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Az 1956-os forradalom ma már történelem. A ma él  
generációk számára egyre inkább csak a történelem-
könyvek lapjairól, visszaemlékezésekb l, kiállítások-
ból, ünnepi eseményekr l ismert, hiszen azóta eltelt 
60 év, s a forradalom résztvev i és tanúi közül sajnos 
egyre kevesebben lehetnek köztünk. Ne feledjük el, a 
forradalom szinte egy emberré kovácsolta az ország 
lakosságát, amely megérezve a történelmi pillanat le-
het ségét, felemelkedett súlyos igája alól, s szabadsá-
ga érdekében fegyverhez nyúlt. 

Forradalmi lázban égtek az emberek Hajdú-Bihar me-
gyében is. Központi irányítás nélkül, helyben megho-
zott döntések alapján kezd dött meg az önszervez dés. 
Október 24-ét l sorra alakultak meg a településeken a 
munkástanácsok, katonatanácsok, amelyek szabadon vá-
lasztott képvisel iket elküldték a helyi irányítást kezükbe 
vev  Forradalmi Bizottmányokba, amelyek révén létre-
jöttek a forradalom helyi – teljes népképviseleten nyugvó 
– irányító testületei. Szorgos munka kezd dött. Október 
26-án hét megyei településen voltak tüntetések. 
Biharnagybajomban október 27-én hangosbemondón 
és dobolás útján hívták össze az embereket. Este 8 óra-
kor többszáz f s tömeg gy lt össze a Tanácsházánál, 
ahol a HazaÞas Népfront irodájában követelték, hogy a 
vezet ség közölje, milyen követeléseik vannak. Miután 
ezt nem tartották elegend nek felszólították a Népfront 
három jelenlév  vezet ségi tagját, hogy tartsanak nép-
gy lést. A Tanácsháza udvarán Reszegi Lajos felolvasta 
a tömegszervezet követeléseit 24 pontba foglalva. A leg-
fontosabbak ezek közül: a Szovjetunió azonnal vonja ki 
csapatait, Népköztársaság címerének megváltoztatása a 
Kossuth címerre, nemzeti ünnepek megtartása, szabad 
sajtó m ködtetése, szabad és titkos választások országo-
san és helyi szinten. Emellett számos gazdasági követelés 
is elhangzott, többek között a beszolgáltatások eltörlése, 
begy jtési minisztérium eltörlése, a földmíves szövetke-
zetek megtartása mellett a földek szabad adásvételének 
biztosítása, földek aranykorona értékének újabb felérté-

kelése stb. 
Ezen a népgy lésen választották meg a Munkástanácsot 
(kés bb Forradalmi Munkástanács néven m ködött), 
amelynek tagjai lettek: N. Gál Lajos, Kalmár Károly, 
Papp Gyula, Vas Albert, G. Szabó Endre, Vessz s István, 
Mile Károly, Szerze Péter, Czeglédi Gyula, Nemes Kár-
oly, Bagdi Gyula és Somogyi Péter. Elnököt ekkor még 
nem választottak, a vezet  kés bb N. Gál Lajos, volt kis-
gazdapárti politikus, egykori országgy lési képvisel  lett. 
Többek között az  személyes tekintélyének köszönhet , 
hogy a forradalom napjai alatt békésen kezd dtek meg a 
változások. Ez nagyrészt annak is volt köszönhet , hogy 
az a négy kommunista tisztvisel , akik ellen a népharag 
irányult, el ször – saját biztonságuk érdekében – házi ri-
zetbe helyezték, kés bb pedig elhagyták a települést. A 
szovjet jelképeket: vörös csillagokat, TSz táblákat, pro-
paganda képeket a lakosság eltávolította. Megkezd dött 
a földosztás, a felbomlott „December 21. TSz” irodáit 
átadták az iskolának a Fáskerttel együtt, élelmiszereket 
küldtek a Budapesten fegyverrel harcolók számára. Lét-
rejöttek a forradalom helyi érdekképviseletei, október 31-
én megalakult a Pedagógus Üzemi Forradalmi Tanács, 
november 2-án a Földmíves Szövetkezet Munkástanácsa, 
másnap pedig a 82 f t számláló Nemzet rség.
Biharnagybajomban a forradalom eseményei vér nélkül 
zajlottak. A november 9-én itt megjelent szovjet páncélos 
különítmény felszólítására az összegy jtött fegyvereket 
leadták Püspökladányban. A Községi Tanács és a Forra-
dalmi Bizottmány együtt ülésezett, a hónap végén pedig 
N. Gál Lajost megválasztották tanácselnöknek. Az 1957 
márciusában kezd d  bírósági eljárás során többeket el-
marasztaltak. Jellemz  a kor bírósági ügymenetére, hogy 
az els rend  vádlott nem a Forradalmi Bizottság elnöke, 
hanem a korábbi nagygazda, korabeli szóhasználattal 
„kulák” Borbély Pál volt. N. Gál Lajos a per során minde-
nért vállalta a felel sséget, a bíróság által rá kiszabott tíz 
hónapi börtönbüntetésb l három hónapot töltött le szaba-
dulásáig, Bagdi Gyula 7 havi büntetéséb l szintén ennyit 
volt fogságban. Czeglédi Károly egy év büntetést kapott, 
Borbély Pál a rá kirótt 1 év 4 hónap börtönbüntetést há-
rom hét híján kitöltötte, B. Földesi Márton az 1 évb l 11 
hónapot és 26 napot raboskodott. 

