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Jó szerencsét Biharnagybajom!
Több, mint 70 éve egyáltalán nem szokatlan köszö- hogy az ebbĘl a 80-ból nekik járó 75 év tiszteletére
nés Biharnagybajomban és néhány sárréti faluban Biharnagybajomban emléktáblát helyeznek el a falu
a „Jó szerencsét! „
központjában álló úgynevezett Tar-házon, ami valaha
a biharnagybajomi fúrási vállalat irodaháza volt.
Akkor – ha ez itt teljesen rendjén való dolog, – miért Ma már biztos, hogy az emlékmĦ megvalósul. Az idáig
választottam a mostani írásom címének?
vezetĘ út tele van nagyszerĦ és felemelĘ gesztusokkal,
történésekkel. Emberek, vezetĘk szervezetek és intézMert ennek jegyében fontos mondanivalóm van mények sora állt a kezdeményezĘk mögé. Teljes felsoBiharnagybajom lakossága számára.
rolásukra még mindig korán van.
Kicsi gyerekeken kívül aligha van Biharnagybajomban A kezdeményezĘk neveit azonban közreadom.
olyan ember, aki ne tudná, mi az olajbányászat, a „fú- ėk voltak azok, akik az interneten arról kezdtek el berós-élet”, milyen egy olaj- vagy gázkút-kitörés és hogy szélgetni az elĘbb említett évforduló kapcsán, hogy
mit jelent nagyjából annak az elfojtása. Sokan vannak, Biharnagybajomban is emléket kellene állítani az olaakinek ismerĘsen hangzik MezĘkeresztes, Eger, Nád- josoknak „mert megérdemlik!”. Balajti Klári Szolnokudvar, Battonya, Hajdúszoboszló, Orosháza, Szolnok, ról, Gál Márta SzegedrĘl, Nagy Balázs Tatáról és én
AlgyĘ, vagy Szank neve. De épp ilyen ismerĘs, meg- Somogyi László KecskemétrĘl.
szokott itt Nagykanizsa, Bázakerettye, Lovászi, Nagylengyel neve is a Dunántúlról.
Azért mert minden település név egy-egy kĘolaj- és
földgázmezĘt is jelez. Ezekre mindre eljutottak az
idĘk során a sárréti olajbányász fér¿ak az elmúlt 76
év alatt.
76 éve, 1942-ben államközi szerzĘdés alapján
kezdte kutatni a MANÁT nevĦ részvénytársaság
Biharnagybajom alatt a mélységet. Van-e itt szénhidrogén, elsĘsorban olaj, a XX. század folyékony fekete
aranya?
És volt.
Háború ide- háború oda, Biharnagybajomnak sorsa
lett a kĘolaj. 1947-ben már nem a MANÁT, hanem a
MASZOVOL találta meg az elsĘ olajat adó kĘzetréteget, és egészen 1967-ig folyt is az olaj, égett a földgáz,
bugyogott a forró termálvíz Biharnagybajomban.
Ezzel együtt kenyérré, boldogulássá, kultúrává, embert
formáló erĘforrássá vált az addig Ħzött Ęsi mesterségek
mellett az olajbányász szakma az egész Sárréten, elsĘsorban mégis Biharnagybajomban.
Ez a „bibliai csoda”, ez a kĘolaj kenyérré változása a
mai napig tart.
Ezért határozott úgy néhány ember 2017. szeptember
végén, – amikor a magyar olajipar a hazai olajbányászat megszületésének 80-dik évfordulóját ünnepelte –,

