
 

                         Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

IV. évfolyam 5. szám (2008. július) 
 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K  
 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete május 29-én és június 26-án tartott 

ülésein az alábbi témákban is döntést hozott: 

 A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

Szociális Szolgáltató  Központ Támogató Szolgálatának 2007. évben végzett tevékenységéről 

szóló beszámolót, valamint szintén elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat 2007. évben végzett 

munkájáról szóló beszámolót.  

 Testület a Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság lemondott tagjának helyére új 

tagként megválasztotta ifj. Dul Sándort. 

 A Képviselő-testület a Bárándért Egyesület kérelmére úgy döntött, hogy a Püspökladányi Baleset-

megelőzési Bizottság által 12. alkalommal megszervezett KRESZ táborhoz 20.000,- Ft, a 

táborban részt vevő biharnagybajomi gyerekek  – Sanyó Kriszián, Bagdi Lajos Dávid, Szabó 

Anna, Gorzsás Noémi – részére pedig 5.000-5.000,- Ft támogatást nyújt. 

 A Képviselő-testület előterjesztést tárgyalt a budapesti Leonardo Középiskolával történő 

együttműködésről. Az Iskola fő profilja a felnőttoktatás, melyet szeretnénk településünkön is 

beindítani. A Testület ezért felhatalmazást adott a település polgármesterének arra, hogy 

amennyiben az igényfelmérést követően térségünkben a képzésekre kellő érdeklődő lesz, akkor a 

Leonardo Középiskolával az együttműködési megállapodást kösse meg.  

Az eddig visszaérkezett kérdőívek alapján előreláthatólag a bolti eladó képzés fog beindulni.  

A képzésekről tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában. 

Jelentkezni augusztus 31-ig jelentkezési lap kitöltésével szintén az Ügyfélszolgálati Irodában 

lehet. 

 A földtulajdonosok, illetve a földhasználók kérésére a Képviselő-testület napirendre tűzte a mezei 

őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. A lehetőségek vizsgálatát 

követően megállapításra került, hogy a mezőőri díj összegének visszamenőleges módosítására 

nincs lehetőség. Az Önkormányzat részéről megoldásként az a javaslat került a Képviselő-testület 

elé beterjesztésre,  hogy 2008. évben a mezőőri járulék ne kerüljön kivetésre. Azonban ahhoz, 

hogy a 2008. évben felmerülő költségeket fedezni tudjuk az szükséges, hogy a kintlévőségek teljes 

egészében behajtásra kerüljenek.  

A Képviselő-testület elfogadta a beterjesztett javaslatot, módosította a rendeletét, így tehát 2008. 

évben mezőőri járulék nem kerül kivetésre. 
A Képviselő-testület megbízást adott a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az Önkormányzat 

2009. évi költségvetésének tervezése során vizsgálják meg és döntésre terjesszék a Képviselő-

testület elé, hogy januártól a két mezőőri álláshely finanszírozása hogyan történjen. A Képviselő-

testület kéri, hogy az előkészítés során történjen egyeztetés az érintettekkel azzal kapcsolatban, 

hogy a  földtulajdonosokat megillető – vadászati jogért járó – összeget a Biharnagybajomi Dózsa 

Vadásztársaság egyösszegben az Önkormányzatnak fizesse meg. 

 

 Imre-Erdős Szilvia  

 jegyző 
 



 

V I S S Z A T E K I N T Ő  
 

  Május 24. napján Derecskén volt a Vass Lajosról elnevezett VI. Kárpátmedencei 

Népzenei Verseny tiszántúli középdöntője, melyen a Karafitty együttes ARANY 

fokozatot ért el. Együttestagok: Gyügyei Katalin, Homoki Irén, Kis Bence, Nemes 

András, Nemes István, Nemes Istvánné, Szilágyi Árpád, Szilágyi Csabáné, Szilágyi 

Gergő. A kiváló eredményhez gratulálunk az „aranyosoknak”. 

  Ulti versenyen vettek részt május 25-én Bihartordán a biharnagybajomi ulti klub tagjai 

(Furka Róbert, id. Nemes Lajos, Balogh Béla, Makula Iván, Szabó László). 

  Az újra aktívan működő népdalkör számos sikeres fellépésen vett részt az utóbbi 

hetekben. Május 18-án a XIV. Nemzetközi Katona-, Bordal és Történelmi Popdal 

Fesztivál került megrendezésre Abasáron. A következő fellépés június 28-án zajlott a 

Füzesgyarmati Napokon. Ezt követte július 6-án a XIII. Ladányi Napok rendezvény, 

Körösladányban. Repertoárjukon bihari és sárréti dalok, valamint bordalok szerepeltek. 

Minden alkalommal közönségsikert arattak műsorukkal. 

