
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

V. évfolyam 5. szám (2009. július) 

K Ö Z H Í R R É  T É T E T I K  
Biharnagybajom Önkormányzatának közérdekű hírei 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete májusi és júniusi ülésein az alábbi 

döntéseket hozta: 

 Rendkívüli ülésen felülvizsgálta és módosította az önkormányzati intézmények alapító 

okiratait, valamint az alábbi pályázatok beadásáról döntött: 

HÖF-CÉDE „A Biharnagybajomi Rendőrőrs felújítása”. A pályázat bekerülési összege: 

21.411.476 Ft, ebből pályázati támogatás: 19.270.114 Ft (támogatás aránya: 90%). 

HÖF-TEKI „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Biharnagybajom belterületén”. A pályázat 

bekerülési összege: 20.314.159 Ft, ebből pályázati támogatás: 18.282.723 Ft. (tám. aránya: 90%). 

HÖF-TEKI „A biharnagybajomi Napraforgó Óvoda új telephelyének kialakítása (új óvoda 

építés)”. A pályázat bekerülési összege: 235.617.248 Ft, ebből pályázati támogatás: 200 millió Ft. 

HÖF-LEKI „Ady Endre út útépítése Biharnagybajom központjában”. A pályázat bekerülési 

összege: 20.397.684 Ft, ebből pályázati támogatás: 18.357.916 Ft (támogatás aránya: 90%). 

 A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. megküldte a képviselő-testület részére a 2009. 

szeptember 1-től 2010. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó lakossági 

hulladékkezelési díj kalkulációját. 

A jelenlegi díjak 8,7 százalékos emelését a testület nem fogadta el. 

 A képviselő-testület június 22-én rendkívüli ülést tartott, melynek apropója a 2009. június 

23-ára összehívott Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlése.  

Balmazújváros városnak a Vízmű Zrt felé van egy Legfelsőbb Bíróság által érvényes követelése, 

mely a Zrt. szétesését is jelentheti, illetve az 1994. évben az önkormányzatok által beapportált 

vagyon is elveszhet. A kialakult helyzet kezelésére több önkormányzat is javaslatot tett. Ezzel 

kapcsolatban a mi településünk képviselő-testülete is kialakította álláspontját, miszerint 

egyhangúlag támogatta az alaptőke leszállítását. Az alaptőke leszállítását követően a részvényesek 

által beapportált vízi közmű vagyon – melynek értékével az alaptőke leszállításra került – a 

részvényes önkormányzatok részére kerüljön kiadásra és azok tulajdonába. 

A képviselő-testület döntött ezen kívül még arról, hogy polgármester úr tárgyaljon Sárrétudvari és 

Szerep Önkormányzat vezetésével az ő álláspontjukról, valamint megbízta az Önkormányzat 

vezetését, hogy szakemberek bevonásával vizsgálja meg az önálló működtetés településünkre 

gyakorolt gazdasági következményeit, hatásait. 

Az ismertetett képviselő-testületi döntéseknek megfelelően képviselte polgármester úr a 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat érdekeit a 2009. június 23-i Vízmű Zrt. közgyűlésen. 

 A képviselő-testület elfogadta a Szűcs Sándor Művelődési Ház, Könyvtár és 

Szabadidőközpont beszámolóját a 2008 évi munkájáról és 2009 évi további terveiről. 

 A Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2009/2010 tanévi óraszámait a 

testület elfogadta. 



 Biharnagybajom Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítására került 

sor a törvényi háttér változása miatt. 

 A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Napraforgó Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a szükséges kiegészítések, pontosítások miatt nem fogadja el, azt átdolgozásra 

javasolja: 

Kerüljön megfogalmazásra, hogy az óvoda a nyári óvodai élet alatt csak abban az esetben tart 

zárva, ha a szülők előzetes igényfelmérése alapján a gyermekek létszáma nem éri el – a két 

telephelyet figyelembe véve – a 10 főt. Amennyiben legalább 10 fő nem igényli a nyári nyitva 

tartást, 1 hónapra (augusztus hónapban) engedélyezi az óvoda zárva tartását. 

*Az újságban az óvodai hírekben közölt nyitva tartás a fentiek szerint módosul – szerk. 

A szociális gyermekétkeztetés igénybevétele céljából már korábban megkerestük a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szüleit. Tájékoztatom az érintetteket, 

hogy korlátozott számban még lehetőség van az ingyenes ebéd igénybevételére. Megkérem a 

szülőket, hogy a feltételeknek megfelelő gyermekek ebédeltetése ügyében keressék meg a 

családgondozót, éljenek a kedvező lehetőséggel. 

 Imre-Erdős Szilvia 

 jegyző 

A NŐK A FIATALOKÉRT SÁRRÉTI IFJÚSÁGI EGYESÜLET HÍREI 
Országházi látogatáson a gyerekek 

A Parlamentben jártak a püspökladányi „Nők a fiatalokért” Sárréti Ifjúsági Egyesület által díjazott 

gyerekek. Mint arról már többször is beszámoltunk, az egyesületet 2005. második felében alakították 

anyukák, szülők részvételével azzal a céllal, hogy jobb feltételeket teremtsenek a tehetséges 

gyermekek számára. Olyan programokat kezdeményeznek a fiatalabb generáció tagjainak, amelyeken 

kultúráltan szórakozhatnak, megismerhetik egymást, közvetlen környezetüket, a Sárréti Kistérséget. 

Az egyesület immár 3. éve pályázatot hirdet tehetséges gyermekek számára. Az ünnepélyes 

díjkiosztóra mindig március közepén kerül sor, ahol a Sárréti Kistérség minden településének egy-egy 

diákja veheti át a jelentős anyagi vagy dologi támogatást. Az idei díjkiosztón Szabó Judit, az egyesület 

elnöke tolmácsolta Mandur Lászlónak, a Parlament alelnökének meghívását az Országházba. 