Mindannyiunk apja olajbányász volt. Volt akinek
mindkét szülĘje, volt aki maga is ezt a szakmát, pályát
választotta, és volt aki mást.
Elszármazottak is, de leszármazottak is Ęk. Évtizede
vagy több, hogy ilyen-olyan okok miatt még mindig
visszajárnak a faluba és örömmel, lelkesen emlegetik
az itt töltött gyermek és iskoláskori éveiket.
Én rájöttem, abban hasonlítunk egymáshoz, hogy
mindannyian szerettünk tanulni, azaz szerettük az iskolát, meg a könyvtárat, de szerettük a mozit és a fürdĘt is. Szerettük a játékot, a hangulatokat, és szerettük
a tanárainkat.
Így lehetett, ezért lehetett, hogy mi – ez a 4, immár
70 év körüli ember- az internet segítségével sokat és
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szívesen beszélgettünk Nemes István nyugalmazott
bajomi tanítóval, aki a mi szemünkben a régi szép idĘket, a gyerekkort is képviseli, hiszen mindannyiunkat
tanított valaha.
Ekkor, ebben az internetes beszélgetésben írta le a tanító úr azt a bizonyos mondatot, miszerint emléket kellene állítani az „olajosoknak”, mert megérdemlik.
Ennyi hívó szó elég is volt ahhoz, hogy azonnal elkezdĘdjön a szervezkedés. Ma ott tartunk, hogy az
interneten létrejött emlékmĦvet szervezĘ csoport már
kb. 170-180 tagból áll (az ország minden részébĘl).
Sok száz fotót gyĦjtöttek össze, ezernyi emléket elevenítettek fel. Az Ę kutatásaik nyomán derült fény arra,
hogy a biharnagybajomi olajipar nem 1946-ban, hanem már 1942-ben a Magyar Államkincstár által kiírt
koncessziós szerzĘdés alapján kezdĘdött meg.
Készül egy emlékkönyvként is emlegetett kiadvány,
ami „A biharnagybajomi olajosok históriája” címet viseli.
Ebben a mĦszaki történet mellett nagy teret kap a
Biharnagybajom, Sárrétudvarii, a Nagyrábéi …..stb
munkások, illetve az ide helyezett különféle szakemberek emléke.
Hogyan?
Mindazok, akik szeretnék, hogy valamelyik felmenĘjük, rokonuk, nagyapjuk, apjuk, testvérük a kezdeteknek számító 40-es, 50-es években már itt dolgozott a
korai olajipari szervezetek valamelyikénél és Ę mint
utód, mint leszármazott szeretné ha a neve, néhány
adata, melyrĘl beazonosítható, szerepelne ama emlékkönyv második részében a felsorolásokban az jelentkezzen Gyügyei Katalinnál. ė el fogja juttatni a szerkesztĘkhöz az adatokat.
Az emlékmĦ-, mert már nem tábláról szól a történet- a
Tar-ház, a „Dózsa” Agrár ZRT. székháza elĘtt parkban
fog állni. Sziklából lesz, melyen felirat és mellette elhelyezett speciális fúró jelzi a rendeltetését.
Tudnia kell minden lakosnak, hogy mindkét fĘirányból – a biharnagybajomi önkormányzat, valamint a
mai magyar olajbányászat különbözĘ szakmai és társadalmi szervezetei részérĘl- azonnali és teljes körĦ
támogatást kapott a javaslat,
A biharnagybajomi olajbányász emlékmĦ
Ma már Soprontól Battonyáig, MezĘkeresztestĘl
AlgyĘig Budapesten át Zalaegerszegig mindenhol tudnak róla, és minden felĘl érkezik az erkölcsi, olykor az
anyagi támogatás.
Mindig tudtuk jó néhányan, hogy a biharnagybajomi
olajbányász (fúrómunkás, gépész, geo¿zikus, gépkocsivezetĘ, traktoros, raktáros és bérelszámoló, segédmunkás és vezetĘ beosztású...stb.) szinte fogalom
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lett, vagy ha nem akkor is megbecsült tagja a magyar
olajbányászatnak, különösen az Alföldön. Most a szervezés során azonban mindenki megbizonyosodhatott
errĘl a legendáról.
Én például hallottam egy történetet a 60-as években,
akkor, amikor óriási ütemben növekedett az alföldi
olajipari vállalatok létszáma,, hogy volt állítólag olyan
fĘfúrómester aki azt válaszolta az irányító mérnöknek
a feszített munkaprogramot ¿rtató kérdésére:
”- Meg tudjátok csinálni?”
„- Ha minden mĦszakban lesz 2-3 bajomi ember, akkor
nem lesz gond!”
Szóval az emlékmĦ a bajomi szélesebb értelemben a
sárréti emberek emlékmĦve lesz.
Az Ę munkaszeretetük, törekvĘ, de hĦséges természetük, a tĦrĘképességük, szívósságuk, a családjukért való
áldozatvállalási készségük emlékmĦve.
Ezt az emlékmĦvet 2018. október 27- én szombaton
délelĘtt 11.00 órakor fogjuk felavatni az említett helyen.
MI is fog akkor történni?
Fejet hajtunk apáink munkálkodásának nagyszerĦsége
elĘtt, megköszönjük, hogy általuk épp olyan életet élhettünk, mint amilyet megéltünk.
Megköszönjük,a szülĘföldnek ahonnan származunk,
hogy elindított bennünket a világba, de most megöregedve visszajöhettünk, hogy az itteniekkel összefogva
jelet és hitet tehessünk múlt – jelen - és jövĘ mellett.
Somogyi László
szervezĘ
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Közhírré tétetik