Dr. Szálkai Tamás
További részletek derülnek ki a szerz  október 23-ai 
el adásából, aki az eseményeket hiteles levéltári for-
rások alapján tárta fel.

   Biharnagybajom 1956 
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Közhírré tétetik
A Képvisel -testület a legutóbbi Bajomi Hírlevél meg-
jelenése óta 5 alkalommal ülésezett. Az üléseken több, 
a széleskör  nyilvánosságot is érint  kérdésekben dön-
tött, melyekr l az alábbiakban adok tájékoztatást.
Az elmúlt id szakban a Képvisel -testület megtárgyal-
ta a Platinum Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Válla-
lat, a Tiszamenti Regionális Vízm vek Zrt., a Sz cs 
Sándor ÁMK Óvoda intézményegysége és a Sz cs 
Sándor Általános Iskola és AMI beszámolóit, melye-
ket hosszabb rövidebb ideig tartó megvitatás után egy-
hangúlag elfogadott. 

2018. június 30-án járt le Nemes-Lajsz Julianna veze-
t i megbízatása az ÁMK élén, melyet a testület, (élve a 
jogszabály adta lehet ségével) újabb 5 évre meghosz-
szabbított. 

Végbement a konyha átszervezése, 2018. szeptember 
elsejét l a Konyha m ködtetése a Sz cs Sándor ÁMK-
hoz tartozik. Ezúton is kérjük a tisztelt Lakosságot, 
hogy az ebédl  bérléssel kapcsolatos igényeikkel ezen-
túl Nemes-Lajsz Julianna intézményvezet t keressék.

Önkormányzatunk továbbra is részt vesz a Bursa 
Hungarica fels oktatási ösztöndíjrendszerben. A pá-
lyázattal kapcsolatos információk megtalálhatóak a 
település honlapján. 

Nyár végén kezdte meg m ködését a Biztos Kezdet 
Gyermekház a Rákóczi u. 17 szám alatt, mely m kö-
dési feltételeinek kialakítására korában már eredmé-
nyesen pályáztunk, most az erre épül  újabb pályázat 
benyújtásáról döntött a Testület, mely az intézmény 
infrastrukturális feltételeinek kialakítására biztosítana 
forrást. 

Négy nyertes pályázat esetében eredménnyel zárult a 
második körös közbeszerzési eljárás, mely eredménye-
képp megkezd dhettek a m vel dési ház és a sportöl-
töz  kivitelezési munkái, míg a napokban kerül alá-
írásra a „régi emeletes iskola” épületének energetikai 
korszer sítésével és a külterületi utak rekonstrukciójá-
val kapcsolatos projektjeink kivitelezési szerz dése. 