Június 14-én kicsit álmosan, de annál nagyobb örömmel indult útnak a kitüntetett gyerekekből és az 

egyesület tagjaiból álló kis csapat. Biharnagybajomból Czövek István és Hajdú Petra vett részt a 

kiránduláson Bagdi Károlyné kíséretében. A hosszú, de annál jókedvűbb utazás után a gyerekeket 

Csontos János, a Sárrét országgyűlési képviselője fogadta, majd a lelkes és érdeklődő kis csapat tagjai 

idegenvezető kíséretében tekintették meg a Parlamentet. A finom ebéd elfogyasztása után a 

Margitszigeten is sétáltak és fagyiztak egyet, majd fáradtan, de jókedvűen ért haza a csapat. 

 Sós Andrea 

A  B I H A R N A G Y B A J O M É R T  E G Y E S Ü L E T  H Í R E I  
2009. május 31-ién került megrendezésre a mazsorett együttesek záró bemutatója, ahol minden 

mazsorettes oklevéllel tért haza, mivel sikeresen elvégezték az évet. Ettől az évtől csatlakoztunk 

Macskinné Pór Erzsébet kezdeményezéséhez – hagyományteremtő szándékkal, mely szerint az 5, 10, 

15 éve járó diákok külön jutalomban (elismerésben) részesülnek. 9 tanuló kapott elismerést (kupát): 

6 éve mazsorettezők: Kertész Lilla, Lengyel Brigitta, Madar Márta, Vígh Judit 

5 éve mazsorettezők: Bartha Fatime, Földesi Zsuzsa, Gál Szilvia, Kapás Anna, Vass Bernadett 

A Polgármesteri Hivatal nevében polgármester úr adta át az aranyérmeket a Zafír csoportban szereplő 

lányoknak, az Újfehértón nyújtott sikeres szereplésükért. 

Köszönjük a szülőknek, hogy mindenben segítettek bennünket és külön köszönjük támogatóinknak a 

bizalmat és támogatásaikat amit ebben a tanévben nekünk nyújtottak. 

Szeptembertől várunk mindenkit aki szeretne a mi kis csapatunkhoz tartozni. 
 Máthé Ferencné 

 elnök 



V I S S Z A T E K I N T Ő  
 

 A hagyományok szerint május 31-én került megrendezésre az V. Kispályás Labdarúgó 

Vándorkupa, melynek helyezései: 1. Kisvegyes FC, 2. Főnix Mozi, 3. Tornádó, 4. 

Biharnagybajom III. A rendezvény szervezője volt: Jakab Imre, a Biharnagybajomi SE 

kispályás labdarúgó szakosztályának vezetője.  

A rendezvény támogatói voltak: IMKI-Food Kft., Módos-Farm Kft., Jakab Imre és családja, 

Vass Zsolt 

 Megható rendezvény tanúi lehettek a június 6-án megrendezett Darida János 

Emlékverseny résztvevői. Méltó módon emlékeztek a kiváló sportemberre a régi 

barátok, családtagok, sportolók. A verseny eredményei: Nők: 1. Szilágyi Lászlóné, 2. 

Hegedűs Zsuzsanna, 3. Kiss Imréné. Férfiak: 1. Pépei Pál, 2. Lövei Sándor, 3. Földesi János. 

Lányok: 1. Kapás Anna, 2. Vass Bernadett. Fiúk: 1. Nagy Zoltán, 2. Szilágyi András, 3. Kapás 

László. Férfi páros: 1. Pépei Pál - Földesi János, 2. Lövei Sándor - Lajtos Mihály, 3. Balogh 

Károly - Darida László. Nemes István által felajánlott különdíjban részesült Baranyai Antal a 

legidősebb versenyző. Lajsz Julianna által felajánlott különdíjban részesült Pépei Pál a 

legeredményesebb versenyző. A rendezvény szervezője volt: Szilágyi Lászlóné, a 

Biharnagybajomi SE asztalitenisz szakosztályának vezetője. 

A rendezvény támogatói voltak: Biharnagybajom Önkormányzata, Biharnagybajomból 

Elszármazottak Baráti Köre, Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Darida János és családja, 

Szűcs Sándor Általános és Művészeti Iskola, Szűcs Sándor Művelődési Ház. 

 Június 12-13-án került megrendezésre Püspökladányban a III. Sárréti Expo, ahol 

településünk négy standon mutatkozott be: Biharnagybajom Önkormányzata, 

Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet,  az 

Idősek Napközi Otthonának kézimunka szakköre. A rendezvény alkalmával fellépett: Nemes 

István, Kiss Bence (felkészítő: Nemes István), Hajdú Petra (felkészítő: Fülöp Lászlóné). 
 

B E H A R A N G O Z Ó  
 Július 1-től szerdánként 14 órától Könyvbarátok köre a könyvtárban.  

 Július 3-tól péntekenként 14 órától Filmklub a könyvtárban. 

 Július 13-tól nyitvatartási időben asztaliteniszezési és sakkozási, kártyázási 

lehetőséget biztosítunk a művelődési házban. 

 Július 14-én és 21-én 10 órától kézműves foglalkozásra várjuk az érdeklődő 

gyermekeket a művelődési házba.  

 Július 29-én a művelődési házban 9-től órától 13:30-ig véradás lesz, melyre várják a 

véradókat. Az önzetlen segítségét minden beteg nevében előre is köszönjük. Személyi 

igazolványát, TB kártyáját és véradó igazolványát feltétlenül hozza magával. 