Beszámoló a képviselÆ-testület
januári és februári üléseirÆl
Ez évben eddig háromszor - január 18, február 15
A megváltozott támogatási
és március 1 - ülésezett a képviselĘ testület. A képmértékek a következÆk:
viselĘ-testületi üléseken több, a széleskörĦ nyilváA közmĦdíj támogatás összege:
nosságot is érintĘ kérdésekben döntött, melyekrĘl
a) ha a kérelmezĘ háztartásában az egy fĘre
az alábbiakban adunk tájékoztatást.
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
Elfogadásra került a
200 %-át (57.000 Ft) 3.000 forint,
2018. évi költségvetési rendelet
b) ha az egyszemélyes háztartásban élĘ kérelmezĘ havi jövedelme nem haladja meg az
A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett elĘirány- öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
zata 872.578 ezer forint, melybĘl 391.442 ezer forint 250 %-át (71.250 Ft) 4.000 forint.
a felhalmozási, míg 481.136 ezer forint a mĦködési
kiadás. A költségvetés összetételét és az elĘirányzatok Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek
nagyságrendjét illetĘen alapvetĘ változás nem tapasz- esetében a vényköteles havi rendszeres gyógyszerkölttalható, ezért a tervezésnél ¿gyelembe kellett venni, sége legalább 5.000,- Ft, és az egy fĘre jutó havi jövehogy a központi támogatások a kötelezĘ és az önként delem összege nem haladja meg
vállalt feladatok ellátására nem nyújtanak elegendĘ fe- a) családban élĘ esetében az öregségi nyugdíj mindendezetet, így a helyi adóbevételek jelentĘs részét erre kori legkisebb összegének 300%-át (85.500 Ft),
kell fordítani. A kommunális adó azonban továbbra is b) a lakásban egyedül élĘ esetében az öregségi nyuga fejlesztési alapot gyarapítja (legutóbb ebbĘl készült díj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99.750
el a temetĘben a második út, az ez évi felhasználásról Ft).
még nem döntött a testület). A legjelentĘsebb változás, A gyógyszertámogatás összege havi 5.000 forint, mehogy a testület jelentĘs mértékben, 13,5 millióról 20 lyet az Önkormányzat utalvány formájában biztosít.
millió forintra emelete a szociális rendeltünk támoga- Az ellátás 12 hónap idĘtartamra kerül megállapításra.
tási formáira biztosítható keretösszeget. Önkormányzatunk 2018. évi fĘ célja továbbra is, hogy az önkor- Temetési támogatásra jogosult azon Biharnagymányzat mĦködĘ képességét megĘrizze, biztosítsa az bajomban életvitelszerĦen élĘ személy, aki elhunyt
eddigi szolgáltatások színvonalának fenntartását, vala- közeli hozzátartozója eltemettetésérĘl gondoskodott,
mint a fejlesztési lehetĘségek ésszerĦ, szükségletekhez feltéve, hogy a családban az egy fĘre jutó havi jöveigazodó kihasználását, a gazdaságos, eredményes, ha- delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
tékony gazdálkodást.
összegének 250 %-át (71.250 Ft), egyedül élĘ esetében
annak 300 %-át (85.500 Ft).
Emelkedtek a települési
A
temetési
támogatás
összege
a
helyben
szokásos
temetés
legkisebb
költségének
támogatás összegei
30 %-a, 2018-ban ez 36 ezer forint.
Módosításra került a települési támogatás megállapításának, ki¿zetésének, folyósításának, valamint fel- Iskolakezdési támogatásra jogosult a család jövedelhasználása ellenĘrzésének szabályairól szóló 5/2015. mi viszonyaitól függetlenül az az általános iskola, kö(II.27.) önkormányzati rendelet. A módosítás követ- zépiskola, fĘiskola és egyetem nappali iskolarendszekeztében lehetĘvé vált, hogy a rászorultak szélesebb rĦ oktatásában, valamint óvodai ellátásban részesülĘ
körének, illetve bizonyos ellátások tekintetében ma- biharnagybajomi lakóhelyĦ gyermek, ¿atal felnĘtt aki
gasabb összegben tudjon az önkormányzat támogatást nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.
biztosítani.
a) az általános iskolai tanulók esetében az iskolakezdési támogatás mértéke 15.000,- Ft.
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b) gimnáziumban, hat osztályos gimnáziumban,
szakközépiskolában,
szakiskolában,
technikumban tanulók esetében az iskolakezdési támogatás
ki¿zetésének feltétele az iskolalátogatási igazolásbenyújtása. Az iskolakezdési támogatás mértéke
20.000,- Ft.
c) fĘiskolai és egyetemi hallgatók esetében a támogatás ki¿zetésének a feltétele a hallgatói jogviszonyról
szóló igazolás benyújtása. Az iskolakezdési támogatás
mértéke 25.000,- Ft.
d) óvodába járók esetében az óvodakezdési támogatás
mértéke 5.000,- Ft

Módosításra került a helyi kitüntetÆ címek
adományozásáról szóló rendelet
Önkormányzatunk a 18/2010 (XII.20.) számú rendeletében szabályozta a helyi kitüntetések alapítását és
adományozásának rendjét. Utoljára 2013-ban adományoztunk kitüntetĘ címeket a falunapi rendezvény keretében. A rendelet értelmében korábban a kitüntetések
átadási ideje az adott év augusztus 20-a volt. A rendelet
módosítása során ez az idĘpont változott a mindenkori
falunap idĘpontjára. A módosítás apropóját egyébként
az adta, hogy idén tervezünk helyi kitüntetĘ címeket
adományozni, immár a falunap keretében.
Az önkormányzat által alapított elismerések adományozására bármely természetes személy vagy társadalmi szervezet javaslatot tehet. Javaslataikat a mellékelt
ajánlószelvényen tehetik meg május 31-ig.
A rendelet alapján adományozható kitüntetések a
következĘk:
• Biharnagybajom Díszpolgára cím adományozható
annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki egész életmĦvével vagy valamely
kiemelkedĘen jelentĘs munkájával olyan általános elismerést szerzett, amellyel hozzájárult a falu fejlĘdéséhez és jó hírnevének öregbítéséhez.
• Biharnagybajomért Emlékérem adományozható
annak a magyar állampolgárságú személynek vagy
társadalmi szervezetnek, aki élete vagy mĦködése rövidebb-hosszabb szakaszában Biharnagybajom
községhez kötĘdött és munkássága alkalmas a falu
jó hírnevének öregbítéséhez vagy ha élete során nem
Biharnagybajomhoz kötĘdött, a tevékenysége a települést gyarapítja.
• Biharnagybajom Közszolgálatáért ElismerĘ Díj ado-
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mányozható azoknak a személyeknek, akik szakterületükön tartósan kiemelkedĘ eredményt nyújtanak, valamint akik hosszú idĘn át közmegelégedésre látják el
a közalkalmazotti, köztisztviselĘi feladataikat.
• Biharnagybajom Sportjáért ElismerĘ Díj adományozható azoknak a személyeknek és egyesületeknek, akik/
amelyek a testnevelés és a sport népszerĦsítésében, a
diák-, a tömeg- és /vagy a versenysport szervezésében,
valamint a lakosság ¿zikai és egészségi állapotának
fejlesztésében kimagasló munkát végeztek, továbbá
olyan hazai és/vagy nemzetközi sporteredményeket
értek el, amellyel hozzájárultak a község hírnevének
öregbítéséhez.