  A II. Sárréti Expo-n sikeresen szerepeltek a biharnagybajomiak. Négy standon 

mutatkozott be a település. Standot állított a Dózsa Agrár Zrt., a Biharnagybajomért 

Egyesület, a Nemes Bt. és a település önkormányzata is. A Biharnagybajomért Egyesület 

kézműves foglalkozást rendezett és fellépett az egyesület majorette csoportja is. A sikeres 

koreográfia betanítója: Macskinné Pór Erzsébet. A közönségdíjat a Biharnagybajomért 

Egyesület kapta, a nagy sikerű kézműves foglalkozás elismeréseként. Vállalkozói 

kategóriában a Nemes Bt. standja a rangos 3. helyet szerezte meg. 
 

B E H A R A N G O Z Ó  
 

 Július 17-én 19 órától a művelődési házban a KRESZ szabályok módosításáról tart 

előadást Szabó László őrsparancsnok. 

 Július 23-án a művelődési házban 9-től órától 13:30-ig véradás lesz, melyre várják a 

véradókat. Az önzetlen segítségét minden beteg nevében előre is köszönjük. Személyi 

igazolványát, TB kártyáját és véradó igazolványát feltétlenül hozza magával. 

 Július 25-én 20 órától 02 óráig rock koncert lesz a művelődési házban. Szervező: a 

Biharnagybajomért Egyesület. 

 Július 26-án sportnap lesz a községi sportpályán. Egész napos rendezvény várja a 

szórakozni és sportolni vágyó közönséget. 

 Augusztus 4-től 9-ig hagyományőrző tábor lesz, melynek helye: a Szűcs Sándor 

emlékház. Bővebb információt kérni illetve jelentkezni a művelődési házban lehet vagy a 

06 (54) 473-606 telefonszámon. 

 Augusztus 23-án, szombaton kerül megrendezésre a régi sportpályán a VIII. 

Biharnagybajomi Lovasnap. Gumiskocsik és fogatok akadály- és vadászhajtása mellett 

szórakoztató programok (csikós és lovasbemutatók, kézműves-sátor, majorette bemutató, 

főzőverseny) várják az érdeklődőket. A nap tűzijátékkal és bállal zárul.  

 

FELHÍVÁS 

A Biharnagybajomért Egyesület majorettesei új tanárnővel utánpótlást keresnek. Óvodások, 

iskolások jelentkezését várják. Jelentkezés leadható a Szerencsesarokban augusztus 15-ig. 
 



A  R E F O R M Á T U S  E G Y H Á Z  H Í R E I  
 

Kedves biharnagybajomi lakosok! 
 

„A harang mindenkié!” 

Ez a mondat számtalanszor elhangzott már az Önökkel történő beszélgetéseim során – akár a 

Lelkészi Hivatalban, akár az utcán, egyháztagok, templomba ritkábban járók, emlékharangot 

kérők, polgári temetéshez harangozást igénylők szájából. A fenti idézetet mi is magunkénak 

valljuk, hiszen ahogyan a templomot, úgy a harangokat is őseink közös örökségeként tartjuk 

számon. Éppen ezért személy szerint fontosnak tartom – és velem együtt a jelenlegi 

presbiteriumnak is ez az álláspontja –, hogy a harangszó senkitől se legyen megtagadva, éppen 

ellenkezőleg, mindenkinek szóljon, mindenkié legyen. Ebből az apropóból szeretnék most minden 

kedves biharnagybajomit megszólítani ebben az adománykérő levélben. 

Az egyházközség tervbe vette a toronyóra motor teljesen új motorra való kicserélését, a harangok 

villamosítását, valamint új vezérlő programozó szerkezet beszerelését. Mindezekre a 

munkálatokra az egyházközségnek igen nagy szüksége van. A toronyóra már hónapok óta nem 

működik, és erre nemcsak az egyházközség tagjai, hanem a „kívülállók” is felfigyeltek, és szóvá 

is tették azt, hogy valamit tegyen az egyházközség, mert figyelik, fontos számukra, hogy pontosan 

működjék a toronyóra. Körülbelül 25 évvel ezelőtt egy ötletes villanyszerelő bácsi egy mosógép 

motort felhasználva készítette el a toronyóra meghajtó motorját. Ez a bácsi már régen elhunyt, és 

a szerkezet megjavítását egyetlen cég sem vállalta fel. 

A harangok villamosítására és új programozó beszerelésére azért van szükség, mert a régi elavult 

rendszer egyre több problémát okoz. Községünkben évente átlagosan 160-an kérnek harangozást, 

ez temetési, de legfőbbképpen emlékharang. Bizony elég egy kis áramingadozás, áramkimaradás, 

és a program vagy teljesen „elszáll” (és ez a jobbik eset), vagy a harangok akár az éjszaka 

közepén is önállóan életre kelnek, és elkezdenek zúgni-búgni. A harangszerkezet működésével is 

vannak problémák, és egyre jobban sokasodnak a gondok. Még úgy, ahogyan működik a rendszer, 

de a teljes leállást nem szeretnénk kivárni, nem szeretnénk, ha harangszó nélkül maradna a 

település. 