 Augusztus 3-tól 7-ig hagyományőrző tábor lesz, melynek helye: a Szűcs Sándor 

emlékház. Bővebb információt kérni illetve jelentkezni a művelődési házban lehet vagy a 

06/54-473-606 telefonszámon. 

 Augusztus 3-tól 8-ig hittanos gyermektábort szervez a református egyház Pányokra, 

augusztus 24-től 28-ig pedig Biharnagybajomban lesz hittanos gyermektábor. 

További felvilágosítás kérhető Domahidi Péter református lelkipásztortól. 

 Augusztus 29-én, szombaton kerül megrendezésre a régi sportpályán a IX. 

Biharnagybajomi Lovasnap. Gumiskocsik és fogatok akadály- és vadászhajtása mellett 

szórakoztató programok (csikós és lovasbemutatók, kézműves-sátor, majorette bemutató, 

főzőverseny) várják az érdeklődőket. A nap sztárvendég fellépésével zárul. 

Minden héten, szombat este disco a Red Clubban (Kossuth u. 2.) 



M E Z Ő G A Z D A S Á G I  H Í R E K  
Aszály miatt vis major helyzet Magyarország egész területén 

2009. június 5-én az FVM miniszter kihirdette az aszály miatti vis major helyzetet az ország egész 

területére. A mezőgazdasági termelők az aszály által okozott kár esetén a nemzeti agrárkár-enyhítési 

rendszer szerinti kárenyhítő juttatás iránti igényüket a 32/2009 (III. 31.) FVM rendeletben foglaltak 

szerint 2009. október 20-ig nyújthatják be a területileg illetékes MGSZH-hoz. A hozamérték 

csökkenést és az igényelt kárenyhítést a rendelet mellékletei szerint kell kiszámítani, a gazdaság egész 

területére vonatkozóan. 

Az elemi károk közül a belvíz-, a téli és tavaszi fagykárokat keletkezésüktől számított tíz napon belül 

be kell jelenteni a területileg illetékes MGSZH-hoz. 

A bejelentést követően a megyei szakigazgatási hivatal helyszíni ellenőrzés alapján jegyzőkönyvet 

vesz fel. 

Az aszálykárokat nem kell bejelenteni, kárenyhítő juttatást azonban csak akkor igényelhet a termelő, 

ha a miniszter kihirdette a vis major-t. 

Kárenyhítő juttatásra az a károsult jogosult, aki kárenyhítési hozzájárulását maradéktalanul befizette, a 

bejelentési kötelezettségeinek eleget tett és gazdálkodása hozamérték-csökkenésének mértéke az általa 

használt összes termőfölddel összefüggő gazdálkodása egészére vonatkoztatva harminc százaléknál 

nagyobb. 

A hozamérték-csökkenés mértékét a tárgyévi hozamérték és három korábbi elemikár-mentes év 

termésátlagának és a termények piaci átlagárának szorzataként megállapított referencia-hozamérték 

hányadosa adja. 

A károsult termelő kárenyhítő juttatásként a kiszámított hozamérték-csökkenés nyolcvan százalékát 

kaphatja meg. 

 Kissné Parti Ilona 

 AK tanácsadó 

Parlagfű-mentesítés 
Az ÁNTSZ Hajdúszoboszló, Berettyóújfalui, Püspökladányi Kistérségi Intézete Püspökladányi 

Kirendeltsége az – elmúlt évekhez hasonlóan – felhívta valamennyi település önkormányzatát a 

közterek fokozott gyommentesítésére, a hatékony parlagfűirtásra. A parlagfű nagy vitalitású, agresszív 

allergén növény, hatékony visszaszorítása elsősorban kézi gyomlálással vagy közvetlen a talajszint 

feletti rendszeres kaszálással lehetséges. 

A parlagfű elleni védekezés elsősorban a föld tulajdonosának, illetve 

használójának a kötelezettsége. A hatóság feladata ezért csak a 

közérdekű védekezés elrendelésére és a növényvédelmi bírság 

kiszabására terjed ki. A parlagfű vegetációs időszakának 

figyelembevételével megállapításra került egy törvényi határidő, 

ameddig a földhasználó köteles megakadályozni a parlagfű virágzását, 

majd köteles azt folyamatosan fenntartani. Ez az időpont minden év 

június 30.  

A közérdekű védekezések elrendelése-, végrehajtatása belterületen 

jegyzői hatáskör, másrészt a jegyző által a közérdekű védekezés 

elrendelése érdekében foganatosított eljárási cselekmények során 

felvett bizonyítékok alapján dönt a megyei  Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 

növényvédelmi bírság kiszabásáról. Fontos szabály, hogy a közérdekű 

védekezési munka folytatása során a hatóság és a védekezést végzők magánterületre is beléphetnek, 

illetve az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is elvégezhetik a parlagfű irtását. A 

www.parlagfu.hu című honlapon a témához kapcsolódó szakmai anyagok, aktualitások, módszertani 

anyagok mindenki számára hozzáférhetőek. 

Tisztelettel kérem a település lakóit, tegyenek eleget ezen kötelezettségüknek. 

 Imre-Erdős Szilvia 

 jegyző 



A  N A P R A F O R G Ó  Ó V O D A  H Í R E I  
Visszatekintő a tavaszi eseményekre 

 Családi nap A 3. családi napunkat ezúttal a kisbajomi óvodában rendeztük meg. A családok 

körében most is nagy érdeklődést váltott ki mind a két óvoda részéről. Mindenki megtalálta a 

számára kedvező tevékenységet (só-liszt gyurma, papírhajtogatás, arcfestés, anyák napi üdvözlő 

lapok készítése, póni simogatás stb.) Jó hangulatban telt a napunk, aminek a záró programját a 

Kossuth Lajos sárréti átutazásának 160. évfordulója alkalmából megrendezett Tavaszi Hadjáraton 

való részvétel adta, ahol dolgozóink énekszóval köszöntötték a falunkba érkező huszárokat. 