A képviselÆ-testület is támogatja, hogy falunkban olajbányászati emlékhely kerüljön
kialakításra
Tavaly Ęsszel kezdeményezés indult „régi olajosok”
részérĘl, hogy falunkban is emlékhely kerüljön kialakításra, a településünk történelmére (1946-1967) is
komoly kihatással levĘ olajbányászatnak. A szervezés
élén a Kecskeméten élĘ Somogyi László nyugalmazott
olajbányász áll, akinek az életére szintén komoly kihatással volt a bajomi olajbányászat. 2017. októberében
a facebook-on létrehozott egy zárt csoportot Olajipar
Biharnagybajomban címmel. A létrehozás óta számtalan bejegyzés született -sok esetben fényképekkel dokumentálva- amelyben településünk olajos múltjáról
szóló írások, vagy épp a településen jelenleg is itt élĘ
vagy korábban itt élt lakosok visszaemlékezései olvashatóak. Somogyi úr 2018. január 29-én járt nálunk
ėsz Árpád olajmérnök társaságában, annak érdekében,
hogy tovább pontosítsuk a tervezett emlékmĦ állítás és
kiállítás részleteit.
Az egyeztetés részleteit megismerve a képviselĘ-testület az alábbiakat határozta el:
- hozzájárul, hogy az emlékhely a 3 hrsz-ú közterület
Dózsa Agrár Zrt. irodaépülete elĘtti parkosított részén
kerüljön kialakításra.
- felmérést készíttet a helyszínen található szökĘkút mĦszaki állapotáról és esetleges újbóli üzembehelyezési
költségeirĘl.
- készüljön költségkalkuláció az emlékhely kialakításával és a kisérĘ rendezvény megtartásával kapcsolatban
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LEADER pályázat
Március elsején többek közt arról is döntés született,
hogy pályázatot nyújtunk be a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER helyi akciócsoport
„Helyi értékek bemutatása” és „Közösségi terek fejlesztése” címĦ felhívásaira. Az elsĘ felhívás kapcsán
olyan rendezvények, táborok és kiállításokra lehet pályázni, amelyek erĘsítik a helyi közösség identitástudatát, ösztönzik a helyi összefogást, illetve a település
kulturális értékeinek, hagyományainak, helyi értékeinek a bemutatására irányulnak. E felhívás keretében
a Biharnagybajom napja rendezvény megtartására
nyújtunk be pályázatot, míg a másik felhívás kapcsán
játszótér létesítésre. A tervezett játszótér helyszíne az
Ady Endre utca 1. szám alatti ingatlan.

TemetÆ parkoló
Amint az mindenki elĘtt ismert, a köztemetĘhöz tartozó
parkoló állapota és mérete nem felel meg az elĘírásoknak, nagyobb temetések esetén pedig az elvárásoknak
sem. EbbĘl az apropóból a képviselĘ-testület elhatározta, hogy területvásárlással tovább szeretné bĘvíteni

a parkolóhoz tartozó terület nagyságát, illetve, - hogy a
szabályoknak is megfeleljünk - terveket készíttet megfelelĘ méretĦ parkoló kialakítására, melyet azután lehetĘségeihez mérten szeretne meg is valósítani.
Szitó Sándor
polgármester

EBOLTÁS
Tájékoztatjuk az eb tartókat, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrĘl szóló 2008. évi XLVI.
Törvény 32§.(1) f. pontjában biztosított jogkörében
eljárva, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII. 20.) FVM rendelet
7.-a (1) c. pontjában foglaltak alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal ÉLBAI 2017 évben is
elrendelte az ebek veszettség elleni kötelezĘ védĘoltását.
Ennek ¿gyelembevételével Biharnagybajom településen ismét sor kerül az ebek kötelezĘ veszettség
elleni védĘoltására és féregtelenítésére.

