Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről
IV. évfolyam 7. szám (2008. október)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbbi ülésein az alábbi témákban is
döntést hozott:
 A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2008. évi
költségvetés terhére a Biharnagybajomban működő civil szervezetek részére az alábbi
támogatásokat szavazta meg:
Karafitty Népzenei Együttes:
220.000 Ft
Nyugdíjasklub:
100.000 Ft
Községi Vöröskereszt:
40.000 Ft
Biharnagybajom Ifjúságáért Alapítvány: 100.000 Ft
Magyar Rászorultak Egyesülete:
100.000 Ft
Népdalkör Egyesület:
100.000 Ft
Biharnagybajomért Egyesület:
140.000 Ft
Polgári Összefogással Biharnagybajomért Egyesület: 100.000 Ft
2007. évi költségvetés terhére az alábbi egyesületek kapták meg a 2008. évi támogatási összeget:
Sportegyesület:
1.600.000 Ft
Polgárőrség:
400.000 Ft
Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
1.000.000 Ft
A működésükhöz további sok sikert kíván Biharnagybajom Község Önkormányzata.
 2008. december elsején Imre Lajosné, a Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője
nyugdíjba vonul. A megüresedő álláshelyre a Képviselő-testület pályázatot írt ki. Az állás
betöltéséig Vesszős Józsefné intézményvezető helyettes látja el a vezetői feladatokat.
 Korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően kiírásra került a 2 fő mezőőri álláshely,
melyre 7 pályázat érkezett határidőn belül. A testületi döntésnek megfelelően a Gazdakör
véleményezés után javaslatot tett a mezőőrök személyére. A javaslatnak megfelelően ifj. Szőllősi
László (Bajcsy-Zs. u. 35/b) és ifj. Dobos Sándor (Bethlen G. u. 10.) kerül kinevezésre. 2008.
október 1-től Szőllősi László látja el a mezőőri feladatot, míg ifj. Dobos Sándor 2009. január 1-től
csatlakozik a mezőőri szolgálathoz. Munkájukhoz sok sikert kívánunk.
Imre-Erdős Szilvia
jegyző

Felhívás!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az előző évek tapasztalataiból okulva 2008.
szeptemberében a biharnagybajomi önkormányzat elkezdte a bel-, illetve csapadékvíz elvezető árkok
kitakarítását, helyreállítását. Kérjük a Lakosságot, hogy akinek módjában áll segítse a munkánkat, és
az ingatlana előtti árkokat a lehetőségeihez mérten tegye rendbe. Amennyiben a kapubejárója alatt
lévő átereszcső sérült vagy karbantartást igényel, kérem, jelezze Somogyi Gyula műszaki ügyintézőnél
a Polgármesteri Hivatalban.
Imre-Erdős Szilvia
jegyző

Biharnagybajom Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja
a 2008. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a 2008/2009. tanév második és a 2009 /2010. tanév első félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, telje s idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai
felsőoktatási intézmények hallgatói.
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2009.
őszén már nem áll fenn, úgy a 2009/2010. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2008/2009. tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2008/2009. tanév második, illetve a 2009/2010. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009. március
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2008/2009. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-át /2008. évben ez az összeg 42.750.-ft/.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül –
teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizárólag az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben
történő nyilvánosságra hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati
űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. /Pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatalban Patakiné Darabos
Zsuzsánál./
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell
megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási
intézményt köteles megnevezni.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló iratok.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A települési önkormányzat 20087. november 24-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja;
az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2008. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de
legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf.: 920.). Az értesítési
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem
felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

ISKOLAI

HÍREK

Az idén csatlakozott Földi József javaslatára a hét éve működő Drogmentes Magyarországért Maraton
programhoz a biharnagybajomi általános iskola. A rendezvénysorozat kapcsán meghirdetett
csatlakozási verseny minden programján a diákok 100% vett részt, ennek elismeréseként
„Nagyközségi általános iskolák” kategóriájában első helyezést ért el iskolánk.
A Drogmentes Magyarországért Maraton egy 42 napos programsorozat, amely az ország mind a 19
megyéjén áthaladva, több mint 300 település érintésével és 2000 km lefutásával hívja fel a figyelmet a
drogok veszélyeire.
Amellett, hogy a gyerekeket és a felnőtteket a futás kapcsán bevonják egy országos hatáskörű
drogellenes demonstrációba, az iskolákban drogmegelőző előadásokat tartanak, és a gyerekek letehetik
a „Drogmentes Kapitány” esküt, mellyel megfogadják, hogy soha nem fognak drogokhoz nyúlni.
Ezen felül az iskolákban és a közterületeken gyerekeknek és szülőknek szóló drogfelvilágosító
füzeteket osztanak és drogellenes aláírásokat gyűjtenek.
Az általános iskola az elkövetkezendő években is aktívan részt fog venni a rendezvénysorozaton.
Hegedűs Zsuzsanna
iskolaigazgató

KÖNYVTÁRI

AJÁNLÓ

Bemutatom a Biharnagybajomból elszármazott Budai Kulcsár János, író, költő, újságírót. Versei,
cikkei könyvtárunkban olvashatók, verseskötetei kölcsönözhetők.
1937-ben Budapesten született. 1942 tavaszán a háború zűrzavaros eseményei elől költöztek édesapja
Biharnagybajomban élő szüleihez. Gyermekkorát töltötte a faluban, itt járt elemi és általános iskolába.
A középiskolát Debrecenben végezte, majd Budapestre került. 1956 októberében súlyosan
megsebesült. Éveket töltött különböző kórházakban.
Versírással tíz-tizenegy éves kora óta foglalkozik. Első verse 1962 februárjában a Kortárs című
folyóiratban jelent meg. Újságírói tevékenységét a bel- és külpolitika, valamint a publicisztika tölti ki.
Eddig több mint hatvanféle lapban közölték verseit, cikkeit és egyéb írásait.
Kedves falujába évente hazalátogat. Ilyenkor kimegy a temetőbe szülei sírjához, meglátogatja a
faluban élő kedves barátait, ismerőseit. Szívesen beszélget az iskolás gyerekekkel, örömmel tart
részükre rendhagyó irodalom órát. Könyvtárunknak ajándékozott megjelent cikkeiből,
versesköteteiből. Könyvei: Töltött bumeráng (1992), A Táltos álma (2000), Madárlátta álmok (2007).
Befejezésként Budai Kulcsár János szavait idézem: „...a költészet nem divat, nem irányzat, hanem az
emberi lélek időtlen kinyilatkozása”
Telegdi Sándorné
könyvtáros
OLY MESSZE VAN