 Nyugdíjasok köszöntése A hagyományokhoz híven nagycsoportosaink ez év májusában is 

ellátogattak a nyugdíjasklubba, ahol a gyerekek és nyugdíjasok kölcsönösen köszöntötték 

egymást, majd üdítővel és süteménnyel vendégeltek meg bennünket. 

 

 Anyák napi köszöntő Az édesanyákat és nagymamákat verssel, dallal, virággal és a gyerekek 

által készített ajándékkal köszöntöttük csoportszobáinkban. 

 Évzáró műsoros délutánunk A Mátyás király úti óvodában három délután korcsoportonként 

került megrendezésre az évzáró műsoros délutánunk. A Bacsó Béla úti óvodában egy délután 

tartottuk évzáró műsorunkat, melyet az időjárás miatt a csoportszobában kellett lebonyolítani. 

 Gyerekek kirándulása a Debreceni Állatkertbe Mindkét óvoda a Debreceni Állatkertbe 

látogatott el, ahol nagyon jól érezték magukat a gyerekek és sok hasznos, érdekes tapasztalatot, 

információt szereztek. A nap meglepetése Debrecen Uniós szabályok szerint épített játszóterén az 

„Ötholdas Pagonyban” való játék volt. 

 Hospitálás Az intézményünk dolgozói a Bélapátfalvai Óvodában tettek szakmai tapasztalat és 

ismeretszerző látogatást, majd Szilvásváradra kirándultak.  

 Szakmai fórum Dr. Kelemen Lajos Főiskolai adjunktus tartott előadást a DIFER méréssel 

kapcsolatban, majd az OKOS(KOC)KA  fejlesztőjátékkal ismerkedtünk meg. A játékot meg is 

vásároltuk mindkét óvoda számára az integrációs pályázaton nyert pénzünkből. A fórumon 

Báránd, Sárrétudvari, Szerep, Nagyrábé, Bihartorda óvodapedagógusai is részt vettek. 

 Közös rendezvények az általános iskolával Drogmentes Magyarország Maraton „Ország-futás a 

gyerekek jövőjéért” program keretén belül az iskolában közösen vettek részt a nagycsoportos 

óvodások a diákokkal. A Sportnap az elsőosztályosokkal az óvoda udvarán zajlott. A 

nagycsoportosok és elsősök közötti rajzverseny az iskola udvarán színvonalas esemény volt. A 

rendezvények jó hangulatban teltek, a gyerekek sok hasznos élménnyel gazdagodtak. 

Beharangozó 
 Ovicsalogató 2009 június 29-től július 3-ig ovicsalogatót szervezünk. Várjuk a leendő 

kiscsoportosokat édesanyjukkal a délelőtti órákban, hogy ismerkedjenek az óvodai élettel, az 

óvoda dolgozóival, így szeretnénk megkönnyíteni a gyermekek zökkenőmentes óvodába lépését. 

 Nyári zárás Mindkét óvoda a nyári nagytakarítás miatt augusztus hónapban végig zárva tart. Első 

tanítási nap: szeptember 1. (kedd). Július 31-ig változatlan nyitva tartással különböző 

szabadidős programokkal várjuk a gyerekeket. 

 Napraforgó Fesztivál Óvodánk 2009. június 1-től a Napraforgó Óvoda nevet kapta. Az ősz 

folyamán Napraforgó Fesztivállal egybekötött Névadó ünnepséget szeretnénk szervezni, melyre 

várjuk az ötleteket, a segítséget a falu lakóitól. 



 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 - 13. rész 
 

… 

Majd következett a 100. évfordulós ünnepségsorozat: ’48-as hét a fővárosban. Rajomat 

jelölték ki a Citadellán felállítandó hatalmas méretű nemzeti zászló (rúdjának) szerelésére, 

rögzítésére, amit lelkesen és hibátlanul el is végeztünk. Utána: tisztogatás a háború nyomait 

(szemeteit) viselő Margitszigeten, ahol aztán hétvégén Budapest lakosságát utaztattuk a sziget 

körül, rohamcsónakjainkon. Végül pedig részt vettünk hetes váltásokban az Úttörő-vasút 

megépítésében. 

 

Aztán nagy menetek Pestre a Május 1-jei dísz-szemlére gyakorolva (szíj nélküli puska a bal 

vállon, … csak az tudja mi az – a bal karnak – aki azt végigcsinálta). Hanem azok a nóták, 

menetdalok! Végig Budafokon, a Fehérvári úton, át a hídon és tovább az Operaházig. 

Megálltak az utcán, odaintegettek, itt-ott meg is éljeneztek bennünket. Dalaink pedig ilyenek 

voltak: 

Nézd kél a Nap, az ég alatt 

Vidáman zeng az énekünk, 

Értelmiség, munkás, paraszt, 

Harcolj, dalolj, dolgozz velünk. 

Sose’ hátra, csak előre, 

Ez legyen jelszavunk, 

Minden ellent összetörve 

Igazságért harcolunk. 

Nézd kél a Nap, … stb. 

vagy: 

Századok árnya leng még fölöttünk, 

Régi múltaknak emléke tép: 

Szolga volt mind ki élt itt, e tájon 

Rossz urak marta, bús szolga nép. 

Éledj már, Dunatáj, Régi seb, te se fájj, 

Béke vár végre már a Dunánál. 

Ébredj hát friss erő, légy te új hídverő, 

Úgy lesz majd a jövő jobb a mánál. 

(Dunajevszkij zenéje, Raics István verse – N.I.) 

