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Heltai Jenő: December

Nem pesti hónap: budai hónap,
Kisvárosi, falusi hónap,
Nem jazzal' rádióval hangos
Vásáros, mai hónap:
Százévelőtti, régimódi, biedermeierhónap'
Gyetmekéveink hónapj a'
A szülei ház hónapja és a nagy téli
szünidőé,
A MeglagyotL Gyermek hónapja.
Es Andersen kis gyufaárus lányáé,
A fehérszakállú Mikulásé
És a küsded Jézusé,
Jóság és szeretet hónapja,
A meglbgyatkozott jóságe és a
megcsappant sZereteté.
Mert kihűlt a remény kemencéje a Földön,
Nincs, aki újra befűtse.
Didereg az Ember,
Haldoklik a világ.
Ez a melegségre szomjas jégvilág,
Mely időtlen idők óta koldusan nyeli
Az áldott Nap maradék{iizét.
A türelmes [öId gr erÜlő szenér
Es ajóság és szeretet isteni
kenyerének morzsáit.
Hová lett az isteni kenyér,
Mely azért volt, hogy mindenkinek
Jusson belőle egy karéj ?
Alig maradt be1őle egy decemberre való
Egy napra való
Egy estre való,
Egy karácsonyestre való !

Talán imádkozni kellene!
Vagy visszanézve arra, mi mögöttünk van,
Megfogni egymás kezét,
osszebújni, egymást megölelni
Es utolsó szikrájából annak,
mi bennünk emberi.
uJ luzet raKnl uJ Jovotloz
Es lriSS kenyérsütéshez.

Kedves Bajomiak!

Vannak még, akik emlékeznek azokra az időke, amikor advent
és karácsony eljövetelével az emberek nem úgy ünnepeltek,
hogy csillogó pompába, fényárba borították az otthonaikat. Volt
idő, amikor a fényt 

',csak'' az adventi koszorú, és a karácsonyfa
nyugodt' békés lángú gyertyái adták. S olyan is volt. anrikor a
fenyőfát ,,csak'' dióval, almával, mézeskaláccsal és színes
papírlánccal díszítették, de talán ez nagyobb örömet jelentett,
mint ma a legdíszesebb, legpazarabb fa.
Vajon miért változott meg a világ ennyire körülöttünk? Az
emberek többsége miért tartja fontosabbnak az igazi embeti
éftékek' úgymint: Szeretet, becsület. tisztesség, igazság helyett a
pénzt? Hogy lehet az, hogy aki lop, csal, hazudik, és sok pénze
Van' aÍTa nézünk fel, meft ő nagy ember? S közben csak
irigykedünk egymásra, növelve ezáltal a köztiink levő
feszültséget. Azt tapasztalhatjuk, hogy talán tudatosan, talán
nem, de folyamatosan aa sugallják nekiink, hogy a mai világnak
a reményvesztett emberek kellenek, olyanok, akik hitiiket
vesztették. Akik nem vágynak igazi hús-vér közösségekbe.
Ha így folyatjuk ahogy a költő is fogalmaz - kihűl a remény
kemencéje a Földön. Ne engedjük! Ne távolodjunk eI a
hitünktől' s ezáltal Istentől. Az Advent és a Karácsony időszaka.
kiváló alkalom arra' hogy változtassunk a szemléletünkön,
változtassunk az értékrendünkön, hisz a Karácsony titka ebben
rejlik. Abban, hogy megmutatja a szeretet útját' hogy megváltsa
életünket. A szeretetet nem lehet ráerőszakolni senkire, nem
lehet törvénybe iktatni. A szeretet nem ígyjön létre, hanem úgy,
hogy ráeszmélünk: szükségünk van egymásra. Rájövünk, hogy
mit ér az életünk a másik nélkül.
Ne gondoljunk rőzsaszín álmokra, hiszen az élet gondjait nem
spórolhatjuk meg. De gondoljunk gyermekünk örömére a
karácsonyfa alatt' gondoljunk egy idős hozzátartozőn|<ra, akí
SegítségünkéÍt hálás nekünk' vagy gondoljunk önmagunka,
arnikor súlyos hibánkért megbocsátást kaptunk valakitől. Ha
egymást tápláljuk. kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet
és örömet adunk egymás életének.
S ebben rejlik a titok, a Karácsony titka: amit mindannyian
várunk' amire mindannyian vágyunk' az a SZERETET. Ezérr is
gondolunk ugyanarra a karácsony szó hallatán, és ezért is olyan

élénkek az emlékeink a régi karácsonyról. Hiszen
minden gyermek, amire vágytk, azt teljes lényével,
rninden érzékszervével befogadja. S bizony a karácsony
olyan szent pillanat, amikor kizökken az idő a rendes
folyásából, megnyílik az ég és az éggel együtt a mi
szívünk is, ilyenkor egy kicsit mindenki gyermek'
ilyenkor érzékenyebbek, belogadóbbak vagyunk, mint
máskor.
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Gondolatban térjünk vissza gyermekkorunk karácsonyaihozl Melyik a legem1ékezetesebb, melyik az'

amelyike a legszívesebben gonciolunk vissza? S Vajon miéft? Melyek voltak azok a dolgok, amelyek olyan

csodálatossá, ólyan Í'eledhetetlenné tették? Vajon régebben, hogy volt idejük a szülőknek kipróbálni a

gyerekekkel az új társasjátékot' amit a Jézuska hozott, vagy a karácsonyÍ'a alatt r,ögtón belefogni egy új,

iigul.ur, lehetetiennek bizonyuló meseregénybe, és olvasás közben egymás után falni a mézeskalács

sÁeket, és bizony régen egy felnőttől se hangzott el, hogy ülj az asztalhoz, és ne morzsázz össze mindent.

Ezen taián érdeÁes 
-e1gonáolkodni, és ez alapján talán érdemes átgondolni' hogy mi mit várunk a

karácson}tól, mit várunli az életünktől. Mi az, ami nélkülözhetetlen, nri az, amitóI ünnep aZ ünnep, amitől

igazi a kíacsony? Legyünk fogékonyak mi magunk is a jóra, a fényre. Szeressük önmagunkat és a t<jbbi

embert is! É1tik át kozosen a szeretni tudás boldogságát!
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesseg tegye széppé az ünnepeket! Leljék meg

tjrörnüket szeretteikben és ember1ársaikban, hogy a Karácsonyt és az Uj Esaendőt űj szíwel és ú.jult erővel

kezdhessükI

Biharnagybajom község Önkormányzata nevében:- 
Átdott' békés szeretetteljes Karácson1t és boldog Új évet kívánok!

SZitó Sándor
polgármester

Ajtuft

A kötet sok éves munka gyümölcse. Leginkább az elmúlásról. és a
reményról szólÓ verseim gyű-jtöttem benne ery csokorba. Tetmészetesen

Zömmel a terméSzetet csempésáem bele' anrely gyakorlatilag minden

írásom alapköve.
Helyet kapott benne nrég néhány gyerekvers is, melyek által a

kisebbekkel próbáltam megszerettetni aZ iÍodalmat.
Több adventi és karácsonyi vers is szerepel benne, gondolván az

Ünnepek közeledtére, és bízván abban, hogy méltó ajándék iehet a

fenyofák alá.
Ajánlom ezt a kötetet azoklak' akik még hisznek a csodában- akik

képesek megélni a SZeretetet, bímak a remény pislríkoló fényében"'

Kívánok mínden kedves olvasónak békés, boldog Karácsonyt és

szeretetteljes új esáendot!

Sárándi Szilvia
Advent

Fenyóágak szívmelengető illata, viaszgyertyák á1ható fénye.

KoSZorút kot lelkünkben az emberek sZeretete.

Mosoly az arcokon' még akkor is, ha minden}ol láj.

Kisgyermekek szemében a szívból jövÓ ragyogás.

Az angya1ok már szímyaikat bontjrík,

hogy békét hozzanak és áldást.

Végtelen, tisaa Örom kÓltöZhet szívedbe.
Hallod? A szívkapun kopog. Csak engedd be!

Csukd be hát szemeid, hallgasd a kis csengót!

Tudod, azt a Hangot. ott a ]egbelsőt.

S ha meghallottad, a szereteted add tovább,

de ne csak arldig, mÍg csonkig égnek az adventi gyeffyák!

o:':nÖ..

