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Immár 6. alkalommal rendezzük meg a falu napját, pontosabban Biharnagybajom 

napját, 2016. július 9-én a művelődési ház mögötti sportpályán, melyen egész napos 

programmal várjuk az érdeklődőket, ez alkalommal a szomszéd 

település, Füzesgyarmat a vendégünk. Gyarmat kézművesei, amatőr 

művészei is részesei lesznek az eseménynek. A két település számos 

ponton kötődik egymáshoz. A jó szomszédi viszonyon kívül összeköt 

bennünket az ország legrosszabb útja, amely mindkét irányba 

egyformán ráz.  

 

Erre az alkalomra érkeznek először a lengyel Krasnik falu vezetői is. Mint tudjuk, lengyel-magyar két jó 

barát…. A két nép közötti meglévő kapcsolatok elmélyítéséhez, remélhetőleg Krasnikkal együtt a magunk 

szerény módján mi is szeretnénk hozzájárulni.  Kraśnik község a Lublini  Vajdaságban fekszik. Lakossága 

7,5 ezer fő. Gazdaságának alapja a mezőgazdaság. A múlt század 60-as évei óta a vidék híres 

a tégla és más magas minőségű építőanyagok gyártásáról, melyek Lengyelország más 

régióiban is piacra találtak. A község hangsúlyt fektet a helyi és regionális identitás építésére 

és ápolására. A közös történelem számukra és számunkra is nagyon fontos és ezzel a 

kapcsolattal erősíteni kívánjuk a kötelékeket.  

 

A kézművesség kerül a központba: számos népművészt, kézművest várunk, többféle kézműves technika 

kipróbálható. Ezzel tisztelgünk az alkotó ember előtt. Bajom neve és a gyékényfeldolgozás évszázadokon át 

összefonódott. Minden tárgyban ott a praktikum és a szépség.  

Nem maradhat el a népzene és a néptánc sem. A napot színesíti főző- és pálinkaverseny, mert fontos a jó 

evés és jó ivás. Bajom Hősét is megválasztjuk, számos érdekes, humoros feladatot szánunk a gyermekeknek 

és felnőtteknek is. Aki megnyeri, és aki nem, annak is a Honeybeast húzza el a nótáját. 

A csapat magyar, aranylemezes együttes, mely a szegedi Honey Bee zenekar 

utódjaként alakult meg 2011-ben. Alapvetően az elektronikus pop-rock műfaj 

képviselői, de sokoldalú produkcióikban jazz és alternatív stíluselemeket is 

felfedezhetünk. Mindenki ismeri „A legnagyobb hős” című slágerüket, melyet a 

Magyar Televízió nagy sikerű, „A dal” című műsorának keretei között 

közönségszavazással a legjobb 8 produkció közé választották. 

A nap részletes programját a következő oldalon találhatják. 

 

Önöknek csak a jókedvet és a barátaikat kell magukkal hozni!  

Kérem, az illetékeseket, gondoskodjanak a jó időről! 

Töltsünk el együtt egy kellemes napot! 

 

Nemes-Lajsz Julianna 

 

 

 

Bajomi Hírlevél 
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Biharnagybajom Község Önkormányzata elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen 

élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok 

megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a közbiztonság, a kultúra és a hagyományok ápolása, a 

lakosság művelődése, szórakozása, sportolása érdekében. 

Támogatva a civil szervezetek tevékenységét, a Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás 

átadásáról és átvételéről szóló 4/2016.(IV.5.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján pályázatot hirdetett a 

településen működő önszerveződő közösségek 2016. évi támogatására. A pályázati felhívásra érkezett nyolc 

pályázat, - céljaik megvalósítása érdekében- mindegyike támogatásban részesült, összesen 3.875.000.,- Ft 

összegben. 

A döntéshozó a  

• Nyugdíjas Klub részére 150.000,- Ft pénzbeli, valamint 50.000,- Ft természetbeni támogatást, 

•  Biharnagybajomi Gazdakör részére 70.000,- Ft pénzbeli támogatást, 

•  Biharnagybajomért Egyesület részére 655.000,- Ft pénzbeli támogatást, (Mazsorett Együttes részére 

505.000,- Ft-ot, a Biharnagybajomért Egyesület részére 150.000,- Ft-ot)  

• Biharnagybajom Népdalkórusának Egyesülete részére 100.000,- Ft pénzbeli valamint 100.000,- Ft 

természetbeni támogatást,  

• Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány részére 200.000,- Ft pénzbeli támogatást,  

• Biharnagybajomi Sportegyesület részére 1.500.000,- Ft pénzbeli támogatást (Labdarúgó Szakosztály 

részére 1.000.000,- Ft-ot, a Súlyemelő Szakosztály részére 500.000,- Ft-ot),  

• Biharnagybajomi Polgárőrség részére 500.000,- Ft pénzbeli támogatást,  

• Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 550.000,- Ft pénzbeli támogatást állapított meg. 