S egy másik: 

Sej, a mi lobogónkat fényes szelek fújják, 

Sej, az van arra írva: Éljen a szabadság! 

Sej, szellők, fényes szellők, fújjátok, fújjátok, 

Holnapra megforgatjuk az egész világot! 

(Moldvai csángó dallam, Jankovich Ferenc verse – N.I.) 

És harsogtuk/fújtuk az 1849-es Isaszegi indulót is: 

Dózsa népe, bontsd ki zászlód, itt a helyed, 

Őseidnek akarata jár teveled. 

Jobb magyar jövendő kürtszava harsog a földeken át, 

Jólétben független szép Magyarország nyer ma csatát. 

 

Dózsa népe, jobbágy sarja, mondd ki a szót! 

Tárd ki szíved s halld meg már az új riadót. 

Jobb magyar… 



Dózsa népe, vár reád a várt jutalom; 

Zsivány népség meg nem állít már utadon 

Jobb magyar… 

 (Zene: Szuk Mátyás – N.I.) 

 

Háros-sziget: ez volt ott akkor a Központi Katonai Műszaki Kiképző Tábor. Néhányunkat 

innen vezényeltek 1 hónapos aknaszedő (-mentesítő) tanfolyamra, majd irány a somogyi 

Nagybajom, Böhönye, Mesztegnyő és környéke, ahol újabb hónapon át, a hullámzó front 

idején nagy kiterjedésű erdőségekben telepített aknamezőket „tisztogattuk” azaz szedtük fel 

tempósan, de nagy figyelemmel-fegyelemmel. Tévedni nem lehetett, (kis akasztófahumorral: 

legfeljebb 1x) ott és akkor szerencsére ilyen nem is történt. 

 

Katonaidőmet nem akarom részletezni, mivel ettől kezdve már nem kötődtem korábbi 

életemhez (falumhoz). De mégis, egy rövid vázlatot hadd adjak róla: miként álltam más 

pályára, s indultam ezzel „országjáró körútra”. Még a szakkiképzések során számlálatlanul 

eveztünk át és vissza a Dunán, körbecsáklyáztuk utászladikkal Háros-szigetet, ahol árapály 

után mindig szúnyoginvázióba kerültünk. Ezt kivédeni pl. őrségben csak úgy lehetett, hogy 

Bocskai-sapkánkra a szabóság félkörben kepi-t azaz hálót varrt a vérszívók ellen – ránézve 

tisztára légiósok lettünk. Gyakorlatokon pedig – nem akármi volt sem nekünk, se a 

környéknek – zárt hidat vertünk, át a Dunán pl. Lakihegynél, a Tiszán Szabolcs községnél, s 

így 1-1 hétre hatalmas kerülőutakat spóroltunk meg a közlekedőknek az akkor még háborús 

(robbantott) hidak miatt. Nyári gyakorlataink után visszatérve Hárosra, meghirdették a 

tisztképzésre jelentkezést. Miután végül hagytam magam rábeszélni – ebben még Veress 

Péter „bátyánk” éppen akkori honvédelmi miniszter is besegített egy ottani látogatása 

(szemléje) során –, a megfelelő elméleti-szakmai fizikai felkészülés (felvételi vizsga) után 

sokadmagammal bevonultunk a Honvéd Kossuth Akadémia fegyvernem századaihoz. 

Azonban a tervezett 3-ból 1 év lett (felpörgetett kiképzéssel-oktatással): ’49. július 17-én 

műszaki utász tisztté avattak az akkor még mindig patinás, volt Ludovika Akadémia udvarán-

parkjában. Szegény jó anyám is ott lehetett, mintegy eleresztve ezzel legkisebb gyermekét a 

sorspróbáló időkbe. 

 

Hanem hát Baja városa igencsak ragaszkodott hozzám, mivel első tiszti beosztásomra újból 

odaszólított a szabadság utáni kinevezés. Itt aztán már élesbe fordult a dolog: készülődés, 

majd irány a „déli végek”. Kihelyezett önálló alegység, Dodge Weapon, gulyáságyú – és te 

vagy a parancsnok, felelős 30 emberért (és a munkáért). Aztán a román hármashatártól végig 

az osztrák hármashatárig (Szentgotthárd), a Dunán át, a Dráva, Mura és számtalan kisebb 

folyócska mentén. Kétsoros szögesdrót. Karó, cövek – fúrni, verni a fagyos földbe is télen át. 

Majd újból vissza és végigjárni ismét az utat: gyalogsági taposóakna-mező a drótakadály 

előtti „Senkiföldjére”, pontosabban a nyomvonalra. (Itt már voltak a századnak sebesültjei is). 

Innen rendeltek vissza ’50 nyarán, mivel a törzsben kaptam új beosztást. 

 

Ősszel aztán újból behajóztunk, irány Komárom. Majd kora tavaszon onnan is tovább 

„hajózva”, Mosonmagyaróvár fölött, a szigetközi Kisbodakon kötöttünk ki február 28-án, 

ahol ún. gyorsvízi kiképzést folytattunk tartalékos katonákkal, egészen őszig. November 6-án 

hajóztunk be ismét és lecsorogtunk új helyőrségünkbe: Vácra. Ott már műszaki dandár 

keretében a közeli Sződligeten nyári táborban műszaki egyetemistákat képeztünk e katonai 

szakmára, kéthavi váltásokkal. Itt derítettem fel a bajomi Jeney Lajos építészhallgatót, régi 

ismerőst, akivel alkalmanként jót beszélgettünk. (Jeney Lajos DLA Ybl-díjas építészmérnök, 

Biharnagybajom díszpolgára – N.I.) Majd ’53 őszén jött a nagy létszámcsökkentés, 

átszervezés, melynek során áthelyezést nyertem a katonai igazgatáshoz (Kieg.Pság.). Újból 

Baja, majd Bácsalmás, Kecskemét, ahol pályautam – kérelmemre – nyugdíjazással 

befejeződött. 

