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„Az ünnep különbözés. Az ünnep a mély és varázsos 
rendhagyás. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. 
Készülj föl reá, testben és lélekben.” (Márai Sándor)
Az ünnep értelme valamikor az idő tagolása volt: 
megtörte a hétköznapok monoton világát, jelezte 
az ember számára az idő múlását, és egyben azt is 
kikényszerítette, hogy kiszakadjon egy pillanatra a 
munkából és a földhözragadt teendők helyett valami 
mással foglalatoskodjon. A régiek tudták, hogy semmi 
sem lehet annyira fontos az életben, amit az ünnep ér-
dekében ne lehetne elhalasztani. 
Bizony, mindannyian tapasztaljuk, hogy a mai ember 
egyre nehezebben teszi félre a munkát, egyre kevésbé 
van időnk arra – legalábbis így gondoljuk -, hogy ten-
gernyi teendőnk között találjunk pár percet, órát a nap-
ból. Ha pedig megtesszük, még lelkiismeret furdalá-
sunk is van, hogy ilyen könnyelműek voltunk. Lássuk 
be, ez a gondolkodásmód legalább annyira civilizációs 
betegség, mint a stressz. Ráadásul a kettő össze is függ 
egymással. 
Nem véletlen, hogy általában karácsony után döbbe-
nünk rá arra, hogy úgy vagyunk túl az ünnepen, hogy 
még meg sem érkezett a szívünkbe. Így valóban ne-
héz – sőt lehetetlen - igazán ünnepelni. A várakozás 
ugyanis, a készülődés, fontos része minden ünnepi al-
kalomnak. Hiszen: „… meg kell tanulnunk vágyakozni 
az után, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. 
Vágyakoztunk arra, ami biztosan eljött. Télen az első 
hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt ki-
sebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland, 
mint hazaérkezni, hazatalálni – beteljesíteni és fölfe-
dezni azt, ami a miénk.”
Advent időszaka alkalom arra, hogy „hazaérkezzünk”, 
hogy felfedezzük azt, ami a miénk. Az adventi időszak 

az önvizsgálat ideje, tegyük hát fel a kérdést magunk-
nak: a kívülről ránk erőltetett sémáknak akarunk meg-
felelni, vagy saját magunknak? Advent a karácsony-
hoz vezeti el az embert, a karácsony pedig a szeretet 
által egymáshoz vezet el minket. A karácsonyt kicsi 
és nagy egyaránt várja. A kicsik inkább ajándékokat, 
a nagyobbak pedig testi és lelki megnyugvást remél-
nek ekkor. Bizony, ilyenkor az év vége felé közeledve, 
mindannyiunkat megérint a karácsony varázsa. 
Közös felelősségvállalásunkhoz tartozik annak bizto-
sítása, hogy minden egyes felnőtt és gyerek átélhesse 
a karácsony csodáját! Ezért sem szabad engedni, hogy 
a szent várakozás időszakát elnyomja a korunkra oly 
jellemző, összevissza kapkodás, fejvesztett rohanás, 
tülekedés. Nem szabad, hogy elvesszen a karácsony 
szelleme. A most élő gyermekeknek a mostani élmé-
nyek lesznek a karácsonyi emlékeik. Azokat a szépsé-
ges perceket, amelyekre mi is oly szívesen emlékezünk 
gyermekkorunkból, ők most élik meg. A karácsony 
nem működhet szeretet nélkül. A fa nem a díszektől 
lesz szép, a karácsonyi ebédek és vacsorák nem az 
ételtől lesznek finomak, a világosságot nem a fények, 
a zenét nem a dallamok teszik meghitté. Ezek csak ku-
lisszák a színdarabhoz, de a művet, a nagy produkciót, 
a szereplők töltik meg élettel, mi töltjük meg a kará-
csonyt érzelmekkel.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó bé-
kesség tegye széppé az ünnepét! Leljék meg örömüket 
az együttlét csodálatos óráiban, amely maga a szeretet 
és ezáltal a karácsony igazi lényege. Biharnagybajom 
község Önkormányzata nevében: áldott, békés, szere-
tetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok!

Szitó Sándor
polgármester

Köszöntö
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Közhírré tétetik

A Biharnagybajom Község számára elkészített Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi 
Rendelet (TKR) elsődleges célja, hogy a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján 
a település épített - és táji értékeit – a korábbi örök-
ségvédelmi hatástanulmány(ok) és értékvédelmi előz-
ményanyagok felhasználásával - bemutassa és az arra 
érdemes elemek helyi védelem alá vonását, valamint a 
kialakult jellegzetes településkép megőrzését és annak 
tervszerű, harmonikus továbbfejlesztését szakmailag 
előkészítse, megalapozza.
A kézikönyvben meghatározásra kerültek a település-
képi jellemzők, a településképileg egymástól jól elkü-
lönülő településrészek és azok jellemző karakterjegyei, 
a településkép minőségi formálására vonatkozó javas-
latok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti 
elemek, melyek egyúttal irányt is mutatnak az építkez-
ni szándékozóknak.
A kézikönyv lényegében a település építészeti örök-
ségének és jelenének tükre. Ajánlásaival, jó példáival 
lehetőséget kínál arra, hogy az építészek a hely, a hely 
szellemének és a településszerkezet, a településkép 
megismerése után olyan házakat tervezhessenek, me-
lyek a településképet oly módon fejlesztik, hogy tekin-
tettel vannak az építészeti örökségre is.
A kézikönyv reményeink szerint segítséget nyújt az 
építtetőnek és az építésznek egyaránt abban, hogy az 
épület elhelyezése alkalmazkodjon a településszerke-
zethez, a beépítés kialakult rendjéhez, a házak lépté-
kükkel, tömegükkel és külső részleteikben is harmoni-
kusan illeszkedjenek a kialakult utcaképekhez.
Az ajánlások nem tekinthetők szigorúan kötelező jelle-
gűnek, céljuk nem a tervezési szabadság csorbítása, in-
kább orientálás a kialakult, jellegzetes és értékes helyi 
formavilág, anyag- és színhasználat alkalmazására, a 
település karakteréhez leginkább illeszkedő választási 
lehetőségek bemutatásával.
A kézikönyv nem egy lezárt mű, folyamatosan bővít-
hető, fejleszthető, ahogyan a település is formálódik, 
változik, fejlődik.
Az egyeztetés során a partnerségi rendeletben rögzítet-
tek szerint két alkalommal lakossági fórum került ösz-
szehívásra, melynek keretében a tervezők ismertették 
az egyeztetés előtt álló kézikönyvet és a településképi 

rendelet-tervezetet, valamint bemutatásra került az ar-
culati kézikönyv ajánlásainak településképi rendelet-
ben történő leképezése.
A rendelet célja a település sajátos településképének 
védelme és alakítása, a rendelet helyi értékvédelmi 
előírásainak célja pedig a település történelme, tele-
pülésképe szempontjából meghatározó, hagyományt 
őrző, sajátos megjelenésű építészeti örökség megőrzé-
se. A településképi rendelet lehatárolta a településképi 
szempontból meghatározó területeket, és azokra sza-
bályokat fogalmazott meg. A rendelet a településképi 
követelmények meghatározása mellett szabályozza az 
egyes sajátos berendezések, műtárgyak elhelyezésé-
nek feltételeit is. A reklámokra, reklámhordozókra vo-
natkozó előírások a Képviselő-testület részéről megfo-
galmazott „reklámzaj-mentes település” szellemében 
lettek meghatározva. A településképi rendelet előírása-
inak betartását településkép érvényesítési eszközök és 
ösztönzési rendszer segítik.
A településképi rendelet a hatályos jogszabályok be-
tartásával, a település sajátosságainak figyelembevéte-
lével készült.
Összességében a TAK a településkép vonatkozásában 
fontos szemléletformáló eszköz lehet, míg a TKR ke-
retében rögzített helyi védelem a jövő generációk szá-
mára megőrzi az értékeket, a településkép jövőbeni 
formálása során pedig biztosítja a helyi sajátosságok 
figyelembevételét.