OKTÓBERI FRESKÓ

Az én kis falum oly messze van,
ha hívna is, ha várna is még,
utól sem érnek a harangok,
s a barázdák közt mit keresnék?

Látni a fák suta képén
mint öregeknek a tétova léptén,
hogy az ősz mocorog.
Rövidülnek a nappalok is már,
széltől fázva a domb kuporog.

Oly messze van már a vén Bihar:
a gémeskutak, az akácok,
s az Alföld búzavirág-álma.
Talán már oda sem találok.
Oly messze van, oly messze van,a
mesék füstje száll, s én hallgatok.
Oly messze vagy, de ragyogsz bennem
mint a messzi, fénylő csillagok.

Fellegek üszke szitál szét,
fényre se éhes az árnyék.
Varjú károg az erdőn,
s félénken fut a nyúl
a kopárrá dúlt legelőn.
S a végtelen ívbe lehajló
tág horizont se sugárzó.
A táj mély ködre riad:
s vérvörös könnybe remegve
kilobban az alkonyi nap.

AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI
Az utóbbi időben számos tűzeset volt
településünkön, de a helyi tűzoltó egyesület
helytállásának köszönhetően jelentős anyagi kár
nem keletkezett.
Augusztus 29-én a Zagyva tanyánál tarlótűz égett,
a Szőlőskerteknél pedig szemétégetés miatt kellett
a tűzoltóknak közbelépniük
Szeptember 6-án a ruhagyárnál avartűz volt.
Szeptember 7-én a Rideg-telepnél tarlóégetés
miatt a telep épületei kerültek veszélybe, ezután
vonultak tűzoltóink a Szőlőskertbe, ahol már 4
kertben égett az aljnövényzet, majd a
Malomközben tarlóégetés miatt körülbelül 30 bála
rétiszéna lett a tűz martaléka. Ezt követően ismét
a Rideg-telepnél kellett közbeavatkozniuk
tűzoltóinknak. Az oltásban fontos szerepet töltött
be a Zilen lévő vízágyú is.

Szeptember
19-én
Biharnagybajom
és
Sárrétudvari között lévő szeméttelep égett.
Ezúton is felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy a tűzgyújtás engedélyköteles, erre csak a
jogszabályok
hatályos
rendelkezéseinek
betartásával mellett van lehetőség. Köszönet
azoknak a fiatal és idősebb egyesületi tagoknak
akik a gyors vonulást lehetővé tették, így a
hivatásos püspökladányi tűzoltók előtt kezdhettük
meg az oltást. Szeptember 5-től minden péntek
délután iskolások részére szervez az egyesület
foglalkozásokat, így megalapozva az utánpótlás
nevelését.
Október
4-én
Füzesgyarmaton
megrendezésre kerül a már hagyományosnak
számító kispályás labdarúgó mérkőzés a két
település tűzoltói között.
Tóth Imre,
tűzoltó pk.

BEHARANGOZÓ
 2008. október 11-én, szombaton kerül megrendezésre Biharnagybajomban a SZÜRETI FELVONULÁS
ÉS BÁL. A felvonulás 11 órakor kezdődik, hagyományos útvonalon. Fellépők: a helyi majorette csoport
és nagyrábéi vendégtáncosok. 20 órától szüreti bál a művelődési házban, játszik: a Dió Band.
Belépődíj: 600 Ft.
Csőszlányok, Csőszlegények, lovasok, szekeresek jelentkezés várjuk! Jelentkezni lehet a művelődési
házban vagy telefonon a 473-606-os számon.
 Október 18-án, szombaton 18 órai kezdettel a Nyugdíjasklub és az Idősek Klubja közösen
jótékonysági NOSZTALGIABÁLT rendez az általános iskola ebédlőjében. A belépőjegy 1500 Ft-ba
kerül, mely tartalmazza a vacsora árát is. A pártolójegyek 500 Ft-ba kerülnek. Tombola felajánlásokat
szívesen fogadnak. A rendezvény alkalmával az általános iskolások köszöntik az időseket, majd az
Idősek Klubja és a Nyugdíjasklub közös előadással lép fel: népi táncot és dalcsokrot adnak elő. Az
élőzenét Varga Elek szolgáltatja.
Jegyek elővételben kaphatóak október 15-ig a postán, a művelődési házban, a bölcsődében illetve Máté
Zoltánnénál (Bethlen Gábor utca 1.).

