
 

                         Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

V. évfolyam 4. szám (2009. május) 

K Ö Z H Í R R É  T É T E T I K  
Európa Parlamenti Választás 

Mit kell tudni az Európa Parlamenti választásról? 

Az Európai Unió polgáraiként 5 évente közvetlenül választjuk meg az Európai Parlament tagjait. 

Magyarországon – 2004-et követően – második alkalommal lesz európai parlamenti választás. 2009. június 7-én 

az Európai Parlament hazánkat képviselő 22 tagjának megválasztásában vehetünk részt. A választáson részt 

vehet minden olyan polgár, aki a névjegyzéken szerepel. Az Európai Parlament tagjainak választásán kizárólag 

pártok állíthatnak listát, Ön ezekre a listákra szavazhat. A választás egyfordulós, a pártok listáit a megszerzett 

szavazatok arányában illeti meg mandátum. Csak az a lista juthat mandátumhoz, amely legalább az érvényesen 

szavazók 5%-ának támogatását elnyerte. 

Tudnivalók a szavazásról 

A szavazás 6 órától 19 óráig tart. Voksolni a szavazókörben, a szavazatszámláló bizottság által lepecsételt 

szavazólapon tud. Érvényesen szavazni a lista neve felett lévő körben elhelyezett, egymást metsző két 

vonallal lehet (például: x, +). Az a mozgásában gátolt választópolgár, aki nem tudja felkeresni a szavazókört, 

írásban mozgóurnát igényelhet. A kérelmet a szavazás napját megelőzően a település jegyzőjéhez, a szavazás 

napján a szavazatszámláló bizottsághoz kell eljuttatni. 

Hogyan szavazhat az, aki a szavazás napján Magyarországon, de nem lakóhelyén tartózkodik? 

Aki a szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes jegyzőtől személyesen vagy 

meghatalmazott útján június 5-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy kérhet igazolást, hogy az június 2-ig 

megérkezzen a jegyzőhöz. Kérelmében közölnie kell: a nevét, a lakcímét, a személyi azonosítóját (személyi 

szám), és a települést ahol szavazni kíván. Szavazni az igazolással szavazók számára kijelölt szavazókörben 

lehet, melynek pontos címét az igazoláson feltüntetik. Az igazolás, valamint a személyazonosság és lakcím 

igazolására alkalmas érvényes iratok a szavazáshoz nélkülözhetetlenek! 

Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos további információért forduljon a helyi választási irodához 

(Polgármesteri Hivatal, Rákóczi út 5.). Az iroda vezetője: Imre-Erdős Szilvia jegyző. További információk a 

www.valasztas.hu internetes oldalon találhatóak. 

Pályázati felhívás épületbontási munkálatok elvégzésére 
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az 59/2009.(IV.23.) számú KT határozatában 

foglaltak alapján – pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő, Biharnagybajom, Kossuth út 30. és 

Ady Endre utca 15. szám alatti épületek bontási munkálatainak elvégzésére. 

A bontási munkálatokat a 2009. április 23-án kelt 2083-2/2009. és 2084-2/2009. számú határozatokkal kiadott 

jogerős bontási engedélyek előírásainak betartásával kell végezni (a határozatok a Polgármesteri Hivatal 

műszaki ügyintézőjénél megtekinthetők).  

Egyéb feltételek: a két épület bontására külön is lehet pályázni, az épületek bontását teljes egészében el kell 

végezni, a bontás befejezését követően el kell végezni a tereprendezési munkákat is, a bontási munkálatokat 

2009. július 31-ig be kell fejezni. A bontási munkák ellenértékeként az Önkormányzat a bontott 

építőanyagot ajánlja fel. A bontás során kinyert, felhasználható építőanyaggal (tégla, faanyag, tetőfedő anyag, 

stb.) a bontást végző rendelkezik. 

A pályázatoknak tartalmaznia kell a kiírt feltételek elfogadását, a munkálatok várható kezdési és 

befejezési időpontját. A pályázatokat zárt borítékban 2009. május 30 -ig postai úton vagy személyesen 

lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, Somogyi Gyula műszaki ügyintézőnél. A bontásra kijelölt 

épületek előre egyeztetett időpontban megtekinthetők. A bontási munkálatok végzése során a bontási munkát 

elnyert pályázó köteles felelős műszaki vezetőről gondoskodni. 

 Imre-Erdős Szilvia 

 jegyző



V I S S Z A T E K I N T Ő  
 

 „Csak tiszta forrásból” Országos Vass Lajos Népzenei Konferencia és Civil Fórum. Sillye 

Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház, Hajdúböszörmény 2009. április 25. Népzenei Gála 

Vikár Béla Emlékére. Az ünnepi műsorban az elmúlt évek Vass Lajos Népzenei Versenyének 

döntősei, nagydíjasai léptek fel: Nyírlugosi Népdalkör, Vígh Sándor (Püspökladány), Karafitty 

Népzenei Együttes (Biharnagybajom), Konyári Pávakör, Miklosik István (Tés) - Berta Alexandra 

(Paks), Érpataki Asszonykórus, Bereg Citerazenekar (Tarpa), Balatonszabadi Népdalkör, Kaplár 

Brigitta (Hajdúböszörmény), Koczka Andrea (Komárom), Bogácsi Pávakör, Balatonszabadi 

legények, Széles András (Budapest), Törő Gábor Hagyományőrző Egyesület (Püspökladány). 

Illusztris társaság… 

 Május 1-én megtartott községi Majális sportprogramjainak résztvevői és helyezései: 

A kispályás labdarúgó kupát a Kisvegyes FC csapata nyerte, második a Titánok, harmadik a 

Bulldózer csapata. A torna gólkirálya Mogyorósi Zoltán és Makula Béla, legjobb kapus ifj. Bajnók 

Imre lett. 

Az ulti verseny nyertese Vass Imre, második lett Makula Iván, harmadik Balogh Béla, negyedik 

Sárkány Imre. 