 

Megváltozott a szünidei gyermekétkeztetést igényelhető 

gyermekek köre. A 2016. évben a szünidei 

gyermekétkeztetésre a hátrányos helyzetű gyermek és a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

halmozottan hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel 

rendelkező, 5 hónapos – 18 év közötti életkorú gyermek 

jogosult. A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben 

részesülő gyermekek csak akkor vehetik igénybe a 

szünidei étkezést, ha a bölcsőde és az óvoda zárva tart.  

2016-ban az óvoda és a bölcsőde augusztus 1. és 15. 

között lesz zárva, így a bölcsődés és óvodás gyermekek 

csak ezen időszakban vehetnek részt a szünidei 

gyermekétkeztetésben. 

 A szünidei étkezés továbbra is a megszokott helyen, az 

önkormányzat konyháján lesz - 2016. június 16-tól 

(csütörtök) augusztus 16-ig (kedd) -  biztosítva.  

Az ebéd kiosztása 12.00 – 13.00 óra között történik, mely 

igény esetén elvihető, amennyiben biztosítják az 

elviteléhez szükséges, megfelelő ételhordót. 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a már 

ismertetett rászorultsági feltételek fennállása estén 

még van lehetőség csatlakozni a szünidei étkezéshez, 

melyhez a formanyomtatvány (nyilatkozat) a 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán szerezhető 

be. Kérdés esetén pedig keressék bizalommal Agócs 

Miklósné, igazgatási csoportvezetőt.  
 

„Ha meg akarjuk érteni az ember lényegét, mindenekelőtt 

a múltjával kell tisztában lennünk.” (Bereczkei Tamás) 

A Képviselő-testület több ülésén is tárgyalt olyan 

emlékhelyek, emlékművek állításáról, amelyek még nem 

találhatók meg a településünkön, de mindenképp 

szükségesek ahhoz, hogy méltóképp megemlékezhessünk 

elődeinkről, akik több esetben is vérüket, életüket 

áldozták Bajomért vagy más vidéken bajomiként védték 

a hont. 

A kerek évfordulóra tekintettel a Képviselő-testület 

köztéri műalkotás készíttetését határozta el, 1956 

eseményeinek méltó emlékezetéül. Nemes Sándor bajomi 

születésű fafaragó kezdeményezésére pedig az 1566. évi 

Szigetvár védelmében elesett Bajoni János (a névadó 

Bajoniak utolsó férfi tagja) és 100 bajomi vitéz emlékére 

kívánunk szobrot állítani. Továbbá kötelességünknek 

érezzük emlékhelyek kialakítását a Bajomi 13 és a 

Kommunizmus áldozatainak emlékére. A Róluk való 

beszéd nagyon sokáig tabu volt falunkban, már nem az, 

ideje hát méltóképp emlékeznünk.  

Továbbá Önkormányzatunk szeretne a XX. századi 

biharnagybajomi események hiteles feldolgozásáról egy 

kiadványt megjelentetni azért, hogy a fiatalabb 

generációk is megismerhessék többek közt a bajomi 13, a 

bajomi 56-os szobordöntés, a bajomi zsidóság és sok más 

fontos esemény történéseit.  
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Biharnagybajomban 33 db közkifolyó található, 

amelyekből 31 db jelenleg is működőképes, ebből 

rendszeres használatban 19 db van. A településen 

felmérésünk szerint 61 ingatlan nem rendelkezik 

ivóvizes bekötéssel, ahol kimutatásunk alapján 

összesen 293 lakos él. A víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény és a végrehajtásáról 

szóló rendelet szerint Önkormányzatunknak 

kötelezően biztosítania kell a háztartási célú 

ivóvizet.  

 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött 

üzemeltetői szerződés alapján a településen található 

közkifolyók után évente jelentős összegű díjat fizet 

az Önkormányzat. Az önkormányzat terheinek 

csökkentése érdekében a Képviselő-testület 2016. 

május 31-i ülésén rendeletet alkotott a közkifolyós 

vízhasználatról, a vízhasználat megfizetéséről. 

( 12/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendelet) 

 

A rendelet értelmében a közkifolyókon szolgáltatott 

ivóvizet – háztartási célú vízhasználatra – a 

közműves ivóvízellátásba be nem kötött, vagy 

ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlan 

lakói vehetik rendszeresen igénybe. Ezen 

szolgáltatásért azonban 2016. július 1. napjától a 

közkifolyót használó ingatlanok lakóinak vízdíjat 

kell fizetniük. 

 

A közkifolyó használati vízdíj ingatlanonkénti 

számításának módja az alábbi: 

 

Az ingatlanon lakóhellyel rendelkezők,  

(vagy az ingatlanban ténylegesen élők száma,) 

x (szorozva) 30 liter/nap, 

 x (szorozva) egységár + Áfa. 

 

A vízdíj egységára megegyezik az ivóvíz lakossági 

fogyasztók számára számlázott mindenkori 

fogyasztási egységárral. 

 

A közkifolyót használó lakos köteles nyilatkozni a 

közkifolyó használatáról, a Bajomi Hírlevél 

mellékleteként csatolt nyomtatványon. 

Kérjük Önöket, hogy akik a közkifolyót 

rendszeresen használják, a nyilatkozatot legkésőbb 

2016. június 30-án (csütörtökön) 16.00 óráig adják 

le a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán! 

 

2016. február 29. napján megszűnt Szekrényesi 

Sándor (4171 Sárrétudvari, Kossuth út 141.) egyéni 

vállalkozóval a szennyvízszippantás elvégzésére 

kötött közszolgáltatási szerződésünk. 

 

Az Önkormányzat által kiírt felhívásra nem érkezett 

pályázat, ezért a Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Püspökladányi 

Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-t (4150 

Püspökladány, Kossuth u. 26.) jelölte ki közérdekű 

szolgáltatóvá. 

 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

szennyvízszippantási igényeiket 

a kijelölt szolgáltatóhoz jelezzék az alábbi 

telefonszámon: 

54/451-066 
 

A kijelölt közérdekű Szolgáltató a szolgáltatást 

munkanapokon 7,00 órától 16,00 óráig teljesíti. A 

teljesítés az igénybejelentést követő 2 munkanapon 

belül történik. 

 

Az ivóvízminőség-javító program megvalósítása óta 

elég gyakran előfordult, főleg hétvégenként, hogy 

hiába nyitjuk a csapot, abból nem jött víz. Ez bizony 

idegesítő, éppen ezért érthető is a lakosság 

felháborodása. Amikor az üzemeltetőt kérdeztük, azt 

a tájékoztatást kaptuk, hogy a sárrétudvari vízkezelő 

technológia automatizálásának nem megfelelő 

működéséből adódódik a hiba, amely garanciális 

hiba, és nem nekik kell megoldani.  

 

A türelem nem csak a lakosság részéről, hanem most 

már önkormányzatunk részéről is elfogyott. Írásban 

kértük a szolgáltató vezérigazgatóját, hogy a 

rendszeresen visszatérő probléma megoldásában 

működjön közre. Kezdeményezésünkre rendkívüli 

garanciális bejárás fog megtörténni, annak 

érdekében, hogy beazonosítsuk a problémát, illetve a 

haladéktalan kijavításáért a felelőst. Addig is 

bízzunk az automatika hibátlan működésében. 

Legyünk még egy kis türelemmel…! 

 

 

Imre-Erdős Szilvia 

Szitó Sándor 
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Találkozások 2., avagy miért lettem úttörővezető? 

A Hírlevél előző számában megjelent Ábrahám János nyugdíjas tanár úr visszaemlékezésének folytatása. 

 1955-ben „Népgazdasági érdekből” feleségemmel együtt Földesről Biharnagybajomba helyeztek tanítani.  

Mivel 1954-ben Csillebércen elvégeztem az úttörővezető tanfolyamot, itt mindjárt ki is neveztek 

csapatvezetőnek.  

Ahogy rendesen, szeptemberben megkezdődött a tanév. Nem sokkal ezután egy orosz nyelven, cirill 

betűkkel írott levelet hozott a postás, mert nem tudta kinek kézbesítse.   A feleségem beszélt oroszul, így őt 

kérte meg, hogy segítsen a címzett kiderítésében.  

A levél a biharnagybajomi úttörőknek szólt! 

„Kedves magyar úttörők! 

Angelina Szirjajevoj vagyok. Segítsetek nekem, szeretném megtalálni az apukámat! Neve Hajdú Dezső. 

Biharnagybajomban az Erzsébet körúton lakott. Pionírvezetőnk azt javasolta, nektek írjak, mert anyukám 

több levelére nem kapott választ. Egy fényképet is küldök magamról! Csak NEKI adjátok át! Anyukám már 

több levelet nem is akar írni…” 

Lakásunkat éppen akkor festették Dr. Darabos Pál egykori szalárdi szolgabíró, (későbbi fogalomrendszerben 

tanácselnök, az akkori rendszer jóvoltából méltósággal viselt szobafestő- és mázoló) és a segédje Mária. A 

levél és a kép az asztalon maradt… Mária kézbe vette a képet és kérdezte, hogy hogy került Dezső 

kislányának a fényképe hozzánk?  Így derült ki számunkra, hogy Mária és a levélben szereplő Hajdú Dezső 

egy testvér. Elmondtuk neki a levél tartalmát. Úgy meghatódott, hogy egyből elkezdte mesélni Dezső 

történetét: 

„Dezső a háború után vissza akart menni a Szovjetunióba. Szerette az orosz hölgyet és a kislányát is. A 

család és a hatóság sem engedélyezte neki a kiutazást. „Nem volt elég a fogságból?” - hangzott mindig. Az 

orosz asszonyka írogatott neki. Dezső nős, Debrecenben lakik, két lányuk van.” 

Mária kérte a fényképet és a levelet, hogy ő majd eljuttatja a testvérének. Darabos Pali bácsi ezt hallva azt 

javasolta, hogy inkább hívja ide őt Mária, de ne tegyen említést a levélről. Egy hét múlva meg is érkezett 

Mária a testvérével. A feleségem megkérdezte tőle, hogy tud-e oroszul? A válasz igen volt, de segítséggel 

értette meg a levél tartalmát. Annyira meghatódott, hogy elkezdett könnyezni. Amikor a fényképet is 

odaadtuk neki, az arcához szorította, csókolgatta, simogatta, becézgette, s hullottak a könnyei. Mi is 

meghatódtunk. 

Megígérte, hogy fog a kislánynak írni. Mi is küldtünk egy válaszlevelet Angelinának, megnyugtattuk, hogy 

megtaláltuk az édesapját, és fog majd levelet kapni tőle! 

Kapcsolatuk ezután újra feléledt, Angelina többször is felkereste édesapját, és a Darabos családot is. Mi is 

találkoztunk vele. Felkértem, hogy egy úttörő avatáson ő kösse fel a gyermekek nyakkendőjét! Ő örömmel 

vállalta. Az akkori úttörők biztosan emlékeznek rá. 

Örökségünk 
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 Angelina érettségije után eljött Biharnagybajomba, és örömmel közölte, hogy felvették az egyetemre 

matematika szakra. Matematikus lett. Eljött Magyarországra édesapja temetésére is. Két fia született.  Előbb 

elvesztette férjét, majd autóbalesetben nagyobbik, családos fiát, aki szintén matematikus lett. Kisebbik fia 

vegyész, már 37 éves. A tragédiák után annyira megtört lelkileg, hogy nem volt képes levelezni a magyar 

rokonokkal. 

 

Ez a szívet szorító találkozás serkentette az én úttörővezetői munkámat gyermektől- gyermekig, lélektől-

lélekig. Örültem, hogy egy gyermeknek visszaadtuk az édesapját, ha még 2000 km távolságról is. És ez csak 

az úttörőmozgalom keretein belül volt akkor lehetséges. 

Akkor határoztam el, hogy színdarabokat rendezünk, kirándulni megyünk, táborozást szervezünk, közös 

játékokat, hogy a gyerekekkel közelebbi kapcsolatba kerüljek, kerüljünk. 

16 állótábort és 4 vándortábort vezettem, vagy vettem benne részt a későbbi évek során. 

Sok, élményekben gazdag tábor, kedves, humoros tábori történetek vannak az emlékeimben, s az akkori 

táborozókéban is bizonyára. Megismerkedhettünk más oldalról is egymással, s hazánk más tájaival. 

Budapest, Szarvas, Szilvásvárad, Eger, Szombathely, Pécs, Veszprém, a Dunántúl más vidékei… és még 

sorolhatnám. 

 Mindez nem jöhetett volna létre a kollegáim 

önzetlen támogatása nélkül, akik nagy segítséget 

nyújtottak, a szervezéstől, a főzésig, éjjeli őrségig. 

Volt, amikor édesapám és öcsém is besegítettek. 

Gyermekeim, Mariann és Jancsi is többnyire velünk 

élvezhették a tábor izgalmait. 

Köszönetet mondok néhai feleségemnek, 

Nyemcsok Annának, néhai Schwarz Klárinak, 

Hajdú Margitkának, Gidai Julikának, Nemes 

Istvánnak, néhai Forrai Zolinak, Dr. Darabos Pálné 

Bagdány Zsuzsika néninek, és Sólyom Irmuskának, 

Czomba Györgynek, Forrai Jánosnénak, Láposi 

Zoltánnak és feleségének, B. Csák Angélának, 

Sárkány Icának,, Nemes Icukának, Asztalos 

Magdinak, Gyügyei Katinak, Láposi Misinek, 

Telegdi Mártinak, nem utolsó sorban Lengyel 

Anikónak, akik munkája nélkül nem lehetett volna 

sikeres a táborozások sora, és  egész úttörő 

munkásságom ihlet adójának: Angelina 

Szirjajevojnak! (Aki úgy a 70. évében járhat.) 

 

 Ábrahám János 

nyugdíjas tanár 

 Debrecen  

                        Angelina Szirjajevoj 
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Június 15-én a 2015 / 2016-os tanév utolsó tanítási napján a nyolcadikosaink 

körbejárták az iskolánk tantermeit, elbúcsúztak a diáktársaiktól, a tantermektől. Amíg a gyerekek eljutottak 

hozzám, az igazgatói irodába, próbáltam felidézni, mi minden történt ebben a tanévben iskolánkban. Nem 

jutottam a végére…, aztán hozzáfogtam, hogy írásban is összeszedjem e cikkbe az eseményeket. Nagy 

segítségemre volt, hogy Vargáné Bagdi Márta alsós és Fejesné Agócs Renáta felsős-humán munkaközösség-

vezető már elkészítette a beszámolóját a munkaközösségek éves munkájáról, így ezek szolgáltak sorvezetőül 

az események felidézésében. 

 

Év végi eredményeink 
Jelenleg 268 tanulónk van. 

A tanév végi eredmények alapján 21 tanulónk kitűnő, 

igaz ez kevesebb, mint a tavalyi de az iskolai átlag 3,97. 

Az alsós osztályok közül a 2.a osztály kivételével 

mindegyik átlaga 4 egész fölött van, az élen a 3.b áll 

4,41-es átlaggal, míg a felső tagozaton egy osztály van 4-

es átlag fölött, a 6.a osztály, akik a tavalyi eredményükön 

is javítani tudtak, az osztály átlaga 4,28 század.  

Az alsós évfolyamok picivel 4 egész fölött teljesítettek 

4,13, míg a felsős osztályok átlaga 3,81, amely majdnem 

két tizedes javulást jelent a tavalyi eredményhez képest . 

A tanulóink 48 százaléka példás magatartású, 34 

százaléka példás szorgalmú.  

A tanév folyamán  

104 szaktanári dicséretet 

193 osztályfőnöki dicséretet és  

404 igazgatói dicséretet osztottunk ki.  

A tanév végén 6 tanulónk kap nevelőtestületi dicséretet. 

Úgy gondolom, nincs szégyenkezni valónk a környező 

település iskoláival szemben. 

 

Jutalomeső 
 

Szűcs Sándor 

Emlékplakett 

A ballagási és évzáró 

ünnepségünkön „ Az 

iskola kiváló 

tanulója” plakettet 

kapta: Hajdu Noémi 

8.a és Kiss Dorina Jázmin 8.b osztályos tanulónk. 

Nyugdíjba vonulása alkalmából Szűcs Sándor 

emlékplakettet kapott: Hodosi Andrásné, Szilágyi 

Csabáné, Földi Józsefné és Szűcs Gábor Mihályné. 
Nyugdíjba vonulása alkalmából Balog Zoltán miniszter 

úr által adományozott „Pedagógus Szolgálati 

Emlékérmet” vehetett át: Forrai Jánosné, Hodosi 

Andrásné, Láposi Márton Zoltánné és Zagyva 

Lászlóné kolléganőnk. Gratulálok! A diákjainknak sok 

sikert, a nyugdíjas kollégáimnak pedig egészségben 

töltött hosszú nyugdíjas éveket kívánok! 