MEGHÍVÓ
Községi szintű ünnepségen emlékezünk meg nemzeti ünnepünkről
az 1956-os forradalom 52. évfordulójáról,
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 19. évfordulójáról.
A megemlékezés helye és ideje: 2008. október 22., szerda 1630 óra, Szűcs Sándor Művelődési Ház
Az ünnepség programja: Himnusz, Ünnepi beszédet mond: Szitó Sándor polgármester,
Megemlékezés - a 8. osztályosok műsora (felkészítő tanárok: Gyügyei Katalin és Láposi Zoltán),
a Népdalkör ünnepi műsora (karnagy: Györfi Gyula),
Szózat, Koszorúzás a Pro Patria emlékművön elhelyezett emléktáblánál

Az ünnepségre tisztelettel várjuk településünk minden lakosát!
Biharnagybajom Község Önkormányzata
 Október 24-én, pénteken 16 órától a Szűcs Sándor Művelődési Házban a magyar népzene színe-java
lesz településünk vendége a XV. KARAFITTY NÉPZENEI TALÁLKOZÓ /SODRÓKA/ alkalmával.
Az Karafitty együttes vendégei: Berettyó Trió (Pocsaj), Boróka Együttes (Nyíregyháza), Füstifecskék
Citeracsoport (Balmazújváros), Gelei Tamás (Kunmadaras), Kocsis Csaba (Nagyrábé), Kiss Ferenc
(Gyula), Széles András (Tunyogmatolcs / Budapest), Ujj-Angyal-i Kettős (Kisújszállás).
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak!
 November elsején tartja a BIHARNAGYBAJOMBÓL ELSZÁRMAZOTTAK BARÁTI KÖRE idei
találkozóját az általános iskola ebédlőjében.

MEZŐGAZDASÁGI

OLDAL

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS - A KAP LÉNYEGI RÉSZE
"A kölcsönös megfeleltetés a megreformált Közös Agrárpolitika (KAP) központi eleme."
A rendszer lényege, hogy a közvetlen támogatás teljes kifizetését a mezőgazdasági
földterülettel, a mezőgazdasági termeléssel és tevékenységekkel kapcsolatos szabályok
betartásához köti, nem pedig meghatározott mezőgazdasági termékek termeléséhez.
A rendszernek két fő eleme van:
- Jogszabályba foglalt gazdálkodási követelmények (19 jogszabály)
- Helyes Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Állapot (HMKÁ)
Magyarországon a kölcsönös megfeleltetés előírásait a 2007. évi XVII. törvény tartalmazza.
A kölcsönös megfeleltetés egyszerre jelent: előírás-gyűjteményt
ellenőrzési gyakorlatot
szankcionálási rendszert
Az előírás-rendszer tartalmazza a környezetre, az élelmiszerbiztonságra, az
állategészségügyre és az állatok kíméletére, valamint a mezőgazdasági földterületek jó
mezőgazdasági és ökológiai állapotára vonatkozó követelmények és előírások összességét.
Ezen szabályok betartását ellenőrizni kell: az ellenőrzési rendszer tömöríti azokat az ellenőrzési
elemeket, amelyeket a közösségi jogszabályok elrendelnek.
A szankciórendszer pedig az ellenőrzés eredményei alapján, a közösségi jogszabályokban
meghatározott módon kalkulálja a potenciális levonás mértékét.
A kölcsönös megfeleltetés alkalmazási területei:
- az összes közvetlen mezőgazdasági támogatás (terület és állatlétszám alapú)
- vidékfejlesztési intézkedések: hegyvidéki természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések
nem hegyvidéki hátrányos területre nyújtott kifizetések (KAT)
Natura 2000 kifizetések
AKG-kifizetések
állatjóléti kifizetések
Összességében: „A kölcsönös megfeleltetés az egyes közösségi mezőgazdasági támogatások
teljes összegéhez való hozzájutáshoz betartandó előírások és követelmények összessége,
illetve az ezekhez kapcsolódó ellenőrzési és szankciórendszer.”
Biharnagybajom, 2008. szeptember
Kissné Parti Ilona
AK tanácsadó

Értesítjük az AKG pályázatban résztvevő gazdákat, hogy a
2007/2008-as gazdasági évre szóló gazdálkodási napló leadási határideje: 2008. október 31.
Az aláírt gazdálkodási napló fénymásolatát a következő címre kell beküldeni:
MGSZHK Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Papp Lászlóné
FM ügyintéző

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 - 7. rész
…
A közelítő majd beköszöntő tél a lakosság nagy többségének részint a pihenés, részint a
szórakozás idejét hozta magával. Persze, kinek-kinek körülményei, de éppúgy érdeklődése,
adottsága, tehetsége szerint, elsősorban a fiatalabb korosztályra gondolván. Munka azért
ekkor is bőven akadt: káposztasavanyítás a nagy dézsákba, disznóvágás majd füstölés, a
folyamatos téli fűtés, stb. A nagy fagyok bejöttével kocsmárosok vágatták az arasznyi vastag
jeget a faluszéli gödrökből, és a jól megrakott szánokkal addig hordták, amíg a hatalmas
jégvermek színültig megteltek. Ez volt tehát az akkori frizsider, amiből aztán mindig annyit
vittek a söntés rekeszeibe, hogy a bor, sör, meg a futballmeccseken kínált „jeges málna” a
legforróbb nyáron is élvezhető legyen.
Ha már felvetődött, nem hagyhatom említés nélkül a helyi futballjáték értékelését. Nem
tudom, mikor állhatott össze először az akkor és ott is élsportnak számító első focicsapatunk,
de az előttem élt generációból már sokan és nagyon jól művelték. Én viszont már csak 2-3
névre emlékszem, mint Kiss Karcsi (csak így emlegették bár deltás férfi volt, amúgy adóügyi
jegyző a községházán) akinek hátra ollózva leadott, sőt fejesgóljait magam is megcsodáltam.
De ott volt még valamelyik szélen a fürge Somogyi Péter későbbi kereskedő, hogy ki ne
hagyjam mert talán ő volt a „leg”, az első a sorban: Egri… Egri… (Pali?). Ha ő ott volt – a
csapat győzött, de ha ő valamiért kimaradt, akkor nem lehetett fogadni biztosra a bajomi
csapatra.
No de ott volt ám az öccse is, az Egri „Binci” – igaz, már az utánpótlásból – aki nem lett
annyira profi mint elődje, de nagyon gyűrte az ipart, s nem volt vele könnyű dolga az
ellenfélnek, pláne ha a szintén ügyes Opoczki Bandival jól összejátszottak. A meccsek
látogatottsága átlagosan közepes, jó-közepes lehetett: az épkézláb férfinép csak-csak eljárt,
hát a lányok meg kijöttek egy kicsit körberiszálni magukat a pálya és a valamirevaló fiúk
körül. Lárma, biztatás bőven volt mindig, de a legnagyobb beszólás sem volt több, mint
„Pápaszemet a bírónak!”, meg hogy „Három-null, Rábé (Kaba, Földes stb.) majd’
megbolondul!”.
Ne hagyjam ki a futballmeccsek – egyéb szabadtéri rendezvények és az ünnepi meg
hétköznapi utcák – jelentős mellékszereplőjét: „a fagylaltost”. Magyar kiejtés szerint: Zsemán
Lütfi, az első világégés nyomán ittmaradt vagy ittmarasztalt-ittfelejtett (emigráns?) török,
amúgy cukrászmester, aki nélkül az akkori Bajom el sem volt képzelhető a gyerekek
szemével nézve. Kétkerekű mesés (fagylalt) rakományát tolva, sárgaréz csengőjét
megrázogatva, szinte a falu legismertebb polgárává nőtte ki magát, amihez hozzájárult
barátságos, jóindulatú, szeretetre méltó egyénisége is.
Visszatérve a téli időszak jellegzetességeire, közöttük is első helyre kerülnek a nagy
bálozások, sorban utána – de sokszor vele együtt rendezve – a színjátszás, akkori nevén
„műkedvelő” előadások. Ebben aztán volt mindenféle, „A vén bakancsos és fia a huszár”-tól
az „Én és a kisöcsém”-ig, és számtalan kabaréjelenet. Korábbi szereplőikre már nem

