatok és az önkormányzatok által
fenntartott intézmények.

Csontos János
országgyűlési képviselő
a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja

