
 

                         Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

V. évfolyam 1. szám (2009. január) 
 

 

K Ö Z H Í R R É  T É T E T I K  
Biharnagybajom Önkormányzatának közérdekű hírei 

 
2008. december 15-én Szilágyi Csaba letette képviselői esküjét, s megkezdte munkáját, melyhez sok 

sikert kívánunk. 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete decemberi ülésein az alábbi döntéseket 

hozta: 

 Elfogadta a 2009. évi költségvetési koncepciót. A koncepciókészítés célja bemutatni a 

következő évi várható pénzügyi kondíciókat, meghatározni a feladatok sorrendjét, 

útmutatást adni a tervezés menetére. 

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának összeállításához a Magyar Köztársaság 

2008. évi költségvetési törvényét, valamint a 2008. november 25-én a fő számaiban elfogadott 

költségvetési törvényt, az adójogszabályok változásait, a testületi döntések áthúzódó hatásait és  az 

Önkormányzat gazdasági programját vette figyelembe. 

 A közterület-használati díjak mértékét 2009. január 1-től 10 %-kal megemelte.  

 A helyi iparűzési adókedvezmény 2009. január 1-től sávosan az alábbiak szerint alakul: 

„(l.) Mentesül az iparűzési adó fizetése alól az a vállalkozó, akinek vállalkozási szintű adóalapja 0-

1.000.000,-Ft között van. 

(2) A fizetendő adóból 60 % kedvezményben részesül az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű 

adóalapja l.000.001,-Ft és 2.500.000,-Ft között van.”          

 Módosításra került a mezei őrszolgálatról szóló 37/2005. (XII. 30.) rendelet, mely döntés 

alapján 2009. évben mezőőri járulék nem kerül kivetésre. 

 Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 15-i ülésén 

döntést hozott arról, hogy a közös hulladékgyűjtő edényhasználatot 2009. január 01-től 

megszünteti. Akik 2008. évben közös kukába gyűjtötték a háztartási hulladékot – de a 

nevükön nem volt edényzet – részükre a napokban kiszállításra kerül a kuka. Mivel a 

kiszállítás január hónap végéig fejeződik be, így természetesen ezen lakosokat február 1-től 

terheli a teljes díjfizetési kötelezettség. 

 A fenti változásokkal egyidejűleg az alábbi kedvezményeket állapította meg a Képviselő-testület: 

- azon házaspárok 50 %-os kedvezményben részesülnek,  ahol az egyik fél betöltötte a 80. életévét  

- azon házaspárok fizetés alóli mentességben részesülnek, ahol mindkét fél betöltötte a 80. életévét 

- azon egyedülálló személy fizetés alóli mentességben részesül, aki betöltötte a 75. életévét  

- azon egyedülálló személy 50 %-os kedvezményben részesül aki betöltötte a 70. életévét  

A fenti kedvezmény az életkor betöltését követő hónap l. napjától jár. Igényelni a lakosnak nem 

kell, mert a kedvezményezettekről a Polgármesteri Hivatal szolgáltat adatot a  Bihari 

Hulladékgazdálkodási Kft.-nek.  



 A Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a piaci és a vásári helypénz 

összegét 2009. január 1-től 110,-Ft/m
2 
/nap állapítja meg. 

 Biharnagybajom Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, a biharnagybajomi 

Vasútállomás területén található mérlegház mérlegelési díjtételeit 2009. január 1-től a 

Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:  

- juh, kecske 60,-Ft/db 

- kisállat (150 kg alatti sertés, stb.) 100,-Ft/db 

- 150 kg feletti sertés 190,-Ft/db 

- nagy állat (ló, szarvasmarha stb.) 360,-Ft/db 

 Biharnagybajom Községi Önkormányzat a Szűcs Sándor Művelődési ház terembérleti díját 

2009. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 

Rendezvények esetén: 

- 100 fő alatti igénybevétel esetén 35.000,-Ft 

- 100 fő feletti igénybevétel esetén 56.000,-Ft 

Vásár és egyéb igénybevétel esetén: 

- nagyterem bérleti díja 7.300,-Ft 

 - kisterem bérleti díja 6.000,-Ft 

 A 2008. december 20-i képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy 

Biharnagybajom, Sárrétudvari és Szerep Önkormányzat Képviselő-testületei a logopédiai 

ellátás, gyógytestnevelés és a nevelési tanácsadáson belül a terápiás gondozás pedagógiai 

szakszolgálati feladatok ellátásával megbízzák Püspökladány Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületét. 

 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű részvénytársaság a 2008. november 26-i rendkívüli 

közgyűlésén a 2009. évre a víz- és csatornadíjakat a tulajdonos önkormányzatok a 

következők szerint fogadták el, melyet a Képviselő-testület jóváhagyott. 

A víz díja: 

- köbméterenkénti díj (9%-kal emelten) 288,10 Ft/m
3
 +áfa 

- állandó költségek fedezetének díja: 270,-Ft/hó/fogyasztási hely +áfa 

 Biharnagybajom Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból támogatott projektre, melynek tárgya: ,,falumegújításra és- 

fejlesztésre nyújtandó támogatás”. A megvalósítani kívánt beruházás: Főtér rekonstrukciója 

játszótér létesítésével és Polgármesteri Hivatal udvarán pihenő- és szabadidőpark kialakítása. 

 A Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testület elfogadta a 2009. évi 

üléstervet. 
 Imre-Erdős Szilvia 

 jegyző 

Felhívás! 
Két sikeres év után a Delikát8 tovább folytatja „Főzzön 8 játszóteret!” programját. 2009-ben 6 

játszótér sorsolás útján épül fel az ország különböző pontjain, a 7. játszóteret pedig a legtöbb 

pályázatot beküldő település nyeri, a 8. játszótér pedig automatikusan azé a település lesz ahonnan a 

lakosság számához viszonyítva a legtöbb beküldés érkezik. 

Értesítjük községünk lakosságát, hogy a Községi Önkormányzat a településen élők szociális 

helyzetéről a közeljövőben felmérést készít. Kérdezőbiztosok keresik fel Önöket február 

hónaptól. Kérjük, segítsék munkájukat. Biztonságuk érdekében, csak olyan kérdezőbiztost 

engedjenek be lakásukba, akik munkáltatói kitűzővel igazolják magukat. Segítő együtt működésüket 

előre köszönjük: a felmérést készítők. 

Tájékoztatjuk a gazdákat, földhasználókat, hogy a 2008-as évi gázolaj jövedéki adó 

visszaigénylést 2009. december 31-ig lehet elindítani.  
A visszaigényléséhez szükséges iratok, adatok:  

- érvényes földhasználati lap-szemle (napra kész legyen a 2008. évre vonatkozóan)  

- számlák (97 l/ha)  

- 2008. évtől anyatehénre nincs gázolaj visszaigénylési lehetőség, helyette a legelőre is 97 l/ha 

igényelhető  

- a bérelt területekre kérjük a bérbeadó -nevét, -lakcímét, -adóazonosító jelét vagy adószámát, -a 

terület bérlési idejének kezdeti és a lejárati dátumát  

- VPID szám  

- regisztrációs szám. 



V I S S Z A T E K I N T Ő  
 

 2009. január 19-én került megrendezésre a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Csűrdöngölő 

együttes „Virágzik a cseresznyefa” c. műsora. Az előadás tisztelgés volt azok előtt, akik megőrizték 

és apáról-fiúra tovább adták a magyar népi kultúra egyetemes értékeit. Fellépett a Csűrdöngölő 

együttes, Bárdosi Ildikó (ének, A Népművészet Ifjú Mestere). Táncoltak Bíróné Marsi Andrea (Örökös 

Aranygyöngyös Táncos, A Népművészet Ifjú Mestere) és Szűcs János (Aranysarkantyús Táncos). A 

fellépők előadásukban bemutatták a különböző tájegységek jellegzetes zenéjét és táncát, mellyel nagy 

sikert arattak. A közönség soraiban az általános iskolás gyermekek és érdeklődő felnőttek többszörösen 

vastapssal köszöntötték a látványos előadást. 

 Január 21-én töltötte be 103. életévét Biharnagybajom legidősebb polgára Gerda Lajosné, 

született Láposi Ágnes. A jó egészségnek örvendő idős asszonyt családtagjai, Szitó Sándor 

polgármester, Imre-Erdős Szilvia jegyző köszöntötték az ünnep alkalmából. A megelőző hétvégén 

családi körben ünnepelte a jeles alkalmat gyermekével, unokáival, dédunokáival és azok családjaival. 

A rokonság nagyszabású tűzijátékkal kedveskedett az idős hölgynek. 

 Január 24-én a nagyrábéi Kossuth Lajos Művelődési Ház színháztermében harmadik 

alkalommal rendezték meg a Kistérségi Ifjúsági Művészeti Találkozót, melyre a 

Biharnagybajomért Egyesület „Zafír” majorette csoportja is meghívást kapott.  A lányok sikeres 

bemutatóval kápráztatták el a közönséget, és meghívást kaptak más rendezvényekre is. 
 

B E H A R A N G O Z Ó  
 

 2009. január 31-én 19 órától kerül sor a Szűcs Sándor Művelődési Házban a IV. Károly-napi 
bálra, melyen fellép az Amulett Hastánc Csoport, zenél: a Cheops együttes. Vacsora a Gémes 

Fogadóból érkezik. A rendezvény fővédnöke: Csontos János országgyűlési képviselő. Jegyek 

elővételben 1.900 Ft-ért kaphatók Szabó Ágnesnél (20/912-9044) valamint a művelődési házban (473-

606). Tombola felajánlást szívesen fogadnak. 

 Február 5-én, 6-án, 9-én és 10-én tüdőszűrés lesz a művelődési házban, naponta 8-14 óráig. 

A szűrés díja 40 év alattiak számára 840Ft, 40 év felettiek számára ingyenes. 

 Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ezúton is értesíti tagjait, hogy február 6-án, pénteken 18 órai 

kezdettel tartja éves közgyűlését, a művelődési házban, mely alkalomra minden tűzoltót meghív, és 

részvételükre számít. 

 A Biharnagybajomi Népdalkör február 14-én 18 órai kezdettel ünnepli fennállásának 30. 

évfordulóját, melyre tisztelettel meghívja régi és új pártoló tagjait és minden kedves érdeklődőt a 

napközi otthon ebédlőjébe. A népdalkör vendégei: a Karafitty Együttes, a Sárrétudvari Dalos Klub, a 

Sárrétudvari Nyugdíjas Dalkör, a Körösladányi Népdalkör, a vésztői Bartók Béla Népdalkör és a 

Füzesgyarmati Pávakör. A belépőjegy 2.000 Ft-ba kerül. Jelentkezni lehet a művelődési házban és 

Bagdány Erzsébetnél (70/378-3060), február 5-ig. Tombola- és pártolói felajánlásokat szívesen fogad a 

népdalkör. 

 Idén február 21-én, 7 órától kerül megrendezésre a Tűzoltó bál a Szűcs Sándor Művelődési 

Házban, ahol a zenét a Deszant duó szolgáltatja. A belépőjegy vacsorával együtt 2.000 Ft, mely csak 

elővételben váltható Tóth Imrénél és Bagdi Károlynénál. Tombolafelajánlást szívesen fogadnak. 

A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁSSAL BIHARNAGYBAJOMÉRT EGYESÜLET HÍREI 

Szépkorúak köszöntése 
Egyesületünk nevében, Karácsony alkalmából immár másodszor köszöntöttük településünk 85 éven felüli 

lakóit egy-egy ajándékcsomaggal. 2007. évben 30 főt, 2008-ban már 35 fő szépkorú idős bajomi embert 

ajándékoztunk meg. Szeretnénk, ha ezt a növekvő tendenciát a születések száma is követné – erre azonban 

sajnos még várni kell. Mivel gesztusunkat örömmel és szeretettel fogadták szépkorú társaink, ezért a 

karácsony előtti köszöntéseket a következő években is folytatni kívánjuk. 

Számítógépes tanfolyam 
Egyesületünk 30 órás alapfokú számítógépes tanfolyamot szervez februári kezdéssel az iskolában, 

elsősorban 50 év felettieknek. Ennek költségeihez lehetőségeink szerint hozzájárulunk. 

Érdeklődni és jelentkezni lehet: a Szűcs Sándor Művelődési Házban, a főtéri virágüzletben és a „Sarki 

Kisvegyes” boltban 2009. február 9-ig. 

 Bagdány Miklós 

 elnök 



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 - 9. rész 

 

… 
Tél multával aztán jött a nagy olvadás majd a tavaszi esők, s bizony nagyon kerülgetni kellett a sarat a 

keskeny járdák miatt. Hát még az utcák sara, amiben még az üres szekeret húzva is igencsak 

befeküdtek a hámba derék lovai a gazdának. Aztán a tavaszi szelek és az egyre táguló napsütés ezt is 

rendbe tették. 

 

Még eljártunk az utolsó őrsi órákra, ahol Hajdu Zoli bá’ okított bennünket a cserkészet fogalmaira, 

készített elő a próbák fokozataira, tanított számtalan fogást-megoldást-trükköt a mindennapok 

dolgainak elviselésére-segítésére-megoldására. Sok szép régi dalt is megtanultunk tőle, s az óra végén 

valóban vidáman harsogott a „Fiúk, fel a fejjel … !”. Senki más befolyása alá nem kerültünk, de őt 

nagyon tudtuk követni gondolataiban és tetteiben. Egyszerű de mégis praktikusan hasznos tanácsai, 

példázatai nyitogatták előttünk az igazság, a tisztesség, a segítőkészség, a következetesség vagy akár a 

kitartás és a bátorság itt-ott számunkra még rejtett kapuit. Ezek aztán egy életre meg is ragadtak 

bennünk s annál is inkább, mert komoly de mindig derűs egyénisége és magatartása is példaképpé vált 

előttünk. Ebbéli meggyőződésem azáltal is megerősödött, hogy otthoni környezetében is sokat 

találkoztunk asztalos-szakmai megrendelésünk okán, valamint, hogy a környéken csak a Hajdú-

családnál – a „technikás” Aladár révén – volt a kornak megfelelő normál nagyrádió, ahol aztán a 

későbbiekben összeültünk udvarukban a friss (háborús) hírek meghallgatására. Készültünk egy 

cserkész-táborozásra is Zoli bá’ vezényletével, de a helyzet alakulása folytán erre már nem kerülhetett 

sor. 