emlékszem, de a későbbiek közül pl. Bagdi Gyuszira határozottan, aki remekül tudta alakítani
a ráosztott szerepeket. Lehet, hogy még ma is sok lakás azaz szoba falán kint vannak az
egykori műkedvelős csoportképek, a szerepek szerinti eredeti öltözetekben megörökítve.
Közbevetőleg hadd dicsekedjek már el azzal, hogy bár később az előző krónikás időktől, a –
’46-’47-es években – magam is részt vettem ilyenekben, a téli esték unalmát elűzendő, meg
hát mások szórakoztatására. Nagymesterünk, Hertelendy állomásfőnök kitűnő érzékkel és
képességgel hozott össze egy kis „kultúrcsapatot”, ahol tényleg válogatott műsorral leptük
meg a nézőközönséget. Előadtuk pl. a Hófehérke és a hét törpét (az eredeti amerikai
szerepjátszás és hangszerelés másolatában). Címszereplőnek a boltos Bagdi-lányok közül a
szép szőke hajú „Kicsi” (Zsóka?) került a csapatba, bár a „csapatot” igazából heten alkották:
6-8 éves fiúk nagy zöld köténnyel, kis viharlámpákkal. Soroltak befelé és fújták a dalt: „Hejhó, hej-hó, e dal megnyugtató…”, melyet H. nagymester személyesen, gramofonlemezéről
tanított be a srácoknak, nagy-nagy türelemmel. Emlékszem, a királyfi díszes, aranysujtásos
sötétzöld mentéjét az akkor még könnyebben átjárható határon egyikőnk nagyváradi
rokonától kölcsönöztük, aki a megelőző években még a váradi megyeháza hajdúja volt.
Tarkítottuk is a műsor, amennyire tőlünk telt. Volt egy kitűnő magyar nóta – és ugyanolyan
príma slágerénekesünk. Az előzőt Komlódi Irénkében találtuk meg (felfedeztük!), ritka szép
énekhanggal és ritkán hallott nótaszövegekkel. A másik telitalálatunk a cséplésnél már
említett Bagdi Gyula húga, Bagdi Zsófi volt. Hogy honnan szedte, vette elő az akkor még alig
ismert, lágy dallamú, érzelmes-hangulatos „világszámokat” mint pl. a Sorrentói szerenád
(Fénylő napfény száll az ágon, Mily szelíden ring a szellő, Mint egy édeshangú sellő…) vagy
hogy „Van egy világ, mesevilág, virágos tündérsziget, Hol a szív forrón szeret, s örök a
nyár...” – az erős kicsengésű, élvezetes szép hangjáról nem is szólva. (Gondolom, a repertoár
is Hertelendy mester javaslatának és lemezes betanításának nagysikerű eredménye volt). E
műkedvelős programmal aztán (meghívásra) – stráfkocsin – Sárrétudvarit és Füzesgyarmatot
is bejártuk, ápolva a régi hagyományokat. Aminek aztán egy idő után végeszakadt:
felváltották az új szokások.
E kitérő után vissza a bálokba! Hát először is: volt egyszer… a tánciskola! Rendszerint január
közepén-végén megjelent egy-egy szakmabeli úr vagy hölgy, és úgy Gazdakör mint a Polgári
Kör vonzatában tánctanítást vállaltak-szerveztek az erre kibérelt helyiségekben. Részemről az
utóbbiba nyertem beíratást a család rábeszélésére, ami egyébként amolyan kötelező illendőség
volt a magát valamire tartó szülők részéről. Aztán megkezdődött a nagy – mai szóval – buli.
Először is a bemutatás, aztán a lépések-forgások szólóban majd párosan, az „egy-gyet, ket-tőt,
for-dul, bátrab-ban!… szövegekkel és az ütemet valami csattogóval kísérve. Mindez 14-15
évesen, általában elég nagy és sok idétlenkedés, visszafogottság kíséretében az elején.
Egyáltalán: testközelbe kerülni egy – akár idegen, akár ismerős – lánnyal, átfogni-karolni a
derekát, arasznyi közelről nézni az orrát, a száját, a szemeit… Ezek a kezdeti zavarok a
második héten már eloszlottak, a harmadikban még inkább belebátorodtunk, s kezdtük keresni
a hozzánk illő partnert. Akit aztán egyre sűrűbben „visszakértünk”, amikor már javában ment
a társastánc. Időnként így is kialakult egy „majomsziget” néven elterjedt csoportosulás a kör
közepén, ami alighanem a cserfesebb lányoktól eredt. Vagy inkább a lányokat kísérő – és
árgus szemekkel figyelő – mamáktól, nagymamákból. Merthogy fiatal lány, akkoriban, nem
mehetett bálba egyedül, garde-mama nélkül! Ez szigorú íratlan szabály volt, nem lehetett, de
nem is próbálták túllépni. Eltekintve a korabeli erkölcsi megfontolásoktól-felfogásoktól, a
bál-végi késő esti vagy éjszakai sötétben – ha éppen holdvilág sem fénylett – nem fiatal
lányoknak való volt a hazafelé út. Kísérő persze akadt (volna), de ez még a kortól is függött,
mert úgy 20 körül már volt némi engedékenység (de ez is több mindentől függött).
(folytatása következik…)