*{i}..{ Lr7



Í. éujot1an, 2' szán

A S z{tcs S á.ntor ÁTvÍK fr.írei

AMMfrWWAWruM
A mini Nlagyarország nrakettpalkban. az ország számos épített csodájának
nrinden aptó íéSzletében kidolgozott' 1:254 arányban kjcsinyített mása
rrregtalálható a történelmi Nlagyarország kózepén. Szanason. Ide kirándultak
óvodánk Napocska és Pillangó csoportos (nagycsoportos) gyernekei 20l4'
szeptember 24-én'
Az ország legnagyobb arborétumában a növényritkaságok mellett rréhány óra alatt
az egész országot bebalangolbatták. miközben az Esztergomi bazilikától a
Kecskeméti Ciíiapa]otán át tőnénelmünk hagyománya. épitészete és neves
eseményei elevenedtek meg a szemiink előtt.
Tökéletes kifándulóhelynek bizonyult! A gyerrrrekek megtapasáalhatták a
budapesti operalráZ Melis áriájálrak valázslatos hangzását. a Jáki templom

gregorián énekét' vagy a gőZös vonatok ritmusos Zakatolását. Az ovisokuak legjobban a mozgó makettek tetszettek' AZ ismeÍtető
táblákon gornbnyornásra ha]lhatóvá vált sok lrasznos inforrnáció, érdekesség
az adott nevezetességröl.
A Mini Magyarország megtekintése után eisétáltak a Holt-Kőlös paftján
szintén az alborétun teriiletén lévő hajókikötőbe. ahol izgatottan váfiák a
Katalin II. nevri sétahajó parthoz érkezését. A ha.jó kapitányának nagyon
szimpatikusak voltak kirándu]óink, így a nézelődésból ingyen hajókázás lett.
A Kórós .'1neghódítása'' utáD a gyermekek&el bebarangoltuk az arborétunot,
régi nevén Pepikert-et.
A Halászcsárdában negebédeltek az addigra elfáradt és megéhezett kis
túrázók, majd haza indultak e tartallnas és fárasztó nap után.
Kilándulásunk célja a tágabb környezet télfedezése volt'
..A siker kulcsa benntink van" TÁMOP-j '3.8.B- l2-]012-0088 azorrosító
szátnú esélyegyen1őségi pá1yázat egyik progIamj aként jött ]étre.

N(AKK MARCI EGESZSEGHET
20l4' október l3-l7.
Az előbb errrlített pá\yázat egy másik. várva várt prograrnja valósult meg
ezen a héten'
Egészséghetül1k cél.ja volt, hogy a gyennekek j átékos lnódon sajátithassák el,
bogyan kell ügyelnünk az egészségtinkre. miért szükséges a testünk ápolása.
a helyes táplálkozás' kihangsúlyozva a zöIdség- és gyümölcsfogyasztást,
valamint az évszaknak megfelelő öltözködést.
VIár előzó héten is foglalkozásaink' tevékenységeink fő témája az egészség
megőrzése, a betegségek lnege1őzése volt.

Elmentünk a gyermekekkei a helyi zöldségeshez zöldséget és gyümólcsöt vásárolni. Beszélgettiink fogyasztásuk fontoSságáró],
elneveztük a bel]nünk található vitaminokat ,,vitan]in katonáknak", amelyek egészségünke vigyáznak. A gyermekek a hét
folyarnán nregismerkedtek olyanokkal is, amelyek számuka még ismeletlenek voltak. ( Pl.: glánátalma. lnangó, ananasz,
patiszon. cukkini)
Volt gyer]nekcsoport' amely a csoportszobájában csalamádét készített. amelyet a télen közösen fognak elfogyasáani. Sok kis kéz
Szorgoskodott, Irogy minél finomabb legyen.
Nagyon tetszett nekik az a játék. amikor letakat1 kiskosárból formája alapjárr ke]lett kitalálni melyik zöldséget vá]asztotta' fogta
meg: és az is, atnikol bekötött szemmel íze. illata alapján isnrefie fel a gyümölcsöket.
Az egészséghét megrendezésével lontos célunk volt még, hogy a gyermekeken keresztül a szülőket is láébtesszük arra. ho'ey
egészségtink a legnagyobb kincs. annak rrregőlzése nagyon fontos.
Örönlnrel tapaszIaItuk, hogy sikerii]t felkeltentirrk sokak érdeklődésót. anyukák-apukák egyaránt veliink töltőtték eá az izgalmas
napot, együtt tevékenykedtek gyennekeikkel- cyönyötii' őtletes kis gyiinölcs és zöldségbábok készü]tek, melyekből kiállítást
rendeztünk' majd mindenki haza vil]ette amit kreált'
A dadanénik közreműködésével ételkóstolóval zártuk a napot' ami pad]izsánktémes korpakifli Íálatkát, krumpli fasírtot' tépatofiát
és répa italt tartalmazott.
Reméljiik. hogy az izgalnas programok. élnények hozzá.járLllnak az egészséghldatos életmód nregalapozásához, a gyernrekek
egészségmegőrzéséhez' í|nr,!, Gyorfiné Bagdi Agnes
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',fl r{o"Tnáxrrs eg)rfrá-z frírei
Karácsony készül. emberek!
szépek és tisáák ]e$'etek!
Súro1iátok föl lelketek'
qsillogtassátok kedvetek'
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehesseteL! (Wass Albert)

,,ifie' "" "lto 
aott ellok, is zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bem€gyek ahhoz és vele yacsorálok, ő

pedig énvelem.'' (Jelenések kön)'ve 3rész 20' velse)
' ' 

,,Karácso,ly készül emberek', ezt nem lehet nem észreverrni, hisz hetek óta itt is ott is erre figyelmeztetnek és

emlékeztetnek az iületek kirakatai, a rekláÍnok, s az iinnephez kapcsolódó ktilsőségek. Karácsony késziil, s olyan jó lenne, ha nen

ragadna el bennünket a vásárlási lríz, a megfelelési kénysier, a sók felesleges ünnepi giccs, hanem csöndben, Iélekben készülnénk

a 
"karácsonyestre. Hisz valljuk be' lélekbln ma is azoka a régi szép karácsonyesti hangulatok meghitt pillanataira vágyunk,

lnelyeket gyermekként megúlti.ink. Azokra a pillanatoka, melyeket a mai világunk minden felesleges, ünnepre aggató cicomájától

-"nt"r"ní l"gnugyobb szeretetben éltünk meg. Azokra melyekben lehet, hogy csak egy jelképes fenyőág- s néhány alma és dió

.i"r".J - ti*_"pi íülsőségeket' de mégis sokkal többet adtak: szeletetteli élményeket. A család iisszegyűIt, a kis szoba_konyhát

betöttötte a frissen siilt kalács illata, s á család apraja-nagyja egyiitt énekelték a Krisztus születését hirdető énekeket' Nem voltak

nugy e" e.tet". ajá,rrdékok a fa vagy a fenyőág tövében, de mégis minden megvolt' mert az iinnep lényegét, Krisztus Urunk

szííetését rinnepeíték az emberek. Éz a mennyei öröm vonzotta a családokat karácsonykor a templomba- a}ol élT ől évre nagy

irömet hiÍdetett szivükben a karácsonyi angyal. S az ember valóban rácsodálkozott lélekben Isten végtelen szerctetéIe, mely

megiel"r,t minden 
"mbemek' 

Ez volt karácsony lényege, mondanivalója' ajándéka. Ez állt a régi karácsonyaink kozéppontjában. S

ma]hítatos lélekkel gondolunk vissza a régi szép napokra, s tán titkon arra vágyunk, bárcsak rru is így volna'

Karácsonyunk nagyo-n megváltozott, sottát touu idot, péna, energiát oröl fel életiinkből az iinnep, nint régen. Sokkal nagyobb

gonaot roioitunt i tiilsősé-gekre. Szeretnénk' ha minden tökéletes lenne' De az Únnep soha nem az emberi akaratból igazán üníep.

5 -u ,". mi tehetjük tlnneppé a karácsonyestet' hanem az iinnepelt, aki most is meg aka. születni, aki most is meg akar

á.-úa""r ajándékomi. Íme L ajtónk előtt á11 és zörget! Jön, közeledik az ürurepi előkészületekben' Adventi utunkon mellénk

,""gőiik é, uá4u, l'ogy ész.".'regyük, hogy meghalljuk, hogy rá is figyeljünk, az üÍrnepeltre. Nem tolakodik, nem erőszakoskodik

úgy' mint oly sok minden más az életünkben, hanenr csendben vár ránk'

ráa"rony készÍrl emberek! - mely aá jelenti, hogy Isten egy új esél1't ad arrq lrogy az ünnep valóban azt adja. ami igazÍn

-egajandekozotta tehet minden embert. jézus Krisztus ma is jön, ziirget a szívünk ajtaján, keles a karácsonyi előkészületekben és

u'i.iu, r'oey szívünket, életünket megnyitva előtte' megáldja ünnepünket. Vele és általa legyen számunka valóban ünnep az

! Amen

Tisáelt Lakosság!
Kedves Teswéreink!

sz€fetnénk megköszijnni azoknak a kedves testvéreinknek az anyagi támogatását, akik az idén már egyhazfenntartói járulékuk

befizetésével az Jgyház minderurapjait segítették, hísz az egyházat mindig a falu lakossága tartotta fenn' Isten áldja meg

itiregtit",l Nyituaíártásulk szeriniazonban, még sok eddig hűséges támogatónk anyagihozzájárulása nem érkezett meg' melyre

idén is számítunk' szeretettel kérjük kedves tistvéreinket, hogy legyenek Segítségünkre, és Isten egyhiízát a jövőben is,

amennyiben módjukban áll, támogassák! Szeretnénk azokat is megszólítani, akik, talán kiilönböző okok miatt elmaradtak az

elmúlt esztendőkben, de szívesen áldoznának javaikból az egyház iigyeire, s ezáItal szeretnének újm egyhlázunk tagjai lerrni, hisz

Istennek ók is fontosak. Jézus arra tanít a pádáoutban, hogy neki nemcsak a 99. a fontos, hanem éppen úgy a l00' is. Az, aki

elveszett, s elindul Urunk, hogy megkeresse
Néhány szóban szeretnénk arrot li ta;etoaatnl Önöket, hogy a gyüleke7et életében töfiént Változás miatt természetesen nem

ma.adt a nyaj pásztor nélkül. A lelkipisáori szolgálatokat' a gyúlekezet pásztorolását az új lelkész megérkezéséig Hézser Tímea

sárrétudvaii i"tt ipa.oo., és tiszteleies Kovács Kinga segédlelkész végzi. A helyettesítés ideje alatt, a Lelkészi Hivatalban

ügyeletet taItunk; következő rendben: hétfón, kedden' csütöúökön és pénteken: 9-11óráig' szerdán l3- 15 óráig'
'' Ezen időpontokban várjuk kedves testvéreinket emlékharangozások felvételére, ferrntartói járulékok befizetésére' keresztelések

bejelentésére, vagy bármilyen gyülekezetünthöz kapcsolódó ügyintézésre'
'Ünnepua.o, 

idve,lti istentiűeletekre is várunk mindenkit vasárnaponként l0 órai kezdettel a gyülekezeti teremben.

December 20-án du.3 órától Mészáros János Elek Simándy-díjas előadóművész ad adventi koncertet a templomban,

melyr.e a belépöjegy elővételben a Lelkészi Hivatalban' valamint a plakátokon j elzett helyeken és szeméIyeknél kapható.

'l'au"nt l. nurínupián, december 21-én a templomban tartjuk közös gyertyagyújtó estünket du.5 órától'

Karácsonyi ünnepi alkalmaink:
December 24_én, szenteste 4 óútól Istentisáelet lesz a templomban a hittanos gyermekeink szolgálatával,

Karácsony 1. napján, clélelőtt l0 órától Ürrnepi istentisáelet lesz a templomban úrvacsorai kózösséggel'

Karácsony 2' nupján, dét"I,itt 'to órától Ürurepi istentisáelet lesz a gyiilekezeti teremben

December 31-én du. 4 óÍától Óévi hálaadás lesz a gyülekezeti teremben,

20l5 ' 
j anuár 1-jén de. 10 órától Új évi könyörgést tartunk a gyiilekezeti teremben '

Adventi és karácsonyi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várj uk te1epülésünk minden lakosát!

Istentől megáldott aáventi készülődést és békés, szeretetben gazdag karácsonyt kívánunkl
A Plesbitérium nevében: Hézser Tímea helyettes lelkész
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Dr, Jeney Lajosra, Biltarnagybajom díszpolgdrúra
emlékezünk

Jött a híI allgusztlls l8-án: é]etének 8l. életévében, hosszan taftó betegség
után elhunyt Jeney Lajos Ybl-díjas építészmérncik.
Egy régi beszélgetés szavai idéZódtek t-el bennem' Az Elszármazottak
Egyestilete áItal létrehozott Baráti KöI a SziilőÍ'aluért Alapítvány tilése után
tartottunk autóval Nagyrábé felé. amikor a temető nagy fáira mutatott és azt
mondta: ,,Itt fogok piherrni ezek alatl a fák alatt.'' Kérdoen néáem. és ő
folytatta tovább: .' A díszpolgároknak jár a díszsírlrely. . . '' Most itt pihen a
szÜrlÓÍtjldben' a fák alatt. A sikeres életról szólnak azok az adatok, atlelyeket
egy életút kapcsán szoktak felidézni. ] 933_ban sziiletett Bihamagybaj onban,
1951_56 között végeáe el a Budapesti Műszaki E'gyetern Építészmérnöki
Kalát.
1977 ' Ybi-díj: 1986' Munka Érdemrend ezüst fokozat; 1992.
Biharnag.vbajom község díszpolgára, l 993. Habitat ENSZ-emlékérem, 1 994.
Kece1 város díszpolgára.

1965-66-ban UNESCo iSkolaépítési tanulmányutat tett aZ NSZK_ban, Ho1landiában. Svédországban, Finnországban.
Svájcban. 1968{ól a Magyar' E'pítónrűvészek Szövetsége, Nevelési és Spoftlétesítmények Bizottságának vezetője.
1956-70 között a BVTV mtiterem- és osáályvezetój e volt, 1970-74-ben a Típustervezo lntéZet ilodavezetőj e, 197 4-78
köZöft ÁÉTV mtiszaki igazgatóhelyettese, 1978_83-ban íóosaáIy_vezetój e. majd 1983-90 köZött főépítéSze. 1990_től a
Típustervezo IntéZet_EuIoVia Kft . iigyvezetó tgazgatója.
1989-tő1 Mezőhegyes főépítésze' 1q97-tol a Magyar EpitórnúvéSZek SZöVetsége Ellenorzó BiZottság elnöke, 1998_tó]
a Szigligeti Táj-- és Telepú1ésvédő Kör elnöke' 2001-től Hajdúnánás város íóépítésze.
2010-ben .,pÓÉpÍrÉszt ÉllrltÚ DÍJ''- at kapott, mint Hajdúnánás város és Mezőhegyes város tőépítésze.
Tervei alapján több budapesti iakó- és középület épült. vidéken főleg nevelési_köZösségi köZpontjai épültek, a
nevelési-ktizösségi központok hazai elterjesztője. Az elso komplex magyar iskolaépítéSi kutatás vezetője 1968-70
ktjzött. Nevelési-k(jzősségi köZpontokól tobb dolgozata jelent meg hazai és külft'ldi lapokban. réSá Vett a vonatkozó
szabványok kidolgozásában is.
Er.tizedeken keresÍül képviselte e téniában hazánkat az UNESCO szakmai munkacsopofijában. országszefie
köZéptiletek, köZtéri Szobrok, valamint megannyi álta]áros rrrűvelódési és nevelési központ őrzi munkásságát.
Aranydiplonája után megszereáe az építészek szánára elérhetó DLA tudományos 1bkozatot is'
Mindig küliinös tigyelmet szenteJt szülól'alujának. Meghatározó aJakja volt az Elszáffnazottak Baráti Korének' A
találkozókon újra és újra hallhattuk inte]meit, történeteit. Tapasztalhattuk állandó tenni akarását. Széies volt a skála.
Ter\,,eket kéSzített pályázatokhoz. tanácsokat adott, de akár haszná]t ruhákat is gyűjtött, bútort, számítógépet juttatott
szülófalujába.
o volt aZ a nagyszelű elme. akinek mindig ott Volt a szemében a tűz, a gondolat; aki pillanatok alatt tudta integrálni a
különbözo információkat és azonnal újabb és újabb ötletek, rnegoldások solát Vezette eló. igy marad meg
emlékezetünkben'

Végakarata szerint szepternber 6-án Kodály Esti dalának hangjaira öröke hazatért.

Erdő mellett estvé]edtem
Subám fejem alá tettem.
Összetettem két kezenet,
Ugy kéttem jó lstenemet:

Én tstenem adjál szállást.
Már meguntam a járkálást,
A |árkálást, a bujdosást,
.4.z idegen foldön lakást.

Adjon lsten jó éjszakát,
Küldje hozzrínk szent angyalát,
Bátorítsa szíviink álmát_
Adjon Isten jó éjszakátI

Ahány csillag van az égen.
Ahány fliszál van a löldön.
Jézus annyiszor áldassék,
szűz Mária tiszteltessék'

Nemes-Lajsz Julianna



A Szíícs SóntorÁttaffutos Isft,ok

és Afapfo Ég, *Í{ívészeti I s fol k fr.írei

A 2014-2015-öS tanévet 288 diák kezdte rneg az iskolában.
Az első évfolyamon 34 kisdiákot köszönthettünk. osztályfónökeik: 1.a * Dankóné Lenryel Anikó' l.b - Sziláryi
Katalin.
FeIső tagozatba lépett 39 tanulónk. osÍályfónökeik: 5.a _ Fejesné Agócs Renáta, 5.b Varga Andrea.

Az oktató-neveló munka l6 oszályban' 1-3' évfolyamon iskolaotthonos formában töfiénik.
A 4-8. évfolyamos tanulók számára 1 napkozis és 2 tanulószobás csoportban biÍosítjuk a másnapi óráka való

felkésZú1ést.
A tehetséggondozáS éS a felzárkÓáatás fontos feladatunk:
- képesség szerinti bontásbarr tanítjuk 3-4' évfoiyamon a mate]natikát, 5. évfolyamon a magyafi és a matematikát.

- plusz órát biáosítunk az informatika és az angol nyelv oktatására több évíolyamon,
- szakköröket. íejiesáő foglalkozásokat tafianak a pedagógusok,
- folyamatosan tartjuk aZ integrációs foglalkozásokat (IPR-tevékenység) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
szá'nára.
A gyerekek az Alapfokú Művészeti lskolában színjáték és zongola tanszakon képezhetik magukat; a színjáték
tanszaka 23 tanuló' a Zongofa tanszakra 22 tanuló jár.

Szereplésükkel színesítik a település rendezvényeit, ünnepségeit.

A diríkok számára a TÁMoP- 3.1.4.B-I3l1-20I3-000l ,, Kömevelés az iskolában'' kiemelt EU-s pályázatnak

köszönhetően SZínes szabadidős programokat tudunk biaosítani.
A te|jesség igénye nélkül néhány program/foglalkozás, anelyeken résá vehetnek a gyerekek: Történelem tudósklub.

Angol nyelvi tudósklub, Családi napok' Kézműves szakkör, Lány-foci' HáZtaltástan szakkör, stb.

Ez a páIyázatkb.2,5 millió forint éfiékű eszközbeszerzésre iS lehetóséget adott.

A TIoP-os pályázat keretében informatikai eszközöket nyertünk: interaktív táblrík, projektorok, notebookok' tabletek.

Ezek aZ eSZköZök is segítik' hogy a mai kor elvárásainak megfelelő színvonalú legyen az oktatásunk.

Tanulóink közül 40 fő vehet résá az Iskolatáska oktatásíej1ósaó Közalapítvány áItal megvalósított TÁMoP-3.3.9'C-
1z-z01z-0 | 59 pályáZat,'Bajomi Tanoda'' programjában.
Nagyon nagy oröm számunkra, hogy az Ónkormányzat sikeres energetikai páIyázata lehetové tette az iskola

épiiletének felújítását. Korszerűsítésre került az elektromos rendszer, a fiítési rendszer; napkollektorokat szereltek fel;

nregvalósult az épület hószigetelése, a külso nyílászárók csereje. Igy tanulÓk' pedagógusok egy megszépült, megújult

épületben korszerűbb kÓrülrnények között végezhetik mindennapi tevékenységüket.

Az épület állagának rnegóvása minden iskolahasználó kötelesSége.

AzinÍézmény vezetésében 2014. szeptembel 19-to1 vá]tozás következett be:

Czomba György igazgató úr munkaviszonya rendkívüli felmentéssel megszűnt.

A jogszabályoknak megfelelóen az i gazgat6' pályáZat kiírásra kerúlt-
A pá|yázat lezárásáig a SZeNeZeti Műkt'dési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően az igazgatóhelyettest - Joóné

Nemes Gabriellát ' azaz engem bízott meg a fenntafió Klebelsberg IntéZményfenntaltó KöZpont Piispökladányi
Tankerülete az igazgatói feladatok ellátásáVal.

Joóné Nemes Gabriella
megbíZott igazgató

*:it\j3
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A Bihamagybajomi Ertéktiár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a bibamagybajomi polgárokat' civil és társadalmi
szervezeteket' hogy lakókörnyezetükben a települési értéktrífba felvételre érdemes nemzeti éltékeket gyűjtsék Óssze, és
javaslataikat ter.jesszék a Bizottság elé' A héttagú szaknai testület örömnrel fogad ninden ötletet, elképze|ést' és köszönettel
fogadja a lakosság tánogató egyiitbnüködését'

A Biharnagybajomi Értéktáf Bizottság munkáját a 20l2' júJius l-től hatá]yos magyar llelnzeti ér1ékekről és a lrungarikumokróI
szóló 2012. évi XXX. törvény alapján végzi, melynek fó célja a magyaÍ nemzeti ér1ékek, és ezen be]ül a hungarikumok
összegyűjtése' védelme, támogatása és megismertetése' ezzel is erősítve a nemzeti tudatot és gazdagságot. A törvény
elfogadásával párhuzamosan országos' megyei és helyi szinterr is szerveződik az a feltáró munka, amely a magyar értékek
gyűjtését.. megőÍzését szolgálja. A települési értéktáfak _ így ez az Eftéktár is - a neE\zeti értékpiramis eIső Iépcsőfokát alkotják'
A Helyi EÍtéktár a falu területén fellelhető nenzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz. A TELEPULEs közigazgatási teriiletén
fellelhető, il]etve az itt létrehozott helyi erték t'elvetelét az Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a mellékletberr található
adatlap kitöltésével és visszaküldésévei.
Ajavaslattevő nyontatvány A MŰVELóDESI HÁZBAN személyesen átvehetö vagy letolthető a települési weblapon található
PDF dokumentumbó1.

A javaslatot postai úton vagy személyesen folyamatosan be lehet nyújtani a Szücs Sándor Általános Nlüvelődési Központban
(rnűvelődési báz) (4172 Bihamagybajorn' VárkeÍ 35')

Az Értékár Bizottság a beérkezett javaslatok étékelését követően dönt az Értektárba törtenö felvetelrő]' vagy a felYétel
e]utasításáról'
A település lrelyi jeIentőséget meghaladó értékei a megyei éfiéktárakba. majd a Nlagyar Ertekárba juthatnak et. A MagyaÍ
Ertéktárban nyilvántafiott országos' vagy nemzetközi jelentőségű, a magyafságla jellemző tulajdonságával, egyediségével és
minőségével a magyarság csúcsteljesítményének szárnító nemzeti értékekbol a Hungarikum Bizottság választja ki a
hungarikumokat' melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.
A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

a) agrár- és éle]miszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai ' beleértve az etdészet' halászat, vadászat és
állategészségügy terüIetét , különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek. a bolászat, továbbá az állat- és
növényfajták.
b) egészség és életmód: a tudományos és népi negelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szelleni termékei és tárgyi javai,
különöseD a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítrnények' gyógyvíz_ és furdőkultúra.

c) épített környezet; a kömyezettudatos építési munka eÍedményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely
elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megterentését szolgálja; valamint az embert kiirülvevő kömyezet
fenntartásáüoz kapcsolódó szellemi termékek.

d) ipari és rnűszaki rr-regoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipaft' kéZmtivességet is szellemi termékei és tárgyi javai,
külijnösen az egyes technológiák' technikák, berendezés-' gép- és műszergyártás, núszaki eszközökkel végzett személy- és
áruszá1lítás.

e) kulturáIis örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, kiilönösen az irodalom' a tudomány, a néprnűvészet és népi
kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet: továbbá a védett ingatlan
értékei. kiilőnösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és töftérrelmi
emlékheIyek, világörökségi helyszínek.

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség negtal1ását' fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéSeként kőtetlentil
vagy szelvezett fornrában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a
spotolói élehnúvek és csÍrcsteIjesítmények.

g) természeti kön]yezet: az embel telmészetes környezetének táÍgyi javai, különös€n a fizikai és biológiai képzódmények vagy
képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak. természeti teriiletek, életközösségek és
ökológiai rendszereki valamint az embeft ködlvevó kölnyezet fenntadásához kapcsolódó sze]Iemi termékek'

h) furizmus és vendéglátás: a tu zmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, kÜIönösen a turisaikai attrakciók,
szolgáltatások. a ve[déglátó_ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
Biharnagybajom, 20 14. december

B i harnag'baj oni Én é knr B i:ot t ság

r.tl *4.
--- i "-.



Eajomi 1{írktlé[

Civitefra pá.$ón

Ismét szépen szólt a karafittymadár
Barátságápolás, szomszédolás' Yendégiárás _ mindez a citera ny€lvén, népdallal fűszerezve.

Huszonegyedik alkalornmal s/űltek össze a Karafitty_találkozóra' a bil'rarnagybajomi citeraegyüttes hívószavára a Bihar és a
sárrét népzenészei szombat délután a település nűvelődési házában'

A Karafitty egyiittes tagjai, barátai, vendégei állnak a szinpadon is' éS ülnek a nézőtéIen is foga]mazott köszóntőjében

Nemes István, nyugalmazott pedagógus' az együttes alapítója, vezetője. Az 1993-ban, a pedagógrrs akkori tanítványaiból alakult
egyiittesben sokan rrregfordultak az elmúlt ht'tszonegy évben' ám mindvégig megnraradt a Bihar, a sálÍét népzenei hagyományát

ápoló íiatal köZősségnek.