 

Ugyanakkor, ezzel szemben más volt a helyzet a már legelején említett „levente”-séggel. Ami 

formálisan Egyesület-ként volt ugyan elnevezve, ám gyakorlatilag katonai előképző volt, törvényileg 

kötelező alapon a 14 és 21 év között. Gondolom kezdődött azzal, hogy talán ’36-ban bizonyos 

Gömbös Gyula került a miniszterelnöki székbe s így a hatalomba, közismert militarista 

szellemiségével. Ezáltal megindult a honvédség személyi-technikai felzárkóztatása részben a Trianon-

okozta katonai lemaradás miatt, részben meg az esetleges revízió, de éppúgy valamiféle háborús 

pszichózis miatt is. Ehhez kapcsolódott az érintett fiú-korosztályok előképzése, felkészítése. 

Kezdetben lazán, később egyre szigorúbban: a távolmaradókat már büntették is. A foglalkozások-

gyakorlatok ideje, ha jól emlékszem szombatdélutánokon volt: gyülekezés, sorakozó, kivonulás-

bevonulás nótaszóval. Elől a levente-főoktató (amolyan „századparancsnok”), utána a több szakasznyi 

ifjak éveik szerint, élükön a leventeoktatók, akik többnyire tényleges katonaidejüket letöltött tartalékos 

tisztesek-tiszthelyettesek voltak. Velük szemben nem volt ellenérzés, de a heti egy délután ilyenféle 

„zártkörű” eltöltésével már inkább. Itt már minden parancsra történt, a szoktatás, a dresszírozás, az 

egységbe zárkóztatás jegyében. A faluszéli gyepes területeken mint az újonckatonák: jobbra – át, balra 

– át, menet, vigyázz-menet (díszlépés), tisztelgés. Utóbbihoz kapcsolódik a régi „Bocskai-sapka” – 

mint ún. leventesapka – viselése, ami ugyan ezen napokon kötelező volt, de mivel valamiféle fejfedő 

időnként úgyis kellett volna, megszokott-elfogadott hétköznapi viseletté vált, s hordtuk, vagy kellett 

vagy sem. Az elsoroltakon kívül később már volt elméleti-gyakorlati céllövészet is az akkori szabvány 

FÉG kispuskákkal, ami legalább érdekes volt és vetélkedni is lehetett: ki a jobb és legjobb lövő. 

 

A sapkán kívül még talán a nótázás nem okozott gondot, sőt. Oktatóinktól sok jó katona- illetve 

menetnótát tanultunk a gyakorlatok szüneteiben, amit aztán hazafelé már fújtunk teljes tüdőből, hol 

keserveset, hol vidámat. Olyanokat mint: 

 

 

 



„Rigó madár, ne szállj fel a fára, Inkább szállj a babám ablakára 

Fütyüld el a szomorú nótámat, Elvitték a babám katonának...”, 

 

vagy azt, hogy „Nagybajomba befutott a gyorsvonat, Tizenhárom kislány elébe szaladt…” aztán jött a 

„Vadkörtefa fehéret virágzik, Kis pejlovam alatta cikázik…”. De volt egy hely, egy ház, ahol előtte 

elmenetelve, mindig – valami rejtélyes, de sejthető okból – azt kellett teli torokból elóbégatni, 

miszerint a „Nagyságos kisasszony felmászott a fára, s belement az akácfaszilánkja a lábaszárába…” 

meg a hozzátartozó „Piszkáld ki!..., piszkáld ki belőle…!,  amit a végén már nem is nótázva, hanem 

röhögve-ordibálva lehetett befejezni, mert így tetszett az oktatónak, s végül már mindenkinek. 

 

A leventeségnek aztán az lett a vége, hogy miközben – úgy ’44 tavaszán – többünket is elküldtek 2 

hetes „rajparancsnokira” (amit a debreceni Cserkészpark árnyas ligetében de eléggé kíméletlen 

gyakorlatokban részesülve töltöttünk el, többek között asztalos Szabó Jóska barátommal együtt), majd 

a fegyelmezés egyre „katonásabbá” vált, – azon az őszön kihirdették és összeszedték (evakuálták) a 

levente-ifjúságot s erőltetett menetben elindították Debrecen irányába. Ezzel mintegy kivonván a 

vészesen közeledő orosz front elől, egyben a már összeomló magyar-német haderő tartalékának 

szánva. (Sorsukra korábban már utaltam; kinek milyen volt a körülménye s vele a szerencséje: 

egyesek amerikai fogságból értek haza épségben, másokat meg helyben ért a véletlen vagy szándékos 

halál). 

 

A ’40-es évektől számítva, már megcsapott bennünket a háború szele. Említettem a megszorításokat 

(kenyér, cukor stb. jegyrendszerű „elosztása”), de egyre nőtt a frontra kivitt bajomi sorkatonák, majd a 

SAS (Siess Azonnal Sürgős)-behívót kapott tartalékosok száma. (Sőt, a végén már „besorozták” és 

vitték a lovakat is. Gál Miklós bátyám pl. a Kárpátalja-Felsőtiszamenti Rahó-ból üzengetett haza 

családjának, talán éppen a lovak szállításával-átadásával összefüggésben). Az akkori nagy téli fagyok, 

az orosz front kegyetlen hidege, a ritkán de mégis érkező zöld tábori lapokból is átérzett. Ami aztán 

kesztyű, sál, érmelegítő kötésére serkentette a honi lányokat-asszonyokat nálunk, azaz falunkban is. 

Sok-sok csomag tartalma mentette-óvta volna őket messze ezerkilométerekre az otthontól, de a ’43 

januári áttörés a Don-kanyarnál már lehetetlenné tett bármilyen segítséget. A „Magyar Futár” c. képes 

hetilap próbálta ugyan sokáig palástolni a valós helyzetet, de az egyre romló (hadi) helyzet már 

beszivárgott a lakosság köreibe. 

 

Ennek egyik helyi, érzékelhető jele volt, hogy ’44 kora-nyarán megérkezett a faluba egy német SS-

ezred kiképzőkerete. Afrikából jöttek, az ottani le- vagy felváltás utáni „pihenőbe”, homokszínű 

rövidnadrágos(!) egyenruhában. Érkezésüket az esetleges rémhírek vagy a félelem elkerülésére, az 

elöljáróság kihirdette a szokásos módon: dobolással. Jött a kutyabőrős dobbal, dobverővel Novák 

Lajos kisbíró és érces-rekedtes borízű hangján a kijelölt utcasarkokon rákezdte: „Közhírré tétetik…!” 

(Ő nem ismerte vagy már elfelejtette jóemlékű Stiglicz kántortanító úr nyelvtani okítását – amit 

nővéremtől ismertem - , miszerint: „-tetik -tatik, – a magyarban nem használtatik”). Így tudtuk meg, 

hogy „jönnek a németek”. Pár napi szállásolásuk után elkezdett özönleni a legénység azaz kiképzendő 

állomány. Nem sokat teketóriázta, beöltözés után harmadnap már masíroztak a gyakorlótérnek 

kinevezett faluszéli gyepesekre. Előttünk is naponta, egy zászlóaljnyi a Gyarmati úton. Meg kell 

mondani: nagyon szép menetnótáik voltak és azokat terccel énekelték. A többi között az Erikát, amit 

mi Rózsikának ismerünk: „Kinn, a pusztán nyílik egy szép rózsaszál, a neve…”. (Csak az a háború, a 

front, ne közeledett volna…!). 

 

A délutánonkénti pihenőben aztán jöttek a boltba, dohányért, sörért, ezért-azért. Hallok ám néhány 

magyar szót, egymásközti beszédükben. Kérdezem: Hát maguk meg honnan jöttek?! Mondják: 

Bátaszékről, meg a környékéről. Meg, hogy mivel svábok, ide jelentkeztek vagyis a német SS-be, mert 

itt jobb zsoldot kapnak… Ebből nekem annyi élményem maradt, hogy ottlétük 3-4 hete alatt meg-

tanultam (?) a sváb-német kofanyelvet, amit később még csiszolgattam, de hasznosítani már nem 

lehetett. Távozásuk után elég nagy űr (csend) maradt nyomukban, legalábbis az őket naponta 

végigkísérő-bámuló gyerekcsapat részéről… 

 

(folytatása következik…) 



B E M U T A T K O Z Ó  

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének bemutatása 
 

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 1980-ban alakult. 1989 óta kiemelten 

közhasznú szervezetként állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységet is végez 

jogszabályi kötelezés, illetve önkormányzati szerződés alapján. Az egyesület tagjai a megye 

területén élő mozgáskorlátozott személyek, a taglétszám meghaladja a 12.000 főt, a megye 

valamennyi településén tartunk ügyfélkapcsolatot a tagsággal.   

 

Az egyesület célja a mozgáskorlátozott emberek 

 sokoldalú rehabilitációjának, 

 szociális biztonságának, 

 az aktív, önrendelkezésen alapuló önálló életvitelének, 

 a társadalmi közösségbe való beilleszkedésének, 

 emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének elősegítése, 

 fogyatékosságukból eredő sajátos szükségleteik kielégítésének előmozdítása, 

 ezen szükségletek által meghatározott érdekeik képviselete, védelme, érvényesítése. 

 

Az egyesület kiemelt tevékenységei: 

 Együttműködés a MEOSZ-szal, más társadalmi-és karitatív szervezetekkel, alapítványokkal, 

valamint állami-önkormányzati szervekkel. 

 Hagyományos gyermekprogramjaink megszervezése, a gyermekrehabilitáció elősegítése. 

 A csoportvezetői hálózat átalakítása az új körülményeknek megfelelően, a tagokkal való 

személyes kapcsolattartás biztosítása. 

 Az Egyesület stabil pénzügyi, gazdasági helyzetének biztosítása. 

 A helyi csoportok kulturális rendezvényeinek segítése. 

 Az Egyesület társadalmi elismertségének javítása, a kommunikáció fejlesztése. 

 Az érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységünk erősítése. 

 

Érdekképviseleti munkánk, együttműködéseink      

Törekszünk a helyi önkormányzatokkal történő együttműködésre. Számos önkormányzat 

térítésmentesen biztosít irodahelyiséget csoportvezetőinknek az ügyfélszolgálat céljára. A helyi 

csoportok gyűlésein részt vesznek a polgármesteri hivatal munkatársai, illetve a meghívott 

polgármesterek is. 

Csoportvezetőink körében arra is van példa, hogy képviselőként bekapcsolódhatnak az 

önkormányzati testületek, vagy meghívás alapján bizottságok munkájába. 

A társadalmi kapcsolatok építése során fontos hogy segítsük a fogyatékkal élő személyek 

problémáinak megismerését és megértését. 

 

A rehabilitációs foglalkoztatás lehetőségeinek ismertetése   

Az egyesület által megfogalmazott célok elérését és feladatokat teljesítését megváltozott 

munkaképességű munkatársak foglalkoztatásával kívánja megvalósítani. 

Az érdekvédelmi, szolgáltatói, információs, tanácsadói munka jellege szükségessé teszi a 

személyes kapcsolattartást a tagság, a mozgáskorlátozott emberek számára. Munkájukat a szakmai 

ismeretek, készségek mellett hatékonyabbá, az ügyfeleink számára hitelesebbé teszik a személyes, 

sorstársi tapasztalatok. 

 

 



A rehabilitációs munkatársak főbb munkaköri feladatai:    

 Ügyfélszolgálat, személyes kapcsolattartás. 

 Információszolgáltatás, tanácsadás, személyes és hivatali ügyintézés segítése. 

 Ügyintézés / tájékoztatás, kérelmek felszerelései, környezettanulmányok elvégzése / 

 Gépjárműszerzési támogatás /tájékoztatás, környezettanulmányok elvégzése/  

 Tájékoztatás akadálymentesítéssel, segédeszközök beszerzésével, kölcsönzésével 

kapcsolatosan. 

  A közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, oktatási kulturális és szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése. 

 Kapcsolattartás a helyi önkormányzatokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel. 

 Közösségi programok szervezése a helyi csoportokban. 

 Részvétel a megyei programok szervezésében. 

 Kitekintő c. egyesületi kiadvány eljuttatása a tagokhoz. 

 Adminisztratív feladatok végzése. 

 

Ügyfélfogadás Biharnagybajomban a művelődési házban csütörtöki napokon 8-tól 10 óráig van. 

Évnyitó taggyűlésünk 2009. február 26-án 9 órától lesz a művelődési házban. 

 
Tisztelettel: 

 Apagyi Györgyné

 rehab. csoportvezető 

Az integrációs felkészítésre kiírt pályázat megvalósítása  
a Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 

 
A Községi Önkormányzat a tavalyi és az idei tanévre is pályázatot nyújtott be a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek integrált nevelésére, oktatására. A pályázat mindkét évben sikeres elbírálást 

kapott. Az elnyert összeg egy részét az iskola, másik részét az óvoda használhatta, illetve használhatja 

fel, többek között tanulóbarát környezet kialakítására, a tanulók által közvetlenül használt fejlesztő 

eszközök beszerzésére, az IPR csoport működtetésére, a tanulók kulturális rendezvényre jutására, 

dokumentációs feladatok elkészítésére, szakértői munkára, pályaorientációs programok 

megvalósítására, pedagógiai szakszolgáltatások igénybevételére, egyéni fejlesztésekre, hospitálásra 

más intézményekben. A fenti tevékenységek ellátására és a beszerzésekre iskolánk e tanévben 

9 286 500 Ft-ot fordíthat. 

A munkacsoport – melynek tagjai: Hegedűs Zsuzsanna munkacsoport-vezető, Barna József, Dankóné 

Lengyel Anikó, Fülöp Lászlóné, Gálné Makra Júlia, Gyügyei Katalin, Láposi Zoltánné, Nemes 

Margit, Szabóné Szilágyi Mária, Vígh Tiborné – elkészítette a költségvetést. Terveink szerint 4 

tanterem bútorcseréjét, fejlesztő játékok, eszközök vásárlását, kirándulások szervezését, egyéni 

fejlesztéseket, klubok működtetését (életmód, sport, újságíró, informatika, ügyes kezek) valósítjuk 

meg.  

Szakmai napot tervezünk a környező iskolák, és egy Nógrád megyei általános iskola részvételével; a 

hospitálás során pedig lehetőségünk nyílik más hasonló intézmények munkájának megismerésére. 

Az eredményesebb tanulmányi munka érdekében kialakítjuk a belső patrónusi rendszert, melynek 

célja a hiányzások csökkentése, a viselkedés-kultúra javítása, és nem utolsó sorban a motiváció 

növelése.  

Mivel a tavalyi tanévben az önkormányzat jóvoltából már lehetőségünk volt a nyertes pályázat 

kapcsán a fentiekhez hasonló fejlesztéseket elvégezni (pl.: bútorcsere, padok a folyosókra, 

kirándulások megvalósítása stb.), bízunk benne, hogy munkánk idén is eredményes lesz. 