Gyöngyvirág és Gyémántkristály díjak 
Példamutató magatartásáért, 

szorgalmáért, és kitűnő vagy jeles 

tanulmányi eredményéért, valamint 

kiemelkedő sport- vagy közösségi 

munkájáért és legalább 3 igazgatói 

dicséretért 30 tanulónk kapott 

Gyémántkristály díjat. 

 

Példamutató magatartásáért, 

szorgalmáért, és jó tanulmányi 

eredményéért, valamint kiemelkedő 

sport vagy közösségi munkájáért és 

legalább 3 igazgatói dicséretért 23 

tanuló kapott Gyöngyvirág-díjat. 

 

 

Biharnagybajom Község Önkormányzatának  

Kitüntető díja 

Szitó Sándor Polgármester úr a Biharnagybajom Község 

Önkormányzatának Kitüntető díját adományozta iskolánk 

6 végzős diákjának: Bárczi Izabellának, Éles Ágnesnek, 

Hajdu Noéminak, Karalyos Barbarának, Kiss Dorina 

Jázminnak és Szabó Lajosnak.  

 
Jutalom kirándulások 

Az Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány 39 kitűnő 

és jeles tanulmányi eredményű diákunknak szervez 

jutalom kirándulást a Debreceni Kerekerdő 

Élményparkba. 

 

Tíz arra érdemes nyolcadikosunk Erzsébet-táboros 

jutalomtáborba utazik Fonyódligetre. 

 

Gratulálok! 

Vigh Tiborné intézményvezető 

A Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI hírei 
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 /Kölcsey Ferenc/ 

A május és a június is különleges hónap egy iskola 

életében, hiszen ekkor szinte minden héten ünneplünk 

valakit. Május első vasárnapján az édesanyákat, május 

utolsó vasárnapján a gyerekeket, június első vasárnapján 

a pedagógusokat, június harmadik vasárnapján az 

apukákat. Közben elbúcsúztatjuk a nyolcadikosainkat és 

a tanévet, köszöntjük a nyári szünidőt. Június 4-én pedig 

megemlékezünk azokról a milliókról, akik egy 

tollvonással kerültek Magyarország határain kívül. 

Emlékezünk rájuk, és eszünkbe kell, hogy jusson, milyen 

sokat jelent a közösség ereje, az összetartozás érzése. 

Ennek apropóján, Kölcsey Ferenc gondolatának jegyében 

gondoltunk egy merészet és meghirdettük  

„Az összefogás a bajomi iskoláért”  
rendezvényünket,  

kérve a falu közösségeinek és a szülőknek a támogatását 

és együttműködését.  

 

 

 

 

 

 

 „A játék köt és old. Leköt. Elbűvöl, vagyis 

elvarázsol.” 

 (Huizinga: Homo ludens) 

 

A tavalyi tanévben a fenti idézettel kértük a bajomiak 

támogatását udvari játékok beszerzésére. A tavaszi 

szünetben fel is állítottuk az összegyűjtött támogatásból 

vásárolt játékokat, s a gyerekek azóta örömmel 

használják azokat. 

Célunk azonban továbbra is megmaradt: szeretnénk az 

iskolánkban tanuló gyermekek számára iskolánk 

udvarát udvari játékokkal vonzóbbá, szabadidejüket 

ezáltal élvezhetőbbé, érdekesebbé, színesebbé tenni, 

fölösleges energiájukat lekötni, csökkentve ezzel a 

konfliktusok kialakulásának lehetőségét. 

 

 

 

Érezzük, hogy iskolánknak nem csak a demográfiai hullámokkal kell megküzdenie, hanem környékbeli iskolák 

csábításával is, s talán egy ilyen együttgondolkodás, együtt eltöltött délután felhívja a figyelmet az iskolánk 

pozitívumaira, és elindulhat egy közös gondolkodás arról, hogy hogyan tegyük iskolánkat vonzóbbá a bajomi szülők 

számára, és betekintést nyerhetnek a vendégeink iskolánk életébe.  

 

Kettős célunk volt tehát ezzel a rendezvénnyel, hiszen a jótékonyság mellett az összefogás erejére is szerettük volna 

felhívni a figyelmet, s úgy gondolom elindultunk ezen az úton és egy kicsit megmozdítottuk a falut. Az összefogás 

elérte célját: az összefogás eredményeként gyarapíthatjuk az udvari játékaink számát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a támogatóinknak, akik 

megmutatták, hogy össze tudunk fogni egy cél érdekében!  