Még idén elfogadásra kerül a  
Településképi Arculati Kézikönyv

Szippantás
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete, a 130/2017.(VIII.30.) számú KT hatá-
rozatával, döntést hozott arról, miszerint a szenny-
vízbegyűjtési feladatok ellátásra, 2022. augusztus 
31. napjáig szerződést köt, Tiszai Lajosné (4173 
Nagyrábé, Dózsa Gy. út 19.) egyéni vállalkozóval.   
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy fenti időpont-
tól a lakossági szennyvízszippantást kizárólag fent 
nevezett vállalkozó jogosult végezni!
Szippantással kapcsolatos igényeiket az alábbi elér-
hetőségeken jelezhetik:
Üzenetrögzítővel ellátott 
vonalas készülék száma: 
06/54-477-204 Mobil tele-
fonszám: 06/30-549-4972, 
06/30-326-6592
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Ebben az évben több pályázatunkat is pozitív elbírá-
lásában részesítették, melyekről az alábbiakban köz-
lünk egy rövid helyzetjelentést. 
• Legkorábban az adósságkonszolidációban nem ré-
szesült önkormányzatok részére meghirdetett 2. kö-
rös pályázati felhívásunkat bírálták el (körülbelül egy 
éve). Amint arról hírt adtunk már, ennek a pályázatnak 
keretében valósult meg az ebédlő és a polgármesteri 
hivatal tanácskozó termének klimatizálása, illetve ta-
vasszal ebből a keretből fog megvalósulni a művelő-
dési ház energetikai fejlesztése, illetve a sportöltöző 
északi oldalához egy fedett terasz kerül megépítésre 
kemencével és vizesblokkal. 
• A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében a benyújtott 4 pályázatunkból hármat 
minősítettek támogatásra érdemesnek az elbírálók, 
ezek a következők:
• „Piaccsarnok kialakítása Biharnagybajom telepü-
lésen” tárgyú TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006 kód-
számú pályázat
A pályázatot 2016.05.12-én nyújtottuk be és a Támo-
gatási Szerződés aláírására 2017. 06.06-án került sor. 
Az elnyert támogatás összege 52.991.000 Ft. A támo-
gatási intenzitás 99,98%.
Ebből a támogatásból a Rákóczi u. 2. sz. alatti ingatla-
non helyi piacot alakítunk ki, valamint 2 db üzlethelyi-
séget a meglévő orvosi rendelőből.
• „A biharnagybajomi régi Emeletes Iskola 
(AGORA) épületének energetikai korszerűsítése” 
tárgyú  TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00001 kódszámú 
pályázat
A pályázatot 2016.07.27-én nyújtottuk be és a Támo-
gatási Szerződés aláírására 2017. 05.29-én került sor. 
Az elnyert támogatás összege 62.384.000 Ft. A támo-
gatási intenzitás 100%.
Ebből a támogatásból homlokzati hőszigetelés, padlás-
födém szigetelés nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, 
napelemes rendszer kerül elhelyezésre. Ezt a beruhá-
zást kell a legrövidebb határidőn belül megvalósítani, 
2018. október 31-ig.
• „Egészségház kialakítása”  tárgyú TOP-4.1.1-15-
HB1-2016-00005 kódszámú pályázat
A pályázatot 2016.05.31-én nyújtottuk be és a Támoga-
tási Szerződés aláírására 2017. 06.06-án került sor. Az 
elnyert támogatás összege 80 millió forint. A támoga-
tási intenzitás 100%. Ebből a támogatásból a Kossuth 
út 3/C. szám alatti ingatlanon integrált (2 orvosi körzet, 
védőnői ellátás, fogorvosi ellátás, iskola egészségügy) 
egészségügyi központot alakítunk ki épületbővítéssel, 
épületenergetikai fejlesztéssel. A kivitelezés terveink 

szerint 2018. tavaszán fog elkezdődni.

A leendő integrált egészségház tervezett homlokzatai

•  „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támoga-
tása” pályázat eredményeképpen 17.890e Ft támoga-
tást nyertünk, a támogatási intenzitás 95%, saját forrás: 
941.581,-Ft. Ebből a támogatásból a konyhán légkon-
dicionáló, kombipároló, asztalok és székek (ebédlő-
ben) beszerzése, az ebédlő akadálymentesítése és hű-
tőkamra kialakítása fog megvalósulni.

Jövőre megkezdődhetnek a beruházások

Ingyenes közműcsatlakozás,  
olcsóbb és fogyasztóbarát  

ügyintézés 
Alább a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal Fogyasztóvédelmi Ügyfélszolgálat tájékozta-
tását olvashatják:
A Kormány a családok, valamint a kis- és közepes vál-
lalkozások terheinek további mérséklése érdekében in-
gyenessé teszi a közműcsatlakozásokat, továbbá mér-
sékli vagy teljesen ingyenessé teszi az ide kapcsolódó 
eljárási díjakat, és a korábbinál lényegesen gyorsabb 
munkára kényszeríti a közműveket. A lakosság terhe-
inek csökkentésével a korábbi támogatások mellé egy 
újabb jelentős segítséget adunk a családoknak az ott-
honteremtéshez, legyen szó új ingatlan építéséről vagy 
a meglévő átalakításáról, valamint megszabadítjuk a 
kis és közepes vállalkozásokat egy hatalmas pénzügyi 
és bürokratikus tehertől, javítva ezzel is a hazai kkv 
szektor versenyképességét.
A 2017. évi LVII. törvény, valamint az ennek végre-
hajtását szolgáló 157/2017. Kormány rendelet rendel-
kezéseinek túlnyomó része 2017. július 1-jén lépett 
hatályba. A főbb változások a következők:
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1. Díjmentessé váltak a közmű-csatlakozások meg-
határozott fogyasztási mértékig. 
a/ Mire terjed ki a díjmentesség?
Díjmentessé vált
- a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű 
fogyasztásmérő beszerelése,  
- a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fo-
gyasztásmérő beszerelése, 
- a 32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték és a 160 mm átmé-
rőjű szennyvíz vezeték bekötése. 
 
Ezek a közműbekötések egy nagyobb lakás vagy átla-
gos méretű családi ház ellátásához, illetve egy átlagos 
méretű üzlethelyiség (pl. fodrászat, pékség) energia-
igényének kielégítéséhez elégségesek. A díjmentesség 
három szektorra: a villany, gáz, víz (ivóvíz- és szenny-
víz) bekötésekre vonatkozik, a költségmentességet 
nem csupán a lakosság, hanem kis- és középvállalko-
zások is igénybe vehetik. 
A gáz és árambekötéseknél elengedésre kerül a csatla-
kozási alapdíj, a csatlakozóvezeték díja és a fogyasz-
tásmérő díja. Ezen felül gázbekötéseknél az elosztó 
250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül 
építi ki, ami teljesen új szabály. A villanyszektorban 
pedig az eddigi mérték kétszeresére emelkedett az a 
vezetékhossz, amelyet az elosztó társaság ingyenesen 
biztosít a következők szerint.
Ha kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése 
szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb 
egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként 
a) szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter,
b) földkábel esetén legfeljebb 50 méter hosszúságú 
közcélú vezeték díjmentes.
Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, ak-
kor 
a) szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
b) földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszúságú 
közcélú vezeték, valamint a transzformátorállomás lé-
tesítése díjmentes.
A víziközmű szektorban a közműfejlesztési hozzájá-
rulást a lakossági fogyasztóknak már eddig sem kel-
lett fizetniük, a díjmentesség július 1-jétől a kis- és 
középvállalkozásokra is kiterjed. Ezen felül ivóvíz és 
szennyvíz bekötéseknél mentessé vált az igénybejelen-
tés elbírálása, tervegyeztetés, adategyeztetés vagy en-
nek megfelelő szolgáltatás, továbbá rácsatlakozáskor a 
bekötési vízmérőóra, annak felszerelése és a nyomás-
próba. 
b/ Mire nem terjed ki a díjmentesség?
Az ún. fogyasztói vezetékre és felhasználói berende-
zésekre (azaz a magántulajdonba kerülő vezetékek, 

csövek, kapcsolók, kiállások, dugaljak, csapok stb. be-
építésére) a díjmentesség nem vonatkozik. Általános 
szabály szerint fogyasztói vezetéknek minősül a szol-
gáltató által telepített mérőórától húzódó vezeték.
A díjmentesség nem vonatkozik továbbá a víziközmű 
társulati tagok tagsági jogviszonyon alapuló fizetési 
kötelezettségeire, így kifejezetten a víziközmű társula-
ti érdekeltségi hozzájárulásra sem.

c/ Külterületi ingatlanoknál is érvényesül-e a díjmen-
tesség?
Igen. A díjmentesség a meghatározott korlátok között 
belterületi és külterületi ingatlanokra is alkalmazható.
d/ Csak új építésű ingatlanok esetén vehető-e igénybe 
a díjmentesség?
Nem. A kedvezmény nem csak új építésű ingatlanoknál, 
hanem a közműhálózatra való későbbi rácsatlakozás-
nál is érvényesül, azaz lakóingatlan vagy üzlethelyiség 
átalakításakor is igénybe vehető. Sőt, nem szükséges 
felújítás sem a díjmentes bekötés igényléséhez. A fent 
meghatározott teljesítményig és vezetékméretig bár-
mikor kérhető a díjmentes bekötés.
e/ CSOK mellett is igénybe vehető-e a díjmentesség?
Igen, a kedvezmény CSOK mellett, de attól függetle-
nül is igénybe vehető.
f/ Hol kell bejelenteni az igényeket és mire kell hivat-
kozni?
Az igényeket a területileg illetékes földgáz és villany 
elosztó társaságnál, illetve víziközmű szolgáltatónál 
kell bejelenteni. Bejelentéskor a 2017. évi LVII. tör-
vényre kell hivatkozni.
g/ Mit tegyen, ha a szolgáltató elutasítja a jogosnak 
tartott igényét vagy díjat számol fel a törvény szerint 
díjmentes szolgáltatásért?
A szolgáltató eljárásával szemben az első fokú fogyasz-
tóvédelmi hatóság feladatát ellátó járási hivatalokhoz, 
illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz lehet fordulni.

2. Csökkennek a gázszektorban a különdíjas szol-
gáltatások költségei.
Ezentúl a gázszektorban a különdíj mértékének meg-
állapítása kizárólag a munkavégzésre ténylegesen rá-
fordított idő alapulvételével történhet, nincs átalánydíj, 
sem a munkához nem kapcsolódó egyéb költség. Érvé-
nyesíteni kell a legkisebb költség elvét.

3. Az elosztó társaságok mérlegelési jogköre és ha-
tósági feladatai csökkennek. 
A hatósági szemlélet helyett a szolgáltatói szemléletet 
és hozzáállást erősíti a Kormány a közműcégek köré-
ben. Július 1-jétől a fogyasztó jogorvoslattal fordulhat 
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a műszaki-biztonsági hatósághoz, ha az elosztó vagy a 
szolgáltató elutasítja a közmű kiviteli tervét. Jogorvos-
lattal lehet élni továbbá akkor is, ha az elosztó vagy a 
szolgáltató elutasítja a terv szerint kivitelezett közmű 
átvételét. 