 

 Dankóné Lengyel Anikó 

 igazgatóhelyettes 



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! 
 

Örömmel számolok be a Nyíregyházán megrendezett Magyar Országos Súlyemelő Bajnokságról. A 

rangos versenyre december 5-6-7-én került sor. Mi a következő eredményeket értük el: 

 

Egyéni eredmények: 

Sass Franciska  női serdülő 48 kg  II. hely (ezüstérem) 

Piller Anita  női serdülő 58 kg V. hely 

Hajdú Anikó  női ifjúsági 48 kg II. hely (ezüstérem) 

Jenei Szabolcs  férfi serdülő 50 kg IV. hely 

Sass Péter  férfi junior 62 kg III. hely (bronzérem) 

Sarkadi Sándor  férfi junior +105 kg V. hely 

Dajka Sándor  férfi junior 56 kg I. hely (aranyérem) + különdíj 

 

 
 

 
 

Csapatbajnokságban 30 csapatból a 9. helyen végeztünk. Eredményeink megtekinthetőek a Magyar 

Súlyemelő Szövetség honlapján: www. mssz.hu 

 

Ez az év jól kezdődött számunka. A Magyar Súlyemelő Szövetség egy új versenysúlyzó készlettel 

bővítette eszköztárunkat. Gratuláltak eredményeinkhez, sok sikert és eredményes munkát kívántak. 

Szorgalmasan készülünk a következő versenyünkre, amely február 14-én lesz. Ez év munkánk 

beindítását a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. támogatta, mely támogatást ezúton is köszönünk. 

 

Tisztelettel: 

 Földi József 

 szakosztályvezető, edző 
 

 

Magyarország junior bajnoka 



 

                         Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

V. évfolyam Különszám (2009. január) 

 

K I T Ü N T E T Ő  D Í J A K  Á T A D Á S A  
 

2008. december 20-án került sor ünnepi képviselő-testületi ülésen a kitüntető díjak átadására. A 

kitüntetetteket méltatta Szitó Sándor polgármester, köszöntötte Csontos János országgyűlési képviselő. 

Ünnepi műsort adott Bárándi Citeraegyüttes, Széles András citeraművész és Kiss Bence szavalt. 

Verssel köszöntötte az ünnepelteket Gyügyei Katalin tanárnő. Ez alkalomból különszám 

megjelenésével tisztelgünk a kitüntetettek előtt.  
 

 
 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 Nemes István részére aki népzenei munkásságával jelentősen hozzájárult a település hírnevének 

öregbítéséhez, valamint átfogó életműve elismeréseként Biharnagybajom Díszpolgára kitüntető 

címet és oklevelet adományozta. 

 Furka Albertné Báthori Ágnes részére kimagasló közéleti és egészségügyi tevékenységéért, 

mellyel a település javát szolgálta a Biharnagybajomért Emlékérmet és oklevelet adományozta 

 Bagdi Imréné Fórián Eszter részére aki gyékénykötőként, a település hagyományainak 

őrzőjeként kiemelkedő tevékenységet végzett a Biharnagybajom Önkormányzata Elismerő 

Díjat és oklevelet adományozta. 

 

Az oktatási miniszter pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott 

 Imre Lajosné Bagdi Erzsébet óvodavezető részére, és 

 Gönczi Zsigmondné Nemes Ilona tanítónő részére nyugdíjba vonulásuk alkalmából. 

 

Kérésünkre a kitüntetettek egy-egy írással emlékeznek vissza pályájukra. Bagdi Imréné Eszti néniről 

pedig az elhangzott méltatást tesszük közzé. 



PÁLYÁMRÓL 
 

Érettségi után, 1971. szeptember elsejétől 

képesítés nélkül kezdtem el tanítani a 

bajomi általános iskolában. Tettem ezt 3 

éven keresztül, majd 4 és fél évig GYES-en 

voltam a két gyermekemmel. Ez idő alatt 

kétszer is felvettek a debreceni Tanítóképző 

Főiskolára, de végül is nem itt, hanem a 

hajdúböszörményi Óvónőképzőben szerez-

tem óvónői diplomát. 

 

A hosszú otthonlét után Ábrahámné Ancika 

néni hívott az óvodába dolgozni helyettesítő 

óvónőnek. 1 évig délutánosként dolgoztam 

majd Láposiné Jolika nénitől (akkori 

óvodavezető) bizalmat kaptam 

csoportvezetésre. Ettől kezdve 1988-ig 

mindig volt csoportom. Szerettem azt, ha a 

gyerekeket kiscsoporttól nagycsoportig én 

tanítottam, neveltem, mert 3 év alatt minden 

csoportomat az én tökéletes hasonmásommá 

formáltam. Mivel én mindig nagyon 

szerettem az éneket, matematikát, 

testnevelést, környezetismeretet – ezért a 

gyerekek is nagyon szerették. Ha kellett 

katonás rendben, ha kellett lazán, vidáman 

sok mozgással, játékkal. Nekem minden 

csoportom a szívemhez nőtt, nagyon sok jó 

képességű gyerekkel volt dolgom még ma is 

tudom valamennyiük nevét, jelét, kivel mi 

történt, hol ült milyen „aranyköpése” volt, ki 

akart feleségül venni. Rengeteget 

kirándultunk, állandóan – a nap bármely 

órájában – énekeltünk. Mi mindenről 

tudtunk egy mondókát, egy dalt, egy verset. 