Törvényi változások miatt néhány helyi rendeletünk 
módosítása vált szükségessé.
Felülvizsgálatra és módosításra került a helyi környe-
zet védelmér l, a közterületek és az ingatlanok rend-
jér l, a település tisztaságáról szóló 11/2007.(XII.1.) 
rendelet, valamint új rendelet készült a közterület-
használat rendjér l.
Biharnagybajom község településképének védelmér l 
szóló, 22/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet felül-
vizsgálata is megtörtént, melynek eredményeképpen 
több módosításra is sor került. Továbbá ezzel össze-
függésben módosításra került, Biharnagybajom köz-
ség településfejlesztési koncepciójával, integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiájával és a településrendezési 
eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv 
és településképi rendelet készítésével, módosításával 
kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
10/2017.(V.4.) önkormányzati rendelet is.
 Az említett rendeletmódosítások megtekinthet ek a 
településünk honlapján, a könyvtárban és a Polgár-
mesteri Hivatalban.

Szitó Sándor
polgármester

Almavásár
A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Intézmény  
almavásárt szervez november közepi szállítással az 
alábbi fajtákból 
savanyú: Idared, édes: Jonagold, Jonagored, Zöld 
(greni), Golden (sárga), Brédon 

140 Ft/kg-os egységáron.
Rendelni a TÁMASZ székhelyén (Rákóczi út 17.) személyesen,  
vagy az alábbi telefonszámokon: 06/54 472-017, 06/30 397-88-46
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1878-ban, 140 évvel ezel tt alakult meg a Refor-
mátus Dalárda Egyesület Biharnagybajomban. A 
Dalegylet els dleges feladata a temetéseken való 
szolgálat volt. Több fotó és írásos dokumentum is 

rzi munkájukat. Gyügyei Katalin által adott új-
ságcikkb l kiderül, hogy ez a Dalegylet eredménye-
sen szerepelt az els  bihari dalosversenyen Derecs-
kén 1928-ban. A kórusmozgalom több változáson 
ment keresztül az id k folyamán. Szervez dött új 
vegyeskar is, mely a népdalok mellett a többszóla-
músággal is próbálkozott. 
A régmúlt id kben alakult Dalárda Egyesület szellemi-
ségét azonban leginkább a 10 évvel ezel tt alakult Re-
formátus FérÞkar követte. A kórus megalakulásának 
elindítója Salya Béla volt, akinek nagyapja tagja volt a 
hajdani Református Dalegyletnek.
Megalakulásuk rövid történetét a jelenlegi tagok által 
elmondottak alapján adom közre.
Salya Béla ötlete volt és egyben kérése is, hogy az ak-
kori lelkipásztor, Domahidi Péter tiszteletes a temeté-
sek alkalmával ne egyedül énekeljen, hiszen vannak 
férÞak, akik szintén ismerik ezeket az énekeket és 
szolgálhatnának együtt a temetéseken. Így 2008 feb-
ruárjában Salya Béla kereste fel egyenként a férÞakat 
a kórusba. Els ként csatlakozott Földesi Imre, Deák 
Zsigmond, Sólyom Károly, Darabos Lajos, Máthé La-
jos és testvére Máthé Balázs, valamint a kórus alapí-
tója Salya Béla – k voltak az alapítótagok. Pár nap 
múlva találkoztak, Tiszteletes Úr levélben értesítette 