Az összevezetéses eboltás idĘpontja:
2018. április 13-14. (péntek-szombat) 8-10 óráig
Helye: Biharnagybajom, Ábrahám iskola udvara
Pótoltás: folyamatosan hétköznaponként 8-9 -ig
az állatorvosi rendelĘnél.
Az eboltás díja: 4.500 Ft/eb A díj tartalmazza az
oltással, féregtelenítéssel kapcsolatos összes anyagköltséget, munka és adminisztrációs díjat, valamint a
beragasztásra kerülĘ sorszámozott hologramos matrica állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díját.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§(1) bekezdése szerint az eb tulajdonosa minden, három
hónaposnál idĘsebb ebet saját költségén köteles
veszettség ellen beoltani. Oltani csak mikrochippel
megjelölt állatot lehet. Mikrochip behelyezés díja:
3.500,- Ft/eb.
Dr Sperlágh András
állatorvos
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A Református Egyház hírei

Gondolatok a húsvéti ünnepkörben

Ma méltán mondhatjuk, hogy a média korában élünk.
Az egész világot a szobánkba tudja varázsolni a tv, az
internet, a rádió és ha valami jelentĘs történik a világban, az már benne is van az esti hírekben. Mindannyian tudjuk, hogy mi történt aznap a föld egyes részein
és hazánkban. A gondolkodásmódunkat talán nem is
annyira mi alakítjuk, hanem sokkal inkább a tv riporterek, kommentárok és az újságírók. Mi pedig hozzászokunk, hogy lássuk mi történik a világban, azaz részvevĘi legyünk az eseményeknek, „átéljük” anélkül, hogy
valóban részt vennénk az eseményekben. Tudunk mindenrĘl, de nem vagyunk valóban részesei annak. Az a
gond, hogy ez a mentalitás általánossá válik az életünkben s talán vallásunkkal is ezt tesszük, Nagypéntekkel
is! Látni akarjuk, hogy mi történt, nézĘi akarunk lenni
nagypénteknek, Krisztus kereszthalálának és nem részesei vagy résztvevĘi.

Pál apostol pedig arra ¿gyelmeztet minket, hogy nekünk keresztyéneknek részt kell vennünk Krisztus
halálában, kereszthalálában. „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve!” Ez az oly sokszor mondott és
elhangzott üzenet, amit talán mindannyiszor el is felejtünk: halálba kell adnunk óemberünket, azaz testi lényünket, ha azt szeretnénk, hogy az új, Krisztus szerinti ember megszülessen és éljen velünk! Az óembernek/
bĦnös embernek megfeszítése és halála ez, azaz e világ
szeretetének elhagyása és Krisztus nyughatatlan szeretetének lelkünkbe történĘ beoltása.
Vetnünk kell ahhoz, hogy arathassunk! El kell vetnünk!
De mit kell elvetnünk, elhagynunk? Mindazt, ami Isten
elĘtt utálatos, habzsolást az életörömeiben, anyagiasságot, hitetlenséget, bizalmatlanságot Isten iránt, szeretetlenséget, gyĦlölséget, civakodást, haragszerzést,
káromlást, keserĦséget, irigységet… és még lehetne
nagyon sokáig sorolni. Vétkezni sokféleképpen lehet:

gondolatban, beszédben, cselekedetben, sĘt még imádkozással is. Igen, imádkozás közben is, amikor már a
gondolataink nem az ima szavain járnak, hanem valahová elkalandoztak.
Eddig csak a bĦnt, az ember természet romlottságát láttuk. Kissé talán önamgunkból is kiábrándultunk. Hát
ilyen vagyok én? Sokszor talán az az érzésünk, hogy
jónak cselekvésére teljesen alkalmatlanok vagyunk,
minden rosszra pedig hajlandók. A mi megromlott emberi természetünk is olyan, mint a megromlott étel, ki
kell dobni. Itt kell Krisztus kereszthalálának a részeseivé válnunk. Addig csak egy vagyok a kereszt körüli sokaságból, aki leste, hogy hogyan halt meg a kereszten
Krisztus és mikor. De a Szentlélek képes újjá szülni.
A lehetetlen lehetségessé válik. Van romlás, bĦn, de
van megújult, tiszta örvendezĘ, hálaadó élet. Krisztus
életében – meghalóban és feltámadottban- egyaránt hit
által lehet részünk. Ezáltal él bennem Krisztus. Elhinni
azt, hogy Isten Ęt rendelte, hogy bĦneink megbocsátassanak – tökéletes áldozatul – minden bĦnért, ami
megtörtént, történik és meg is fog.
Ahol Krisztus gondolatai vannak jelen az emberi életben, és az azok szerint való élet, ott a feltámadott van
jelen és él.
Lépj hát elĘ a nézĘk seregébĘl és lépj fel Krisztus mellé a keresztre! Halj meg vele, hogy vele élj örökre!

Húsvéti ünnepkör alkalmai
„Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített
Krisztust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint
megmondta…” (Mt. 28.5k)
március 29. Nagycsütörtök 18 óra - bĦnbánati istentisztelet
március 30. Nagypéntek 18 óra - istentisztelet
április 1. Húsvétvasárnap 10 óra - ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
április 2. HúsvéthétfĘ 8.30 óra - ünnepi istentisztelet
Áldott Feltámadás ünnepet kívánok magam és a
református gyülekezet gondnokai és presbiterei nevében!
Nagyné Bakó Katalin
református lelkész
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ASzücs Sándor Általános Iskola és AMI hírei

Alig kezdĘdött el a tanév és már a féléven is túl vagyunk, sĘt rögtön itt a tavaszi
szünet, és hipp-hopp itt lesz június 16. a ballagás és évzáró napja.