A sakkverseny felnőtt kategóriáját Egri László nyerte, 2. Cozma Callini Adrián, 3. Erdei Lajos,  4. 

ifj. Egri László, 5. ifj. Erdei Lajos, 6. Hegedűs Sándor. A gyermek kategóriát ifj. Egri László 

nyerte, 2. Tóth Tamás, 3. Erdei Ferenc, 4. Egri Zsolt, 5. Erdei Roland, 6. Cozma Callini Dávid. 

Az asztalitenisz verseny eredményei: egyéniben első lett Popovics Imre, 2. Balogh Károly, 3. 

Pittner Sándor, 4. Kiss Tamás, 5. Dan István. Gyermek egyéniben Nagy Zoltán lett az első, 2. 

Szilágyi András. Popovics Imre - Pittner Sándor nyerték a páros versenyt, 2. Szilágyi Lászlóné - 

Balogh Károly, 3. Dan István - Kiss Tamás. 

A főzőversenyen Szőllősi Jenőné (Nyugdíjasklub) babgulyása bizonyult a legjobbnak, de 

valamennyi szakács kiválót alkotott: Földesi Imre (Rózsakert Vendéglő), Keserű Béla 

(Biharnagybajomi Polgárőrség), Rozsik Sándor (Polgári Összefogással Biharnagybajomért 

Egyesület), Szilágyi Jenő (Vadásztársaság), Tóth Imre (Önkéntes Tűzoltó Egyesület), 

Biharnagybajomért Egyesület szakácsai. 

Ezúton is köszönjük a Zafír és Szivárvány majorette csoportok (vezetőjük: Macskinné Pór 

Erzsébet), a Törpetánc Csoport 4.b (felkészítő tanár: Fülöp Lászlóné), az asztalitenisz szakkör 

(vezetőjük: Szilágyi Lászlóné), a Súlyemelő Szakosztály (szakosztályvezető: Földi József) és a 

Nyugdíjasklub (klubvezető: Sárkány Imre, felkészítő: Földesi Imre) részvételét a rendezvényen. 

 A Biharnagybajomi Népdalkör ez év elején a Dalárdabálon ünnepelte megalakulásának 30. 

évfordulóját. Legfontosabb feladatának mindig a népzenei hagyományok megőrzését, ápolását 

tartotta. Szívesen részt vállal településünk kulturális életében is a rendezvényeken való 

fellépésekkel. Kiváló kapcsolatot tart fenn több népzenei együttessel. Nemcsak országunkon belül, 

de külföldön is sikerült a Sárrét legszebb népdalaival megismertetni az embereket.  Szinte több 

éves hagyománnyá vált az is, hogy rendszeresen nagy sikerrel mutatkozik be Abasáron  az egyedi 

hangulatú Nemzetközi Katona- és Bordalfesztiválon a több mint 100 hagyományőrző együttes 

között. E neves országos rendezvényt idén 15. alkalommal rendezték meg május 16-17-én. 

Természetesen mindezek megvalósulásához eddig is és ezután is óriási összefogás kell. Köszönet 

mindezekért a lelkes dalostársaknak és hozzátartozóiknak, a Kölcsey-díjas karnagyunknak Györfi 

Gyulának és kiemelt helyen támogatóinknak, pártolótagjainknak: Biharnagybajomi 

Önkormányzat, Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti 

Köre, Hungaro-Progest Kft., Csontos János országgyűlési képviselő, B. Csák Imre, B. Csák István, 

Bagdány Béla, Bartha Ferenc, Forrai Jánosné, Földesi Imre, Furka Albert, Gál József, Gönczi 

Zsigmondné, Hodosi Andrásné, Lajsz Julianna, Madar László, Nagy Sándor, Nemes Antal, Nemes 

Károly, Nemes Lajos, Orbánné Mile Lenke, P. Nemes Károly, Popovics Imre, Szabó László, 

Szőllősi Albert, Zagyva Lászlóné, Zagyva Zoltán. 

Szeretettel várjuk sorainkba a jó hangú, közösségi életet kedvelő bajomiakat, akik szeretnék 

körünkben ápolni elődeink nemes hagyományát! 

 



Megelevenedett történelemóra 
„Huszár. Egy magyar jelenség, amely ugyanazt a képet ébreszti fel minden más anyanyelvű 

népben is. Huszár. Az a lovaskatona, aki leffentyűs csákóföveget vagy forgós csákót, gazdagon 

zsinórozott dolmányt és szűk nadrágot, színes fonott övet és sarkantyús rövidszárú csizmát, 

balvállán átvetett, ugyancsak gazdagon zsinórozott mentét visel. Huszár. Vállszíjon tartott 

szablyát és tarsolyt hord, a nyeregkápára erősített karabélyt és deli pár pisztolyt is kéznél tart.” 

Megelevenedett történelemórán vettek részt azok, akik kilátogattak Biharnagybajom főterére és a 

templomkertbe 2009. április 25-én, szombaton: huszárok, csikósok és hagyományőrzők 

népesítették be a teret. Biharnagybajom lakói, gyerek és felnőttek, óvodások és nyugdíjasok 

egyaránt ámulva nézték az erdélyi és magyarországi huszárokat és hagyományőrzőket, akik 

Kossuth Lajos sárréti átutazásának 160. évfordulója alkalmából tavaszi hadjáraton vettek részt a 

kistérségben. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója és az Európai Unióhoz történő 

csatlakozásunk 5. évfordulója alkalmából rendeztük meg az I. Sárréti Tavaszi Hadjáratot április 

24-25-26-án – mondta Csontos János országgyűlési képviselő, a hadjárat főszervezője.  

A hadjáraton a Debreceni 2. Honvéd Huszárezred lovasain kívül több erdélyi csapat tagjai is részt 

vettek. Itt voltak Szovátáról és Marossárpatakról a 15. Mátyás Huszárezred lovasai, a szentjobbi 

és kápolnásfalui huszárok és a Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred 

képviselői is. Őket és a helyi csikósokat, hagyományőrzőket is köszöntötte Szító Sándor 

polgármester az ünnepségen. 