4. Az előbb említett jogorvoslati eljárások díjmen-
tessé válnak.

5. Radikálisan csökkennek a közmű-csatlakozások-
kal kapcsolatos ügyintézési határidők.
Csökkentek vagy a korábbi határozatlan időhöz képest 
meghatározott időhöz kötöttük a közművek szolgálta-
tásait.

Néhány példa.
A földgázelosztó a csatlakozási igény kielégítésére vo-
natkozó írásbeli ajánlatát 30 nap helyett 8 napon belül 
köteles megtenni. Az igénykielégítés feltételeiről és le-
hetőségeiről szóló előzetes tájékoztatást 30 nap helyett 
10 napon belül kell a fogyasztó részére átadni. A kivi-
telezés határideje maximálásra kerül 60 napban, erre 
eddig nem volt határidő. Hiánypótlási felhívást 15 nap 

helyett 3 munkanapon belül lehet kiadni.
Víziközmű esetén eddig nem volt határidő arra az eset-
re, ha a benyújtott terv nem felel meg a követelmények-
nek vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, 
ezért a víziközmű-szolgáltató a terv kiegészítését vagy 
új terv benyújtását kérheti. Erre ezután 5 napja lesz a 
szolgáltatónak. A bekötővezeték kiépítését, fertőtlení-
tését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működő-
képességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést 
és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését 
a szolgáltató ezután a munkaárok rendelkezésre állá-
sának bejelentését követő 30. napig köteles elvégezni, 
ezt korábban nem rendezte jogszabályi határidő. 
További kérdések esetén, kérjük, keresse a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasz-
tóvédelmi Ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetősége-
ken:
Telefon: +36 1 459 7740 
Fax: +36 1 459 7739 
E-mail: ugyfelszolgalat@mekh.hu 
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. 
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89

Szociális tűzifa
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 125/2017.(VIII.24.) számú döntése alapján 
támogatási igényt nyújtott be a Belügyminisztérium-
hoz.
A BMÖGF/69-67/2017. számú támogatói okirat sze-
rint településünk összesen 5.657.850.,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült, mely összegből  297 
erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzésére nyílik le-
hetőség. A támogatással a Kormány a településen szo-
ciálisan rászorulók részére biztosítandó téli fűtéshez 
szükséges tűzifa megvásárlásához kíván segítséget 
nyújtani. 
Képviselő-testületünk a 2017. november 30. nap-
ján tartott ülésén rendeletet alkotott a szociális tűzifa 
igénylésének szabályairól. 
Szociális célú tűzifa igény kérelmet 2017. december 
15. napjáig (péntek 13.30 óráig) lehet benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, az erre rendsze-
resített formanyomtatványon. 
Ez évben az önkormányzat vissza nem térítendő ter-
mészetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a sze-
mélynek, aki Biharnagybajom község közigazgatási 
területén lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen 
is a településen lakik, valamint az alábbi feltételeknek 
megfelel:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására (közfoglalkoztatásban vesz 
részt)
ab) időskorúak járadékára vagy

ac) pénzbeli vagy természetbeni telepü-
lési támogatásra – különösen a lakhatási  
települési támogatásra – jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben szabályozott  
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő csa-
ládban él.
Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek,
a) akinek egy főre számított havi csalá-
di jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb  
összegének 200%-át (57.000,-Ft) nem haladja meg
b) egyedül élő esetén a havi jövedelme az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  
összegének a 250%-át (71.250,-Ft) nem haladja meg.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak 
egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakás-
ban élő személyek és a háztartások számától. 
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a 
személy, család 
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az el-
múlt két évben engedéllyel fakitermelést  
végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy 
tűzifát szerzett
b) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tűzifa meg-
rendelésre került a Nyírerdő Zrt.-től, aki a kiszállítást 
előreláthatólag csak 2018. év elején tudja biztosítani. 
Jó hír azonban az, hogy a Képviselő-testület 
159/2017. (XI.30.) számú döntése értelmében idén, a 
belügyminsztériumi kereten túl is van lehetőségünk 
tűzifát biztosítani a rászorulók részére. A támogatotti 
körről és a kiosztás menetéről még idén dönt a Népjó-
léti Bizottság.
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A Református Egyház hírei

Mekkora zaj van ebben a világban? Sokszor éjszaka 
sincs csend. Üvöltő zene, kiabálás, veszekedés, riasztó 
hangja, közlekedés zaja… A kiabálás, ordítás mintha 
az Isten kegyelme és a megbocsátás nélküli világ vala-
mi közös gyógyszere lenne, valami közös lelki igény. 
Az ember nem akar és nem tud csendben lenni.
De mégis, van egy csend, az Istenre figyelő csend. El 
lehet hagyni a zavaró dolgokat, zavaró beszédet, cse-
lekedetet, gondolatokat, megszokásokat. Csendben 
várni! Várni arra, aki karácsonykor megérkezik, Jézus 
Krisztusra. 
Milyen jó lenne elcsendesedni…, ahogy az egyik köz-
ismert zeneszám is mondja: „A csendet hallgatom, a 
csend, az jó barát. A gyertya lángja ég, benne egy új 
világ. Nem olyan harsogó, nem olyan csábító, mint ez 
a most-világ...”
Milyen jó lenne a felesleget kirakni az életünkből, ami-
re nincs szükségünk, mert sok felesleges terhet hordo-
zunk ebben a most-világban: szeretetlenség, harag, tü-
relmetlenség, hatalomvágy, önzés, hazugságok. Ezek 
mind-mind elvesznek valamit az életünkből. Időt és 
energiát. Ezért kell elcsendesedni, lerakni a terheinket, 
mindazt, ami felesleges, hogy beférjen a legfontosabb! 
Jézus Krisztusnak kell megérkeznie és beférnie az éle-
tünkbe. Van hely a számára? Van-e csend az életünk-
ben, olyan Istenre figyelő csend? Hadd mondjak el egy 
történetet!

Volt egyszer egy messzi-messzi ország, s abban a mes-
szi-messzi országban, egy pompás palotában élt egy 
nagy, nemes, gazdag király. Mivel élete a végéhez kö-
zeledett, el kellett döntenie, hogy a három fia közül 
melyiknek adja az országát: ki lenne a legbölcsebb, 
legjobb királya ennek a csodás, javakban bővelkedő 
országnak. Maga elé hívatta hát őket és így szólt:

– Kedves fiaim, mivel mindhármatokat egyformán 
szeretlek, egy próba elé állítalak benneteket. Ez majd 
segít eldönteni, hogy melyikőtök kormányozza halá-
lom után az országot. A feladat, amire kérlek, a követ-
kező: palotámnak a báltermét pirkadattól éjfélig meg 
kell töltenetek színültig valamivel, akármivel. Akinek 
ez sikerül, az kapja meg a koronámat és a királyságo-
mat. Kezdjed te, kedves legidősebb fiam.
A legidősebb fiú gondolkozott, s mivel a környéken jó 
sok homok volt, azt gondolta ki, hogy majd színültig 
megtölti a termet homokkal. Nosza, hozzá is látott, száz 
szolga lapátolta, talicskázta vele a homokot, hordták 
pihenés nélkül, szakadatlan dolgoztak pirkadattól éjfé-
lig, ám hiába, a terem még csak félig sem telt meg.
A középső fiú úgy gondolta, szalmával próbálkozik, 
hisz aratás volt, rengeteg a szalma, hátha azzal sikerül 
megtöltenie a termet a padlótól a mennyezetig. Neki is 
száz szolga segített, hordták, hányták, vasvillázták, ci-
pelték a szénát, izzadtak a melegben, ám a pirkadattól 
éjfélig tartó kemény munka eredményeképp a terem 
még így is csak kétharmadáig telt meg.
A legkisebb fiú következett. Pirkadatkor leült a bálte-
rem közepére a földre, és nem csinált semmit. Egész 
nap csak ült és mosolygott. A testvérei elhűlve kérdez-
ték, hogy-mint akar így megfelelni a próbán, de ő csak 
nyugodtan mosolygott. Majd, amikor elérkezett az éjfél 
és jött a király, hogy megnézze, mit végzett a legkisebb 
fia, a fiú a bálterem közepén ülve elővett egy mécsest 
és meggyújtotta. A mécses fénye egy szempillantás 
alatt betöltötte a báltermet, a padlótól a mennyezetig, a 
legtávolabbi sarkocskába és zugba is jutott belőle.
A király szívét mérhetetlen melegség töltötte el, és így 
szólt:
- Fiam, látom, hogy nemcsak okos vagy, hanem a szí-
ved tele van szeretettel, alázattal és bölcsességgel. Kí-
vánom, hogy királyságod alatt ez a Fény vezéreljen az 
uralkodásban. És a legkisebb fiú igazán méltó, bölcs és 
nemes királya lett az országnak.
Ebben az adventben legyen fontos a számunkra a csend, 
mely azt is jelentheti, hogy a feleslegest és a terheimet 
leteszem. Istenre figyelő csend, mely által rendet te-
szünk az életünkben, hisz drága vendéget várunk. 
Istentől megáldott adventet és karácsonyi ünneplést kí-
vánok minden kedves olvasónak és családjának! 