Azért fordulok a tisztelt biharnagybajomi lakosokhoz, mert önerőből – sajnos – képtelen az 

egyházközség finanszírozni a beruházást. A munkálatok teljes összköltsége 750.000 Ft, s ehhez a 

Tiszántúli Református Egyházkerülettől 200.000 Ft pályázati támogatást nyertünk.  

E munkálatok anyagi terheihez kérünk segítséget mindazoktól, akik szívesen adakoznak, áldoznak 

e célra, akik számára fontos, hogy mindenkinek megbízhatóan szóljon a harang, hogy 

mindenkinek mutassa a pontos időt a toronyóra, tudva azt, hogy nekünk, a régi szerkezetek 

örököseinek is áldozatot kell hoznunk annak érdekében, hogy a templomunk ékességei 

rendeltetésüknek megfelelően működjenek. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten! 

Előre is köszönjük segítségüket, megértésüket, életükre, munkájukra, családjuk életére Isten 

gazdag áldását kívánva maradok tisztelettel:   

 Domahidi Péter  

református lelkipásztor 

 

 Július 14-től 19-ig helyi hittanos gyermektábort szervezünk. Nagyon sok szeretettel hívjuk 

nemcsak a hittanos gyermekeket, hanem minden érdeklődő gyermeket. Ovisokat is várunk! A 

délelőtti foglalkozások a gyülekezeti teremben lesznek megtartva, gyülekező 9.30-kor lesz. 

Délután szabadidős programok lesznek.  

 Augusztus 11-től 16-ig Óhután, a Hajdúvidéki Egyházmegye Üdülőjében ismét sor kerül a 

gyülekezeti kirándulásra. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet! 

 Bővebb felvilágosítást a következő telefonszámokon kérhetnek: 06 (54) 472-012, 06 

(30) 680-8095. 

 



Öregedvén egyfajta kettősség zajlik bennünk. Míg a valóságos idő  

egyre  távolabbra sodorja tőlünk volt életünk történéseinek és  

elköltözött szeretteinknek emlékét, addig lelkünkhöz mindinkább  

közelebb kerülnek ők. Kettősség, mígnem szívünk szeretete feloldja azt. 

Így érezhetett a Kecskeméten élő ősbajomi, Nemes Antal (1926., anyja Kiss Berta,  

apja Nemes Áron) is, akinek önéletírásának részleteit közöljük.       /N.I./ 

 

Nemes Antal: Csak az idő sodorja… 
 

Folytatás - 5. rész 

… 

 
Akkori éveimben a bolti teendők mellett jutott más egyébből a mindennapokra. Sokszor eljártam 

– egyéb szívességet viszonozván – a szomszéd Szabóék földjeire hol a közelbe, hol a Tizenhatos-

nak ismert határrészbe, ami már jó messzi esett a falu templomtornyától. Répaegyelés, 

kukoricakapálás majd -törés, de közben még az aratás! Hát jól esett a hazatérés, lemosakodás a 

tapadós kotútól, ami valami olyan talaj, mint a por és a hamu keveréke… Egy nyáron pedig 

kaszáltam is a búzában Gál Miklós bátyáméknál, amire ő szedett rá és tanított is meg kitartóan. 

Hát nem volt egy leányálom; mára is csak a emléke szépült meg részemre, de az igazán. 

 
De volt ami ezt is tetézte: a cséplés. Történt, hogy a kenyérjegy bevezetése által a házi 

kenyérsütés csak a búzával-őrletési joggal bírók lehetősége maradt. Így nekünk is át kellett térni a 

pékkenyérre – amit egyébként már régóta magunk is árusítottunk. Csakhogy anyai nagymamánk 

aki velünk élt, megkötötte magát, hogy hát ő bizony meg nem eszi akárki pék-sütötte kenyerét, 

mert nincs hozzá se étvágya, se gusztusa. Mit volt mit tenni, egy lehetőségünk maradt: 

cséplőgépnél megszerezni az őrletéshez való azaz jogosító búzát. Így lettem cséplőmunkás két 

nyáron át, ’42-43-ban.  

 
A cséplés, mint a betakarítás végső passzusa, fizikailag emberpróbáló, erőt, szívósságot, kitartást 

igénylő, emellett nagy figyelmet és hozzáértést kívánó munka volt. A faluban több 

cséplőtulajdonost ismertünk, mint Deli Miklós, Tőzsér László, Bagdi Jenő és mások. Gépeik a 

nagykéményű, szalmafűtésű, nagytestű kazánok, melyekkel többnyire a falu széleire behordott 

asztagokhoz vonultak, és pontos beállás majd próbajárat után elkezdődött a nagy munka. Ekkorra 

megszerveződött a csapat (a „banda”), a bandagazda vezetésével, aki csak erre rátermett és 

kipróbált ember lehetett. Ilyen volt pl. az én részvételem során a Bagdi Lajos rokkant trafikos fia, 

Gyula. Nagy felelősségük volt több irányban is, mint azt a későbbiekben is tapasztaltam. 