Az emelkedett hangulatú percekben Nemes Henrietta szavalattal köszöntötte a huszárokat, 

Csontos János országgyűlési képviselő beszéde után pedig a Népdalkör tagjai adták elő 

műsorukat. A huszárok és hagyományőrzők képviselői a Nagy András szobor megkoszorúzását és 

a megszentelt kenyér átvételét követően Domahidi Péter református lelkipásztor áldásával újult 

erővel vágtak neki az előttük álló hosszú útnak. A tavaszi hadjárat ugyanis három napon keresztül 

folytatódott, s a Sárréti Kistérség minden települését bejárták a huszárok útjukat.  

 Sós Andrea  

 



E L F E L E D E T T  É V F O R D U L Ó  
Az utókor figyelmébe (Az utókor emlékezetére) 

Május 12-én volt ötven éve, hogy meghalt N. Gál Lajos földműves, országgyűlési képviselő. Most, 

amikor méltatlan támadások érik a harmadik köztársaság demokratikus jogrendjét, már-már 

természetesnek tűnik elfelejteni azokat a törekvéseket és azokat az embereket, akik egykor az életüket 

tették fel arra, hogy hazánkban is az alkotmányosság és jog szerinti lét megkérdőjelezhetetlen 

valósággá váljon.  

N. Gál Lajos ennek az eszmének következetes és holtáig tisztességes képviselője volt. Tette ezt a múlt 

század harmincas éveitől kezdve az akkor erőre kapó Kisgazdapárt tagjaként. „A Horthy-korszakot 

visszaálmodó és kritikátlanul dicsőítők meg jól jegyezzék meg: a Független Kisgazda, Földmunkás és 

Polgári Párt  annak a rendszernek ellenzéke volt.” Tagjait a csendőrség számon tartotta és minden 

törvényes és törvényen kívüli eszközzel – gyakran súlyos csendőrpofonokkal – próbálta lehetetlenné 

tenni működésüket. Ez a párt akkor a nemzet lelkiismerete volt.  Az ezeréves jóvátételt tűzte 

zászlajára: földhöz juttatni azokat a milliókat, akik a nagybirtokok szorításában cselédként, 

napszámosként tengődtek. 

Az 1945-ös földosztás valóra váltotta ezt. N. Gál Lajos az 1945-48 közötti időszakban – mint a 

Kisgazdapárt országgyűlési képviselője, mint a község képviselő-testületének tagja – fáradhatatlanul 

dolgozott azért, hogy egy új, igazságosabb rend alakuljon ki a Második Magyar Köztársaságban. A 

múlt század történelmének ismeretéből tudjuk, nem rajta múlt, hogy ezek a tisztességes szándékok 

nem – vagy legalábbis nem úgy – valósultak meg. 1947 után a Rákosi-féle diktatúrájának idején 

mellőzött, megfigyelt ember, akire vigyázni kell. Jóllehet, a közélettől teljesen visszavonultan, pár 

holdnyi földjét művelve, szerényen élt.  

A történelem még egyszer lehetőséget adott neki, hogy emberi, politikusi bölcsességét bizonyítsa. 

Kicsiny volt a játéktere, csupán szülőfaluját kellett 1956. nehéz napjaiban igazgatnia. Neki volt 

köszönhető, hogy azokban a napokban községünkben gyorsan és hatékonyan megszerveződött egy új 

rend, minden atrocitás nélkül.  

Rövid életű Nemzeti Bizottsági elnökként való tevékenysége miatt internálták, majd bíróság elé 

állították ellenforradalmi tevékenységgel vádolva. A Bíróság valamennyi vádpont alól felmentette. Az 

ítéletet meghozó bíró a tárgyalást követően – magánemberként – kezet fogott vele. 

Ötven év után illő, hogy mi falubeliek meghajtsuk fejünket emléke előtt.  

 Kovács László 
 

AZ ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY HÍREI  
Darida János Emlékverseny 

A sportegyesület emlékversennyel tiszteleg az egykori kiváló sportember, eredményes asztaliteniszező 

előtt. 2009. június 6-án 9 órától a biharnagybajomi Szűcs Sándor Általános Iskola tornatermében kerül 

megrendezésre az asztalitenisz verseny, melyre szívesen várjuk az érdeklődő közönséget. 

Darida János 1937. július 8-án született Békéscsabán. Lételeme volt a sport. Az 

50-es évek elejétől egészen haláláig asztaliteniszezett. Számos járási, megyei 

szpartakiád bajnoka volt – egyéniben, párosban és csapatversenyben egyaránt. 

A 70-es években a legjobb nyolc közé jutott a Pécsen megrendezett országos 

bajnokságon egyéniben és a biharnagybajomi csapat tagjaként is. Együtt 

sportolt például Bartha Ferenccel, Balogh Károllyal, Földesi Imrével, Fülöp 

Tibornéval, Darida Lászlóval, Baranyai Antallal, Dr. Dojcsák Győzővel, 

Gazdag Benjáminnal – majd később Pépei Pállal és Lövei Sándorral. Játszott 

Füzesgyarmat, Sárrétudvari és Hajdúszoboszló színeiben is. Pályafutását 

számos érem, oklevél és kupa jelzi. A több évtizedes sporttevékenysége alatt a 

labdarúgáshoz is szoros szálak kötötték – kapus és edző volt (csapattársai voltak például: Gerda Lajos, 

Kiss Lajos, Orbán József, Földesi Imre, Guruczi Sándor). 1997. július 14-én hunyt el. 

 Szilágyi Lászlóné 

 szakosztályvezető 



A Z  Á L T A L Á N O S  I S K O L A  H Í R E I  
Tehetségkutató rajzverseny 

Intézményünkben hagyományteremtő szándékkal 

2008. május 8-án megrendezésre került az I. 

„Gyöngyfaág” Tehetségkutató Rajzverseny. 

Célunk a művészeti nevelés népszerűsítése, 

valamint az ifjú tehetségek felfedezése volt.  

A bajomi gyermekek a meghívott általános iskolák 

diákjaival (Nádudvar, Kaba, Hencida, Földes, 

Bihartorda, Sárrétudvari, Püspökladány - Kálvin 

téri iskola) mérték össze tudásukat. 