ket, hogy mikor találkozzanak s megbeszélték, hogy 
temetéseken fognak együtt énekelni. Ezután heten-
te találkoztak, énekeket tanultak. Szolgáltak egyházi 
ünnepeken, majd a falu rendezvényein is részt vettek, 
illetve egyházmegyei kórustalálkozókon, imaheteken, 
meghívásoknak is eleget tettek környékbeli gyüleke-
zetek alkalmaira.
2008 szén voltak el ször egyházmegyei kórustalálko-
zón, heten voltak Balmazújvárosban, nagyon jó élmé-
nyekkel tértek haza. A kórus id vel b vült is, 2009-ben 
szólította meg Salya Béla Nemes Antalt, aki akkoriban 
postásként dolgozott, munka közben gyakran fütyöré-
szett és dúdolászott, Salya Béla pedig bíztatta, hogy 
jöjjön a kórusba. 
2010-ben ketten is csatlakoztak, Somogyi Albert egy 
imaheti alkalom után maradt ott, amikor hirtelen egy 
temetésre kellett megtanulni egy éneket a gyászolók 
kérésére,  is kórustag lett, valamint ebben az évben 
csatlakozott B. Csák István is. 

2011 szén Szabó Albert is kórustag lett Salya Béla és 
felesége Éva, valamint Béla bácsi testvérének, Rózsi-
kának bíztatására, majd ebben az évben csatlakozott 
még Gál Lajos is, s végül 2015-ben Somogyi László. 
Közben voltak akikt l el kellett búcsúzni, Deák Zsig-
mondtól és Salya Bélától, akiket Teremt  Uruk ma-
gához szólított. Valamint jelenleg egészségi állapota 
miatt már nem tud a kórus munkájában részt venni 
Földesi Imre, valamint egy rövid ideig volt kórustag 
Gál Lajos.

A kórusunk legid sebb tagja Sólyom Károly, aki most 
80 éves, de egy-két próbát kivéve mindegyiken jelen 
volt és a temetési szolgálatok jelent s részén is. Vala-
mint örülünk annak is, hogy Máthé Balázs egy hosz-
szabb id szakot kihagyva szívm téte és egészségi ál-
lapota miatt, most újra részt vesz a próbákon. 
A kóruspróbákat a mindenkori lelkész vezette és ta-
nította meg az új énekeket, így a kezdetekt l volt 
Domahidi Péter tiszteletes úr 2014 széig, majd 2014 
szét l 2015 nyaráig Hézser Tímea tiszteletes asszony 

és 2015 nyarától napjainkig Nagyné Bakó Katalin tisz-
teletes asszony.
Október 6-án, szombat délel tt volt Biharnagybajom 
adott otthont az egyházmegyei kórustalálkozónak, 
melynek keretén belül adtunk hálát a kórus fennállásá-
nak 10. évfordulójáért.

Kívánjuk, hogy Isten áldása legyen további munkáju-
kon, b vüljenek új tagokkal, m ködjenek még sokáig 
Isten dics ségére és községünk javára. Isten áldás le-
gyen további szolgálataikon is!

Nagyné Bakó Katalin
lelkész

10 éves a Biharnagybajomi Református Férfikórus

fotó: Varga Lajos
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ASzücs Sándor Általános Iskola és AMI hírei

Alig zárultak le a 2017-18-as tanév programjai máris itt volt a szeptember, 
és kezdetét vette a 2018-2019-es tanév.