 
A cséplés folyamata sokfelé tagozódott: kévék villázása kazalból a cséplőre, ott a kéve oldása és a 

„dob” etetése, szalma- és törekhordás, kazlazás, zsákolás. Ehhez nagy összehangolás kellett, amit 

a bandagazda folyamatosan ellenőrzött és igazgatott. 

 
Az én korommal természetesen csak a „töreklyukhoz” kerülhettem, ahol sűrű porban gereblyéztük 

össze oldalt a cséplő által a búza kalászából leválasztott és a rázóvillából folyamatosan ömlő 

aprószálú, szúrós anyagot a töreket (amit a későbbiekben főleg vályogvetéshez használtak fel). A 

töreket aztán lécből tákolt petrencére halmoztuk és a két rúdját elől-hátul markolva vittük a 

törekkazalba. Ott már pallón kellett a mind magasabbra növő kazalra felvinni. Nem volt könnyű 

dolog, de legalább ez idő alatt kimenekedtünk verejtékező bőrünkkel a szúrós-csípős porból. 

 
Minden egyéb munkához tapasztalt és gyakorlott ember kellett, akik minden évben szinte 

ugyanazt végzeték. Nem mindegy volt, hogy a villázó a kévét hogyan dobja oda az etetőnek, aki a 

forgó-zúzó nyílásba eresztette a szétbontott kévét. Rémisztő esetekről is lehetett hallani, amikor a 

forgó dob elkapta a rosszul mozduló vagy a hőségtől megszédült etetőmunkást. Egyébként ügyes 

rátermett nők is vállalták és végezték a cséplésnek eme nem veszélytelen részfeladatát. Csak 

fizikailag volt nehezebb és kockázatosabb ennél is, a szalma kazalba hordása. 

 

 



 

Szalmahordásra két hosszú és nagyon erős rudat használtak, melyekre a szalmát ontó cséplő 

faránál olyan mennyiségét raktak, amennyit éppencsak el elehetett bírni. Itt is deszkapalló vezetett 

az egyre magasodó kazal tetejéhez, s ilyenkor a hátul lévőnek már a palló elején fel kellett 

nyomnia feje fölé a két rudat, hogy a súlyt jobban eloszlassa. Nem is szólva az egyensúlyról! Még 

nézni is ámulatos volt, ahogy a két ember ég és föld között annyi széles pallón, kegyetlen akarattal 

és gyakorlott biztonsággal húzta-tolta magát és szállítmányát emeletnyi magasba, ahol aztán a két 

ügyes kazlazó kétoldalról a vasvillákkal „átvette”, behúzta. Az ő munkájuk talán már nem 

igényelt annyi erőt, de nem akárki végezhette! A kazlat fel kellett „építeni”, hogy egy gazdáé 

egybe kerüljön akármennyi is, aztán szélnek-viharnak ellenálljon. Csak kevesekre bízhatták, akik 

évek során bizonyították alapos jártasságukat a jó – és szép! –  kazal rakásában. Nevük volt, 

ismertségük és elismertségük a cséplőcsapatban, ők voltak a kazalmesterek. Úgy gondolom, 

Nemes Lajos nagybátyám is ezek közé tartozott. 

 
Ha jól emlékszem, a tiszta búza a cséplő 3 nyílásán csorgott-pergett kifelé az odacsatolt zsákokba, 

a negyediken pedig az ocsú, a kevésbé értékes törött-zúzott takarmánybúza. Ide is legalább kettő, 

de alkalmanként három ember kellett, hogy az egymás után telő zsákokat le-, az üreseket 

felkapcsolni lehessen. A zsákok bekötözése is nagy ügyességet és szakszerűséget kívánt, de a 

kezelők értették a dolgukat. Utána viszont a 80 kilós zsákokat még el kellett hordani a mázsára, 

halomba, vagy épp a gazda szekerére. Ezt se mindenki vállalta-vállalhatta, jó derék és ruganyos 

gerinc kellett hozzá. A zsákot persze feladták a vállra, de aztán már vinni kellett, azt is reggeltől 

napestig. 

 
A reggel többnyire (vagy mindig?) azzal indult, hogy az éppen soron lévő gazda előhozta a 

butykost, és kezdte kitöltögetni az aratópálinkát (amolyan 20-25 fokos, ki tudja miből készült 

„frissítő” ital). A sorbaállást egyesek megismételték, de ennek végeztével a kazánfűtő megkapta a 

jelet, s meghúzta a gőzsíp madzagját. Kezdődött az aznapi menet. (Közelében voltam egy olyan 

jeles pálinkaosztásnak amit aztán még délután is emlegettek. Amúgy tréfás hírében álló egyik 

gazda megönti az első poharat és hozzáteszi: Egyből ám! Bandagazda lehajtja, nagyot néz, aztán a 

poharat továbbadja. Az is megissza, fennakad a szeme, s továbbadja a következőnek. Csak majd 

az utolsó köpi ki és cifrázza: Ti mind hülyék vagytok? – hiszen ez víííz!! Na persze, gondolták 

sorban: ha én megittam, igya a másik is…!) 