A verseny újszerűsége (innovációja) abban rejlett, 

hogy a rajzokat A/4-es rajzlapon, a versenyen ideje 

alatt kellett elkészíteni a megadott témák alapján. 

A korosztályonként kisorsolt témákat a verseny 

helyszínén kapták meg a gyermekek. Az 

alkalmazható technikát pedig minden kategóriában 

a tanulók önként választhatták ki.  

Az 1. korosztálynak (9-10 évesek) Mese-

illusztrációt kellett készíteniük a helyszínen 

kisorsolt mese alapján, melyet Nemes Henrietta 8. 

osztályos tanuló ismertetett a résztvevőkkel. A 2. 

korosztály (11-12 évesek) három Csendélet közül 

választhatott (gyümölcs kompozíció, virág 

kompozíció, század eleji használati eszköz 

kompozícióban). A 3. korosztálybeliek, (13-15 

évesek) pedig Portrét rajzolhattak fényképről 

(Szabó Magda,  Móricz Zsigmond). Az elkészült 

alkotásokat szakmai zsűri értékelte. 

A felnőtt kísérők a verseny ideje alatt 

műhelyfoglalkozáson vehettek részt, Fülöp 

Lászlóné irányításával (fonalgrafika, gyékényezés, 

gyöngyfűzés). 

A verseny fővédnökének Bagdány Franciska 

biharnagybajomi festőművészt kérte fel 

intézményünk. A rendezvény létrejöttében és 

megrendezésében nagy segítséget nyújtott 

számunkra a zsűri elnöke, Kolozsváriné Ugrai 

Mária nádudvari festőművész. Támogatóink nélkül 

nem jöhetett volna létre rendezvényünk, így külön 

köszönetünket fejezzük a Községi 

Önkormányzatnak, a „Nők a fiatalokért” Sárréti 

Ifjúsági Egyesületnek és a Dózsa Agrár Zrt.-nek.

Eredmények: 

1. korosztály 

1.  Ványi Virág  Karácsony Sándor ÁMK, Földes 

2. Győrfi Péter Kövy Sándor Általános Iskola, Nádudvar 

3. Jenei Viktória Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Biharnagybajom 

4. Hajdú Szabolcs  Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Sárrétudvari 

5. Keserű Viktória  Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény, Püspökladány 

2. korosztály 

1.  Dajka Dorottya  Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény, Püspökladány 

2.  Bonczás Regina Kövy Sándor Általános Iskola, Nádudvar 

3.  Vass Tímea Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Biharnagybajom 
4.  Kovács Alexandra  Karácsony Sándor ÁMK, Földes 

5.  Ötvös István  Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Hencida 

Különdíj: Nyilas Anetta Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kaba 

3. korosztály 

1. Szabó Szonja Emese Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény, Püspökladány 

2. Szörnyi Réka Karácsony Sándor ÁMK, Földes 

3. Jenei Boldizsár Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Biharnagybajom 

4. Szilágyi Kitti  Kövy Sándor Általános Iskola, Nádudvar 

5. Janka Zsolt Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kaba 

Különdíj: Árvai Amanda Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Bihartordai Tagintézménye 

Díjazás:  

Kategóriánként az első helyezettek „Gyöngyfa-ág” díj, oklevél, tárgyi jutalom: Kolozsváriné Ugrai Mária 

festőművész alkotása. Kategóriánként a 2-3. helyezettek oklevél, tárgyi jutalom. Kategóriánként a 4-5. 

helyezettek, emléklap, tárgyi jutalom. Kategóriánként a 6. helyezéstől emléklap. Kategóriánként az első 

helyezettek felkészítői, „Gyöngyfa ág” díj, tárgyi jutalom. Kategóriánként az 1-5. helyezettek 1 hetes 

ingyenes alkotótábori programban vehetnek részt. Kategóriánként az 1-5. helyezettek alkotásai egy hetes 

vándorkiállításon vesznek részt a versenyzők iskolájában és Budapesten.  

A verseny folytatásaként a nyár folyamán szintén hagyományteremtő szándékkal szeretnénk megrendezni 

az I. „Gyöngyfa ág” Tehetséggondozó Alkotótábort, ahol a rajzverseny helyezettjein kívül erdélyi 

települések diákjait is vendégül látjuk. 

 Hegedűs Zsuzsanna 

 iskolaigazgató 



                                                    

 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 - 12. rész 

 

… 

Újabb élmény volt nyárra az olajbányász-brigád megjelenése falunkban. A MAORT 

„örököseként” létrejött MASZOVOL a  Berekböszörményi gázmezőt felhagyva, a megfelelő 

kutatások után áttelepült az újabban sokat ígérő bajomi gáz- és olajmezőkre. Ez aztán sokunknak 

– de általában a lakosságnak is – szó szerint elhozta a „Jó szerencsét!” vagy a „Szerencse fel!...” 

korszakát. Toborozták az arra alkalmasakat az újszerű munkához. Én is örömmel beálltam és 

kellő okítás után megkaptuk a munkaruhát majd a feladatot: toronyszerelés. Kezdtük az Udvari 

felőli 2-esen, majd még a Hatház utáni 8-asra emlékszem, – de míg amott csak a forró gyógyvíz, 

emitt már az olaj is megjelent a maga idejében. (Szállították is rögtön a mellette futó vasúton 

besorolt végtelen olajtank-szerelvényekkel). 

A munka aztán összehozott, „összerázott” bennünket, merthogy amúgy nem egy leányálom volt 

zord időben, szélben 30-40 m magasban szerelgetni, vagy a 10 m-es fúrócsöveket helyükre 

igazítani a fenti kapcsolóállásban. De hát ezt sokan mások is végezték, nyilván jól emlékeznek az 

akkori – hol vidám, hol kemény – napokra azaz évekre. Meg az ismert személyekre is: Gyivicsán, 

majd Szél főfúrómesterek, Bihari, Habina stb. fúrómesterek... Jó társaság volt, a munkában is, 

meg az ünneplésben is. 