Sajnos két osztállyal kevesebben kezdtük a tanévet. 215 kisdiák ült be a padba szeptember 3-án.
Els  és nyolcadik évfolyamon a javító és az osztályozó vizsgák után az alacsony osztálylétszám miatt csak 1-1 
osztály indítására kaptunk engedélyt. Három pedagógus a nyár folyamán elköltözött, de sikerült egy magyar 
szakost, Kiss Éva Rozália püspökladányi kollégan t megnyerni, hogy a mi nevel testületünket er sítse ett l a 
tanévt l. A tavalyi évben óraadóként foglalkoztatott kollégák szívesen maradtak továbbra is nálunk. A szakos 
ellátottságunk majdnem 100%-os. Nem volt egyszer  az év indítás, de sokat nem elmélkedhettünk ezen, hiszen 
szeptember 4-én megérkeztek hozzánk az ERASMUS+ pályázat fontos állomásaként a lengyel és román kol-
légák, akik 3 napot töltöttek nálunk. Az el z  találkozók tapasztalatainak  egbeszélése után, többek között az 
október végi diák utazás el készítésér l tárgyaltak, hiszen október 24-29-ig intézményünk vendége lesz 24 kis-
diák és 5 kísér  pedagógus. Hiánytalanul megérkeztek a tankönyvek az évkezdésre, melyeket minden gyermek 
ingyen kap. Augusztus végén elkezd dött a „Kis” tornaterem korszer sítése, s az átadó után hamarosan birtok-
ba vehetik alsósaink a szép új tornatermet. Október 19-én nyolcadikosaik közrem ködésével megemlékezünk 
1956 történéseire, majd október 24-én az Iskola napi és Sz cs Sándor megemlékezéssel kezdetét veszi a Sz cs 
Sándor hetünk. Változatos délutáni programokkal kapcsolódunk az ERASMUS+ projekthez is. Természetesen 
a f  feladatunk a nevelés és oktatás, azonban a tanórai elfoglaltságaink mellett nagyon sok plusz tevékenységet 
kínálunk. Alsó tagozaton felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk, fels ben szakkörökön, ta-
nulószobán és napköziben tölthetik hasznosan a szabadidejüket diákjaink. A szavak helyett beszéljenek a képek 
mi minden is történt a nyáron és az elmúlt másfél hónapban.

In medias res
-rögt�n a k zepéb -
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Négy nap, tíz rendezvény, mintegy 300 kiállító, 17.000 
m2-en, röviden így foglalható össze számokban a 
2018-as Farmer Expo. Agrár innovációk, korszer  
technológiák, szakmai konferenciák, fajtabemutatók, 
különleges közönségprogramok, gasztro-bemutatók 
közös találkozási pontja a debreceni kiállítás, amely az 
idén augusztus 17-t l 20-ig már 27. alkalommal vár-
ta az agrárágazat elhivatott szakembereit és a mez -
gazdaság iránt elkötelezett érdekl d ket, a Debreceni 
Egyetem Böszörményi úti campusán. Jómagam idén 
kétszer is meglátogattam a rendezvényt. Egyszer du-
nántúli barátainkkal jártuk körbe a rendezvényt, a kö-
vetkez  alkalommal a család apraja, nagyja közösen 
nézel dött. Jó néhány bajomival is találkozva közben, 
talán nem is véletlenül, hiszen településünk is érdekelt 
volt az eseményen. 
A kiállítók között volt Dr. B. Csák István és a Dózsa 
Agrár ZRT.
A juhok és a szarvasmarhák között  találhattunk bajo-
mi jószágokat. 
 Megkérdezem Dr. B. Csák Istvánt mi volt a siker el z-
ménye.
Francia export piacokat kutatva, 2013-ban találtunk rá 
a Blanc du massif central – BMC juh fajtára. A fajta ek-
kor még ismeretlen volt Magyarországon. A francia te-
nyészt szervezetével felvéve a kapcsolatot, megismer-

tük a fajtát és láttuk mekkora potenciál van ebben a jó 
anyai tulajdonsággal, extenzív tartási körülmények kö-
zött tartható, az év bármely szakában zethet , magas 
napi súlygyarapodást elér , nagyon jó legel  készség , 
jó húsformát mutató szapora fajtában. A kosok magas 
vérmérséklet ek, melynek köszönhet en a 100%-os 
vemhesülés elérhet .  A Blanc du massif central – 
BMC juh fajta hazai meghonosítása érdekében Fran-
ciaországból importáltunk 150 db tenyészjerkét és 12 
db tenyészkost. Eközben már folyt a fajta elismertetése 
és törzskönyvének nyitása a Magyar Juh- és Kecske-
tenyészt  Szövetségnél. Az azóta eltelt id ben a fajta 
bizonyította, hogy tökéletesen tudott alkalmazkodni a 
hazai körülményekhez és megalapozottak a tenyészt -
szervezete által ismertetett paraméterei. 
Blanc du massif central – BMC juh fajta anyai tulaj-
donságai kimagaslanak a Magyarországon tenyésztett 
juhfajták közül. A Magyar Juh- és Kecsketenyészt  
Szövetség els ként elfogadott anyai juhfajtája.
A törzstenyészet napjainkra 350 db tenyészanyát 
számlál, évente több mint 100 db tenyészkost és 60 db 
tenyészjerkét értékesít itthon és külföldön.
A 2018-as 27. Farmer Expon is megjelentünk a fajtá-
val és húsjuh kategóriában a jerke csoport III. helye-
zést ért el.
Hosszú évek óta sikeresen szerepelnek a Dózsa Agrár ZRT . 
tehenei a kiállításokon. (forrás Holstein Magazin 2018/4.)

A vemhes üsz k osztályában 3 egyed versenyzett és a 
helyezés a következ  sorrendben kerültek kiosztásra:
Holstein-fríz vemhes üsz  III. kategória
Els  helyezettje: a 223 katalógusszámú 33708 2414 
4 VALI  Apja: 26913 Stantons Main Event-ET
Tenyészt  és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Ag-
rár Zrt.

Bajomi sikerek az idei Farmer Expon
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Második helyezettje: a 232 katalógusszámú 33708 
2080 1 SZEGF  Apja: 25438 Heavenly Golden 
Dreams Tenyészt  és tulajdonos: Biharnagybajomi 
Dózsa Agrár Zrt.
Az utolsó osztályban az id sebb teheneket 5 egyed 
képviselte, közülük négy a második, egy egyed pedig 
harmadik laktációjában, vett részt a versenyben. A he-
lyezések kiosztása a következ  volt:
Holstein-fríz tehén V. kategória

Els  helyezettje: a 241 katalógusszámú 33708 1156 
4 ANDREA Apja: 24321 Minnigan Hills DAY-ET
Tenyészt  és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Ag-
rár Zrt.
A 241 katalógusszámú 1156 ANDREA egyben a kiál-
lítás nagydíját is elnyerte. 

A Holstein-fríz Tenyészt k Egyesülete által felaján-
lott különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapta Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. a 241 
katalógusszámú ANDREA nev , 24321 Minnigan 
Hills DAY-ET apaságú tehén bemutatásáért.

A díjat Madar Lászlónak átadta Szabics István területi 
igazgató, a kiállítás bírája

2018-ban a. Farmer Expo Grand Champion egye-
de a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. 241 kata-
lógusszámú ANDREA nev , 24321 Minnigan-Hills 
DAY-ET apaságú 2. laktációs tehene lett.

Látványos programja minden hazai kiállításnak a fel-
vezet k ügyességi versenye. Itt a nevez  párosok ösz-
szeszokottságukról adnak számot. A felvezetett egyed 
betanítottsága, szófogadása, irányíthatósága rendkívül 
fontos a bójákkal, bálákkal kialakított ügyességi pá-
lyán. Idén az els  három hely sorsa a következ képpen 
alakult:
1. Hornyák Eszter Geo-Milk Kft., Sárospatak
2. B r Károly Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.,
Biharnagybajom

3. Szabó Béla Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.,
Biharnagybajom

Gratulálunk!

Nemes-Lajsz Julianna
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Egy település életében 
nagyon fontos szerepet 
töltenek be az oktatási 
intézmények. A 2018-
2019-es nevelési év indu-
lásáról kérdeztük Nagy 
Máriát a Sz cs Sándor 
Általános M vel dési 
Központ – Óvoda intéz-
ményegység vezet jét 
- Az óvodai nevelési évre már a nyár utolsó heteiben 
készül dtünk, hiszen augusztus végén megtartottuk év-
nyitó értekezletünket. Szeptemberben új óvodatitkár-
ral és egy új óvodapedagógussal b vült alkalmazotti 
létszámunk. A nevelési évet 112 gyermekkel kezdtük 
el, de az óvoda jelenlegi létszáma az októberi statisz-
tikai adatok szerint 109 f . A gyerekek, - mint már azt 
a szül k tudják- két helyszínen vannak elhelyezve. A 
község nagybajomi részén, a Bacsó Béla úti óvodába 
járnak a nagycsoportosok.  A kisbajomi, Mátyás király 
úti óvodába várjuk sok szeretettel a kis, a kis-középs  és 
középs  csoportba járó gyerekeket.  Az alkalmazottak 
száma jelenleg 16 f .  Ebb l nyolc óvodapedagógus, két 
pedagógiai asszisztens, öt dajka, egy f  az óvodatitkári 
teend ket látja el és három közfoglalkoztatott is segíti 
pedagógiai munkánkat. 