Nagyné Bakó Katalin
református lelkész

„Légy csendben, és várj az Úrra!” 
Zsoltárok könyve 37.7.
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Adventi 1. gyertyagyújtás Adventi 2. gyertyagyújtás

A karácsonyi Ünnepkör alkalmai
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ASzücs Sándor Általános Iskola és AMI hírei

A  napközis  Erzsébet-táborral zárult  a  június  46
tanulónknak, akik 5 pedagógus felügyeletével vettek
részt  az  öt  napos  programon.  Három  napon  az
iskolában  szervezett  programokon,  a  negyediken
Vészt -Mágoron,  végül  zárásként  a  debreceni
Aquaticumban  és  egy  3D-s  filmvetítésen  töltötték
hasznosan  az  idejüket  a  gyerekek  a  pályázat
keretében.

A  július  a  balatongyöröki  táborral indult,  aminek  a  keretében  20
gyermek és kísér ik töltöttek 6 napot a Balaton parton. A hat napban
meglátogatták a Bory várat Székesfehérváron, a Tihanyi Apátságot, a
Zalakarosi csúszdaparkot, koncerten voltak  és minden nap fürd ztek a
Balatonban.
Az  önköltséges  táborunkat  támogatta  az  Iskolatáska  Oktatásfejleszt
Közalapítvány és Berettyóújfalui Tankerületi Központ.

Augusztus végén iskolánk 30 tanulója vehetett részt egy 3 napos jutalom
kiránduláson  Budapesten, amelynek  költségéhez  hozzájárult  a
Biharnagybajomból  Elszármazottak  Baráti  Köre  is.  Itt  is  igyekeztünk
olyan változatos programokat és lehet ségek kínálni diákjaink számára,
melyek  maradandó  élményekkel  gazdagíthatták  ket.  Meglátogatták  a
Liszt  Ferenc  repül tér  melletti  AEROPARK-ot,  ahol  egy  szimulátor
segítségével  azt  is  kipróbálhatták,  milyen  repül t  irányítani.
kalandparkban jártak,  a  Római  fürd ben h söltek,  és  sok sok csúzdát
kipróbáltak, és felültek a Budapest Eye óriáskerékre. Hazaindulás el tt
pedig  a  F városi  Nagycirkusz  Jégbezárt  cirkuszvilág  –  Antarktiszt
gyermekei el adásán vettek részt.

Biharnagybajom  község  testvértelepülésének
meghívására  a  Községi  Önkormányzatunk
finanszírozásával szeptember elején iskolánk 12
tanulója  utazhatott  a  lengyelországi  Kra nik
településre.  A  gyerekek  és  az  ket  kísér
pedagógusok  színes  és  élményekben  gazdag
programokon vehettek részt az öt nap során.
Egy teljes napot Lublinban tölthettek, melynek
keretében  a  város  f bb  nevezetességeit  is
megtekinthették. A kirándulás negyedik napján

pedig a Kra nik település által szervezett terményünnepen nagy sikert
aratva  két  m sorszámmal  is  felléptek  tanulóink,  ezzel  is  öregbítve
iskolánk  hírnevét.  Bízunk  benne,  hogy  testvériskolánkkal  még
szorosabbra  f zhetjük  a  meglév  jó  kapcsolatot,  hiszen  az
elkövetkezend  két  év  során  közösen  egy  román  partner  iskolával
valósítjuk  meg  a  2017-1-PL01-KA219-038512_3  számú Erasmus+
pályázatot  az  innovációt  és  a  jó  gyakorlatok  cseréjét  támogató
együttm ködés keretében. 

Mindezek mellett október hónapban 3 napos kirándulást szerveztünk
30 gyermeknek a Zempléni hegységbe.

A sok feladat és program mellett repülnek a napok, a hetek, a hónapok. Alig ért 
véget a nyár és már a karácsonyra készülődünk. Itt az év vége, amikor egy kicsit 
szerbe-számba szedjük az addig történteket.

Öt hónap-öt táborozás
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A nyár eseményei után néhány adat az
évindításról

Személyi feltételek

2017.  augusztus  16-tól  az  intézményvezet -helyettesi
feladatokat Vargáné Bagdi Márta kollégan  látja el.

Szeptember  1-jén  238  gyermek  kezdte  a  2017-2018-as
tanévet  14 osztályban, 24 teljes  állású,  1 fél állású és 2
óraadó  pedagógussal.  Szeptember  óta  két  pedagógus
elhagyta  a  nevel testületünket,  helyettük  egy  nyugdíjas
óraadó  és  egy  teljes  állású  pedagógus  érkezett,  így  a
tavalyi évhez képest három új pedagógussal gyarapodott a
nevel testületünk és sikerült egy pedagógiai asszisztenst is
felvennünk  a  segítségre  szoruló  gyerekek  támogatására.
Simon  Gézáné  tanár  néni  biológia  és  természetismeret
órákat tart a fels  tagozaton, Hegymegi István Sándorné
tanító  néni  a  harmadik  osztályban  tanít,  Monok  Ildikó
tanító  néni  pedig  az  1.a-ban,  3.a-ban  és  a  napköziben
kapott feladatot. Mindhárman Berettyóújfaluból érkeznek
hozzánk nap mint nap.
A szakos ellátottság 96,3 %-os. 
A 2018-as pedagógus min sítési eljárásra 4 f  jelentkezett
és  került  be.  A  tanév  második  félévében  intézményi  és
intézményvezet i tanfelügyelet is lesz az intézményben.

Tárgyi feltételek

Az idei tanévt l minden iskolaotthonos osztály az „Agóra”
épületben kezdte a munkát, mivel az önkormányzatunk és
a tankerület megállapodása alapján még két tanteremmel
b vült  a tantermek száma az épületben, s így már teljes
mértékben az  iskola  használatába került  ez  az  épület.  A
nyár  folyamán  több  tanterem,  a  mellékhelyiségek  és  a
folyosók festésére, meszelésére is sor került.
Az  Iskolatáska  Oktatásfejleszt  Közalapítvány  és  a
Községi  Önkormányzat  anyagi  támogatásával  pályázati
keretben  szeptember  hónapban  kiépítésre  került  az
iskolában egy 8 egységb l álló kamerarendszer, amely már
régóta szerepelt a terveink között.

Pályázatok

Több  nyertes  pályázatunk  is  van:  ERASMUS+ iskolai
stratégiai  partnerség  lengyel  és  romániai  iskolákkal;
EFOP-3.1.5. Tanulói  lemorzsolódással  veszélyeztetett
iskolák  támogatása;  EFOP-4.1.3. Az  állami  fenntartású
köznevelési  intézmények  tanulást  segít  tereinek
infrastrukturális fejlesztése.- a kis tornaterem és az Agóra
épület  esetében;  K&H  hátrányos  helyzet  gyermekek
m vészeti rendezvényre való eljutásának támogatása.
Az ÚTRAVALÓ  pályázaton 14 hetedikes és nyolcadikos
tanuló nyert 5 pedagógus mentorálásában.

Az év vége közeledtével intézményem diákjai és
dolgozói nevében kellemes karácsonyi

ünnepeket és boldog új esztend t kívánok
minden kedves olvasónak!

Vigh Tiborné intézményvezet

Az sz kiemelt eseményei 

Te Szedd! – idén is csatlakoztunk az országos akcióhoz,
hogy  hozzájáruljunk  környezetünk  tisztaságának
megóvásához.

Sz cs Sándor Hét –megemlékeztünk iskolánk névadójáról
és 4 napon át vehettek részt a gyerekek a településünkhöz,
a  Sárréthez,  Sz cs  Sándorhoz  kapcsolódó  versenyeken,
vetélked kön.

Megemlékezés az Aradi vértanúkra és 1956-ra - a két
hatodik  osztály  és  a  két  8.  osztály  készült  színvonalas
emlék m sorral ezen alkalmakra.

Pályaorientációs nap – idén szerveztük meg el ször ezt a
napot , amikor a környez  középiskolák képvisel i és helyi
vállalkozók mutathatták be a szakmákat a gyerekeknek.
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Legújabb sikereim…
Ha végig gondolom az évet, akkor sok jó dologra 
fogok emlékezni 2017 kapcsán. A sok munka mel-
lett a nyáron gyógynövény ismertető túrát tartottam, 
amelyre nagy volt az érdeklődés, hiszen még Bony-
hádból is érkeztek hozzánk. A termékek  listáját ki-
bővítve új termékeket is készítettem. Szeptember 
hónap izgalommal, kíváncsisággal, szorgalmas ké-
szülődéssel teli volt, ugyanis meghívtak az OMÉK-
ra. Ez a legnagyobb bemutatkozási lehetőség volt a 
nagyközönség felé, melynek számomra legkiemel-
kedőbb eredménye, hogy azóta a Dr. Dörnyei József 
által vezetett kft  is árulja  a termékeinket.  Ismere-
teket és ismerősöket szerezve ismertettem meg a vá-
sárlói közönséggel Biharnagybajmot, szülőfalumat. 

Békés, boldog, egészségben eltöltött új esztendőt 
kívánok: 

A bajomi füvesasszony..