Turisztikai fejlesztésekre lehet pályázni ősztől
Az elkövetkezendő években több mint 5 milliárd euró, azaz csaknem 1300 milliárd forint uniós támogatásra
lehet pályázni az agráriumban. A fenti összeg hatékony felhasználásával lehetővé válik, hogy a megkezdett
szerkezetváltás folytatódjon, a vidéki térségek leszakadása lelassuljon, és megkezdődjön ezen területek
társadalmi-gazdasági felzárkózása. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) stratégiájában
négy fő fejlesztési irány, intézkedéscsoport került meghatározásra: a mezőgazdasági és erdészeti ágazat
versenyképességének javítása, a környezet és vidék fejlesztése, a vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság
diverzifikálása és a Leader Vidékfejlesztési Program.
Várhatóan 2008 őszétől az idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítására, fejlesztésére, turisztikai
tevékenységek ösztönzésére lehet pályázni az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap III. tengelyében.
A cél a vidéki területeken olyan munkahelyek létrehozása, illetve megtartása, amelyek a turizmus vidéki formái
közül a fenntartható falusi és agroturizmus, valamint az ökoturizmus infrastruktúráját és marketingszolgáltatásait
fejlesztik az alábbi területeken:



A falusi turizmushoz kötődő nem kereskedelmi célú minőségi magán-szálláshelyek és az azokhoz
kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, bővítése, a működő szálláshelyek korszerűsítése és kapcsolódó
szolgáltatásaik fejlesztése;



Az ifjúsági turizmushoz kötődő színvonalas vidéki szálláshelyek létrehozása. A működő egységek
bővítése és korszerűsítése, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése szintén támogatható;



Szálláshelyhez nem kapcsolódó, magas színvonalú, komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások
indítása és fejlesztése.
A turisztika egyre nagyobb szerepet kap a vidéki területek gazdasági átalakulásában. A turisztikai bevétel erősíti
a helyi gazdaságot, így hozzájárul az életminőség javításához és a regionális gazdasági hátrányok enyhítéséhez.
A Sárrét országgyűlési képviselőjeként fontosnak tartom, hogy minél több sikeres pályázat szülessen és ezek
segítségével fejlődjön a Kistérség.
További információ kérhető püspökladányi irodámban a Kossuth u. 6 szám alatt és a 54/450-314-es
telefonszámon illetve a www.fvm.hu honlapon.
Csontos János
országgyűlési képviselő
a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja

Többmilliárdos pályázati forrás a térségnek
Csaknem 3 és fél milliárd forintra pályázhatnak a Bihari-Sárréti Kistérség lakói a közeljövőben. Az
örömteli hír bejelentésére 2008. szeptember 26-án, a Vidék Napján került sor Budapesten.
Mint ismeretes, a Bihar-Sárrét Összefogás elnevezésű akciócsoport is benyújtotta pályázatát a vidékfejlesztési
forrás elnyerésére. A csoporthoz Biharnagybajom civil szervezeteken, vállalkozókon és az önkormányzaton
keresztül kapcsolódott.
Az akciócsoport feladata volt a vidékfejlesztési terv elkészítése. Ezt május végéig kellett megtenniük.
Szeptember végén Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelentette be, hogy a Bihar-Sárrét Összefogás Helyi
Vidékfejlesztési Közösség elnyerte a majdnem 3 és fél milliárd forint támogatási forrást.
A győztes Leader közösség által elkészített vidékfejlesztési tervben megjelölt fejlesztési forrásokra az érintett
településekről bárki pályázhat: civilek, vállalkozók, önkormányzatok és az önkormányzatok által fenntartott
intézmények is.
A programok megvalósítása során elsőbbséget élvez a munkahelyek megőrzése, illetve újak teremtése, de jut
pénz munkaerőképzésre, szaktanácsadásra, helyi kulturális programok szervezésére, falumegújításra, a helyi
értékek megőrzésére is.
Az első pályázati felhívások 2008. október 15-én jelennek meg az alábbi témákban:
 Mikrovállalkozások támogatása
 Turisztikai fejlesztések
 Örökségvédelmi program
 Falumegújítási program
A pályázatok beadási határideje: 2008. november 30.
A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel a Helyi Vidékfejlesztési Iroda – Püspökladány, Honvéd u. 7-11.
sz. – munkatársainál érdeklődhetnek személyesen, vagy a 30/623-8120-as telefonszámon.
Csontos János
országgyűlési képviselő
a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja

VISSZATEKINTŐ
Az idén augusztus 23-án, szombaton került
megrendezésre a VIII. Biharnagybajomi Lovasnap.
Megrendezéséhez
sok
segítséget
nyújtottak
magánemberek, vállalkozók, különböző szervezetek és
intézmények. A lovasnapi verseny a gumiskocsik, a
fogatok és a pónifogatok akadályhajtásával kezdődött.
Idén galamb és díszállat bemutató is volt a
püspökladányi egyesület szervezésében. A délután
folyamán vadászhajtásban mérték össze tudásukat a
fogatok.
A versenyszámok között szórakoztató programokat
láthattuk: a biharnagybajomi majorette csoportot
(vezetőjük: Macskinné Pór Erzsébet) és a nyugdíjas
klub műsorát (a nótákat Szűcs Gáborné, a táncot pedig Vargáné Bagdi Márta tanította be). Az ugribugri légvárat a Biharnagybajom Ifjúságáért Alapítvány jóvoltából ingyen használhatták a gyerekek,
és akinek kedve támadt egy kis szekerezésre az Éles Zsolt jóvoltából ingyenesen ezt is megtehette.
Színvonalas bemutatót láthattunk a környékről érkezett csikósoktól is. A kézműves sátor programját a
Biharnagybajomért Egyesület tagjai biztosították a felnőttek és a gyermekek részére. Az elkészült
művek több korcsoportban lettek díjazva. A főző-versenyben szinte minden biharnagybajomi
közösség képviseltette magát. Bográcsokban és üstökben rotyogott a sok finomság.
Már hagyománynak számít a kecskefogó verseny, mely a gyermekek kedvence volt az idén is, a
győztes Sárkány Ádám lett. Az ünnepélyes eredményhirdetést a tombolasorsolás követte.

A LOVASVERSENY EREDMÉNYEI:
Kettesfogatok akadályhajtása:
1. Tőke László, Püspökladány
2. Szabó Gyula, Darvas
3. Czencz Győző, Komádi
4. Gyányi Lajos, Dévaványa
5. Lente György, Kaba
6. Molnár Lajos, Kaba

Kettesfogatok vadászhajtása:
1. Molnár Lajos, Kaba
2. Tőke László, Püspökladány
3. Bak János, Darvas
4. Czencz Győző, Komádi
5. Kárai Sándor, Püspökladány
6. Gyányi Lajos, Dévaványa

Gumiskocsik akadályhajtása:
1. Hegyesi Zoltán, Biharnagybajom
2. Magyar Lajos, Püspökladány
3. Éles Gyula, Biharnagybajom
4. Baranyai Gábor, Püspökladány
5. Mezei Attila, Sáp
6. Mezei Gyula, Sárrétudvari

Gumiskocsik vadászhajtása:
1. Hegyesi Zoltán, Biharnagybajom
2. Baranyai Gábor, Püspökladány
3. Mezei Attila, Sáp
4. Oláh Csaba, Füzesgyarmat
5. Bende Zsigmond, Nagyrábé
6. Mezei Lajos, Biharnagybajom

Pónifogatok akadályhajtása:
1. Peskó János, Szeghalom
2. Bíró Ferenc, Püspökladány

Pónifogatok vadászhajtása:
1. Peskó János, Szeghalom

A FŐZŐVERSENY EREDMÉNYE:
Szőllősi Jenőné birkapörköltje bizonyult a legjobbnak, de
valamennyi szakács kiválót alkotott.
Helyezések:
1. Szőllősi Jenőné (Nyugdíjasklub) – birkapörkölt
2. Gálné Éles Judit – babgulyás
3. Keserű Béla (Polgárőrség) – marhapörkölt

A főzőverseny további résztvevői:


















Szilágyi Jenő – birkapörkölt
Rozsik Sándor – birkapörkölt
Jakab Imre (Fidesz Helyi Alapszervezet) – birkapörkölt
Szabó Sándor – marhapörkölt
Bangó Csaba (Összefogás a Sárréti Kistérségért Egyesület) – marhapörkölt tarhonyával
Takács Tibor (Biharnagybajomért Egyesület) – kakaspörkölt
Bagdi Károlyné (Önkéntes Tűzoltó Egyesület) – sertéspörkölt
Nemes Balázsné – babgulyás
Schubert László (Református egyház) – babgulyás
Bagdány Lajosné (Idősek Napközi Otthona) – babgulyás
Gorzsás Lajos (Polgári Összefogással Biharnagybajomért) – babgulyás
Kertész Lajos – lángos
Németh Gyula – halászlé
Albucz Sándor (Takarékszövetkezet) – töltött káposzta
Vrboszki György (Mezőberény) – pacal, füstölt körmös
ifj. Schäffer Gábor (Mezőberény) – kecskesült
Schäffer Gábor (Mezőberény) – kecskepörkölt

A zsűri tagjai voltak: Szitó Sándor polgármester, Lajsz Julianna, Nagy Sándor, Mile Jánosné

A KÉZMŰVES VERSENY EREDMÉNYEI:
A lovasnapon fergeteges hangulatban és több mint száz kézműves érdeklődővel ismételten részt
vett a Biharnagybajomért Egyesület kézműves csapata és a majorette csoportja. Kézműves
sátorban életkor szerint, három kategóriában lettek díjazva az elkészített művek. Nagyon sok szép
alkotás készült a sátrunkban. Nehéz volt a dönteni. A zsűri tagjainak kemény fejtörést okoztak a
benevezett versenyzők.
A zsűri tagjai voltak: Hamvas Lászlóné Kati budapesti lakos, Szító Sándor polgármester, Máthé
Ferencné (Biharnagybajomért Egyesület)
0-7 éves korosztály:
1. Tóth Klaudia
2. Kerekes Eszter
3. Oláh Regina
Különdíj: Tóth Mónika

8-13 éves korosztály:
1. Vass Tímea
2. Tóth Fanni
3. Hegyesi Katalin
Különdíj: Tárnoki Zsófia

14 évtől korosztály:
1. Takács Alexandra
2. Máthé Zsófia
3. Berde Andorné
Különdíj: Oláh Istvánné

Nem szeretnénk azért elfelejtkezni azokról sem, akik most nem lettek díjazva. Köszönjük, hogy
megjelentek a sátrunkban és ilyen gyönyörű munkákat készítettek. Sátrukban megjelent és
kézműveskedett legfiatalabb személy 2 éves volt, legidősebb 60 év feletti.
Biharnagybajomért Egyesület köszönetet szeretne mondani Kertész Lajosnak és feleségének
önzetlen munkájukért, hogy a lángoson bejött bevételt az egyesületünknek adták. Takács
Tibornak és családjának is szeretnénk köszönetet mondani, hogy ilyen finom kakaspörköltet
készített nekünk. Szeretnénk megköszönni az összes résztvevő tagunknak, hogy egésznap
töretlenül készségesen segítettek.