- Milyen események történtek szeptember hónapban?

- A statisztikai adatok összesítése és az adminisztrációs 
feladatok mellett a legfontosabb a gyerekek szeretettel-
jes nevelése, a velük való foglalkozás. Már szeptem-
ber elején nagyon látványos m sorban lehetett részünk 
egy pályázat jóvoltából, hiszen káprázatos Buborék 
Showban gyönyörködhettünk. A szüreti mulatság már 
hagyomány óvodánkban, melyet szeptemberben egy 
kéthetes projekt el z meg. Ezen id  alatt nagyon sok 
élménnyel és tapasztalattal gazdagodhattak óvodásaink. 
Lehet ségünk volt újra elmenni két sz l skertbe a gye-
rekekkel, ami hatalmas élmény volt számukra. Nagyon 
sok sz l nk gy lt össze, amit a délel tt folyamán együtt 
ledaráltunk, kipréseltünk és közösen fogyasztottunk el. 
Ezúton szeretném megköszönni a szül knek, a mun-
katársaimnak és mindenki másnak, aki  hozzájárult a 
szüreti projektünk sikeres megrendezéséhez. A Mátyás 
király úti óvoda udvarán körjátékkal múlattuk az id t, 
aztán kezdetét vette a tánc. A gyerekeknek ízlett a Þnom 
pogácsa és a must is. 
Október elsejével beindultak a tehetségm helyek: 

Nyelvi tehetségm hely (Csodapalota),  Testi kinesz-
tetikus mozgás (Mocorgó), Zenei tehetségm hely 
(Hangolda), Térbeli-vizuális tehetségm hely  (Alkot-
lak), Testi kinesztetikus, népi gyermekjátékok, néptánc 
(„Hopp Juliska” ),   

- Milyen feladatok várnak még az elkövetkezend  

id kben az intézményben dolgozókra?

-  Október 16-án sikeresen befejez dött a vezet i tan-
felügyelet és november hónapban várjuk az intézmé-
nyi tanfelügyeletet. Itt szeretném megköszönni min-
den kedves kollégámnak áldozatos munkáját, valamint 
polgármester úr és intézményvezet  asszony segítsé-
gét, mert csak együtt, közösen érhetünk el jó eredmé-
nyeket.
Minden év októberében kerül megrendezésre az egész-
séghét, melynek keretében szeretnénk felhívni a gye-
rekek Þgyelmét  – és rajtuk keresztül a szül két is – az 
egészséges táplálkozás, a helyes testi és környezeti hi-
giéné (tisztaság) fontosságára. A Makk Marci hét pro-
jektzárója mindig élvezetes program mindkét óvodá-
ban, ahova a szül ket is várjuk sok szeretettel.

Természetesen a november és a december is esemény-
dús lesz számunkra - mint mindig-,  hiszen várjuk majd 
a Mikulást  és készülünk az adventi id re is.

Csontos Gabriella

Itt van az ösz, elmúlt a nyár... 
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Az október és a november számos érdekességet ígér. A 
szokásos, bár egyáltalán nem szokványos 25. KaraÞtty 
Népzenei Találkozó, október 20-án, 16 órától a m ve-
l dési házban.