Legeslegelső sorban a lelkes szülőknek köszönjük, aztán az Iskolatáska 

Oktatásfejlesztő Közalapítványnak, Ifj. Hodosi Lajos vállalkozónak (Hodosi Cukrászda), Nagy Csaba 

vállalkozónak, Orbánné Mile Lenke vállalkozónak, Kirzsa Imre vállalkozónak (IMKI-FOOD), A Dózsa 

Agrár Zrt-nek, a Nyugdíjasklubnak, a Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Körének, a Népdalkörnek, 

a Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Polgárőrségnek, a Súlyemelő szakosztálynak, a 

Rendőrörsnek, a Biharnagybajomért Egyesületnek, a Biharnagybajomi Mazsorett Együttesnek, a Sárréti 

Természetbarát és Állatvédő Egyesületnek, a Pásztorock együttesnek, Biharnagybajom Község 

Önkormányzatának, a Szűcs Sándor ÁMK-nak, a Biharnagybajomi Református Egyháznak. 

Tehetséggondozás - felzárkóztatás 

Elsődleges feladatunk a törzsanyag elsajátíttatása, 

lehetőség szerint minden tanulóval. A választható órák és 

a szakkörök keretén belül azonban nem csak a 

felzárkóztatásra, hanem a jobb képességű tanulók 

fejlesztésére is sor kerül. ebben a tanévben 14 féle 

szakkörön próbálhatták ki tanulóink, hogy mihez van 

tehetségük, s elmélyülhettek azokon a területeken az 

ismeretekben. A környékbeli települések diákjaival pedig 

több szaktárgyi versenyen (matematika, mesemondó, 

versmondó, angol) mérhették össze tudásukat a 

gyermekeink. A költészet napja alkalmából 

szavalóversenyt hirdettünk meg, az alsó tagozatnak 11-

én, a felső tagozatnak 12-én. 

Shakespeare halálának 400. évfordulója alkalmából pedig 

Vesszős Balázs kolléga szervezett házi angol versenyt, 

melyen 40 tanuló vett részt. Május utolsó illetve június 

első hetében Nagy Marianna és Fejesné Agócs Renáta 

lebonyolította az iskolai hagyományoknak megfelelően a 

Szépíró versenyt. A legszebb írásokból és minden osztály 

legszebb rajzaiból Nagy Marianna kiállítást szervezett, 

amely a ballagás napjáig megtekinthető az iskola 

aulájában. 

Idén kétszer értékeltük iskolánk büszkeségeit az 

„iskolaértékelés” kapcsán. 

Az elsősök munkáját pedagógiai asszisztens segíti. A 

BTMN-es tanulók fejlesztését fejlesztő pedagógus látja 

el. Az SNI-s tanulók pedig habilitációs foglalkozásokon 

kapnak speciális segítséget gyógypedagógus 

kollégánktól. 1-3. osztályban az egésznapos oktatással 

sok tanulónak van biztosítva a zökkenőmentes 

továbbhaladás.  

 

Neveltségi szint emelése 

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy gyermekeink 

neveltségi szintje javuljon. Sajnos egyre több családnál 

jelentkezik valamilyen probléma, mely a tanulók 

magatartásának zavarában tükröződik. Enyhíthetné e 

zavarok megoldását egy iskolánkba kijáró pszichológus 

segítsége. A szülőkkel való szinte napi kapcsolattartás 

elengedhetetlen és szükségszerű. A gyermekeket reggel 

kísérő és délután váró szülők mindig feltehetik 

kérdéseiket a jelen levő pedagógusoknak illetve a 

problémákat is megbeszélhetik. Ezek az alkalmak egy-

egy fogadóórának is beillenek. Sőt még jobbak is, hiszen 

aktuálisak és azonnaliak. Természetesen a munkatervben 

rögzített szülői értekezlet, nyílt nap és családi nap is 

mélyítette a közös célokat. Következetesen alkalmazzuk 

a hiányzásokra és a magatartásra vonatkozó szabályokat. 

A szülői levelek, felszólítások mellett sajnos többször 

fordult elő, hogy esetmegbeszélést, fegyelmi tárgyalást 

kellet tartanunk, sőt 3 esetben a fegyelmi tárgyaláson a 

fegyelmi bizottság kezdeményezésére a nevelőtestület az 

„eltiltás a tanév folytatásától” büntetést alkalmazta. 