 
Félidő is volt a többnyire izzasztó délelőtt után: az ebédelés! Ki magával hozta, kinek meg a 

feleség vagy a nagyobbacska gyerek hozta, éppen délidőre. Egyik sem volt se királyi, se polgári – 

többségében inkább hasonlított a kolduséhoz (a napi étkezés régi fogalmazására értve). 

Előbbieknél kenyér és kockacukor (jobb esetben szalonna hagymával), a hozottaknál bizony sok 

esetben csak a szárazkenyér-kockákkal sűrített cukros-ecetes cibereleves, és persze volt a 

„zsúfás”-nak nevezett füstölthúsos-tejfölös-savanykás de szintén szomjoltó leves, aztán még jobb 

változatban paprikáscsirke vagy csak paprikáskrumpli, de bőven uborkasalátával. Ezeket aztán fel 

lehetett lazítani hol hideg, hol langyos vízzel a lajtoskocsiból. Nem sok volt a déli pihenő, de egy 

kis erőt gyűjthetett mindenki a továbbiakhoz. Aztán jó erőset dudált-sípolt a gép, ha kellett beállt 

az új helyre, felrakták a hajtószíjat és folytatódott a nagy összefogás a búza, rozs: az „élet”, a 

kenyérnekvaló kinyerésére a kalászból. 

 
A műszak befejezése attól függött, mennyi volt délután az adott gazda-gazdák kazlainak 

mennyiség: hol több, hol kevesebb. Ha közel volt a szérű (lóger) a faluhoz, többen is hazamentek 

éjszakára, főleg a családosok. Volt aki ott szállásozott a kazlak tövében, s a távolabbi határrészen 

ez már igencsak mindenkire vonatkozott. Ilyenkor aztán megesett, hogy mozgékonyabb fiúk, 

lányok, hát… szóval elcicáztak egymással éjfélekig is. (Mi, néhány eszmélkedő tizenéves meg 

csak irígykedtünk). 

 

  
(folytatása következik…) 



A  S Ú L Y E M E L Ő  S Z A K O S Z T Á L Y  H Í R E I  
 

Tisztelettel köszöntöm a Bajomi Hírlevél olvasóit. Egy éve alakult szakosztályunk. Egy év 

kemény munkáját hátrahagyva születtek jó eredmények, amire jó visszagondolni. Mióta 

megalakultunk mindig a megmérettetésre készülünk. 

Talán legtöbbet az első versenyünkre készültünk, mivel itt kellett elsajátítani a súlyemelő 

szabálykönyvben leírt gyakorlatokat, a szakítást és a lökést. Közben rengeteg erőfejlesztő 

gyakorlatot végeztünk. 

Kitartó munkánk eredménye – mint minden szakosztály életében – első versenyünkön a „házi 

versenyen” született. Akik itt a legjobban szerepeltek azokból állítottunk össze egy csapatot. A mi 

csapatunk most korosztálynak megfelelően 7 fő+1,2,3 tartalékból áll. Természetesen a 

versenyeken mindenki egyéniben indul. A teljesítmény mellett mindenkit pontoznak is. A legjobb 

hatnak a pontszámát összeadják és ez a csapateredmény.  

Tehát összeállt a csapatunk és beneveztünk egy megyei versenyre. Itt egyénibe a következő 

eredményeket értük el: 3 arany, 2 ezüst és 1 bronz érem. Csapatban pedig a III. helyezést értük el. 

Ez az eredmény biztató lett számunkra és verseny után újra komoly edzéseket tartottunk. 

Beneveztünk egy országos versenyre is, ahol a következő eredményeket értük el: 2 arany, 2 ezüst 

és 5 bronzérmet nyertünk. Csapatban pedig IV. helyezést értünk el. 
 

 
 

Bemutatom a szakosztály versenyzőit (balról-jobbra haladva): 

Hátsó sor: Bőr Márk, Sass Péter, Földi József, Sarkadi Sándor, Bőr Erik. 

Középső sor: Sarkadi Gábor, Jenei Szabolcs, Rozsik Károly, Jenei Boldizsár, Popovics Tamás, 

Dajka Sándor, Pántya György. 

Első sor: Sass Franciska, Horváth Miklós, Piller Anita. 
 

Reméljük, hogy szorgalmas munkával még tudunk javítani az eddig elért eredményeinken. 