Azám, az októberi Bányásznap! Hát nagy felfordulást tudtunk csinálni az biztos, de számomra 

akkor a kórusban elénekelt bányászinduló volt a legjobb, s miképp tán' joggal is. (Így jött be a 

falunkba a gázfűtés, majd részben a villanyáram is.) Egyik ilyen ünnepi alkalommal szívderítő 

szituációnak lehettem szem- és fültanúja: a műsor előtti sürgés-forgásban – ahová a helyi érdemes 

„civil” vezetőket is meghívással tisztelték – látom-hallom, hogy valaki bemutatja egymásnak 

Eördögh Lajos tiszteletes urat és a cég főmérnökét: Ördög - hangzik egyik oldalról, majd jön a 

válasz határozottan: Angyal! - Na de kérem!, az én becsületes nevem Ördög Lajos! - mire a 

másik: Elnézést, de az én becsületes nevem meg Angyal Ferenc!... Mire aztán a körülállók is jót 

derültek, s ők maguk is derűsre vették a további társalgást. 

Nagyjából így telt a következő év is, melynek őszén megpróbáltam gyümölcskertésszé vagy 

szőlésszé képez(tet)ni magam. Jelentkeztem és felvételiztem az akkori Áchim András Népi 

Kollégiumba, amely a Kertészeti Főiskola előképzője volt, mindkettő az akkori Parasztpárt 

hatáskörében (főtitkára Veress Péter író). Három napig tartott a nagy nyüzsgés, faggatózás, írás és 

szóbelizés Budán, a korábbi Bólyai Katonai Műszaki Akadémia háló- és tantermeiben. Persze sok 

volt az „eszkimó”, azaz jelentkező a kerethez képest, így aztán a parasztfiúk előresoroltak, én meg 

mit is kerestem ott kispolgárként és „szocdem” létemre... Egyszóval: kimaradtam, mint az a 

bizonyos a hóból. Gyanítom, volt egy rossz pontom is amikor ahhoz a kérdéshez, hogy „Ki volt a 

legnagyobb magyar?” - azt írtam be nagy bátran: Széchenyi István. Értékeléskor aztán 

néhányunknak szemünkre vetették, hogy oda bizony Kossuth Lajost kellett volna bejelölni. Ezen 

akkor kissé elámultam (azóta is tart), gondolván, talán rosszul tették fel a kérdést… Ez egy ideig 

visszavetett életpályám további meghatározásában (merthogy a boltosságot amúgy sem tudtam 

magamnak elképzelni ilyenként). 

Voltak-jöttek aztán nehezebb, küzdelmesebb napok is, hetek, hónapok, hogy az évekről itt most 

ne is szóljak. Mert pl. a politika is egyre inkább beleármánykodott a kiforrni készülő közéletbe. 

Aminek megvolt a maga jó oldala vagy értéke, másrészt meg hozta magával az addig nem ismert 

– helyi és társadalmi – békétlenséget. Igaz, mi húsz-huszonévesek nem sokat törődtünk-



foglalkoztunk vele, egyszerűen élveztük a szabadabb légkört, a felsejlő demokráciát. Rádió még 

mindig nem volt a hírek ismeretéhez, viszont újabb meg újabb napilapok-hetilapok jelentek meg. 

Közülük is leginkább forgattuk a rendkívül jó vicclapokat, mint a Drótkefe, a Pesti izé, s talán 

akkor már a Ludas Matyi is. Igen, már '48 tavaszán-nyarán Pesten hallottam az újságárus 

rikkancsok emígy kínálták lapjaikat: „Szabad Nép! a Magyar Nemzet?! Lúdas a Matyi, Lúdas a 

Matyiii!”. (Ezt így hallva – ”rossz, aki rosszra gondol” – sokak képzeletében egy zömök, kopasz 

fejű pártvezér, Rákosi Mátyás rémlett fel.) 

Aztán egyszer csak vége lett otthoni életemnek, ahogy '48. március 1-jén katonai behívóparancsot 

hozott a „Pósta”. Alig maradt időm – az akkori előírás szerint – katonaládát csináltatni, Anyámtól 

való búcsúzásra még ennyi sem (testvéreinél éppen Újfaluban töltött egy hetet), másnap már 

indulni kellett. Az éjszakai vonattal épp időre érkeztem Bajára, így reggel 7-kor már az ügyeletes 

őrhelyi ht.őrmester, szolgálatvezető fogadott az 1. Honvéd Utász Zászlóalj Duna-parti Türr István 

laktanyában. Ahol aztán kétheti „alaki-képzés” után felsorakozhattunk a Városháza és a Sugovica 

(másképp: Kamarás Duna) által keretezett mediterrán hangulatú bajai főtéren, a honvéd eskü 

letételére. Pontosan a 100. évre-napra, 1848. március 15-e után. Szólt a Himnusz, a „Puskával 

tiszte-legj!”, a parancsnok érces köszöntője, és közel 400 újonckatona esküje a tölgyfalombos  

(-leveles) sisakok alól. Nagy nézősereg volt – az új magyar demokratikus hadsereg első jelentése, 

egyben ünnepe – s nem tudni, ki volt meghatódottabb, melyik oldal a téren abban az órában... Mi, 

ifjú katonák ott, akkor és az Eskü hatása alatt biztosan, teljességgel. 

De a java még csak ezután következett, mert a további 3 hetes vízi-szakkiképzés után elérvén a 

kétnapos ünnepet 3 napos Húsvéti Szabadságra! engedtek – kevés kivétellel – bennünket. 

Vadonatúj felszerelésben (hátul „besvájfolt” azaz kézzel behúzott köpeny, Bocskai-sapka, na és a 

rövidszárú utászcsizma). Utazásunk alatt aztán tisztelegtünk jobbra-balra, merthogy igencsak 

megnéztek bennünket: Jééé, magyar katonák!... Nem volt ez másképp otthon sem, láthatóan 

őszinte örömükre a régi ismerősöknek, barátoknak (nem szólva magára hagyott édesanyámról). 