Biharnagybajomért Egyesület 
A Biharnagybajomért Egyesület immár 11. éve tevé-
keny civil közössége Biharnagybajomnak. 2017-ben 
az alábbi rendezvényeket tartottuk, valamint vettünk 
részt mások rendezvényein:  

Március második hétvégéjén a Mazsorett Együttes jó-
tékonysági bálját tartottuk meg a Művelődési házban.
Június elején a Mazsorett Együttes tanévzáró gáláján 
mutatták be a csoportok a 2016/17-es tanévben tanul-
takat. Augusztus 19-én a lovas napra készültünk kéz-
műves foglalkozással. December 2-án 11. alkalom-
mal rendeztük meg a mikulásnapi rendezvényünket, 
ahol mikuláscsomaggal, valamint egy bűvész-bohóc 
előadásával kedveskedtünk az ellátogató 120 gyer-
meknek. Advent második vasárnapján a művelődési 
házban családi kézműves foglalkozást tartottunk az 
érdeklődőknek. 
Az Egyesületünk égisze alatt működő Mazsorett 
Együttes is sikeres évet tudhat maga mögött. Itthoni és 
külföldi fesztiválokon is megállták helyüket a lánya-
ink, és fényes érmekkel térhettek haza.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Biharnagybajom 
Község Önkormányzatának, a településünkön működő 
vállalkozásoknak és magánszemélyeknek az év köz-
ben adott támogatásaikat. 

Egyesületünk minden kedves olvasónak kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván!

Civilek a pályán

A labdarúgó szakosztály  
2017-es évéről

Azzal kezdem, hogy akár nyugodtan hátra is dőlhet-
nénk és dicsérhetnénk magunkat, hisz a most zajló, 
2017/18-as bajnokság őszi felében csaknem annyi 
pontot szereztünk (27), mint a megelőző évadban ösz-
szesen (29). 
De tudjuk, hogy az elégedettség a fejlődés nagy ellen-
sége, ezért nem hátra dőlünk, hanem tovább dolgozunk 
azon, hogy még jobb játékkal és jobb eredményekkel 
ajándékozzuk meg településünk futballt szerető ré-
szét.

E személyek közül, akik a futballt szeretik, többen is 
megvendégelték csapatunkat egy-egy finom ételre, 
melyet ez úton is köszönünk.
Részsikereket már értünk el az ősszel is, hisz két for-
duló után is mi álltunk a tabella élén.     Az első nyolc 
mérkőzésünkön mindössze 8 gólt kaptunk, de sajnos 
a sorsolás szeszélye és a nem megfelelő játékfelfogás, 
és néha a fegyelmezetlenség azt eredményezte, hogy 
igencsak hátra csúsztunk, bár hatodik helyezettként 2 
pontra vagyunk a második, 5 pontra az első helytől.
A létesítményünket is fejlesztjük. Büszkék vagyunk 
Balogh Attila technikai vezetővel együtt arra, hogy az 
ide érkező csapatok és játékvezetők számukra szokat-
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Az egyesület 2017. évben is részt vállalt a megrende-
zésre kerülő önkormányzati rendezvények lebonyolítá-
sában, biztosításában, a technikai eszközök őrzésében.  
A tagság ezen felül 1308 órát töltött járőrszolgálatban, 
esetenként az önkormányzat épületeinek felvigyázásá-
val, szeptember és október hónapokban iskolai jelző-
őri tevekénységgel is szolgáltunk. Február hónapban 
egyesületünk önálló bált szervezett a tagság és család-
tagjaik részére, köszönetképpen az elvégzett munká-
ért. 
Részt vettünk a megyei polgárőr találkozón, amelyet 
idén Püspökladányban rendezett meg a megyei egye-
sület. Képviseltük településünket és egyesületünket to-

vábbá minden megyei és járási rendezvényen.  

2017. december 8-tól az egyesületünk, a hatá-
lyos törvényi rendelkezéseknek megfelelően nevét 
Biharnagybajomi Polgárőr Egyesület -re változtatta.

Varga Lajos
Biharnagybajomi Polgárőrség

A Biharnagybajomi Népdalkör 
2017. évi munkájából

Az előző évekhez hasonlóan most sem maradtak el 
a testvér együttesekkel való találkozások. Sárrétud-
variban, 
Füzesgyarmaton, Körösladányban találkoztunk, 
töltöttünk el együtt egy-egy vidám napot. A hagyo-
mányt egy kicsit megváltoztattuk az idén, a dalárda-
bált ebben az évben április 1-jén rendeztük.
Nagyon jól telt el az este, ahol a fellépések után, fe-
hér asztal mellett lehetett beszélgetni, a táncparketten 
hangulatos zenére táncolni. A Falunap keretein belül 
ismét megtartottuk a Betyárdal találkozót. A meleg 
ellenére a meghívott csoportok vállalták a fellépést, 
ebéddel köszöntük meg a részvételüket. Jelenleg az 
Adventi gyertyagyújtásra karácsonyi műsorral ké-
szülünk. Kevés létszámmal működünk, de próbáljuk 
teljesíteni a felkéréseket.

A népdalkör nevében minden olvasónak Áldott  
ünnepeket, és Sikeres Boldog Új Évet kívánok!

Bagdány Erzsébet

lanul magas színvonalú létesítménybe érkeznek, mely 
felsőbb osztályokban sem magától értetődő, ezzel is 
öregbítve Biharnagybajom jó hírét.
A 2017 nyarán beszereztünk egy fűnyíró traktort, ezzel 
megoldva a pálya egy sarkalatos problémáját. 
Mivel a nyaraink mostanában elég melegek, meg kellet 
oldanunk a pálya teljes öntözését, ezért locsoló tömlő 
beszerzésére is sort kerítettünk.
Sajnos a pályagondnoki feladatok ellátása nem megy 
zökkenőmentesen. Nyáron több napot is a pályán töl-
töttünk a technikai vezetővel és több játékossal a pálya 
megfelelő öntözése érdekében, amikor egyetlen gond-
nokunk szabadságát töltötte. Remélem, egy-két meg-
felelő személlyel megoldódik a létesítmény állagának 
olyan szinten tartása, hogy továbbra is büszke lehessen 
rá településünk, hiszen az épület tisztán tartása, a szi-
vattyúk és a fűnyíró traktor üzemeltetése-karbantartása 
már nem olyan egyszerű dolog.
Bízván labdarúgó csapatunk tavaszi jó szereplésében 
szeretném megköszönni összes támogatónk közremű-
ködését abban, hogy ilyen körülmények között szere-
pelhetünk és okozhatunk játékunkkal örömet az erre 
fogékony bajomiaknak. 
Ez úton kívánunk Kellemes Karácsonyt és Boldog Új 
Évet minden kedves olvasónak.           

Furka Róbert edző és szakosztály vezető

Biharnagybajomi Polgárőr Egyesület
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Tisztelettel üdvözlöm a Biharnagybajomi Hírlevél ol-
vasóit! 
Az alábbiakban örömmel számolok be Önöknek az 
idei év súlyemelő eredményeiről.

2017. 02. 18.  Téglás,  Dóró Antal Emlékverseny 
Borbély Zoltán II. hely  ezüstérem - fiú
Borbély László I. hely aranyérem - serdülő
Tóth Bence  II. hely ezüstérem - serdülő
Keserű Fruzsina I. hely aranyérem - serdülő
Tóth Vivien  I. hely aranyérem - ifjusági
Varga Szabolcs III. hely bronzérem - serdülő 

2017. 03. 25. Szolnok, Területi minősítő verseny
Éles Károly  II. hely ezüstérem - serdülő
Jenei Gergő  I. hely aranyérem - serdülő
Keserű Fruzsina I. hely aranyérem - serdülő
Tóth Bernadett II.hely ezüstérem - serdülő
Tóth Vivien  I. hely aranyérem - ifjusági
Petrezselyem Ferenc I. hely aranyérem - felnőtt
Barbócz Zoltán II. hely  ezüstérem - felnőtt

2017. 04. 22-23. Pécs, Diákolimpia
Keserű Fruzsina II. hely ezüstérem - serdülő
Tóth Vivien  II. hely  ezüstérem - ifjusági

Békés megye Bajnoksága, Békéscsaba
Keserű Fruzsina I. hely aranyérem - serdülő
Tóth Bernadett II. hely  ezüstérem - serdülő
Petrezselyem Ferenc I. hely aranyérem - felnőtt
Barbócz Zoltán II. hely  ezüstérem - felnőtt

2017. 05. 27.  Szerencs Tini OB. Kelet
Borbély Zoltán I. hely aranyérem - fiú
 Kelet-Magyarország Bajnoka Különdíj

Keserű Fruzsina I. hely aranyérem - serdülő

Tóth Bernadett II. hely  ezüstérem - serdülő

2017. 06. 10. Biharnagybajom, 
Juhász Sándor Emlékverseny
Keserű Fruzsina I. hely aranyérem - serdülő
Borbély Zoltán I. hely aranyérem - serdülő
Petrezselyem Ferenc II. hely  ezüstérem - felnőtt
Tóth Bernadett I. hely aranyérem - serdülő
Barbócz Zoltán II. hely  ezüstérem - felnőtt

2017. 07. 15.  Ózd, Suzuki Kupa
Keserű Fruzsina II. hely  ezüstérem - serdülő
Borbély László I. hely aranyérem - serdülő
2017. 08. 5-6. Ózd, Serdülő és Ifjusági OB
Keserű Fruzsina I. hely aranyérem - serdülő

2017. 09. 23. Pécs Város Bajnoksága
Nemzetközi Súlyemelő Verseny
Keserű Fruzsina I. hely aranyérem - serdülő
    Különdíj

2017. 11. 11. Tiszaújváros,
Kőszegi György Emlékverseny
Borbély Zoltán I. hely aranyérem - fiú
Petrezselyem Ferenc I. hely aranyérem - felnőtt
Barbócz Zoltán II. hely  ezüstérem - felnőtt

Az év utolsó versenye 2017. december 16-án lesz, 
Tégláson. A kiemelt országos versenyen Tóth Vivien 
és Keserű Fruzsina indulnak. Mindkettejük célja az 
elsőosztály elérése. Kiválóan felkészültek, ezért bí-
zunk a sikerükben.
Kívánunk mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és sikerekben gazdag, boldog új évet!