A kézműves sátor támogatói:
Zagyva Zoltán (Zozó) és családja, Szabó Lajos (Fűzfa ABC), Vargáné Domokos Katalin és
családja, Kertész Lajos és családja, Takács Tibor és családja, Tóth László és felesége, Zsila Péter
és családja, Tóth Zsolt és családja, Nemes Lajos és családja, Tóth Ferenc és családja, Máthé
Ferenc és családja, Vass Anita és férje, Bárczi Sándor és családja.

A LOVASNAP TÁMOGATÓI:
Albucz Sándorné (Párta Bt.)

Földi József

Nagy Sándor

AVON Kft.

Furka Albert és családja

Nagy Zoltán

B. Csák István és családja

Fülöp Gyula

Nemes Jenőné

Bagdány Béla és családja

Gál István és családja (B.G. u.)

Nemes Károly és családja

Bagdány Bella

Gál József

Nemes Magdolna

Bagdány István és családja

Gál Józsefné

Bagdány Miklós és felesége

Gál Zsolt

Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Biharnagybajom

Bagdi József

Gálné Éles Judit

Polgári Összefogással
Biharnagybajomért Egyesület

Bagdi Tamás

Garai Zoltán

Rendőrőrs, Biharnagybajom

Baranyai Balázsné

Gulyás Gyula

Rozsik Sándor

Biharnagybajom
Ifjúságáért Alapítvány

Guruczi Jánosné

Salya Jenő

Hámori Csabáné

Sárkány Imre

Hegyesi Zoltán

Sólyom Gyula és családja

Biharnagybajomért Egyesület

Helyi Vízmű

Sólyom Miklós

Biharnagybajomi
Dózsa Agrár Zrt.

id. Éles Gyula és neje

Somogyi Gyula

id. Földesi Imre

Somogyi Gyuláné

Idősek Napközi Otthona

Somogyi Tamás

ifj. Éles Gyula és családja

Szabó Albert

Biharnagybajomi
Nyugdíjasklub

ifj. Gál István

Szabó László

Biharnagybajomi
Polgárőrség

ifj. Szabó László

Szabó Sándor

Imre-Erdős Szilvia

Szilágyi Jenő és családja

Jakab Imre és családja

Szilágyi Lászlóné

Kasza Istvánné

Szőllősi Béla

Kasza Renáta

Szőllősi Jenőné

Biharpharma Bt.

Keserű Béla

Szűcs Gáborné

Buzás Józsefné

Kirzsa Imre (IMKI-Food)

Szűcs Sándor Művelődési Ház

Csikós Gyula

Kiss Imre és családja

Szűcs Zoltán

Csontos János,
országgyűlési képviselő

Lajsz Julianna

Telegdi Sándorné

Lovasbarátok Egyesülete,
Füzesgyarmat

Tóth Ilona

Csöpi Ruházati Üzlet
Czeglédi Ferencné

Madar László

Darabos Lajos

Máthé Ferencné

Éles Zsolt és családja

Máthé Zoltánné

Fidesz Helyi Szervezete

Mile Barnabás

Földesi Ambrusné

Mile Jánosné

Földesi Gyula (A.J. u.)

MSZP Helyi Szervezete

Földesi Imre

Nagy Gyuláné

Biharnagybajom
Községi Önkormányzat

Biharnagybajomi Gazdakör
Biharnagybajomi
Majorette Csoport

Biharnagybajomi
Református Egyház
Biharnagybajomi
Takarékszövetkezet

Tóth Imre
Újvári Imre
Vargáné Bagdi Márta
Vass Réka
Zagyva Evelin
Zagyva Gyula
Zagyva Kálmán

A lovasnap rendezői ezúton is köszönetet mondanak a rendezvény támogatóinak.

A

LABDARÚGÓ

SZAKOSZTÁLY

HÍREI

A Biharnagybajom SE labdarúgó szakosztályának eredményei a megyei II. osztályban:
1. forduló, 2008. augusztus 17.: Biharnagybajomi SE – Mezősas SE 2-1
Gólszerzők: Popovics István, Gál Péter
2. forduló, 2008. augusztus 23.: Szentpéterszegi SC – Biharnagybajomi SE 11-0
3. forduló, 2008. augusztus 30.: Biharnagybajomi SE – Földesi NKSE 1-2
Gólszerző: Popovics Marcell
4. forduló, 2008. szeptember 6.: Biharkeresztesi VSE – Biharnagybajomi SE 2-1
Gólszerző: Popovics István
5. forduló, 2008. szeptember 13.: Biharnagybajomi SE – Blondy FC Esztár 1-2
Gólszerző: Salya Péter
6. forduló, 2008. szeptember 20.: Szerep SE – Biharnagybajomi SE 4-0
7. forduló, 2008. szeptember 27.: Biharnagybajomi SE – Konyári SE 2-4
Gólszerzők: Madar Zoltán, Somogyi László

A következő fordulók rendje:
8. forduló, 2008. október 4., szombat 14 00: Biharnagybajomi SE – Pocsaj KSE
9. forduló, 2008. október 11., szombat 14 00: Nagyrábé Petőfi SK – Biharnagybajomi SE
10. forduló, 2008. október 18., szombat 13 30: Biharnagybajomi SE – Körösszakál SE
11. forduló, 2008. október 26., vasárnap 12 00: Kismarjai SE – Biharnagybajomi SE
Az egyesület a mérkőzésekre várja a sportszerető közönséget!