(folytatása következik…) 



Budai Kulcsár János: Biharnagybajom 

(krónikás vers) 

 
Fogyó hold a falum felett, 

mégis, mégis hazamegyek. 
 

Hazamegyek harangozni, 

idő-könyvem fellapozni. 
 

Az akácfát megölelem, 

úgyse szúrja meg a kezem. 
 

Végvár állt itt hajdanában 

a sárréti vad mocsárban, 
 

innen nézte Nagyváradot, 

török erre nem járhatott. 
 

Kulcsár János dédnagyapám 

juhászbojtár, majd azután 
 

számadó lett. Biharország 

rónaságán gyűlt a jószág. 
 

Bajomban, meg Zsákán is élt, 

uraságok is szerették. 
 

Őseimre büszke vagyok, 

mert parasztok, ős-magyarok. 
 

Nyúllábamon itt futottam, 

Csillagtanyán dinnyét loptam. 
 

Jártam egykor a Korhányon, 

ma már eltűnt, mint a lábnyom. 
 

Szomszéd házán gólya fészkelt, 

a fecskékkel együtt éltek. 
 

Korcs kutyáknak neki mentem, 

némelyiket fejbe vertem. 
 

Úgy ugattak, úgy csaholtak, 

majd' bekapták fenn a Holdat. 
 

Hol van a lány, kit szerettem? 

Telehold volt a szívemben. 
 

Nádfödeles házunk fölött 

látnok kuvik ott körözött. 
 

Ott kuvikolt végzet-szárnyon, 

meghalt anyám akkor nyáron. 
 

Vályogvetők közt is jártam, 

térdig tapostam a sárban. 
 

És a nagy kert, s a Keresztér, 

előtte meg a gyalogér. 
 

Falu szélén gémeskút állt, 

ott itatták lovat, csordát. 
 

Friss, hideg víz volt a kútban, 

fa vödrével gyakran húztam. 

Apám faros volt a gépnél, 

mikor búzánkat csépelték. 
 

Padlásunkat lesöpörték, 

bolsevista eszme-törpék. 
 

De szüretkor vidám voltam, 

szép kulacsból mustot ittam. 
 

Bátyám mint az ezermester, 

rádiókat, gépet szerelt. 
 

Iskolában nem tanultam, 

inkább mezőn kóboroltam. 
 

Egyszer láttam angyalokat, 

csodálatos tűzből voltak! 
 

A halállal ölre mentem, 

„te fogsz győzni” szólt az Isten. 
 

„Gyermekem vagy, megbüntetlek, 

nem is tudod, hogy szeretlek.” 
 

Templom tornyát néztem váltig, 

az vezetett el a házig. 
 

Falu rossza, rongyos gyerek, 

a szívében vad förgeteg. 
 

Vad förgeteg, magyar átok, 

ki gyújtotta azt a lángot? 
 

Sok még itt a dézsma, adó, 

nem húzza el három szittyó... 
 

Most csak járok utca hosszat, 

akár Tejúton a holtak. 
 

Az udvaron szalonna sül, 

barátokkal pohár csendül. 
 

Felmegyek a cigánydombra, 

esti szellő száll karomra. 
 

Onnan nézem a kis erdőt, 

meg a fáskerti temetőt. 
 

Ott tudok csak megpihenni, 

öröklétig földet enni. 
 

Vánkosom a falum földje, 

itt maradok mindörökre. 
 

Téli reggel ködös csöndje 

sebeimet bekötözze... 
 

A harangok zengnek, bim-bam, 

aki meghalt mégis itt van... 

 

 



S Z Ü L E T É S Ü K N E K  Ö R Ü L Ü N K  
 

Gyermek neve Szül. dátum Lakcím  Szülők 

Mile Kevin                     2009.01.13 István király u. 24. Mile Lajos Roland és Bíró Andrea 

Szigeti Gergő György    2009.02.03  Bethlen Gábor u. 82. Szigeti György és Lengyel Anita 

Makula Angéla              2009.02.08 Béke-telep 52. Rózsás József és Makula Angéla 

Papp László Zétény        2009.03.19. Bacsó Béla u. 27. Papp László és Angalét Szilvia 

Mező Stella                     2009.04.02 Kazinczy u. 12. Mező Gyula és Szabó Julianna 

Nagy Kata                       2009.04.17. Bethlen Gábor u. 3. Nagy Imre Csaba és Somogyi Ilona 

Bagdi Nóra                       2009.04.18. Damjanich u. 20. Bagdi Imre és Kasza Bernadett 

Frankó Hanna                  2009.05.01. Báthori u. 23. Frankó Sándor és Földesi Anita 

Mezei Benjámin Béla       2009.05.04. Bethlen Gábor u. 38. Makula Béla és Mezei Kitti 

Szabó Lajos Barnabás 2009.06.04. Baross Gábor u. 16. Szabó Lajos és Kovács Beáta 

Biharnagybajom Önkormányzata nevében gratulálunk gyermekük megszületésének alkalmából.  

 

H Á Z A S S Á G K Ö T É S Ü K H Ö Z  G R A T U L Á L U N K  
 

Házasságkötők neve  Lakcím Házasságkötés dátuma 

Bak Tamás, Szabó Edit  Bercsényi krt. 63. 2009.03.14. 

Kövér Attila, Szekrényesi Melinda Halásztelek 2009.05.23. 

Biharnagybajom Önkormányzata nevében gratulálunk házasságkötésük alkalmából.  