Földi József
a súlyemelő szakosztály vezetője

A súlyemelö szakosztály éves mérlege
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A Biharnagybajomért Egyesület égisze alatt működő 
Biharnagybajomi Mazsorett Együttes, szeptember-
ben 3 csoporttal indította be a 15. tanévét, a Szűcs 
Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. 
A Napraforgó és Kristály csoportok ismét szakmai 
megmérettetésre vállalkoztak a XI. Hajdúböszörmé-
nyi Országos Mazsorett Fesztiválon,  ahol a lányok 
remekül szerepeltek.

EREDMÉNYEK:Kristály csoport – I. korcsoport: 
ARANY OKLEVÉL
Napraforgó csoport – II. korcsoport – Pom-pon kategó-
ria: KIEMELT ARANY OKLEVÉL + MOSOLY DÍJ
A Kristály csoport tagjai: Csibi Hanna, Éles Fanni, Gál 
Luca Judit, Gál Nelli Nikolett, Győrfi Zsófia, Máté Lili, 

Nagy Natália, Sárándi - Szűcs Orsolya Beatrix, Szabó 
Fanni, Szabó Anasztázia, Szabó Tímea, Szitó Nóra.
 A Napraforgó csoport tagjai: Bai Csenge Klaudia, 
Balku Boglárka, Éles Viktória, Gál Vivien Mária, 
Ivanesei Denisa, Kiss Vanda Lili, Mile Petra, Tóth Mó-
nika, Varga Kata, Vass Nóra Lili, Zagyva Orsolya, 
Köszönjük támogatóink egész éves segítségét, a szü-
lők pozitív hozzáállását.
Minden kedves olvasónak kívánunk Békés Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!

Macskinné Pór Erzsébet
művészeti vezető

Mazsorett sikerek Hajdúböszörményben
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Emlékeztünk is, ünnepeltünk is. Mialatt éves felada-
tainkat végeztük, nem feledkeztünk meg azokról sem, 
akik már nem lehetnek közöttünk. Nagyszámú össze-
jövetelünket a klub tagsága közösen valósította meg.
2017-ben lettünk 25 évesek. Polgármester úr és az 
ÁMK vezetőasszonyának segítségével sikerült egy 
szép zászló elkészíttetésével is emlékezetessé vará-
zsolni ezt a szép évfordulót. Emelett klubtagjaink egy-
egy mutatós feliratos pólóval is gazdagodtak a jubile-
um alkalmából.

„Az élet értelmét nem keresni kell, hanem nekünk kell 
értelmet adni az életnek.” Palotai Boris szép gondola-
tának jegyében hívtuk egybe a Sárrét nyugdíjas klubja-
it. Az ünnepi pillanatok között megszokott éves mun-
kánkat végeztük tovább.

Sárrétudvari és szerepi barátaink mellett újabb kö-
zösségeket, Kaba, Földes, Nagyrábé és Füzesgyarmat 
nyugdíjas klubjait hívtuk meg rendezvényeinkre. Ez 
számos új feladatot adott számunkra, ám tagjainknak 
sikerült felnőniük ezekhez a kihívásokhoz, így igen si-
keres találkozók megszervezésével büszkélkedhetünk. 
A társszervezetek tagjainak műsorai színesek és szó-
rakoztatóak voltak. Emelett új fejlődési irányokat is 
mutattak a bajomi szépkorúak számára.
A korábbi évekhez hasonlóan szinte teljes létszámban 
részt vettünk  a községi ünnepségeken, rendezvénye-
ken. A Falunap és a Majális idén különösen emlékeze-
tes volt számunkra.
Helyi rendezvényeink sikeresek voltak: a nőnap és az 
anyák napi megemlékezéseink éppoly felejthetetlenek 
voltak, mint a Mikulásünnepünk. Emellett a Költészet 
Napjáról is színvonalasan megemlékeztünk, versmon-
dással. Mindezeken túl, ezévben már másodszor, nagy 

örömmel vettünk részt az Idősek Napjának rendezvé-
nyén, ahol színvonalas műsort láthattunk, és Önkor-
mányzatunk segítségével az immár szokásos vendég-
látás sem maradt el. 
Úgy vélem, a bajomi önkormányzat megbecsüli a köz-
ség szépkorú lakosait, sosem feledkezik meg a idősek 
iránti tiszteletről. Klubunk tagsága ezúton is szeretné 
ezt a kitüntető figyelmet hálásan megköszönni.
A közelmúlt éveihez hasonlóan 2017-ben is minden 
héten szerdán tartottuk meg klubtalálkozóinkat, ahol 
a soros tennivalók, az aktuális „Sárréti találkozók”-kal 
kapcsolatos feladatok megbeszélése után mindig jutott 
idő egy kis baráti beszélgetésre, közös éneklésre is.
Ebben az évben is eljutottunk településünk határain 
túlra: pályázati pénz segítségével Ópusztaszerre, saját 
költségvetésünkből pedig Egerszalókra is elutaztunk. 
Mindemellett Budapesten egy Szenes Ivánra emléke-
ző, felejthetetlen rendezvényen is részt vettek klubtag-
jaink.
A dalosklub Papp Gyula citerás és hangszerének köz-
reműködésével színesítette műsorát, fellépéseink nagy 
sikert arattak.
Tánccsoportunk nem tanult be új számot, de a régit 
nagy sikerrel adta elő mind a bajomi, mind a hajdúszo-
boszlói közönség előtt.
A nyugdíjasok nevében ezúton is szeretném megkö-
szönni a helyi önkormányzat és név szerint Szitó Sán-
dor polgármester úr egész éves segítségét, valamint a 
Szűcs Sándor ÁMK vezetőjének és dolgozóinak áldo-
zatos munkáját. A Nyugdíjas Klub színvonalas mű-
ködéséhez elengedhetetlen volt a Dózsa Agrár Zrt., a 
Takarékszövetkezet és az IMKI Kft. által nyújtott se-
gítség, amit szintén szeretnénk hálásan megköszönni. 
A helyi Gyógyszertár vezetőasszonyának, B. Csákné 
Dr. Faják Ilonának, Dr. B. Csák Istvánnak és Gerda 
Lajos, valamint Popovics István vállalkozóknak szin-
tén hálával tartozik a Klub. Az ő segítségüket is sze-
retnénk ezúton is megköszönni. Mindezeken túl sze-
retnénk köszönetet mondani azoknak is, akik adójuk  
1%-val támogatták a Biharnagybajomi Nyugdíjas Klub 
munkáját, hiszen nélkülük nem valósulhattak volna 
meg emlékezetes programjaink.
A Klub vezetősége és tagsága nevében békés, boldog 
Karácsonyt szeretnék kívánni Biharnagybajom vala-
mennyi lakosának. Legyen annyi örömben és boldog-
ságban részük szeretteik körében, amennyit ez a szép 
ünnep csak adhat.

Furka Albert
titkár

Beszámoló
a Biharnagybajomi Nyugdíjas Klub 2017. évi tevékenységéröl
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2017. december 13.

ISKOLATÁSKA OKTATÁSFEJLESZTŐ KÖZALAPÍTVÁNY
BAJOMI TANODA FOLYTATÁSA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Mérföldkövek a Bajomi Tanodában

Az Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program ke-
retében sikeresen pályázott a „Bajomi Tanoda folytatásá”-ra.  Folytatjuk …., hiszen 2013 és 2015 
között már sikeresen működtettük a Tanodát. 

A Tanodai program 30 hátrányos helyzetű gyereknek a háttérből segít, hogy javuljon tanulmányi ered-
ményük és délutánonként hasznosan töltsék a szabadidejüket. A helyszínt adó Szűcs Sándor Mű-
velődési Házban szervezett fejlesztő és ismeretbővítő foglalkozásokon kívánjuk felhívni a gyerekek 
figyelmét a körülöttük lévő világ ismeretforrásainak gazdagságára, a tudásnak, mint értéknek a jelen-
tőségére.  
Tanodánk nyitott intézmény, a szülők, testvérek bármikor bejöhetnek. Együttműködő partnereink szá-
mára pedig nyílt tanodai foglalkozásokat szervezünk. 

Az indulástól, július 01-jétől az első mérföldet „ta-
possuk”. Az EFOP-3.3.1-16-2017-00047 számú 
projekt keretében 18 850 ezer Ft támogatást kap-
tunk 18 hónapra. Így a projekt a harmadik mérföld-
del, 2018. december 31-én zárul. Ezt az összeget 
használhatjuk fel eszközbeszerzésre (tanulóknak 
tablet, fénymásoló-nyomtató, laptop, CD-lejátszó, 
íróeszközök, könyvek, játékok) és a gyerekeknek 
szervezett programokra, kirándulásokra. (Szar-
vas, Debrecen, Nyíregyháza) Kötelező eleme a 
pályázatnak a tanulók étkeztetése is. Mindennap 
változatos uzsonnát – péksütemény, gyümölcs, 

joghurt, müzli, ivólé stb. – kapnak a tanodás gyerekek. 

Az Oktatási Hivatal képviseletében tanoda tanácsadó segíti és ellenőrzi a munkánkat, aki havonta 
látogatja foglalkozásainkat. 

Az első mérföld feladatait: szülőklub, egészségnap, bemutató és hagyományőrző foglalkozás, kirán-
dulás Szarvasra - hat szakmai megvalósító pedagógussal elvégeztük. 
December végén 30 diák és 6 mentortanár felállhat az első mérföldkőre!