Ha netán előzőkben a bajomi húsvéti hagyományokat kihagytam volna, akkor itt most 

bepótolhatom, mert a festett tojástól sültkolbászon át a sokféle süteményig olyan volt a kínálat 

valamennyi „locsolós” háznál, hogy végül már csak a kislány-kisasszony kérlelésére nyúltunk 

akármihez. Főleg a pohárhoz, amikor már kezdett kettős-látásunk lenni... Ezen húsvéti 

locsolkodást – egyben vendégjárást – történetesen Novák Sanyival és Patai Balázzsal jártuk végig, 

akik felkaroltak ezen ceremóniára, és láthatóan ők is kihúzták magukat mellettem. Aki, íme, az 

első magyar (szabadságos) katona lettem-lehettem a gyötrő háború után lassan magára találó 

falunkban. Jó volt, szép volt – rég volt.. 

Visszatérve új közösségembe, az események felgyorsultak. Április 10-én a zászlóaljat 

átszervezték Budafok-Háros-szigetre. Egy nap bepakolás az „Etele” motoroshajóba (pontonok, 

gépek, lovak stb.); egy nap fantasztikus utazás felfelé a Dunán; majd egy nap kirámolás. Aztán 

körletfoglalás, szalmazsáktömés – mert 15-én jöttek a nagyrészt pesti újoncok; ettől kezdve mi 

már „öregkatonák” lettünk (s egyben többnyire rajparancsnokok). Élményünk rengeteg! 

Ifjúságom legszebb napjai! Katonának lenni az új magyar hadseregben, ahol 

szakaszparancsnokunk fiatal vasútmérnök főhadnagy reggelenként a demokrácia kezdetét, 

mibenlétét, lényegét ismerteti-okítja. Kivetíti azt az új honvédségre is, ahol bár a régi tiszti-

tiszthelyettesi kiképző kar működik, de már valódi bajtársi szellemben. Kis túlzással ott és akkor 

szinte öröm volt a katonaélet (ha már úgyis csinálni kellett). Kicsit amolyan békebeli és mégis új. 

Kemény, de emberséges. Mint egy erős sport. Az ébresztő és esti takarodó még kürtszóval! 

Reggel klottgatyában a „16-ütemű”, majd békaügetéssel a közeli fövenyes Kis-Dunához, 

mosakodni. 

Akkoriban volt, hogy naponta feljártunk a Budai Várhoz, ahol a volt HM (ma Sándor-palotaként 

ismert) soron az igen romos-életveszélyes korábbi Iparügyi Minisztérium épületét kellett 

robbantással leomlasztani. Telefúrtuk a falakat lyukakkal a kerek paxit-tölteteknek, melyek aztán 

egyheti előkészítés után elvégezték feladatukat. Szünetekben meg körbenézhettünk a romos 

Várban, melynek egykori fényes-díszes termei szomorú-siralmas képet mutattak akkor. 

(folytatása következik…) 



A BIHARNAGYBAJOMI DÓZSA AGRÁR ZRT. HÍREI 
Egy kiállítás története 

2009. április 24-25-26-án rendezték meg a XVI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat 

Hódmezővásárhelyen. 

A kiállítás az ország legrangosabb állattenyésztési bemutatója, az ezen való részvétel elismerést 

jelent a tenyésztők körében. A kiállításra az ország minden részéről elhozzák a tenyésztők a 

legszebb, legértékesebb állataikat. Bemutatásra kerül minden haszonállatfaj, így a ló, 

szarvasmarha, sertés, juh, kecske és a baromfi. Az érdeklődők az állatok bemutatásakor rengeteg 

fajtával ismerkedhetnek. A tenyészállat bírálatot az egyes tenyésztő szervezetek hivatalos 

tenyészállat bírálói, a Holstein-fríz szarvasmarha bírálatot nemzetközi küllembíráló végzi. Az 

értékelést a fajtára jellemző standard leírások alapján az állatok pillanatnyi küllemi 

tulajdonságainak figyelembevételével a Nemzetközi show bírálati elv szerint végzik. Az 

eseményre 2009-ben Amerikából érkezett a bíró. 

A kiállításon 2002 óta minden évben részt vesz a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., a 

Porosközön tenyésztett Holstein-fríz szarvasmarha fajtával. Átlagosan évente 4-5, az idén 8 állatot 

vittünk el a bemutatóra és szinte minden korcsoportban indultunk. Éves szűz üszőben 3 db, 

vemhes üszőben 1 db, elsőborjas tehén csoportban 2 db, másodikborjas tehén csoportban 1 db, és 

harmadikborjas tehén csoportban 1 db állatot mutattunk be. A show bírálatra 31 tenyésztő 124 db 

állattal nevezett be. Az idei rendezvény mind létszámában, mind minőségében az egyik 

legrangosabb megmérettetés volt. 

Ezt bizonyítja, hogy az ország legnagyobb Holstein tenyésztői voltak jelen: Mezőhegyesi 

Ménesbirtok Zrt., Hód-Mezőgazda Zrt., Bicskei Mg. Zrt., Agronómia Kft. Deszk, Körös 2000 

Kft. Szeghalom, Nagykun 2000 Mg. Zrt. Kisújszállás, Kasz-Coop Kft. Derecske, Bóly Zrt. 

A részvételt nagyon sok munka előzi meg. Két hónappal előtte megkezdjük az állatok válogatását, 

a bemutatásra érdemes egyedek kijelölését. A közvetlen felkészülés egy hónappal előtte kezdődik 

el, az állatok lekötésével. A napi gondozás mellett rendszeres lemosást és egyedi foglalkozást 

végzünk. Meg kell tanítani őket a felvezetői ringben való mozgásra, a megfelelő járásra, 

kezelhetőségre. Az állatok felkészítése hozzáértést, odafigyelést és türelmet igényel. A telepen 

már évek óta Bagdány István és Bőr Károly végzi e fontos feladatot, rendkívül nagy alázattal. 
 