A mirrden évben szűcs Sándor az etnográfus egyik meséjében szerepel a névadó Kalafitb' madár születésnapja kö li
egyik héwégén megrendezett találkozóra eljönnek az együttes volt tagiai, a csopoÉ barátai, hogy egy délután zenével' citeraszóval

szórakoáassák egymást. a közönséget, továbbá beszélgessenek, ápolják kapcsolataikat.

FőYédnök és védnökök
Az elmúlt két éüizedb€n összesen több mint ezren fordultak már rrreg a találkozókon.

Ezek az összejövetelek soha nen a versenylől szóltak, és most sem az a lényeg, hogy ki hogyan szólaltatja meg a citelát
fogalmazott Nemes István. A műsoÍ végén magunk között megbeszéljük az előadásokat, Széles Arrdrrís népzelész-

citeraművész véleményezi a csoportokat, de a szornszédolás' a barátságok ápolása adja a valódi értelmét az összejövetelnek.

A találkozók mindegyikének megvan a maga fbvédnöke. Ezúttal Gyiigyei Katalin, nyugalmazott tanárt válaszlották. Ó
maga tagia volt a valamikori iskolai énekkarnak, huszonegy esztendeig volt népdalköI elnök, valamint a Karafitty együttest
gyakan segítette a felJépéseken. A találkozó védnökei pedig kik is lehetnének mások, mint a Karafitty alapító tagiai. KöZülük
Szilágyi Arpád ma is aktív citerás.

''...vagy inkább megmenteni?''

Az esemény megnyitóján Nemes_Lajsz Julianna intézfiény ]gazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd Nagy István, Király László

Halljátok-e a dalt? című költeményét szavalta el. Az igazgatónó, utalva a megnyitó rendhagyó voltám, Boda AndÍást' a
Bihamagybajomból 2o04-ben elszfumazottat híúa a mikofon mögé' Mint az Boda Arrdrás visszaemlékezéséből kiderült, ő

kezdetektől fogva végigkísérte a Karafitty rr-rűködését. Felidézett egy 1993. november végi fellépést' amikor a színpadi

szereplésükkor a citerás fiúk és lányok gyékénypapucsot viseltek lábbeliként. Majd így íolytatta: ,,Tanitsák meg a gyerekeiknek,

unokáiknak ezeket a dalokat. Ez a kincs nem veszlret eI! Meg kell tartani, vagy inkább megmenteni? En már nenr is tudom' Már
csak Szűcs Sándor bácsi emlékének szentelve is, aki odaÍönt halJgatja a Karafitty madáI énekét."

54 éveseÍ tanult citerázni
Az együttest az ének-zene tanári diplomával is tendelkezó Nemes ]stván, akkor még aktív pedagógus alapította az l990-es évek

elején.

_Napközis nevelő voltam a bihamagybajorrri általános iskolában, és azokban az időkben úgyrrrond, kötelező volt kultúráva] is

foglalkozrri. Kéziirrunkázás, barkácsolás, modellezés nagyon távol állt tőlem, egyikhez sem volt affinitásom. Időközben azonban

beirctkoáam Joób Árpádhoz, hogy megtanuljak citeráani' Ha mál tanulom és tudok valamennyire' a tudást át lehetne adni a

diákoknak. Csoportot szerveáem, elkezdtünk citerázni. Igy indult a Kamfitty_citeraegyüttes.

AIapító tagok
Agócs PeÍa, Agócs Regina' Bama Noémi, Bartha Edit, Bene Gabriella' Földesi. Mariann' Fóldi Enikő' Földi Róbert' Hajdú

EÁese, Máthé Giabriella;Mile cabriella' Nagy Krisztina, Sclrubert Anikó' szilagyi Árpád

rf ')jj, rL
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I. helyezést értek el és arany éremmel tértek haza.

A Napraforgó csoport tágiái, Gyermek
korcsopofiban (10_l3 évesek) a botos koreográfiával
ezüst, a pom-ponos koreográfiával bronz érmet
nyertek.

A Mini csoport tagsai: Éles Fanni, GtiI Luca Judit,
Mdthé Lili, Súrándi orso\a Beatrix, Szabó Fanni,
Szabó Tímen, Tverdota Grétű

A Napraforgó csopolt tagjai: Bai Klaudia Csenge,
Balku Bogltírka, Éles Vikttíria, Gtil Yivien Mdria,
rvaneseí Denisa, Karalyos Barbara, Kiss Vanda
Lili, MÍle Petra, Pócsi Virdg Szabinu' Rticz Vtina,
Szabó lveít, Tóth Mónika' Tverdota Hanna, Varga
Kata' Vass Nóra Lili' Zagx-va orsolya, Zsila Noémi
Anna
A Verseny után, a nap megkoronázásaként,
megtekintettük a Diótöro círnű darabot a Budapest
Táncszínház e1óadásában.

A Bihamagybajorli Mazsolett Együttes, 2014-ben is eredményes éVet Zfut.

A XV. Debreceni országos MaZsorett FesZtiVáIon a NapraforgÓ csoport Arany OkleYelet szerzett.

Budapesten. a XXVII' Zuglói Táncfesaivá\on - az elsó szakmai megmérettetésükön - a Mini
csoport tag|ai, a 6 _10 évesek közott, a botos számukkal,

Tanítványairn és szüleik nevében is köszönjük az
Önlormán1zatnaL. a Sn]cs Sándor Általános
Iskolának és Művelódési Háznak a lehetőséget, a
bizalmat a felkészüléshez, és a megméIettetéShez
nyújtott segítséget.

Szeretettel.jes Karácsonyi Ünnepeket és
egészségben, örömökben gazdag Boldog Új Évet
Kívánunk!

Macskinné Pór Erzsébet

múvészeti vezetó

Megrendeáe hagyományos DALARDA AT a Népdalkör 20l4. november 22_én
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I(öz,frírré téteti{
Tisztelt Biharnagybajomiak!

A helyhatósági vá]asÍásokat és az alakuló ülést követoen. az újonnan megválasztott Képviselő-testület novemberben

tafiotta elso ,'rendes'' testületi üléSét. A több, mint 20 napirerrdi pont SoIán az alábbi fontosabb témákat tárgyalta meg

a Testület:

-.-_ Elsóként az elóző ciklusból áthúzódó tigyek kerültek napirendre, melyek köziil a szennyvízpályázat jelenlegi

állásáról szóló táJékozaÍó Volt egyéftelmúen a legjelentósebb. dr. Kerekes Ferenc, a projekt közbeszer'zési fe]előse

a;1ól tájékoáatta a jelenlévoket, hogy a kivite]ezó kiválasaásá'a irányuló pályiízatokat 20]4. augusztus 15-én

bontották fel. Mai<J ezt követően lezajlottak a szükséges hiánypótlások, így a bírálóbizottság az eljárást lezáró döntési
javaslatát szeptember 29-én meghozta, amely alapján a társuláSi tanács efedményt hirdetett. F.nnek ér1elrnében

ieghamarabb nove-b". 11-én leletett uolnu .'..'3áé't kötni, a nyeftes ',KE-VÍZ z1- Zrt. - KoTIV]ÉP'B Kft. -

AQUA-GENERAL Kft. közös ajánlattevokkel. A dÓntéS el]en azonban a KEVIEP Kft. jogorvoslati eljárást indított,

amely jelenleg is zajlik. Ennek követkexében a szerződéskötés és a munkálatok megkezdése elole]áthatólag

következó év elején fog megönénni.

Szintén folyamatban lévó tigy a térfigyelő kamerarendszer bóvítése. AZ illetékesek tájékoáatása alapján arról

tudom tájékoaatní Önoket, lrogy a további 12 kamera felszerelése - a szükséges E.oN engedélyek megszerzése után -

még az idén meg fog töfténni.

- A Beliigyminiszter döntése alapián településünk szociális cé]ú tüzelőanyag vásárlásra több, mint négy és fél millió
forint támogatásban IésZeSiiIt. Ebbol az összegból 239 erdej köbméter keménylombos tŰrzi1'a beszerzésére nyílik
lehetÓségünk. A lakosság részére tör1énő kiosaás részleteit ismételten rendeletben kellett szabályoznia az

Önkormányzatunknak. A tavaly megalkotott rendelet kiállta az idók próbáját, ezért a TeStüIet úgy döntött' hogy

minimális kiegészítéssel idén is ez alapjiín töfténjen meg a rászonrltak támogatása.