Félévi eredményeink
Büszkén mondhatjuk, hogy a tanulóink 35 %-a példás magatartású, 28%-a példás
szorgalmú. KitĦnĘ 8, jeles 15 tanuló lett. 1. osztályban kiválóan megfelelt 5, 2. osztályban 3 tanulónk. A félévi iskolai átlagunk 3,74 ( alsó tagozat 4,07, felsĘ tagozat
3,41 ). Az elĘzĘ tanév félévéhez képest ez 0,03-os javulást jelent.
KitĦnĘk: Szitó Nóra 3.b, Györ¿ Zsó¿a 3.b, Kiválóan megfeleltek: Varga Ágnes 2.a, Földesi
Sass EnikĘ 3.b, BĘr Károly 4.b, Szabó Timea 5.b, Tóth Mária Irén 2.a, Varga Lajos 2.a, Balogh Stella 1.a,
Mónika 8.b, Vass Nóra Lili 8.b
Gál Zora Zoé 1.a, Nagy Leila Elizabet 1.a,
SomogyiViktor 1.a Kiss Levente 1.a

Iskolai szinten a legjobban teljesítĘ osztály a 4.b lett.
A nyolcadikosaink közül 7-en írtak központi felvételit. ElsĘ helyként megjelölve gimnáziumba 5-en, szakgimnáziumba 11-en, szakközépiskolába 21-en jelentkeztek. Az ideiglenes felvételi listák alapján valamennyi tanulónk az általa elsĘ helyen megjelölt iskolában fogja folytatni tanulmányait.

Eseményeink

Bekapcsolódtunk a Pénz7 programjába
48 tanulót vittünk Debrecenbe a Titanic játszóházba
32 gyermeket vittünk a BĦvösvölgybe Debrecenbe, ahol a média
tudatos és biztonságos használatára hívták fel a gyerekek ¿gyelmét.

Március 15-re emlékezve a két 7. osztály
mĦsorával csatlakoztunk a községi
megemlékezéshez.

Vigh Tiborné intézményvezetĘ
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Bajomi Hírlevél

140 éves a biharnagybajomi Önkéntes Tüzoltó Egyesület

Bajomi tĦzoltók 1978-ban.
FelsĘ sor: Ajtai Elek, Végh Gábor, Gerda Lajos, Éles István, Máté Lajos, Gy. Kiss Lajos, Cseh Imre, P. Nemes
Zoltán, SzĦcs Ferenc, Szabó Csongor, Kiss Lajos
Alsó sor: Kun Sándor, Gál Márton, Földesi Zoltán, Nemes István
„Hite az Istené, szíve a hazáé, karja a gyengéké, hĦsége a törvényes elöljáróké, becsülete az övé…” Ez
a tĦzoltók egyik hitvallása. Régi idĘkbĘl való, de ma
is helytálló. Az elmúlt évszázadokban a „tĦzoltó” jelképpé vált, az emberség, az önzetlen segíteni akarás, a
hĘsies bátorság jelképévé. Ugyanakkor megtestesíti a
bajtársiasság, a tisztesség és a becsület erényét is.
A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Ęriz egy
1878-ban keltezett okiratot, amely átvészelve az azóta eltelt közel másfél évszázadot, hirdeti ma is, hogy
Biharnagybajom segítĘkész lakosai milyen példamutatóan fogtak össze 140 évvel ezelĘtt, mikor Önkéntes
TĦzoltó Társulatot alapítva alapszabályuk elsĘ pontjában megfogalmazták nemes céljukat: tĦzveszélyben
lévĘ embertársaik megsegítését. És szálltak az évek,
évtizedek, háborúk, rendszerek, kormányok jöttekmentek, ám a falu ettĘl fogva soha nem maradt áldozatkész tĦzoltócsoport nélkül. A tettrekész bajomiak
nemzedékei minden idĘszakban híven szolgálták a

települést, egymásnak örökítve át vállalt feladatukat,
a bajbajutottak segítését. A lánglovagok önkéntes csapata természetesen napjainkban is aktív: új szervezeti
formában, egyesületként, töretlen lelkesedéssel nem
csak a régi követelményeknek tesznek eleget a ¿úk
szükség esetén, de megfelelnek az újabb kor kihívásaira is: a katasztrófavédelem és a mĦszaki mentés területén adódó feladatokból egyaránt kiveszik a részüket.
A bajomi Önkéntes TĦzoltó Egyesület rendszeres, a
köz érdekében végzett munkáját az Országos TĦzoltó
Szövetség is elismerte. A civil szervezet vezetĘi megkapták az önkénteseknek adható legmagasabb elismerést, a gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet.
Az önkéntes tĦzoltók megelégednek azzal a jó érzéssel,
hogy baráti, bajtársi közösségben lehetnek. IdĘnként
egy-két kondérban báli vacsora rotyog. Egy krómozott
serleg, oklevél, emlékérem, ennyi az önkéntes tĦzoltó
¿zetsége. És azoknak a hálája, akiken segített. Meg az
a tudat, hogy nem hiába élt, tett valami jót másokért.