 

A K I K T Ő L  B Ú C S Ú Z U N K  
 

Elhunyt neve Kor Lakcím Elhalálozás dátuma 

Domahidi Ernő 74 év Sáp 2009.01.09. 

Lengyel Lajos 60 év Bercsényi krt. 33. 2009.02.02. 

Pittner Sándor 69 év Szabadság u. 4. 2009.02.10. 

Jenei Ferencné 71 év Bercsényi krt. 131. 2009.02.16. 

Tirk Mihály                     81 év Bethlen Gábor u. 62/b 2009.02.21. 

Kovács Sándorné 42 év István király u. 22. 2009.02.22. 

Máthé Károlyné 96 év Béke-telep 50. 2009.03.01. 

Czeglédi Lajosné 80 év Dózsa György u. 5. 2009.03.12. 

Kovács Imre 74 év Esze Tamás u. 16. 2009.03.14. 

Harangi Benjáminné 69 év Dózsa György u. 29. 2009.03.29. 

Szabó Józsefné 79 év Baross Gábor u. 10. 2009.04.22. 

Mászlai János 48 év Báthori u. 20/b 2009.05.04. 

Lakatos Gabriella 4 hónapos Kazinczy u. 1/a 2009.05.28. 

Biharnagybajom Önkormányzata nevében részvétünket fejezzük ki az elhunyt hozzátartozóinak. 



A Z  Ö N K É N T E S  T Ű Z O L T Ó  E G Y E S Ü L E T  H Í R E I  
Bár a lehullott csapadék csökkentette a tűzveszélyt, de az ördög nem alszik. Ezért június 24-

től megkezdtük a megerősített szolgálatot, amit az aratás ideje alatt fenntartunk.  

Az ügyelet éjjel-nappal hívható számai: 

Tóth Imre tű.pk. 20/220-6929 

Harangi Imre gk.vez. 20/220-6640 

Kovács László elnök 20/220-6460 

Földesi Gyula vez.tag 20/220-7490 

valamint 

Somogyi Gyula műszaki előadó 30/548-1986 

A Hírlevél előző számában hírt adtunk a május 16-án Kabán rendezett tűzoltóversenyről, ahol 

kismotorfecskendő szerelésben 7. helyezést ért el a bajomi csapat. A csapat tagjainak fényképét itt 

közöljük: 

 

Június 11-én sikerrel vizsgát tett motoros szivattyú és motorfűrész kezelésből a versenyző csapat 

5 tagja. 

Július 13-án nyit a füzesgyarmati diáktűzoltó tábor, melyen a bajomi iskolás tűzoltók közül 6 fő 

vesz részt. 

 Tóth Imre 

 tű.pk. 

A LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI  
A biharnagybajomi labdarúgó csapat 2008/2009 évi szereplése  

a megyei II. osztály déli csoportjában 
A labdarúgást szerető és támogatók vágya valósult meg amikor a megyei III. osztályból a felnőtt 

labdarúgó csapat bejutott a megyei II. osztályba. Ezzel az is megvalósul, hogy a fiatal labdarúgók 

a helyi SE-ben focizhatnak. A labdarúgó mérkőzéseken nagy volt a lelkesedés, a jó hangulatban a 

szurkolói nézőszám is megduplázódott. Jelen voltak a szülők, nagyszülők, barátok. 

A bajnoki szezon első mérkőzései jól kezdődtek. Egy kissé a csapat túlértékelődött. A jó 

csapatteljesítmény magával hozta, hogy mindenki a kezdő 11-ben akart lenni, ami természetesen 

nem lehetséges, így néha a sértődések után, annak ellenére, hogy a játékos megígérte, nem jelent 

meg az adott meccsen. Ez a magatartás nem segítette, sőt hátráltatta a többiek játékát is. Ez így 

nem jó, a jövőben ezen változtatni kell, mind a felnőtt, mind pedig az ifjúsági csapatoknál. 

Azt a célt, hogy a csapat továbbra is a megyei II. osztályban focizhasson sikerült biztosítani, 11. 

helyen végeztünk. Ebben az osztályban az előzőnél sokkal nagyobb kitartásra, fegyelemre és a jó 

játék mellett j csapatszellemre, összetartásra, együttgondolkodásra van szükség. Itt a bennmaradás 



is komoly próbatétel, de ha a csapat kiesik, az újra bejutás még sokkal nehezebb. A bennmaradás 

érdekében néhány poszton erősítés szükséges, ha ez helyi játékossal nem sikerül, talán máshonnan 

lehetne igazolni játékost, így biztosítva lenne az eredményes szereplés. Fentiek azonban 

többletkiadással járnak. Az elmúlt szezonokban sok támogatónk volt, ki pénzzel, ki egy jó 

babgulyással, ki csak lelkes szurkolóként segített. Köszönjük. 

Mindkét csapat edzőjének és játékosainak az eredményes szereplést köszönjük, kitartást és még 

jobb eredményeket kívánunk. A szurkolóktól egy kis türelmet kérünk, várjuk őket az itthoni és 

vendég szereplésekre is, hisz az ő biztatásuk a csapatnak nagyon fontos. 

Az ifjúsági csapat is szépen megállta a helyét a bajnokságban, 6. helyezést értek el. Az ő jó 

játékuk biztosíték az ütőképes utánpótlásra. Külön kiemelem a jelenlegi ifjúsági csapat kapusát, 

Popovics Dávidot, akinek a felnőtt csapatban nyújtott teljesítménye is bíztató, de a 

mezőnyjátékosok is tehetségesek. Természetesen a szülők támogatása nélkül nem fog menni, 

ezért kérjük továbbra is támogatásukat és segítségüket az eredményes labdarúgáshoz. 