 

Tisztelettel: 

   Földi József 

szakosztályvezető, edző 



AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI  
 

A Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 130. évfordulóját ebben az évben 

ünnepelte. Ennek tiszteletére a község sportpályáján május 24-én szombaton Körzeti és CTIF 

Megyei Ifjúsági Tűzoltóversenyt rendeztek. 

Az időjárás szerencsére megkímélt bennünket az esőtől, így az egész napos rendezvény általános 

jó hangulatban telt. Felvonulással kezdődött a program, melyet a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvós 

zenekar kísért. A verseny 24 csapat részvételével zajlott, melynek jelentősége, hogy a ifjúsági 

CTIF kategóriában az első helyezett jut tovább a karcagi országos ifjúsági versenyre.  

A nap végén tűzoltási bemutatót tartottak Biharnagybajom tűzoltói, majd eredményhirdetés 

következett. 

Eredmények:  
 

CTIF ifjúsági lány: 1. Berettyóújfalu, 2. Kaba, 3. Kevermes, 4. Karcag 

CTIF ifjúsági fiú: 1. Berettyóújfalu, 2. Kevermes, 3. Szentpéterszeg 

Gyermek fiú: 1. Püspökladány, 2. Bihartorda         

Ifjúsági lány: 1. Konyár; fiú: 1. Konyár 

Felnőtt női: 1. Bihartorda, 2. Kaba, 3. Berettyóújfalu 

Felnőtt férfi: 1. Kaba, 2. Báránd, 3. Biharnagybajom, 4. Berettyóújfalu, 5. Füzesgyarmat, 6. Sáp, 

7. Szentpéterszeg, 8. Bihartorda, Álmosd, Sárrétudvari. 

 
 

 Június elején került megrendezésre a hajdúböszörményi tűzoltónap, melyen felvonult 

Biharnagybajom Önkéntes Tűzoltó Egyesülete is. 

 Önkéntes, létesítményi és ifjúsági tűzoltók versenyeztek június 8-án Balmazújvárosban. A 

megyei tűzoltóversenyen a bajomi csapat a 7. helyet szerezte meg, a 13 versenyző csapatból. 

 Füzesgyarmaton X. alkalommal került megrendezésre Biharnagybajom és Füzesgyarmat 

tűzoltó egyesületei között a már hagyományosnak tekinthető labdarúgó mérkőzés. 

 A múlt héten 5 fő vett részt tűzoltó táborban Füzesgyarmaton. A gyermekek sikeresen 

szerepeltek, a táborban meghirdetett vetélkedőkön minden kategóriában 2. helyezést értek el. 

Teljesítményükre méltán büszke az egyesület. 

 A Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltó Szövetség segítségével az egyesület 6 tűzoltója szerezhet 

tehergépkocsi vezetői engedélyt. 

 Tóth Imre, ÖTE pk.  



A  L A B D A R Ú G Ó  S Z A K O S Z T Á L Y  H Í R E I  

Befejeződött a 2007-2008-as megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság, ahol Biharnagybajom 

csapata IV. helyen végzett. Az előző évekhez képest a csapat meghatározó szereplője volt a 

bajnokságnak. Az ősz jobban, a tavasz gyengébben sikerült, ami a sérüléseknek és eltiltásoknak 

tudható be. A bajnokság egészét nézve a csapat nagyon jól teljesített, ami lehetőséget ad a megyei 

másodosztályú bajnokságban való szereplésre. Ennek tudatában 2008. július 10-én megkezdjük a 

felkészülést, és amennyiben a keretben nagy változás nem történik reális esély van a magasabb 

osztályban való jó szereplésre. 

 Földesi Ambrus 

 edző 
 

A bajnokság végeredménye: 

hely csapat mérk. győz. dönt. ver. lőtt g. kap. g. pont 

1. Biharkeresztesi VSE 24 18 3 3 97 29 57 

2. Kismarjai SE 24 16 1 7 95 46 49 

3. Pocsaj KSE 24 15 4 5 76 46 49 

4. Biharnagybajomi SE 24 14 4 6 58 39 46 

5. Szerep SE 24 12 4 8 66 48 40 

6. Bihartorda KSE 24 8 6 10 68 60 30 

7. Komádi SE-II. 24 6 1 17 45 101 19 

8. Körösszegapáti SE 24 3 1 20 29 115 10 

9. Derecskei LSE-II. 24 4 0 20 47 97 9 

 
A KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI  

2008. július 5-én került megrendezésre a IV. Kispályás Vándorkupa. 6 csapat vett részt az 

eseményen: Bajomi Kispályás FC, Szecsa Bt., Kisvegyes (Püspökladány), Diego, Seleco, Főnix 

Mozi-Kávézó (Füzesgyarmat). A csapatok két csoportba lettek beosztva, a csoportmérkőzések 

után helyosztók következtek. Az egyik csoportban a Főnix Mozi-Kávézó lett az első, a másikban 

pedig a Seleco, ők játszották a döntőt. Hétméteresek után a Főnix csapata nyerte a kupát. 