- Visszatéró probléma falunkb an az ivóvíz-szolgáltatás kérdésköre. Mint tudjuk, befejezés előtt ál1 a Sárrétudvarival

és Szereppel közös ivóvízminőség-javító beruházásunk, s ennek keretében többször is vízhiány volt a településen' A
szakenberek tájékoáatáSa alapján a beruházás részeként fellépó územzavart Ílostanra sikerült megoldaniuk, s

reméljük új abb már nem lesz. Viszont régóta komoly fejtörést okoz a Hajdú-Bihar Megyei onkormányzatok Vízlű
Zfi. íizemeltetési területéhez tartozó önkonnányzatok számára, így nekünk is, hogy az új víziközmű a törvényben

előírt feltételeknek hogyan felel'jen meg' A lehetoségek számbavételét követoen a Társaság közgyűlése úgy döntött'

lrogy mind a lakosság, mind az önkormányzaÍok szánnára az lesz a legmegnyugtatóbb lépés, ha a tagönkományzatok
szerződést bontanak a jelenlegi szolgáltatóval és új szolgáltatónak az állami íenntartású Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt1 Yéias^ják. Képviseló_testtiletünk ebbéli szándékát határozatba ÍoglaIta' az új szolgáltatási szerzódés

tefvezetét pedig fövidesen tárgyalja. Nagyon r'eméIjük' hogy a szolgáltatÓváltás a lakosság felé zökkenómentes lesz.

Napirenden szerepelt a 2015. évi helyi adók megtárgyalása is. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kívánja
tovább terhelni a telepiilésen lakók és működók adóterheit' ezért új adótípust nem kíván bevezetni, a meglévó

adónemek méftékét pedig nem emeli. AZ elóterjesztésben javaslat hangzott el a kommunális adó megszüntetésére'

melyet a Képviselő_testület hosszas tárgyalás után nem támÓgatott, mérlegelve azt' hogy nem ismertek még teljes

mértékben az önkományzatokra vonatkozó új szabályok (például ryökeresen megváltozik a szociális tánogatások
rendszere), esetleges ttibblet kiadások. Abban viszont egyöntetűen egyetéftettek a jelenlévó képviselők. hogy a befolyt
kommunális adó kúlönválaszwa' csak fejlesaésre legyen felhasználható, melyek felhaszrrálásrÍól a helyi médiákon

keresztül tájékoztatjuk a tisztelt adófiZetőket.

- Zá1 ülésen tárgyalta a Testtilet a Bursa Hungarica FelSóoktatáSi osaöndíjpály ázat elbíráLását' A Képvíseló-testtilet

döntéSe éftelmében, minden pályáZatot benyújtó öSSZesen 13 íó _ támogatásban részesül. Azon pályázók részére'

akikrrél a család egy fóre esÓ jövedelme nem éri el az 50 ezer forintot' a tánogatáS néltéke 10 hónapon keresÍül
6000 FVhó, míg, ahol az egy főre eső jcivedelem ezt meghaladja, ott havi 4000 Ft/hó'
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Mint ahogy már aZ elején is említettem, ez a tájékozIató csak azokat a főbb témákat foglalja magában a tárgya]t
napirendekből' amelyekől azt gondolom, hogy mindenképp híÍ értékkel bímak azok számára is, akik nem követik
figyelemmel a Testület munkáját. Telmészetesen ezek emellett Számos döntés szüIetett még a testületi úlésen'
amelyekól az érdeklÓdok a szokásos módon tájékozódhatnak.

S végül, mivel az önkornányzati választások óta nem jelent rneg hírlevél, engedj ék meg, hogy köszönetet mondjak
mindazoknak, akik az október 12-én lezajlott helyhatósági válasáásokon éltek aZ ál]ampolgári jogukkal és
kótelességtikkel. Külön szeretném megköszönni azok bizalmát, akik képviselotársaimat és engem tüntettek ki
megtisZtetó bizalmukkal. A kampány Véget ért! Az előttiink á1ló öt évre kívánom, hogy a megválasztott képviselokkel
közösen Bihamagybajom fejlődését, előbbre jutását tudjuk szolgálni. Az elvégzendó munkához minden támogató
szándékú polgár segítségét örömmel fogadjuk.

Szitó Sándor
po1gármester

Csakúgy, mint az ország többi részén, községünkben is október 12-én került sor az önkotmiínyzati válasÍások
lebonyolítására. A névjegyzékben szerepló 2115 választópolgár 4 ftiggetlen polgármesterjelölt köziil (Szitó Sándor'
Patakiné Darabos Zsuzsanna, Dr. B. Csák István és Németh Gyula) válasáhatott. Közülük SZitó Sándor hivatalban
lévo polgátmester kapta a legtöbb voksot' szám szerint 541-et, az érvényes szavazatok kdzel felét (49,68%-át), így a
község lakossága 200ó és 2010 után újra, eáttal immár öt év idotartamra ismét őt bíáa meg a telepüIés vezetésével. A
rendelkezésre ál1ó három szavazókörben l103-an éltek szavazali jogukkal (ez az országos adatok tiikében aZ

átlagosnál lényegesen magasabb, közel 50%-os részvételi hajJandóságot jelentett), közülÍik 1089-en adtak le érvényes
szavazatot (a maradék 14 voks érvén1telennek bizonyult).

A polgámesterjelajltek megmérettetése mellett sor került a képviselo-testillet tagiainak megválasaására is. A szavazók
21 - 18 fiiggetlen' két JOBBIK által delegált és egy FIDESZ-KDNP-s - jelölt közül válasáhatták ki az általuk
leginkább alkalmasnak tartott 6 személ1t. A válasáás eredményeként Bihamagybajom Község Képviselő_testijletének
tagjaivá egytől egyik fiiggetlen jelölteket válasÍottak, így Patakiné Darabos Zsuzsarurát, aki 549 énr'ényes szavazatot
kapott, továbbá Dul Sándort (354), Dr' B. Csák Istvánt (344), Zagyva Lászlő Zoltánt (332), B. Csák Imre Istvánt (331)

és Dobos SándoÍ (318).

Végül, de nem utolsósorban a névjegyzékben szereplő 144 választópolgár közül 86 adta le voksát a roma nemzetiségi
választáson induló 6 jelölt valamelyikére (egy szavaző maximum hrírom .jelöltre szavazhatott). A 84 érvényes
szavazólap megszámlálása utiin a kivetkező eredmény szúletett: 52 vokssal a községi roma nemzetiségi önkormlínyzat
tagjává választották Mezei Csabát, 51 szavazatlal Budai Elemért és, 48 szavazattal a (nemzetiségi) önkonnányzat
alakuló ülésén később a szervezet elnökévé válasáott Ajtai Zsoltot. Mindannyian a Roma Polgári Tömörülés (RPT)
ielöltjeiként indultak a választásokon.

A választás alatt semmilyen rendkívüli esemény nem töfiént, a szavazatok összeszr{mlálása, az eredmények
kihírdetése rendben, zökkenomentesen zajlott. A magam részéről szeretném a válasáási bizottság minden tagjának
megktiszönni a válasáások gördiilékeny lebonyolítása érdekében végzett áldozatos munkáját, a megválasÍott
tisztviselőknek pedig szívből gratulálok' és sok erőt' jó egészséget kívrínok nekik aZ elkövetkezendő öt év
munkájához!

Nemes-Lajsz Julianna
a Válasáási bizottság e)noke

11
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a KépViselő{eStület által elfogadott rendelet értelmében 20l4-ben
is lehetőség van szociális céI'6túzifa igénylésére.

A támogatás igényléséhez 2014. december 15{ől 20l5. január 10-ig lehet kérelmet benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában azoknak' a rászorulóknak' akik Bihamagybajomban
bejelentett állandó lakóhelyen vagy tartózkodási helyen é1ewitelszerűen élnek' fatüzelésre alkalmas
fűtőberendezéssel rendelkeznek, és a kérelmező esetében az alábbiak közül legalább két feltétel egyidejűleg
fennál1:

a) valamilyen n1ugellátást folyósítanak részére
b) egyedül élő
c) kiskoru gyermeket nevel
d) jövedelemmel nem rendelkezik
e) álláskeresési j áradékban részesül
Í) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül
g) lakásfenntartási támogatásban részesül
h) fogyatékos él a családban
i) emelt összegű családi pótlékban részesül
j) rendszeres szociális segélyben részesül
k) időskoruak járadékában részesül
l) ápolási díjban részesül
m) közgyógyellátásban részesül

A tűzifa támogatás ugyanarra a lakott ingatlarua csak egyjogosultnak állapítható meg.

A kérelem nyomtatvány hozzáférhető, valamint további felvilágosítás kérhető a Polgármesterí Hivatal
Ügyfélszolgálati lrodájában, a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központban' és a Művelődési Hizban' A
kitöltött kérelmek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál nyújthatók be.

A beérkezett kérelmeket a Népjólétí és Ügyrendi Bizottság bírálja el januárban, majd ezt követően még
január hónapban a tűz\fát az Önkormányzat ki is szállítja.