A kiállításon bemutatott állataink és elért eredményeink: 

1. kategória: 270-365 nap közötti életkorú növendék üsző 

6941 SZEGFŰ 5. helyezést ért el a 26 indulóból 

2. kategória: 366-456 nap közötti életkorú növendék üsző 

6868 DÁLIA 10. helyezést ért el a 19 indulóból 

6794 KATI 8. helyezést ért el a 19 indulóból 

3. kategória: 600-780 nap közötti életkorú vemhes üsző 

6467 ZSÓFI 3. helyezést ért el a 12 indulóból 

4. kategória: 30 hónaposnál fiatalabb tehenek 

6110 SZEGFŰ 1. helyezés és kategória legszebb tőgyű tehene 

6102 VILI 8. helyezést ért el 

7. kategória: 42-48 hó közötti életkorú tehenek 

5499 VIRÁG 9. helyezést ért el 

8. kategória: 48-60 hó közötti életkorú tehenek 

4881 MIMI első helyezést ért el 

11. kategória: 11000 kg standard laktációs tejtermelésű tehén 

4881 MIMI első helyezést ért el 
 

 



 

Kategóriák összevetésében:  

Fiatal tehén kategória (4-5-6-7 kategória győztesei) 

6110 SZEGFŰ INTERMEDIATE RESERVE CHAMPION díjas lett. 

Öreg tehén kategóriában: (8-9-10-11 kategória győztesei) 

4881 MIMI SENIOR CHAMPION díjas lett. 

 

A nagydíjas tehénválasztáson, ahol az összevetés győzteseit vezették fel a 4881-es MIMI 

RESERVE CHAMPION díjas lett (tartalék nagydíjas). 

Az utolsó versenyszám a Tenyészetek versenye volt, ahol 3 tehenet kell egyidejűleg 

felvezetni. Itt első helyezést értünk el, megelőzve az országos hírű tenyészeteket. 

Az erős mezőnyben a helyezéseken túl számos szakmai elismerést, tárgyi és anyagi jutalmat 

kaptunk. 

 Madar László 

 a szarvasmarha-ágazat vezetője 
 

 

A  F A L U G A Z D Á S Z  I R O D A  H Í R E I  
Kedves Gazdálkodó! 

 A 2009. évi területalapú támogatási kérelem május 15-ét követően is, de legkésőbb 2009. 

június 9-ig még benyújtható (késedelmes munkanaponként 1%-os szankció alkalmazása 

mellett). A 2009. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül. 

Szankció nélkül módosítani lehet a kérelmeket 2009. május 31-ig (vasárnap, illetve a 

Pünkösd hétfő miatt ez a határidő 2009. június 2.).  

Szankcióval lehet módosítani a kérelmeket 2009. június 3-9-ig munkanaponként 1%-os 

csökkentéssel a módosított parcellára vonatkozóan. 

 Az Agrár Környezetvédelmi Program pályázati lehetőségeiről előadás lesz 2009. május 

28-án 16 órától a Sárrétudvari Művelődési Házban.  Előadó: Kiss Zoltán Csaba, az 

MGSZA igazgatója. 

 Lengyel Zoltán 

 falugazdász 



A  P O L G Á R Ő R S É G  H Í R E I  
Erősödött a Polgárőrség 

Az elmúlt őszön a Bajomi Hírlevélben felhívással fordultunk a község lakóihoz, hogy aki felelősséget 

érez a község közrendjéért, biztonságáért, vállaljon polgárőri feladatot.  

A felhívás nyomán 25 új polgárőrrel gyarapodott az egyesület, akik a régiekkel együtt 45-en, jó 

hangulatú, baráti vacsorán értékelték az eddigi eredményeket és tervezték a jövő feladatait. 

Megállapítást nyert: erősödőben vagyunk! Tudjuk vállalni a mindennapos szolgálatot. Gyakrabban és 

többen leszünk szolgálatban. Láthatóbbá válunk. Az összejövetelen Györfi Gyula főhadnagy úr, 

őrsparancsnok biztosította a polgárőrséget, hogy közös a célunk és ezért együtt kell szolgálnunk, s 

egymást segítenünk, nem magunkért – a falunkért.  

Kovács László elnök köszönte mindazoknak, akiknek támogatásával az a baráti est összejött. 

Támogatóink voltak: Dózsa Agrár Zrt., Coop Rt., Jakab Imre, Máthé Sándor, Mile Barnabás, Mile 

Zoltán, a Nemes Bt., a Rózsakert, ifj. Szabó Lajos, Szabó László, a Tornyos üzletház. Tagjaink közül: 

Bartha László, Bagdi Károly, a két Földesi Gyula, Sárkány Imre, Tóth Ferenc. A szorgos polgárőr 

feleségeknek külön elismerés a jobbnál-jobb süteményekért.  

 Kovács László 

 elnök 

 
 

 

TAVASZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ 
 

2009. május 29-én és 30-án, pénteki és szombati napokon reggel 8 órától az ingatlanok elé 

szállítható, rakható állapotban kihelyezett (kötözött, zsákolt) anyagokat díjmentesen 

elszállítják. Elszállításra kerül a háztartásokban feleslegessé vált lomhulladék (pl.: 

ruhanemű, bútor stb.). Többlet kommunális hulladékot illetve veszélyes hulladékot a 

szolgáltatónak nem áll módjában elszállítani! 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Legyen ez a lomtalanítási akció kezdete egy szép, rendezett települési arculat kialakítási 

programnak. Május talán a legszebb hónap, hiszen minden virágba borul. Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy mindannyian egyszerre – egy időben május utolsó hetében – vegyünk részt 

környezetünk szebbé tételében. 
 

A lomtalanítás akcióval kapcsolatban felvilágosítást nyújt:   

Somogyi Gyula, műszaki ügyintéző 54/472-002 (21-es mellék) 

 Imre-Erdős Szilvia 

     jegyző 



K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K  
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 23-án tartott ülésén az 

alábbiakról határozott: 

 Elfogadta az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét, a tervezett beruházásokról. A 

terv a település honlapján (www.biharnagybajom.hu) megtekinthető, a „Tervek, koncepciók” 

menüpont alatt. 