XIV. évfolyam 1. szám 2018. március
Ideje kitelvén régi és új bajtársak körében, egyenruhában búcsúzik majd. Büszkék lesznek rá.
S jön majd másik.
Szeretetünk és tiszteletünk mellett egy több száz éves
tĦzoltó-hitvallás megindító szavaival köszöntjük településünk hĘseit, a Biharnagybajomi TĦzoltó Egyesület
tagságát:
„Ha dúl a bĘsz elem, e hármat ne feledd: ErĘs kar, bátor szív, testvéri szeretet! Jutalmad ez legyen: betöltéd
tisztedet”.

9
Intézményünk - a SzĦcs Sándor Általános MĦvelĘdési Központ - a 140 éves Biharnagybajomi Önkéntes TĦzoltó Egyesület tiszteletére a társulat múltját
és jelenét bemutató kiállítást rendez. Arra kérjük
mindazokat, akiknek van birtokában a szervezet történetét érintĘ fotó, oklevél, dokumentum, eszköz,
(illetve bármi más, amivel színesítheti a bemutatott emlékek kínálatát), hogy május végéig jutassa
el azokat a MĦvelĘdési Házba. A kiállításra beadott
anyagokat megĘrizzük és a program végeztével viszszaszolgáltatjuk tulajdonosaiknak.

• Tóth Imre, Kovács László, Vass Zsolt, Földesi Imre, Horváth Dénes, Bagdi Károlyné, Földesi Gyula
• id. Veress Sándor, Nemes László, Oláh Gyula, Nemes Károly, Bagdi Antal, Bagdi Gyula, Nemes Barna, Gál
JenĘ, Nemes Lajos, Bartha Károly, Deák Zsigmond, Bagdi Károly, André Sándor, BĘr Ferenc
• Varga Lajos, Frankó Sándor, Harangi Imre, Gorzsás Noémi, Mászlai Alexandra, Gorzsásné Nemes Andrea,
SzĘllĘsi Albertné, Madar Szilvia, Fodor Éva, Kovács Anita, Nemes Marietta, ifj. Veress Sándor, Nagy Tibor,
Darabos Ferenc
• Kiss Lajos Zoltán, Rácz Csaba, Tóth Imre, Gál Orbán, Nemes Péter, Földesi Imre, Kiss Lajos, Somogyi Tamás,
Földesi Zoltán, Kiss Attila, Kasza Tibor, Darabos Péter
• Guruczi János, Kiss Imre, Gáll Krisztián, Gellén Csaba, Bártfai Béla, Kalmár Csanád, Kasza István, Nemes
Gyula
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Tájékoztató az óvodai beíratkozásról

Tisztelt SzülĘk!

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a jogszabályok
szerinti óvodai beiratkozások idĘpontja 2018. április 23-án, 24-én (hétfĘ, kedd) 8-12 óráig lesz.
A SzĦcs Sándor ÁMK óvodája szeretettel várja a szülĘket és a beiratkozó gyermekeket.
A beiratkozás helyszíne: Biharnagybajom, Mátyás
király u. 1. Óvoda
A beiratást végzĘ óvodapedagógusok: Nagy Mária,
Baloghné Kiss Katalin
KötelezĘ beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015.
december 31-ig születtek. A gyermek beiratkozásának
elmulasztása szabálysértésnek minĘsül.
Jogszabály alapján az óvoda felveheti azt a két és fél
éves gyermeket is, aki a felvétel idĘpontjától számított
fél éven belül betölti a 3. életévét feltéve,
hogy minden három éves és annál idĘsebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthetĘ.
Beíratható az a gyermek is, aki 2019. március 31-ig
betölti a harmadik életévét. (Nkt. 8. § (1) bekezdése
alapján)

Kérjük a beíratáshoz hozzák magukkal:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek TAJ kártyáját,
• gyermek lakcímkártyáját,
• a szülĘ személyi igazolványát és lakcímkártyáját,
• az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló
dokumentumokat (gyermekvédelmi határozat)
Tisztelettel:
Imre-ErdĘs Szilvia
JegyzĘ

Nagy Mária
Intézményegység-vezetĘ

Általános iskolai beíratkozás 2018.
Felhívás

iskola elsĘ évfolyamára beíratni.
Az elsĘ évfolyamra történĘ beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (lakcímkártyát) és az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételrĘl elsĘú fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Tanköteles, azaz 2012. augusztus 31-ig született gyer- igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Kapornai Judit
mekét a szülĘ köteles a lakóhelye, annek hiányában
területi központ igazgató
tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában
mĦködĘ általános iskolákba történĘ beíratkozásra.
Értesítjük az érintett szülĘket, hogy a 2018/2019. tanévre történĘ általános iskolaibeíratkozásokra
az alábbi idĘpontokban kerül sor:
2018. április 12. (csütörtök) 7.30 órától 17.00 óráig
2018. április 13. (péntek) 7.30 órától 17.00 óráig

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
Település: Biharnagybajom
SzĦcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú MĦvészeti
Iskola (Biharnagybajom, Bacsó Béla u. 2-4.)
Biharnagybajom közigazgatási területe.