A végső sorrend: Főnix Mozi-Kávézó (9 pont), 2. Seleco (6 pont), 3. Diego (6 pont), 4. Kisvegyes 

(1 pont), 5. Bajomi Kispályás FC (4 pont), 6. Szecsa Bt. (0 pont) 

A torna gólkirálya Földesi Ambrus lett 6 góllal, a Diego csapatából. A legjobb kapus Lengyel 

Sándor lett a Főnix Mozi-Kávézó csapatából, az egész tornán nem kapott gól, valamint a döntőben 

sem tudtak neki gólt rúgni. A legjobb mezőnyjátékos Kovács József lett a Kisvegyes csapatból. 

A már hagyományosnak tekinthető program ebéddel zárult. A meccsek nagyszámú szurkolótábor 

előtt zajlottak. A rendezvény sikeres lebonyolításához a Községi Önkormányzat nyújtott 

támogatást, melyet ezúton is köszönünk. 

 Vass Zsolt 

 szervező 
 

 

A kabai Mácsai Sándor Művelődési Ház a sárréti települések lakossága részére „Szép kert, szép 

környezet mozgalom a Sárréten…” címmel pályázatot hirdet. 2008. augusztus 15-én és 16-án 

minden sárréti település három legszebb virágos környezetét mutatják be a Kabán megrendezésre 

kerülő kiállítás alkalmával. A „Szép kert, szép környezet a Sárréten” díj átadása a kiállítás 

megnyitása alkalmával történik. 

A virágos kertről, utcarészről készített A/4-es méretű fotókat kérjük küldjék el augusztus 1-ig a 

Mácsai Sándor Művelődési Ház, 4183 Kaba, Szabadság tér 9. címre, 

vagy juttassák el a helyi Szűcs Sándor Művelődési Házba. 
 



FELHÍVÁS 
 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat jegyzője felhívja a település lakosainak figyelmét a 

Képviselő-testület által megalkotott – a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok 

rendjéről, a település tisztaságáról szóló – 11/2007. (XII. 1.) rendeletben foglaltak betartására.  

 

„KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 

 

4. § 

 

(1) A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat 

egyrészt saját feladatkörben, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik. 

(2) A közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított tárolókban 

szabad elhelyezni. 

(3) A szeméttárolók kihelyezése és rendszeres ürítése az Önkormányzat feladata. 

 

5. § 

 

(1) A röplapok utcai terjesztői kötelesek a röplapok szétszóródásával keletkezett hulladék 

eltakarításáról gondoskodni. 

(2) Hirdetményt, plakátot kizárólag a község hirdetőtábláin lehet elhelyezni. 

(3) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt elhelyezte, illetve elhelyeztette. 

Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, költségére azt az Önkormányzat végezteti el. 

  

Az ingatlantulajdonos feladatai 

 

6. § 

 

Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos 

feladatai: 

 a)  az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak),  

   a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület  

   10 méteres körzetén belüli területének gondozása, tisztántartása, szemét- és  

   gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése;  

   ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét  

   irányra vonatkoznak; 

 b)  az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása,  

   gyommentesítése; 

 c)  a két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy  

   anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási  

   kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg; 

 d)  az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől  

   való megtisztítása. 

 

7. § 

 

Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai: 

 a)  mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a  

   járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése; 

 b)  bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte  

   húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a  

   tulajdonossal; az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és  

   közvetlen környékét tisztán tartani.” 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

2 fő MEZŐŐRI állás  

betöltésére. 

 
Pályázati feltételek: 

- büntetlen előélet  

- cselekvőképesség 

- magyar állampolgárság 

- 18. életév betöltése 

- lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek megfelelés 

 

Kinevezés határozatlan időre, 3 hónap próbaidő közbeiktatásával.  

 

A pályázathoz mellékelni kell: 

- önéletrajzot 

- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát 

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

- amennyiben rendelkezik lőfegyvertartási engedéllyel, úgy annak másolatát 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 15. 

 

A pályázat elbírálása a Biharnagybajomi Gazdakör javaslata alapján történik  

2008. szeptember 15-ig. 

 

Az állás betölthető: 

1 fő 2008. szeptember 1. 

1 fő 2009. január 1. 

 

A nyertes pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 

közalkalmazottá lesz kinevezve határozatlan időre, 3 hónap próbaidő közbeiktatásával.  

A munkáltatói jogokat az Önkormányzat jegyzője gyakorolja. 

 

Bérezés, juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján garantált illetmény, 

valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 

1997. évi CLIX. törvény alapján. 

 

A nyertes pályázónak mezőőri vizsgát, esküt kell tennie.  

 

 A pályázatot Biharnagybajom Községi Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani. 

 

 A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Biharnagybajom község polgármesterétől és 

jegyzőjétől kérhető személyesen vagy a 54/472-002 telefonszámon.  