Nemzeti ünnepünkr l október 23-án 10 órától a „nap-
ján” emlékezünk. Ez alkalommal az 56-os megemléke-
zésen Polgármester Úr ünnepi beszéde után Dr. Szálkai 
Tamás f levéltáros bemutatja „Biharnagybajom 1956” 

cím  kéziratát, mely kézirat levéltári dokumentumok 
alapján készült.  Az eseményen közrem ködik Pet  
István el adóm vész. Els sorban, a helytörténet iránt 
érdekl d  feln tt érdekl d kre számítunk.
Október 27-én 9-t l 10 óráig Biharnagybajomból El-
származottak Találkozója lesz a községháza tanács-
kozótermében, mely után csatlakoznak a nap további 
eseményeihez.
Az országban több hasonló emlékm  is van, de a kör-
nyék egyetlen olajbányász emlékm vét fogják felavatni 
október 27-én településünkön. A k olaj és földgázku-
tatás és bányászat 1942-1967-ig tartott településünkön, 
de sokak számára egy életre meghatározó lett. Bizto-
san valamennyien hallottak már a Facebookon szer-
vez dött Olajipar Biharnagybajom Csoportról, mely 
a terveknek megfelel en létrehozott egy olajbányász 
emlékm vet, egy kiadványt és egy kiállítást. Minden 
bizonnyal helytörténetünk érdekes momentuma került 
feldolgozásra. A kiállítás egy hónapig lesz megtekint-
het  intézményünkben. Olajbányász relikviákkal em-
lékezünk a település történetének erre az id szakára. 
A kezdeményezést önkormányzatunk a kezdetekt l 
ismerte és támogatta.
A hónap végén, október 30-án az id sek hónapja al-
kalmából jó hangulatú nótam sorral és örökzöld dalla-
mokkal köszöntjük a szépkorúakat.
November 3-án, szombaton 20.00 órától szüreti bálra 
várjuk a szórakozni vágyókat. Igen bál lesz, de arra a 
kérdésre, hogy  lesz-e szüreti felvonulás, az egyszer  
válasz: nem, hiszen az utóbbi id ben nagyon örültünk 
volna olyan létszámú közönségnek a felvonulás meg-
állóinál, ahányan most hiányolják ezt az eseményt. A 
felvonulás mindig is több településr l érkez  foga-
tokból állt össze. Átalakultak a szokások. A lovasok a 
nálunk és a környéken is megrendezett lovasnapokon 
találkoznak és a felvonulás már a környékbeli telepü-
léseken sem szokás. Igyekszünk olyan típusú rendez-
vényeket szervezni, melyek valós igényre alapozhatók. 
Jómagam is nosztalgiával gondolok azokra az évekre, 
amikor még 20 fogattal vonultunk végig a településen. 
Túlzásnak érzem azt a véleményt, hogyha nincs felvo-
nulás, akkor hanyatlik a helyi kultúra. Csak változik, 
ahogyan a világ is körülöttünk. 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi csoportja 
jótékonysági Batyus bált rendez november 17-én.
Ezek után mire körbe nézünk már itt az Advent. Jön-
nek a gyertyagyújtások és a mikulás..., de az már a kö-
vetkez  hírlevél témája lesz.

Nemes-Lajsz Julianna

Öszi rendezvény –esö
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Visszatekintö

Biharnagybajom Napja

Nyári kézm ves és hagyomány rz  táborok

Buborék-Show a M vel dési Házban

XXVI. Sárréti Nyugdíjas Találkozó

XV. Biharnagybajomi lovasnap

XXIV. Sárréti Hagyomány rz  Aratónap

140 éves a Biharnagybajomi Önkéntes T zoltó Egyesület

www.biharnagybajom.hu/galeria/2018/
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Bajomi Hírlevél,  
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Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felel s kiadó: Szitó Sándor, polgármester
F szerkeszt : Nemes-Lajsz Julianna
Szerkeszt ség: Sz cs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

PÜSPÖKLADÁNYI JÁRÁSI 
HIVATAL HATÓSÁGI ÉS 
GYÁMÜGYI OSZTÁLY

ÜGYSEGÉDI HELYSZINE
Sz cs  Sándor M vel dési Ház

Várkert u. 35. (bejárat a Gyalogér fel l)

Péntek 8.00 - 14.00

FALUGAZDÁSZ
FOGADÓÓRA
szerdán 8.00 - 12.00
csütörtökön 8.00 - 16.00

a m vel dési házban
Várkert u. 35.