11

XIV. évfolyam 1. szám 2018. március

Civilek a pályán

Jól indult az év a bajomi súlyemelöknek

Biharnagybajom rendezhette meg az év elsĘ SúlyemelĘ Területi MinĘsítĘ versenyét február 3-án. A megyénk
egész területérĘl érkezett sportolók jól szervezett, jó
hangulatú versenyen mérhették össze tudásukat. A
technikai eszközökkel kitĦnĘen felszerelt edzĘteremben a budapesti, békéscsabai, szolnoki és téglási súlyemelĘket vendégül látó bajomiak végül a következĘ,
dicséretre méltó eredményeket érték el:
KeserĦ Fruzsina nĘi serdülĘ 69kg súlycsoport 1.hely
Tóth Bernadett nĘi serdülĘ +69kg súlycsoport 2.hely
Tóth Vivien
nĘi ifjúsági 58kg súlycsoport 1.hely
Borbély Zoltán f¿ serdülĘ 45kg súlycsoport 1.hely
Tóth Bence f¿ serdülĘ 77kg
súlycsoport 1.hely
Petrezselyem Ferenc f¿ felnĘtt 62kg súlycsoport 1.hely

Szolnokon március 17-én Területi MinĘsítĘ versenyt
hirdetett a Magyar SúlyemelĘ Szövetség, ahol ismét
kitĦnĘen helytálltak a bajomiak. A nagy létszámú versenyen az alábbi eredmények születtek:
KeserĦ Fruzsina +63kg nĘi serdülĘ aranyérem
+ különdíj
Tóth Bernadett +63kg nĘi ifjúsági aranyérem
+ különdíj
Tóth Vivien 58kg nĘi junior ezüstérem
Borbély László 45kg f¿ serdülĘ aranyérem
Zsoldos László 62kg f¿ ifjúsági aranyérem
Tóth Bence 77kg f¿ serdülĘ ezüstérem

Ezúton is szeretnék gratulálni súlyemelĘinknek eddigi
eredményeikhez és a folytatásban ehhez méltó örömteli, szép sikereket kívánok a továbbiakban.
Február 17-én Tégláson zajlott a következĘ megméFöldi József
rettetés, ahol a Dóró Antal Emlékversenyen ismét jól
edzĘ-szakosztályvezetĘ
szerepeltek a bajomi súlyemelĘk:
Borbély Zoltán László f¿ serdülĘ 50kg 1.hely
Tóth Bence Miklós f¿ serdülĘ 85kg 2.hely
Tóth Bernadett nĘi ifjúsági +75kg 1.hely
Tóth Vivien nĘi junior 63kg 2.hely
A serdülĘ és ifjúsági versenyzĘk ezekkel az eredményekkel nevezhetnek a Pécsi Diákolimpiára.
A bajomi súlyemelĘk ezt követĘen egy többnapos nemzetközi versenyen képviselték településünket március
elején. A Kassán (Košicén) lengyel, cseh, szlovák és
magyar résztvevĘkkel megrendezett látványos sporteseményen KeserĦ Fruzsina bronzérmes, a Féderer
Benjámin, Lucz Levente és Borbély Zoltán alkotta fér¿csapat ezüstérmes lett.
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Mazsorett siker Szolnokon

Az V. SZOLNOK OPEN ORSZÁGOS MAZSORETT
VERSENYEN (2018. február 24.) a Biharnagybajomi
Mazsorett Együttes csoportjai ismét remekül szerepeltek, amelyhez szívbĘl gratulálunk!
EREDMÉNYEK:
KRISTÁLY csoport: Gyermek korcsoport – Csapat
- Bot kategória: II. helyezés, Pom-pon kategória: II.
helyezés
A Kristály csoport tagjai: Csibi Hanna, Éles Fanni, Gál
Luca Judit, Gál Nelli Nikolett, GyĘr¿ Zsó¿a, Máté Lili,
Nagy Natália, Sárándi - SzĦcs Orsolya Beatrix, Szabó
Fanni, Szabó Anasztázia, Szabó Tímea, Szitó Nóra.
NAPRAFORGÓ csoport – Junior korcsoport – Mini

formáció - Pom-pon kategória: I. helyezés, Zászló kategória: I. helyezés
A Napraforgó csoport tagjai: Bai Csenge Klaudia,
Balku Boglárka, Éles Viktória, Gál Vivien Mária,
Ivanesei Denisa, Kiss Vanda Lili, Mile Petra, Tóth Mónika, Varga Kata, Vass Nóra Lili.
Mindkét csoport március 24-én, Orosházán, a XVIII.
Tavaszi MĦvészeti Fesztivál MinĘsítĘ Versenyén ad
számot tudásáról, jó felkészülést, sok sikert kívánunk!
KÖSZÖNJÜK szépen a szülĘk és a hozzátartozók segítségét.
MĦvészeti vezetĘ: Macskinné Pór Erzsébet

Kellemes húsvéti
ünnepeket kíván
a Hírlevél szerkesztösége!