Zagyva Lászlóné 
kuratóriumi tag
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A karácsonyi szokásokban és hiedelmekben megőr-
ződtek a téli napfordulóhoz, az évkezdethez és Jézus 
születéséhez fűződő hagyományok.
December 24-én, Ádám-Éva napján adták elő az ún. 
paradicsomjátékot, amelyben a bűnbeesés történetét 
jelenítették meg. Ezen a napon szigorú böjtöt tartottak 
és a karácsonyi vacsorát az éjféli mise után fogyasz-
tották el. A háziasszony mindent előre kikészített, mert 
a vacsorát végig felállás nélkül kellett elfogyasztania. 
A család együtt imádkozott és elsőként mézbe mártott 
fokhagymát, diót ettek. A fokhagymának gonoszűző 
szerepet tulajdonítottak. Az alma is elmaradhatatlan 
volt a karácsonyi asztalon, egy almát annyi felé vág-
tak, ahányan az asztalnál ültek és együtt elfogyasztot-
ták a jelenlévők összetartását erősítve. A szentelt ostya, 
mézbe mártott fokhagyma, dió, alma a család egész-
ségét biztosították. A néphit szerint, ha karácsonykor 
babot, borsót, tököt, mákos gubát, halat esznek, akkor 
a következő évben bőségben lesz részük. A család-
tagoknak mindenből kellett enni, inni. Szokás volt a 
család halottainak is megteríteni és minden ételből egy 
keveset tányérra tettek. Karácsonykor dióval jósoltak, 
a tálból kivett jó dió egészséget, a rossz betegséget, 
bajt jósolt. A karácsonyi vacsora után a morzsát nem 
szabad kidobni az ünnep végéig, mert megóvja a ház 
lakóit a betegségtől. A szemetet sem ajánlatos kivinni a 
házból, mert a szeméttel a szerencse is távozik. A nép-
hit szerint söprögetni is csak az asztal alá szabad.
Az asztal egész héten át terítve volt minden háznál, 
hogy a látogatókat, köszöntőket is megkínálják. A ka-
rácsonyi asztalra vagy alá, vagy a közelébe helyezett 
tárgyaknak, eszközöknek különös jelentőséget tulajdo-
nított a néphagyomány. Mágikus erejűnek tartották pl. 
a karácsonyi abroszt, később sütőabrosznak használ-
ták, hogy a termés bő legyen, és a kenyér is megkeljen. 
A karácsonyi abroszt advent csendjében hímezték az 
asszonyok. Az asztal alatt a megszületett kisded szal-
mája fénylett, így a házakat a betlehemi istállóhoz ha-
sonlatossá tették. Ezt a szénát, vagy szalmát karácsony 
után az állatok alá helyezték vagy megetették velük, 
hogy szaporák, egészségesek legyenek. Az asztalra 
vagy alá magvakat is raktak, a következő évre jó ter-
mést, bőséget varázsoltak.
Karácsony napján szokás volt házról-házra járni csalá-
dostul, ilyenkor a harag is megszűnt, mert bocsánatot 
kértek és megbocsátottak egymásnak az emberek. A 
szeretet ünnepét a család békességben töltötte együtt.
A legismertebb karácsonyi népszokás, a betleheme-
zés. Jézus születésének történetét bemutató egyházi 
eredetű népi játék. Szereplői általában pásztoroknak 
öltözve, házilag készített jászollal járnak házról ház-
ra. Szent énekekkel elevenítik fel Jézus születésének 
eseményeit.
A tűznek is fontos szerepe volt karácsony éjjelén. A 

születő fényt jelképezték az égő gyertyák, amit házas-
ságvarázslásoknál is használtak. Az eladósorban lévő 
lányoknak olyan gyertya fénye mellett kellett öltöz-
ködni az éjjeli misére, amelyik már égett egy lakodal-
mon. A gonosz szellemeket, boszorkányokat különbö-
ző zajkeltő eszközökkel űzték el ezen az éjszakán.
 Advent négy vasárnapján az adventi koszorú gyertyái 
égtek, hétről hétre eggyel több. Az adventi koszorút 
fűzfaágakból készítették és a körkereszt szimbólumot 
is megjelenítették. A körkereszt ősi védelmi szimbó-
lum. A kör az „Anyaisten formája”, a kereszt a „Fiúis-
ten” jele, melynek közepe a megnyilvánult világot, az 
embert jelképezi. Az alaposztás a világ tér-idő szerke-
zetének megidézője. A kör középpontja hatalmas ener-
giákat tartalmaz. A világ közepét szimbolizálja. Itt lép 
be Isten a világba.

A karácsonyi életfa, termőág a karácsonyfa elődje. A 
megújuló természetet jelképezi. Rozmaring-, nyárfa 
és kökényágakat kötöttek össze és lefelé a mesterge-
rendára vagy a szobasarokba függesztették fel. Dióval, 
piros almával, mézeskaláccsal díszítették. Vízkeresz-
tig hagyták a szobában. A karácsonyfa-állítás német 
eredetű szokás, az 1920-as évektől terjedt el Magyar-
országon. A karácsonyi ajándékozás új szokás, régen 
a karácsonyfa és a rajta lévő édességek jelentették az 
ajándékot.
December 25-én karácsony első napján munkatilalom 
volt, csak a legszükségesebb munkákat csinálták meg. 
Ezen a napon nem főztek, a maradékot ették meg. 
Egyes helyeken még a hamut és a szemetet sem vitték 
ki a házból, mert úgy gondolták, hogy a szerencsét vin-
nék ki a házból. Tilos volt e napon a kölcsönkérés és a 
kölcsönadás is.
A regölés december 26. és Újév közötti időszakban tör-
tént. Férfiak járták a falut, akik termékenységvarázsló 
énekeket adtak elő. Köszöntötték a háziakat és a lányos 
házaknál, újdonsült házasoknál „párokat összevarázs-
ló” énekeket is mondtak. A csodaszarvasról is énekel-
tek, aki égitesteket hordoz, szarvain pedig gyúlatlanul 
égő gyertyákat (csillagok) tart. A regös a régi magya-
rok varázslóinak egyik elnevezése lehetett. A regösök 
kifordított báránybőr kucsmát és bundát viseltek.
December 27-én, János napjához kapcsolódott a bor-
szentelés szokása. A szent bornak mágikus erőt tulaj-
donítottak, beteg embert és állatot gyógyítottak vele.
December 28-án aprószentek napján élt a vesszőzés 
szokása. A vesszőzéshez általában fűzfaágat, korbá-
csot használtak. Óvatosan megcsapkodták a lányokat, 
asszonyokat, gyermekeket, hogy egészségesek marad-
janak.

Forrás: Tátrai Zsuzsanna- Karácsony Molnár Erika: 
Jeles napok, ünnepi szokások

Karácsonyi magyar népszokások
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Az Igazi Szeretet Első titka - a gondolat ereje.
A szeretet a gondolattal kezdődik.
Azzá válunk, amiről gondolkodunk. A szeretettel teli 
gondolatok szeretettel teli életet és szeretettel teli kap-
csolatokat hoznak létre.
A pozitív megerősítések meg tudják változtatni má-
sokkal és magunkkal kapcsolatos meggyőződésünket 
és gondolatainkat.
Ha szeretni akarsz valakit, akkor figyelembe kell venni 
az ő igényeit és kívánságait, elvárásait. Az ideális part-
nerről kialakított elképzelés segít felismerni őt, amikor 
találkozol vele.
Az Igaz Szeretet második titka - a tisztelet ereje
Nem lehet szeretni valamit, vagy valakit, ha nem tisz-
teltük korábban.
Mindenek előtt magunkat kell tisztelnünk. Ahhoz, 
hogy tiszteletet ébresszünk magunkban magunk iránt, 
kérdezzük meg magunktól: „Mit tisztelek magam-
ban?” Ahhoz, hogy tiszteletet ébresszünk magunkban 
mások iránt - azok iránt is, akik nem tetszenek nekünk 
- kérdezzük meg magunktól: „Mit tisztelek ebben az 
emberben?”
Az Igaz Szeretet harmadik titka - az adni tudás ere-
je.
Ha szeretetet akarsz kapni, egyszerűn csak adnod kell. 
Minél több szeretetet adsz, annál többet kapsz. Szeret-
ni - azt jelenti, hogy egy részt adsz magadból, fizetsé-
get nem kérve és feltételek nélkül. Cselekedj jót, csak 
úgy! Mielőtt egy életre szóló kapcsolatba lépnél, ne azt 
kérdezd magadtól, hogy a másik ember mit tud adni 
a számodra, hanem azt, hogy te mit tudsz adni a má-
sik embernek. Az egész életre szóló, boldog szerelmes 
kapcsolatok titkos receptje a következő: sohasem arra 
kell figyelni, hogy mit kaphatunk, hanem mindig azt 
kell nézni, hogy mit adhatunk.
Az Igaz Szeretet negyedik titka - a barátság ereje
Ahhoz, hogy megtaláljuk az igaz szerelmet, először 
igaz barátra kell lelnünk.
Szeretni azt jelenti, hogy nem egymásra nézünk, ha-
nem együtt nézünk azonos irányba. Ahhoz, hogy iga-
zán szeressünk valakit, azért kell szeretnünk őt, aki, 
nem azért, ahogy kinéz. A barátság - táptalaj, ahol a 
szerelem életre kelhet. Ha szerelmet akarsz vinni egy 
kapcsolatba, akkor először barátságot kell vinni bele.
Az Igaz Szeretet ötödik titka - az érintés ereje.
Az érintés - a szeretet egyik legerősebb megnyilvánu-
lása, amely legyőzi a gátlásokat és megerősíti a kap-
csolatokat. Az érintés megváltoztatja a fizikai és érzel-
mi állapotunkat és érzékenyebbé teszi az embereket a 
szeretetre. Az érintés meggyógyíthatja a testet és fel-
melegítheti a szívet. Ha ölelésre tárod karjaidat, azzal 
szíved is kitárod.
Az igaz szeretet hatodik titka - a „szabadnak hagy-
ni” elv ereje.
Ha szeretsz valakit, engedd szabadon. Ha visszatér 
hozzád, akkor ő a tiéd, ha nem, akkor soha nem is volt 
a tiéd. Még az igazi, szeretetteljes kapcsolatban is szük-
ségük van az embereknek mozgástérre. Ha meg akarsz 
tanulni szeretni, akkor először meg kell tanulni meg-