Kérem a Tisztelt Lakosságot' hogy rászorultság esetén a szociális céIil tuzifa támogatási kérelmeket az

igénylés részleteS feltételeinek ismeretében, a megjelölt időszakban legyenek szívesek benyújtani!

Felhívom a figyelmet, hogy arnennyiben a túzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát értékesíti, vagy
azt másnak átadja, köteles a kapott Íúzifa értékét (19.050'-F0' és a kiszállítás költségét megfizetni. A
visszafizetésre kötelezett személy, ha a későbbiekben egyéb önkormányzati támogatást igényel' akkor annak
elbírálásánál ezt a tén}.t figyelembe Vesszük.

Imre-Erdős Szilvia
jegyzó

*,.-*\\E13
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Egyesületünk immár 23 éve látja el településiinkön, cinkéntesen vállalt teendóit. A bűnüldözés, bűnmegelőzés
melyek fő feladataink mellett aktívan Veszünk réSÍ többek köZött rendezvények bixosításával, távoli vendégek
útbaigazításáVal, vagy íorgalomir'átryítással köZségünk életében. Biharnagybajom bűnügyi statisztikái évról évre
javulnak ugyan, de a lakosság jelentős többsége szívesen látja, ha a techrrikai fejlesaések mellett, éjjelenként' a
teleptiléSért tenni akaró, annak éfiékeit védelrrrező Bihamagybajomiakkal talá1kozhat é.jszakánként.

Szeretnél ehhez az egvesülethez tartomi? Btintetlen elóélettel rendelkezel' megbízható vagy és kivennéd a részed

ebbol a nem könnyű felelosségteljes munkából? Hajlandó vagy éj szakánként a település utcáit jámi, vagy csak
támogatásodról biáosítani?

Amennyiben szeretnél egyesületünk aktív, vagy támogató tagja lenni, jelentkezz vezetőségünknél vagy a minden
hónap elso hétfőjén megrendezett taggyűlésünkön!

Üdvöz1ettel:

AZ egyesület vezetőSége: AgÓcs LászIő' B. Csák István, Dr. B. Csák István, Keserti Béla, Varga Lajos.

fetfr:ívős

Vadászati földbér|eti díjak kifizetése

A Biharnagybajomi Dózsa Vadásztársaság tájékoztatja a tisztelt Íiildtulajdonosokat' hogy 20l5, január 1l-én
vasárnap 9-től 12 őráig a Szűcs Sándor Művelődési Házban kerül sor a bérleti díjak kifizetésére.

Kérjük' hogy a tulajdont igazoló okmányokat mindenki hozza magával!
Szilágyi Jenő

a fÖldtulaj donosok kÓZÖs képyis e Iőj e

25 éve, 1989-ben, adták át aZ iskola új épiiletét.
Szeretnénk megkémi azokat a volt diákokat, akik a krizelmiútban
osztálytalálkozót szerveÍek fiiggetlenül attól, hogy mikor
végeztek- hogy fényképes töfténeteikkel színesítsék Hírlevelünket!
Az írásokat és a fényképeket a muvlraz@biharnae]'bajom.hu
e-mail címre várjuk.

TskolaátadáS

í6k{,{!;
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oly sokat tanrrlunk, és mégis oly keveset tudunk. Keveset tudunk például a falunk mitltjáról' a múltban élt

népszokásokr'ól' A karácsorryi-szi]Veszteli ünnepkörhoz pedig sok népszokás kapcsoJódik' Ezeket szeretném

megoSztani az olvasókkal.

,'Szenteste (december 24') délután mákos és diós kalácsot siitöttek. AZ úrvacsoráná] elénekelték AZ Istennek szent

angyala kezdetű egyházi éneket, majd elimádkoaák a Miatyánkot és a Hiszekegyet. A vacsora általábalr töitött

káposáa és koibász volt. Fontos mozzanat volt, hogy egy almát annyi felé vág1ak, ahányan voltak, hogy egytbnnán
jusson mindenkilek. Ezt azért tették' hogy egészségesek legyenek. Úgy tar'tották, '.Ajlnát kelI enni. hogy egészségesek

legyünk, Éva anyánk is almát evett, ő is egészséges volt, ezéfi szaporodtunk el". Almát az állatoknak is adtak, hogy

azok is egészségesek legyenek.

Általánosan él a karácsonyesti nrorzsa hiedelme. A karácsonyi moIZSát ossze kellett gyűjteni, nem lehetett kidobni,

mert akkor nem termett buza. Ezért összeszedték és egy csuporba tették. Általánosan ismen hiedelerrr szerint a

karácsonyi morzsát a tyúkoknak adták, hogy többet tojjanak.

A karácsonyi étkezéshez t-űzódött a következó hiedelem: a karácsonyi ebédtoJ megmaradt kenyeret eltették' mefi ha a

kutyának adták, nem veszett meg. Karácsonyestén is ismert az a hiedelem, hogy annyi ennivalót kellett adni a
tyúkoknak, amennyit csak megesznek. Ezen a napon kellelt megseprűzni Óket, hogy többet tojjanak.

Az állatokkal kapcsolatos az a hiedelem, hogy kalácsonyeste a gazdának ki ke]lett rnenni ajószágokat megsimogatni,

hogy egészségesek legyenek.

Férjjósló szokás volt, hogyha karácsonyeste ellett a tehén, figyelték, hog'y üszót vagy bikát ellett-e, mert ha bikát,

kaptak legényt, vagyis akkor férjhez mentek.

A karácsony-fa állítás késón, a század derekán terjedt el. Úgy díszítették fel' hogy a gyerekek ne lássák. Az apa ment

ki, kopogtatott az ajtón, a gyerekek kímentek' akkor' látták meg a feldíszített fát' amelyen ezután g)_újtották meg a

gyerryát' 
''JéZus 

hozta'' _ mondták'

Karácsonyeste a gyerekek kántálni mentek' A nagyobbacska gyerekek, suhancok a tanítóhoz, paphoz irrentek.

A gyermekek kántálása úgy töftént, hos/ megkopogtatták az ablakot. megkérdeaék: Szabad-e énekelni. A háziak

válaszára _ Lehet _ kezdték el az énekelést. Az Istennek szent angyala és a Krisaus urunknak c. egyházi éneket

énekelték. Pénzt' diót, kalácsot kaptak, amit a íelnőttek a pitvalajtóba vittek ki és ott adták át. A gyerekek köZött

leányok is akadtak. Voltak, ahol behivták a kántálókat. Máshol elszaladtak' hogy ne tudj rík meg, kik voltak. Legények

nem nagyon.já1ak kántálni'

A felnőttek is mentek olykor énekelni. oket behíVták a pitvarba, kaláccsal' bonal kínálták' A tiszteletes ablaka elótt

rnegálltak, éneke]tek. Már várták a kántálókat. pogácsáVal, pálinkával kínálták oket. EZ a kántálás éjlé]ig tartott.

Katácsony elótt egy héttel kezdtek j arni a betlehemezók. Ez szentestéig taltott. Egy-egy este öt-hat helyre jutottak el.

A betlehemesek felnóttek voltak, akik maguk öltöZtek fel. Áltaiában kis összeszokott csapat.jár1. Egyik váItozatban

négy angyal vitte az üvegezett ládát, amelyben feküldt a kis JéZuS. Heródes, juhász' öregjuháSZ Volt a szereplóje ennek

a típusnak. Megérkezéstikkor bejelentkeztek. Heródes kirántotta a kardját, úgy kérdeae: Be szabad ejonni a kis Jézust

éltetni? Lehet válaszra bement Heródes' a négy angyal, a két juhász. Az öreg kint maradt. Bent a szobában középre

tették a betlehemet' a juhászok táncoltak. az angyalok énekeltek: Jászolban fekszik. barmok közt nyugszik. A
betlehemezőket megkínálták: pohár bon, egy-két falatot ettek. PénZt is kaptak, őt koronát adtak nekik. olykor
megtréfálták a háztakat. Szabadkéményes pitvarban' ahoI ÍiistÓlésre volt felakasáva a kolbász, a juhászok kampóval

szedték le a kolbászt, meglopva a háziakat...
Karácsony elsó napján (december 25.) íinnepet köszöntöttek' DélelÓtt a szomszédokhoz, rokonokhoz mentek.

Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldogságot kívántak. A köszöntóket kaláccsal, borral. pálinkával kínálták.''

Részletek a Bihamagyba.jom töfiénete és néprajza című monográfiából
Fejesné Agócs Renáta

.r- , \.1
{;-: L., I



X. éufoQan, 2. szán 15

2014 12 t2.