Védelembe vett családok esetében is több osztályfőnök 

vett részt a tanulókkal kapcsolatos problémák 

feltárásában. Voltak változások, történtek apró lépések, 

de a nehézségek többsége azonban továbbra is 

fennmaradt. 

 

Infrastruktúra fejlesztés  

November vége óta a tananyag élményszerű elsajátítását 

5 új interaktív tábla segíti, sőt az iskola táblagépein is 

gyakorolhatják a helyesírást, a különböző logikai 

játékokat vagy a szem-kéz koordinációt a gyerekek.  

 

Szabadidős programok 

Áprilisban a derecskei almáskert kertpedagógiai 

foglalkozásán vehettek rész a kisiskolásaink Darai Márta 

szervezésében. A nap során traktorozhattak, meggyfát 

ültethettek, kézműveskedhettek a gyerekek. Szilágyi 

Jánosné kolléganő egész napos kirándulást szervezett 

Budapestre, ahova 60 diákot vittünk el. Június 6-án és 7-

én pedig 52 tanulóval táboroztunk a kolléganő 

szervezésében Püspökladányban a Farkas-szigeten. 

A nyári szünetben hat napos táborba viszünk közel 40 

tanulót Balatongyörökre, ezzel egy időben tíz 

nyolcadikosunk jutalomtáborba utazik Fonyódligetre, 

Barna József felügyeletével. 

34 gyermeket a Fővárosi Nagycirkuszba viszünk el 

jutalmul a kiemelkedő teljesítményéért a MACIVA 

Nonprofit Kft. ajándék jegyeivel, ősszel pedig a Hajdú- 

Bihar Megyei Közgyűlés ajándék jegyeivel viszünk 13 

kitűnő tanulót (4-7.o.) Debrecenbe az Agora 

élményparkba. 

Nem volt egyszerű a helyzetünk, hiszen több kolléga 

tartós betegsége miatt rengeteg volt a helyettesítés, ami 

nagyon sok energiát elvett más örömteli feladattól, amely 

osztályfőnökként, szaktanárként adatik egy 

pedagógusnak.  

Vigh Tiborné intézményvezető 
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Nyári programok bajomi gyerekeknek 
 

Községünkben idén nyáron a szülők számtalan lehetőség közül 

választhatják ki a megfelelő elfoglaltságot gyermekeik számára. A 

kínálat: kézműves tevékenység, kirándulás, játék minden 

mennyiségben, érdekes, a honismeretet elmélyítő feladatok, 

vetélkedő, egyszóval kulturált, értelmes, gyerekek számára ideális 

szabadidős lehetőség. 

Már mindjárt az iskola után június 20 és 24. között került sor a 

Művelődési Házban a Kézműves Táborra. A 6-13 éves gyerekek itt 

kedvükre ismerkedhettek a kézműves technikákkal. 

Július 3-tól július 8-ig a Balaton kerül a középpontba: az Általános Iskola 10 tanulójának részvételével 

Fonyódligeten Bűnmegelőzési Erzsébet-tábor, ezzel párhuzamosan pedig 24 diák részére a balatongyöröki 

Szabadidős Tábor biztosít nyaralási lehetőséget. 

Július 6-tól 9-ig a Biharnagybajomért Egyesület Mazsorett-táborába várjuk a „mazsis” gyerkőcöket. 

A közösségi együttlétre a következő alkalom július 11-15 között, a Művelődési Házban a TÁMASZ 

Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében megvalósuló Kézműves táborban kínálkozik a 

legifjabbak számára. 

Augusztus 15-19-ig, sok év 

biharnagybajomi hagyományainak 

megfelelően – a Művelődési Házban – 

ezúttal is Hagyományőrző Táborban 

tölthetik el gyermekeink vakációjuk egy 

részét.  

A Biharnagybajomi Református 

Egyházközség augusztusban hittanos 

gyermekhétre várja az erre fogékony 

csemetéket. 

Állandó, a nyár egészére biztosított 

programjaink között szerepelnek a 

Könyvtárban kimondottan gyerekeknek 

szóló filmvetítések. 

A labdarúgó Európa-bajnokság hatására érezhetően községünkben is kitört a futball-láz. A községi 

sportpályán kialakított 3 új kispálya - a házirendben foglalt szabályok betartásával (kapuk elmozdításának 

tilalma, nyitvatartási idő betartása stb.) - nyitva áll a mozogni, focizni vágyó lányok és fiúk számára. 

Minden lurkót nagy szeretettel várunk! 

Nemes-Lajsz Julianna 
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