bocsátani és megszabadulni a múltbéli sérelmektől és 
fájdalmaktól. A szeretet azt jelenti - megszabadulni a 
félelmektől, előítéletektől, egótól, és fenntartásoktól.
Az igaz szeretet hetedik titka - a szavak ereje.
Amikor tanulunk nyíltan és becsületesen kommunikál-
ni, az élet megváltozik.
Szeretni valakit, ez azt jelenti, hogy ápoljuk a vele való 
kapcsolatunkat.
Adjuk tudtára az embereknek, akiket szeretünk, hogy 
szeretjük és értékeljük őket. Soha se féljünk kimonda-
ni a varázsszót: „Szeretlek”.
Ne hagyjuk ki az alkalmat, ha valakit megdicsérhe-
tünk.
Mindig fejezzük ki a szeretetünket annak, akit szere-
tünk - lehet, hogy utoljára látjuk őt. Ha megtudnád, 
hogy hamarosan meghalsz és lehetőséged lenne fel-
hívni azokat, akiket szeretnél, kit hívnál fel, mit mon-
danál? Tedd meg most!
Az igaz szeretet nyolcadik titka - az elkötelezettség 
ereje.
Ahhoz, hogy a szeretet igaz szeretet legyen, elkötele-
zettnek kell lenni felé, és ennek az elkötelezettségnek 
tükröződnie kell a gondolatokban és cselekedetekben.
Az elkötelezettség - a szeretet valódi próbája.
Ahhoz, hogy igazi szeretettel teli kapcsolatunk lehes-
sen, ahhoz elkötelezettnek kell lennünk ebben a kap-
csolatban. Ha elkötelezettjei vagyunk valakinek, vagy 
valaminek, akkor feladni - az nem lehet alternatíva. Az 
elkötelezettség különbözteti meg a felszínes kapcsola-
tot a tartós kapcsolattól.
Az Igaz Szeretet kilencedik titka - a szenvedély ere-
je
A szenvedély lángra lobbantja a szeretetet és nem 
hagyja kihunyni.
Az örök szenvedély nem egyedül a fizikai vonzalom, 
hanem az erős elkötelezettség, lelkesedés, érdeklődés 
és örömteli izgalom együttes segítségével jön létre.
A szenvedélyt újra lehet éleszteni, a múlt eseménye-
inek újbóli átélésével, amikor éreztük ezt a szenve-
délyt. A spontaneitás és a meglepetések létrehozzák a 
szenvedélyt. A szeretet és a boldogság lényege egy és 
ugyanaz: szenvedéllyel kell élni, minden nap.
Az Igaz Szeretet tizedik titka - A bizalom ereje
A bizalom életbevágóan fontos az igazi szeretettel teli 
kapcsolatokban. Bizalom nélkül az egyik partner gya-
nakvóvá válik, nyugtalanná, és tele lesz előítéletekkel, 
félelmekkel, a másik úgy érzi lélektani csapdába ke-
rült, azt hiszi, hogy nem hagyják szabadon lélegezni, s 
érzelmileg megfojtják.
Lehetetlen valakit igazán szeretni, ha nem bízunk meg 
benne teljesen.
Cselekedjünk úgy, mintha kapcsolatunk a szeretett em-
berrel sohasem érne véget.
Az egyik módja annak, hogy eldöntsük, megfelel-e ne-
künk a másik ember, meg kell kérdeznünk magunktól: 
„Feltétlenül és teljesen megbízom a partneremben?” 
Ha a válasz „Nem!”, akkor alaposan el kell gondol-
kodni, mielőtt elköteleznénk magunkat.

Az igazi szeretet 10 titka



18 Bajomi Hírlevél

Biharnagybajom  
birkózóbajnoka

Eredményes évet zárhat a bajomi Darabos Laci, a Püs-
pökladányi Nehézatlétikai SE sikeres birkózója, hiszen 
a III. korcsoportos kötöttfogású diák olimpiai bajnoki 
cím elnyerése mellett a kötöttfogású országos bajnok-
ság diák korcsoportjában is diadalmaskodott, büszkén 
állhatott a dobogó legfelső fokán.
Mindemellett a szabadfogású országos bajnokságban 
ezüst-, a szabadfogásúak diákolimpiáján bronzérmet 
szerzett, ezekkel is gazdagítva a biharnagybajomi spor-
tolók képzeletbeli, ám dicsőségteli éremtáblázatát.
A birkózópályafutását Kovács Lajos és Szabó Bence 
edzők irányításával formáló bajomi fiú nem csak a bir-
kózószőnyegen jeleskedik, az atlétika több ágában is 
sikeres. Tavasszal például kislabdadobásban lett kor-
osztályos Európa-bajnok Lengyelországban.
Ezúton is szívből gratulálunk a fiatal bajomi sporto-
lónak, aki összesen nyolc országos bajnokságot nyert 
korcsoportjában. Hosszú és  a továbbiakban is eredmé-
nyes sportpályafutást, kimagasló eredményeket kíván-
va üzenjük: Hajrá, Darabos Laci!

Biharnagybajom település vezetése 2016 évben fel-
ismerte, hogy fontos a korszerű, friss arculatú online 
megjelenés. A terveket a jelentősebb intézményekkel 
és civilekkel történő települési szintű egyeztetés kö-
vette és 2017 tavaszán valóra váltak az elképzelések. 
Biharnagybajomnak naprakész, modern megjelenésű 
és modern technológiájú weboldala lett, amely tartal-
mában szerteágazó, de könnyen kezelhető felülettel, 
naprakész információkkal, felhívásokkal, fotókkal 
szolgálja ki a település lakóit, valamint az innen elszár-
mazottakat és a Bajom iránt érdeklődőket.
A működés elmúlt közel 5 hónapjának statisztikája 
alapján elmondhatjuk, hogy általában népszerű az ol-
dal, a kiugró időszakok pedig a település egy-egy na-
gyobb rendezvénye iránti érdeklődést jelzik. 
A weboldal továbbá nagy segítséget nyújt az önkor-
mányzati közfoglalkoztatás keretében megtermelt ter-
mékek értékesítésében. Amióta megjelentek a webol-
dalon a gyékény termékek, a száraztészta termékek, a 
vályogtégla – és felkerülnek hamarosan a varroda és a 
betongyártó részleg termékei is – mérhetően megnőtt 
irántuk a kereslet országosan is.
A statisztika megmutatja azt is, hogy a weboldalon be-
lül leglátogatottabb oldalak listáján a gyékény termé-

kek oldal vezet.
A korszerű online fejlesztéssel egy időben lehetősé-
get biztosítottunk a lakosság részére is, hogy ingye-
nes tanfolyam keretében felzárkózzanak és naprakész 
felhasználói tudásra tegyenek szert, hogy ezáltal ők is 
igénybe tudják venni többek között a települési új we-
boldal szolgáltatásait és a jövőben egyre jobban elter-
jedő online ügyintézés lehetőségét. A tanfolyamon 2 
csoportban 27 fő szerzett naprakész tudást, de ismét 
meghirdettük a tanfolyamot, hogy akik lemaradtak, 
azok is tanulhassanak, növelve ezzel is a munkaválla-
lási esélyeket.
A www.biharnagybajom.hu oldalon megtalálhatja a 
friss híreket, felhívásokat, elmúlt rendezvények fotóit 
és a BajomTV interneten nézhető műsorait is.

Települési informatikai fejlesztések 2017.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

2018. február 1. napjától 
pénzügyi-számviteli ügyintéző 

munkakör betöltésére. 
A közszolgálati jogviszony határozatlan idejű, teljes 
munkaidős jogviszony, melynek keretében pénzügyi 
és számviteli feladatokat kell ellátni.                 
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- gazdasági középiskolai végzettség (vagy a 29/2012.
(III.7.) Kormány rendelet 1. számú melléklet 19. 
pontjában II. besorolási osztályban leírt végzettség)
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazá-
sok)ismerete, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett 
gyakorlat (Legalább 5 év szakmai tapasztalat)
- közigazgatási alapvizsga
- mérlegképes könyvelői szakképesítés
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. ja-
nuár 15. (hétfő) 16.00 óra

A pályázattal kapcsolatos további információ Imre-
Erdős Szilvia jegyzőtől kérhető az 54/472-021 tele-
fonszámon, vagy személyesen.

Emlékképek a www.biharnagybajom.hu -ról

További képek: 
http://www.biharnagybajom.hu/galeria/2017/

Biharnagybajom Napja 2017.

XXIV. Karafitty Népzenei Találkozó

Hagyományőrző tábor

Lovasnap

TÁMASZ Kézműves tábor
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Hirdetés
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