SAJIÓKÖZLEMÉNY

SÁRRÉTUDVARI És rÉnsÉcr
IVÓVÍZMINOSÉG-JAYÍTÓ BERUHÁZÁSA
I(EOP.1.3.0/09-11-2013-0018

20l4'l2.10-én kezdődött meg a Sárrétudvari, Biharnagybajom és Szerep
településeket érintő ivóvízminőség-javító beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása' lz átadő ünnepségre
20l1.l2.18-án kerül sor. A beruházás keretében a Sárrétudvari településen lévő vízmít telep átépítése és
felújítása' valamint az érintett települések ivőviz hálőzatának korszerűsítése valósult rneg a legproblémásabb
vezetékszakaszok cseréjével és mosató csomópontok kialakításával.

A Nemzeti Fejlesáési Ügynökség az Új Széchenyi Terv Kömyezet és Energia operatív Programkeretén belül
felhívást tett.közzé, melyre a Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminoség-javító Társulás pályfuatot nyújtott be. A Nemzeti
FejJesztési Ugynökség 2013' rrrájus 6_án a KEOP-I.3.0/09-1 1-2013-00l8 azonosítószámú projektet támogatásban
részesítette. A program nettó összkciltsége 204 51] 000 Ft' a támogatás mértéke 90%, mely nettó 184 059 900 Ft
összegű vissza nem téIítendó támogatáSt je]ent.
A Támogatási Szerzódést a társulás 2O13.06J3-án íÍla alá a Nerlzeti FejlesÍési Ügynökség, mint támogató
képviseletében eljáró Nemzeti Kömyezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-vel, mint Közreműködó
SzeÍvezettel. A Támogatási Szerződés szeÍint a ',Sánétudvari és térsége Ivóvízminőség-javító beruhlízása'' című
projekt megvalósulásának határideje 2015. április 30.
A megv ósult programról
A lakosság ivővízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyíke, amely nélktilöáetetlen emberi
szúkségletet és tarsadalmi-kizegészségügyi igényt elégít ki, így a beruházás legíóbb haszonélvezője éppen a lakosság.
A három településen jelentősen jalrrlt az iyővíz rninosége a víztiszÍítási technológián' és a hálózaton is végrehajtott
tejlesaések eredrnényeképpen. A kivitelezés során cél volt- az ivóvíz technolÓgia fejlesaése révén- a hatrírénék alatti
aIZén tartalom mellett szolgáltatni az ivÓvizet.
A vízellátást a Srírrétudvari vízműből biztosítja a Hajdú_Bihari Önkormányzatok Yizmű Zrt. SríITétudvaÍi,
Bihamagybajom és Szerep telepiilések foryasztói számára 5 db kúttal. Bihamagybajom és Szerep települések
táu/ezetéken csatlakoznak a térségi vízműhöz. A kutak vizei a térszíni gazÍa|anító, elókezelo medencébe kerülnek,
ahonnan 2-2 db vas- mangán, aIZén éS ammóniummentesíto szűron és 1-1 db ak1ívszén szíirÓn át kerül a víz a szíirtyíz
tiíroló medencébe. A tárolóból hálózati szivattyúk nyomják a vizet mikroszűrokön keresaúl a települések vízelosztó
hálőzatába. A beruházás során komplex ivővízkezelő technológia kialakítása _ udvartéri vezetékek bóvítésével,
vízelosáó há]ózal rekonstrukcióval _ valósult meg. A fejlesáést követoen a vízmű telep kapacitása 730 m3/nap. A
projekt elsódleges célja vo]t az érintett lakosság egészséges ivóvízzel való ellátrísának biztosítlása. A beavatkozás célja
olyan vízkezelésí technológia megvalósítása, illetve telepítése volt, amely az eloszÍó hálőzatban is garantálja a kezelt
ivóvíz elóírt minőségét.
Kivitelezés
A Társulás az ivóvízminőség-javító program tervezői és generálkivitelezoi feladatainak elvégzésére közbeszerzési
eljárlís keretében válasÍotta ki a kivitelezót. Az eljárás nyeftese a,,Sárrétudvari 2013'' konzorcium, melyet az Aqua-
Genetal Kft. és a Hidrofilt Kft. alakított meg. A vállalkozási szerződés aláírásétra 2013 ' november 15-én került sor. A
szerződéses összeg nettó 176 900 000.-Ft, mely 5 000 000.-Ft tafialékkeretet taftalmazott. A szerződés alrírását
követő munkateúlet átadás _ átvételi eljfuással a projekt a kivitelezés féz|sához érkezett. A megvalósítás az
üternezésnek rnegfe1elően történt, éS határidőre 2014. június 13-án a próbaüzem is megkezdőddtt. A próbaüzemet
lezáró műszaki átadás- átvételi eljárás 2014. december 10_én kezdődött' és 20l4' december 18-rín zrírul. A projekt
megvalósítása alatt a kivitelező műszak megoldásainak, és iltemezésének köszönhetően a hrírom telepiilésen
folyamatos yolt az iyővíz szolgáltatás. A megvalósítás során a Víznű illetékes szakemberet a zavarlalan szolgáltatás
érdekében folyamatos szakmai támogatást biaosítottak a beruházó clnkormányzatok és a kivitelezcik számára'.
Az építés során szükségessé vált a meglévő klórgáz adagoló_ rendszer és épiilet korszenisítése. A felmerült hiányosság
elhrírítása csak kiegészítő építési beruhtLás keretében volt megvalósítható. A Közbeszerzési Ertesítőben 2014. 10.31-
én jelent meg az eljárást megindÍtó ajánlati felhívás. Ajánlattételi határidő: 20l4'11.l9-e volt. Határídóre a

''Sánétudvari 2014.'' Konzorcium adta be ajánlatát. A hiánypótlásra, valamint a felvilágosítás nyújtására vonatkozó
íelszólítást ajánlattevÓnek 20l4. december 8_ig kellett teljesítenie. Az eljárás nyertesével történó szerződéskötést
követően a munkálatok e|végzésére 30 nap áll a kivitelezó rendelkezésére. A bekerülési költség 4 750 000.- íorint, a
korszerűsítés finanszírozása a projekt tartalékkefete telhére történik.
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Megszépültek gyemekintézményeink, helyesbítek energiatakarékosabbak lettek.

Sikeres pályázatot nyúitott be településiink az alábbi címmel:

,,A biharnagybajomi gyermekek oktatását és euátást biztosító ktizépületeinek
épiiletenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva'' (KEoP-5.5.0/B/12-2013-0043)

A projekt célja: A Szűcs Sándor Általános lskola, a Bacsó Béla útj Ó-voda. a Bölcsöde és a Konyha épületenergetikai

korszerűsítése. A műszaki tafialom nagyvonalakban a következo: Átratános lskola (Bacso B' u' 2-4')' homlokzati
hőszigetelés, nyílászáró csere, lábazat l-rőszigetelés, tetó és padlásfödém hoszigetelés, biomassza kazán, íényforás
csere, napelenr. Konyha (Bacsó B. u. 2-1.): homlokzati hószigetelés' nyílászárő csere a konyha részerr, lábazat
hőszigetelés' lapostetó és padlástödém hőszigeteJés, íaelgázosító kazán, fényíorrás csere, napeiem BöIcsőde (Kossuth

u' 28')' hom\okzati hőszigetelés' nyílászáró csere, ]ábazat hőszigetelés, lapostető és padlástödém hószigetelés,
faelgázosító kazán' fényforrás csere, napelem, ovoda (Bctcsó B' u. 18.): homlokzati hószigetelés. néhány nyílászáró
csere : fóbejárat és hátsó konyha ajtó' tomaterem sávablak. lábazat hószigetelés, padláslodém hószigetelés,
faelgázosító kazán' fényforrás csere' napelem. Közel240 mil1ó forint, melynek a gyermekeink a haszonélvezői.

A felsorolásból látbató. hogy valamennyi intézményben hasonló munkák zaj lottak. A kiviteIeZés csak szeptemberben

kezdődhetett el. AZ örömbe mindig akad eg.r' kis üröm is. Számos probléma adódott, melyeket sikeresen
megoldottunk. Az elsó' második és harmadik osáályos iskolások a Művelodési héuban, az Agorában és a Rákóczi út

19. szám alatt vendégeskedtek. A nagybajomi ovisok a kisbajomi oviba jártak. A konyha sem tudott íolyamatosan
működni egy rövid időre kiköltöaek a kisbajomi óvoda korryhájába. Mostanra minden visszatéfi a rendes

kerékvágiísba. ltt-ott még kisebb javítások vannak hátra, melyekrrek egy része csak tavasszal fog megvalósulni.
Köszönet a pályázat benyújtóinak, 1ebonyolítóinak és a kivite]ezőknek, és mindazoknak' akik tiirelernrlel elviseiték'

Minden kérryelmetlenségért kiírpÓtol berurünket, lrogy új, meleg ruhába és karácsonyi díszbe öltöZött épúletek várjiík a
bajomi apróságokat.

Nemes-Lajsz Julianna

Bajomi Hírlevél, X. évfolyam,2. szám' 2014' december
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