  

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
 



MM      EE      GG      HH      ÍÍ      VV      ÓÓ  
  
  

AA  BBIIHHAARRNNAAGGYYBBAAJJOOMMII  SSPPOORRTTEEGGYYEESSÜÜLLEETT  
  

SSzzeerreetteetttteell  mmeegghhíívv  mmiinnddeenn  kkeeddvveess  éérrddeekkllőőddőőtt  

  

22000088..  jjúúlliiuuss  2266--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  
  

AA  KKöözzssééggii  SSppoorrttnnaapprraa  

  

aammeellyy  aa  

  

KKöözzssééggii  SSppoorrttppáállyyáánn,,  
  

ééss  aa  

  

SSzzűűccss  SSáánnddoorr  MMűűvveellőőddééssii  HHáázzbbaann  
  

kkeerrüüll  mmeeggrreennddeezzééssrree..  

  

  

BBeellééppőőjjeeggyy::  110000  FFtt  

BBeellééppőőjjeeggyy  ++  eebbééddjjeeggyy::  550000  FFtt  

((eebbéédd::  bbaabbgguullyyááss))  

  

  

EEssttee  88
0000  

  --  óórrááttóóll  

  

SS  PP  OO  RR  TT  BB  ÁÁ  LL  

  
AA  MMűűvveellőőddééssii  HHáázz  nnaaggyytteerrmméébbeenn  

  

BBeellééppőőjjeeggyy::  11550000  FFtt  

VVaaccssoorraa::  BBiirrkkaappöörrkköölltt  

  

MMiinnddeenn  kkeeddvveess  éérrddeekkllőőddőőtt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!  



PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  

  
77::3300  ZZeennééss  ÉÉbbrreesszzttőő  

88::0000  MMeeggnnyyiittóó  

88::1155  RReeggggeellii  ttoorrnnaa  

88::3300  AA  ssppoorrtteeggyyeessüülleett  sszzaakkoosszzttáállyyaaiinnaakk  jjááttéékkooss  ssoorrvveerrsseennyyeeii  

  

99::3300  AA  BBiihhaarrnnaaggyybbaajjoomméérrtt  EEggyyeessüülleett  MMaajjoorreettttee  ccssooppoorrttjjáánnaakk  bbeemmuuttaattóójjaa  

  

99::4455  BBiihhaarrnnaaggyybbaajjoommii  ÖÖrreeggffiiúúkk  ––  KKiissttéérrssééggii  PPoollggáárrmmeesstteerreekk  

llaabbddaarrúúggóó  mméérrkkőőzzééssee  

  
1100::4455  AA  SSúúllyyeemmeellőő  sszzaakkoosszzttáállyy  bbeemmuuttaattóójjaa  

1111::1155  AA  KKaarraattee  sszzaakkoosszzttáállyy  bbeemmuuttaattóójjaa  

  

1111::4455  JJááttéékkooss  vveerrsseennyyeekk  aa  ssppoorrttppáállyyáánn  ((nneevveezzééss  aa  hheellyysszzíínneenn))  

  AAsszzttaalliitteenniisszz  vveerrsseennyy  aa  MMűűvveellőőddééssii  HHáázz  nnaaggyytteerrmméébbeenn  ((nneevveezzééss  aa  hheellyysszzíínneenn))  

  DDaarrttss  vveerrsseennyy  aa  ssppoorrttööllttöözzőőbbeenn  ((nneevveezzééss  aa  hheellyysszzíínneenn))  

  SSaakkkkvveerrsseennyy  aa  MMűűvveellőőddééssii  HHáázz  kkiisstteerrmméébbeenn  ((nneevveezzééss  aa  hheellyysszzíínneenn))  

  PPóókkeerr  vveerrsseennyy  aa  MMűűvveellőőddééssii  HHáázzbbaann  ((nneevveezzééss  aa  hheellyysszzíínneenn))  

  

1144::0000  AA  KKaarraaccss  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuumm  lleeáánnyy  ffoocciiccssaappaattáánnaakk  mméérrkkőőzzééssee  

1155::0000  AA  MMeezzeeii--VViillll  FFCC  bbaajjnnookk  ffuuttssaall  ccssaappaattáánnaakk  mméérrkkőőzzééssee  

  
1166::0000  DDOONN  kkoonncceerrtt  

  

1177::0000  EErreeddmméénnyyhhiirrddeettééss,,  ddííjjaakk  kkiioosszzttáássaa  

  

2200::0000  BBááll  
  

AAddoommáánnyyookkaatt,,  ffeellaajjáánnlláássookkaatt  sszzíívveesseenn  ffooggaadduunnkk,,  ééss  eellőőrree  iiss  kköösszzöönnjjüükk..  

AA  pprrooggrraammvváállttoozzááss  jjooggáátt  aa  rreennddeezzőősséégg  ffeennnnttaarrttjjaa!!  

  

  

  