A

SÚLYEMELŐ

SZAKOSZTÁLY

HÍREI

Tisztelettel köszöntöm a Bajomi Hírlevél olvasóit. Örömmel számolok be a 2008. augusztus 30-án
megrendezett országos verseny eredményeiről:
Egyéni eredmények:
Fiú:

Jenei Boldizsár
Rozsik Károly
Popovics Tamás
Gál Milán

aranyérem
ezüstérem
ezüstérem
ezüstérem

Lány:

Sass Franciska
Hajdú Anikó
Piller Anita

aranyérem + különdíj
aranyérem
aranyérem

Junior:

Sass Péter
Dajka Sándor
Jenei Szabolcs

aranyérem
ezüstérem
ezüstérem

A csapatbajnokság eredménye:
I.
II.
III.

Téglás
Biharnagybajom
Debrecen

A Biharnagybajomi Súlyemelő Szakosztály vezetősége értesíti a település lakosságát,
hogy november 8-án, 10 órától az általános iskola nagy tornatermében
megyei súlyemelő versenyre kerül sor, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Földi József
szakosztályvezető, edző

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk községünk minden lakosát
a 2008. október 24-én, pénteken 16 órától
a Szűcs Sándor Művelődési Házban megrendezésre kerülő

XV. Karafitty Népzenei Találkozóra /SODRÓKA/
A KARAFITTY Együttes vendégei:
Berettyó Trió
Boróka Együttes
Füstifecskék Citeracsoport
Gelei Tamás
Kocsis Csaba
Kiss Ferenc
Széles András
Ujj-Angyal-i Kettős

Pocsaj
Nyíregyháza
Balmazújváros
Kunmadaras
Nagyrábé
Gyula
Tunyogmatolcs / Budapest
Kisújszállás

A rendezvény támogatói: Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Civil Alapprogram, Oktatási- és Kulturális
Minisztérium, Biharnagybajom Község Önkormányzata, Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Köre,
Baráti Kör a Szülőfaluért Alapítvány, Szabó Sándor Törtelen lakó biharnagybajomi, Szilágyi Csaba
Biharnagybajom

A sodróka kifejezés magyarázatául az alábbi sorokat idézzük a 105 éve született Szűcs Sándortól:

Gyékényvágás
A feldolgozás, a kosárkötést kivéve, a nők munkája volt. Először is suskolták a gyékényt, vagyis
megtisztogatva külső korhadt részétől, a susoktól, ujjaikkal ügyesen széthasogatták a szálait, volt
haja, jova, bele és selymingje, mely utóbbi vékony rostot amazokról hasították le. Ezeket különkülön csomóba rakták. Félre tették a levágott farkát is. Minden részét fel lehetett használni
valamilyen készítményhez. A selymingből két tenyerük közt sodringot sodortak. Miután több kévét
így előkészítettek, hozzáfogtak a szövéshez. A szövőn a két zugolyra sodringszálakat feszítettek ki s
ujjaikkal ezek közé húzgálták, szőtték a haját, amit aztán a bordával rávertek. Így készült a
gyékényponyva. A finomabbat beléből szőtték. A kosarat, méhkast, talpallót a férfiak kötötték. E
portékák un. karimája a gyékény farkából volt csavarva, a finomabb készítményeké vékonyra. A
karimákat a jovával varrták, kötötték egymáshoz a fából faragott nyeles kötőtű segítségével.
Hogy vígabban menjen a munka, a lányok és asszonyok selyminggel, a fiúk és emberek pedig a
készülő kosárral hol eme, hol ama háznál sodrókára gyűltek össze. Járta a beszélgetés, virágzott a
mindenféle tréfa. Lányok, legények nótára gyújtottak, élesztgetve a régi énekek hunyorgató
mécsesét. Megszólalt a mesemondó is. Az öregek ilyenkor származtatták át a fiatalokra a régi
mende-mondákat, az ősi hitvilág sejtelmes hagyományait a boszorkányokról, táltosokról,
tudományos számadókról.
Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása

Meghívó
A BIH ARNAGYBAJOMI SZÜRETI
FELVONULÁSRA ÉS BÁLRA
2008. OKTÓBER 11-ÉN, SZOMBATON
11 órától SZÜRETI FELVONULÁS
A felvonuláson közreműködnek:
- NAGYRÁBÉI VENDÉGTÁNCOSOK
- A BIHARNAGYBAJOMI MAJORETTE CSOPORT
Macskinné Pór Erzsébet vezetésével
A felvonulás útvonala:
Művelődési ház – Kossuth út
Mátyás király utca – 1. megálló a kisbajomi óvoda előtt
Kossuth út – 2. megálló a kisbajomi buszmegállónál
Bercsényi körút – 3. megálló a Sirály utca Bercsényi körút sarkánál
Bacsó Béla utca – 4. megálló az iskola előtt
Dózsa György utca – 5. megálló
Széchenyi út – Művelődési ház

20 órától 02 óráig SZÜRETI BÁL
Játszik: a DIÓ BAND (Diószegi Gábor, Göndör Sándor,
Dr. Halász Árpád, Balogh József)
Helye: Szűcs Sándor Művelődési Ház
Belépődíj: 600 Ft
Mi nd enk i t s zer e tettel vá ru nk!

Csőszlányok, csőszlegények, lovasok, szekeresek jelentkezését várjuk!
Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy
telefonon a 06/54 473-606 –os számon