 Elfogadta a Szűcs Sándor Általános és Művészeti Iskola előterjesztését, melyben kérték az 

iskolaotthonos oktatás bevezetésének lehetőségét az 1. osztályokban a 2009/2010. tanévben. 

 Imre-Erdős Szilvia 

 jegyző 

Az iskolaotthonos oktatásról 
Az iskolaotthonos nevelési-oktatási forma megoldást nyújthat az óvoda és az iskola közötti átmenet 

problémáinak enyhítésére. Ez a szervezési mód sok felvetődő gondra biztosít megnyugtató megoldást. 

Többek között az iskola eredményesebben láthatja el feladatait, ideértve a tehetséggondozást, a 

nehezebb helyzetű gyerekek eredményes oktatását és nevelését is. 

Érzékelve mindazokat a problémákat, amelyek a gyermeklétszám csökkenéséből, a családok 

megváltozott körülményeiből, az eredményes tanítással szembeni követelményekből stb. erednek, 

iskolánk (sok más iskolától eltérően) nem bűnbakok keresésébe és hagyományos megoldásokba 

menekül, hanem új módszerek, eljárások segítségével próbálja "megújítani magát" s a 

kezdőszakaszban folytatott pedagógiai tevékenységét.  

Intézményünk vezetősége és az érintett pedagógusok is azon a véleményen vannak, hogy sokkal több 

idejük juthat a gyerekekre és az elvégzendő feladatokra az iskolaotthonos, mint a hagyományos 

óraszervezésű osztályokban. Az iskolaotthonos rendszer segíti a tehetséggondozást, a differenciálást, a 

fejlesztést is. A gyerekekkel való személyes foglalkozásra több lehetőség adódik. E rendszerben nagy 

erőt jelent továbbá a két tanító együttműködése, egymás segítése, támogatása is. 

Az egész napos nevelés-oktatás a sok mozgáson, szüntelen gyakoroltatáson, rengeteg színes 

segédeszközt alkalmazó, szinte valamennyi érzékszervet aktiváló módszeren alapul, amelyet a 

gyermekek játéknak fognak fel, így játszva sajátítják el az írás, az olvasás és a számolás alapjait.  

 Hegedűs Zsuzsanna 

 iskolaigazgató 

Delikát8 program 
Két sikeres év után a Delikát8 tovább folytatja „Főzzön 8 játszóteret!” programját. 2009-ben 6 

játszótér sorsolás útján épül fel az ország különböző pontjain, a 7. játszóteret pedig a legtöbb 

pályázatot beküldő település nyeri, a 8. játszótér pedig automatikusan azé a település lesz ahonnan a 

lakosság számához viszonyítva a legtöbb beküldés érkezik.  

Gyűjtődobozok vannak elhelyezve településünk óvodáiban és minden boltban. Kérünk 

mindenkit, aki teheti a bedobott vonalkódokkal támogassa kezdeményezésünket! 

 az óvoda dolgozói 

Szemvizsgálat 
A Művelődési Házban június 10-én, 15:30-tól 16:30-ig ingyenes főorvosi szemvizsgálat lesz. 

Magas vérnyomás esetén szemfenék-vizsgálat, életmód tanácsadás. Szemüvegkeretek olcsón, nagy 

választékban kaphatóak. 

Zöldhulladék lerakás 
Biharnagybajom Község Önkormányzata ideiglenes zöldhulladék lerakót jelölt ki a régi 

állatvásártérnél (a vásártér Bercsényi körút melletti részén). Zöldhulladékot csak jegyzői 

engedéllyel lehet lerakni! 

Vásár 
Országos állat- és kirakodóvásár lesz június 7-én Biharnagybajomban. 



AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI  
Május 16-án a Kaba Önkéntes Tűzoltók ünnepelték 120 éves évfordulójukat, mely 

alkalomból rendezett versenyen a Biharnagybajom ÖTE felnőtt férfi csapata VII. helyezést 

ért el. Az egyesület iskolás csoportjának tagjai június 22-től egyhetes tűzoltó táborban vesznek 

részt Füzesgyarmaton. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület felhívja a lakosság figyelmét, hogy országos tűzgyújtási 

tilalom van érvényben.  

Tűz esetén értesítendő:  Kovács László elnök  (20) 220-6460 

 Tóth Imre tű.pk.  (20) 220-6929 

 Harangi Imre gk.vez.  (20) 220-6460 

 Földesi Gyula  (20) 220-7490 

 
A  SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLY HÍREI  

Tisztelettel köszöntöm a Bajomi Hírlevél olvasóit! 
Örömmel számolok be a 2009. május 9-én megrendezett országos minősítő verseny 

eredményeiről. Ezen a versenyen már két csapatunk versenyzett Biharnagybajom színeiben. 

Egyéni eredmények: 

Név Korcsoport Súlycsoport Eredmény 

Szabó Kitti női ifjúsági 45 kg 1. hely (arany) 

Nagy Éva női ifjúsági 63 kg 1. hely (arany) 

Piller Anita női ifjúsági 69 kg 1. hely (arany) 

Juhász Nóra női junior 44 kg 1. hely (arany) 

Popovics Tamás fiú 40 kg 4. hely 

Rozsik Károly fiú 45 kg 2. hely (ezüst) 

Jenei Boldizsár fiú 50 kg 3. hely (bronz) 

Földesi Lajos serdülő 56 kg 4. hely 

Bőr Márk serdülő 62 kg 1. hely (arany) 

Vígh Tibor serdülő 62 kg 2. hely (ezüst) 

Sarkadi Gábor serdülő 62 kg 4. hely 

Juhász Péter ifjúsági 69 kg 2. hely (ezüst) 

Dajka Sándor junior 56 kg 1. hely (arany) 

Sass Péter junior 62 kg 1. hely (arany) 

Csapatverseny eredménye: 

Biharnagybajom I. 940,76 pont III. hely 

Biharnagybajom II. 573,69 pont VI. hely 

 

Következő versenyünk a Magyar Bajnokság II. fordulója lesz Nyíregyházán. 

 

Tisztelettel: 

 Földi József 

 szakosztályvezető, edző 

 