Köszönet a rendezőknek is szól, hisz ők biztosítják az itthoni meccseken a rendet, ha kell 

fegyelmeznek, ha nincsenek jelen a meccs nem kezdődhet el. Mindig jelen voltak. Köszönjük.  

A megyei II. osztályban szereplés több kiadással jár, nagyobbak a követelmények, többet és 

messzebbre kell utaztatni a csapatott, több pénzre és több támogatóra lenne szükségünk. 
 

Az elmúlt időszak támogatói: Biharnagybajom Községi Önkormányzat, Biharnagybajomi Dózsa 

Agrár Zrt., Fém- és Műanyagfeldolgozó Kft. – Czeglédi Gyula (Püspökladány), IMKI-Food Kft. – 

Kirzsa Imre, Csontos János országgyűlési képviselő, Szitó Sándor polgármester, Szilágyi 

Lászlóné vállalkozó, Zagyva Kálmán (Sárrétudvari), Földesi Imre vállalkozó, Gál Gyula és ifj. 

Gál Gyula, Gerda Lajos, Szerze Csaba, Furka Albert, Bak Krisztián vállalkozó, Tollas Sándor 

vállalkozó, Gorzsás Lajos vállalkozó, Sólyom Imre, Somogyi Gyuláné vállalkozó, Darabos 

Ferenc, Szabó Lajos vállalkozó, Szabó Lajos, Balogh Péter, Nemes Lajos, Lajsz Julianna műv.ház 

igazgató, Szabó Ágnes, Szabó Anna. 

 Furka Albert 

 a labdarúgó szakosztály elnöke 

Játékoskeret - 2009. tavaszi idény 
Felnőtt csapat játékosai: Dajka Lajos, Darabos Medárd, Dúl Sándor, Fekete Tibor, Gál Péter, Kiss 

Endre, Kiss Ferenc, Kiss Gábor, Kovács István, Madar Zoltán, ifj. Popovics István, id. Popovics 

István, Popovics Marcell, Salya Péter, Somogyi Gyula, Somogyi László, Szerze Attila, Szilágyi 

Árpád, Szőllősi Péter, Takács János, Tóth Norbert. Vezetőedző: Földesi Ambrus. 
 

Ifjúsági csapat játékosai: Bagdi Tamás, Bak Benjámin, Balogh Máté, Bartha Máté, Darabos Péter, 

Földesi Arnold, Földesi Imre, Gidai Szabolcs, Gorzsás Lajos, Hajdú Krisztián, Kalmár Csanád, 

Kiss Dávid, Matkó Csaba, Nemes Attila, Nemes Gergő, Pittner Valentin, Popovics Dávid, 

Sárkány Ádám, Somogyi Péter, Vesszős Károly. Vezetőedző: Furka Róbert. 



P Á L Y Á Z A T I  H Í R E K  
Befejeződött a Biharnagybajom Kossuth utcai háziorvosi rendelő komplex 

akadálymentesítése. 

Pályázat neve: Akadálymentesítés - egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (ÉAOP-4.1.5). 

Kedvezményezett neve, elérhetősége: Biharnagybajom Község Önkormányzata, 4172 

Biharnagybajom, Rákóczi út 5. Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális 

Fejlesztési és Urbanisztikai Kht., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Megítélt összeg: 4.633.425 Ft. 

Támogatás aránya: 90%. Projekt kezdete: 2008.11.01. Projekt befejezése: 2009.06.11. 

Projekt általános leírása: A projekt keretében a Kossuth utcai háziorvosi rendelő komplex 

akadálymentesítését szándékozunk megvalósítani a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 

biztosítása céljából. A beruházás keretében megvalósul az előírásoknak megfelelő akadálymentes 

parkoló kialakítása, az épületbe történő akadálymentes bejutás lehetősége, valamint az épületen belüli 

akadálymentes közlekedés, az akadálymentes illemhely, valamint a kiírás mellékleteként kiadott 

segédlet alapján a komplex akadálymentesítés. 

Műszaki leírás: Komplex akadálymentesítés megvalósítása (burkolatok cseréje, ajtók cseréje, 

akadálymentes illemhely létesítése, akadálymentes parkoló létesítése, akadálymentes bejárat (rámpa) 

létesítése, komplex akadálymentesítéshez tartozó egyéb fejlesztések). 

  
 

 

A biharnagybajomi Szűcs Sándor Általános és Művészeti Iskola telephelyeként megjelölt 

Emeletes Iskola (Biharnagybajom, Rákóczi út 28.) infrastrukturális fejlesztése. 

Biharnagybajom Község Önkormányzata elhatározta, hogy a jelenleg nem üzemelő de korábban 

iskolaként működő épületet fel szeretné újítani. A felújítási munkák megtervezése előtt az épület 

állapotának felmérése statikus szakértői vélemény készült, mely megállapította, hogy az 1900-as évek 

elején épült épület (tartószerkezeti szempontból) jó állapotban van.  

Településünk az Önkormányzati Minisztériumhoz 20 millió forint értékben nyújtott be pályázatot, 

melynek negyedrészét, 5 millió forintot nyert meg. A csekély összeg nem elegendő az épület teljes 

felújítására, ezért további épületkorszerűsítési pályázatok benyújtása várható (nyílászáró-csere és 

fűtéskorszerűsítés). A fenti okok miatt az iskolaotthonos oktatás szeptember 1-től a Bacsó Béla utca 2-

4. szám alatti épületben zajlik. A szűkös források ellenére a képviselő-testület arra törekszik, hogy a 2. 

félévben az emeletes iskola felújított alsó szintjén iskolaotthonos oktatás folyjon. 

 Imre-Erdős Szilvia 

 jegyző