 

Pályafutásom elején részt vettem egy 10 

napos országos ének-továbbképzésen, 

melynek vezetője – a rádiós „óvodások 

műsorá”-nak is vezetője – a világhírű Forrai 

Katalin óvoda-, zenepedagógus volt. Ez a 

továbbképzés kihatott az egész további 

pályafutásomra, rengeteg gyakorlati dologra 

megtanított és ebből tudtam táplálkozni sok-

sok éven át. Amit a továbbképzéseken 

elsajátítottam szívesen és örömmel adtam át 

kartársnőimnek, de én is átvettem bárkitől a 

jót, az újat. Szerettem kipróbálni új 

módszereket, kísérletezgetni azokkal. Az 

évek során nagyon sok bemutató 

foglalkozást tartottam. Munkám 

elismeréseként miniszteri kitüntetésben 

részesültem. 

 

1998-ban kiléptünk az iskola kötelékéből és 

azóta önálló intézmény lett az óvoda. 

Megpályáztam az óvodavezetői állást és 10 

évig álltam az intézmény élén. A kezdeti 

nehézségek után úgy érzem sikeresen 

vezettem az általam nagyon szeretett 

ragyogó munkahelyet. Minden 

igyekezetemmel azon voltam, hogy a 3-7 

éves bajomi gyerekeknek teremtsük meg 

azokat a személyi, tárgyi feltételeket, 

amelyek szükségesek a fejlődésükhöz 

ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az 

iskolakezdésük és majd az életben is 

megállják a helyüket. Nyugalom, derű, 

biztonság vegye a gyerekeket körül az 

óvodában ebben a zaklatott világban. 

Mindezeket a jó szakmai felkészültségű 

óvónénik és dajkanénik biztosítják 

számukra. 

 

Visszatekintve a 37 évre: a feltételek, az 

egész óvoda arculata nagyon sokat változott. 

Sok minden könnyebb lett, de vannak 

dolgok amelyek ma nehezebbek. Én boldog 

vagyok, hogy ilyen munkahelyem, ilyen 

munkatársaim voltak és hogy megannyi 

csillogó szemű, aranyos kisgyermeket 

nevelhettem, taníthattam. 

 

Munkám során nagy hatással voltak rám 

idősebb kartársnőim: 

- Láposiné Jolika néni, mint volt vezetőm, 

aki lámpásként világított valamennyiünk 

számára. Fantasztikus munkabíró 

képessége, munkaszeretete, nagy szakmai 

tudása, embertisztelete ma is példaértékű. 

- Somogyiné Rózsika nyugalma, vidám-

sága, gyönyörű hangja. 

- Agócsné Margó optimizmusa, türelme. 

- Hegyesiné Bözsike precízsége, hangya-

szorgalma. 

 

Természetesen a nyugdíjas dajka nénikre is 

szeretettel gondolok, ki-ki a maga területén 

tisztességgel megállta a helyét. Sajnos 

néhányan már nincsenek közöttünk. A mai 

kartársnőimmel is felejthetetlen éveket 



töltöttünk el együtt „jóban, rosszban, 

barátok közt”. A szakmai dolgokon túl, 

összekovácsoltak bennünket - igazi 

közösségé - a kirándulások (gyerekkel vagy 

anélkül), teadélutánok, pedagógusnapi 

ünnepségek, óvodabálok, közös takarítások, 

szalonnasütések, pesti gyerekcsoportok 

fogadása. 

 

Végül köszönetet mondok mindazoknak, 

akik segítségemre voltak abban, hogy 

pályámat sikerként könyvelhessem el: volt 

és jelenlegi munkatársaimnak, az 

önkormányzat valamennyi dolgozójának, 

intézményvezetőknek, régi és mai 

óvodásoknak és a szüleiknek. Nagy 

tisztelettel köszönöm meg Kovács Laci 

bácsinak (volt igazgatóm és 

polgármesterem), hogy pályám elején 

biztatott, bízott bennem és olyan nagy 

szeretettel jött közénk az óvodába és olyan 

szépen, hozzáértőn senki nem beszélt az 

óvodáról a dolgozókról, a gyerekekről, mint 

Ő. 

 

Természetesen legnagyobb köszönet a 

családomnak jár, akik támogattak munkám 

során és „elviselték” az óvoda minden 

gondját-baját, örömét, sikerét. Nyugdíjas 

éveimet a családomnak – leginkább 

unokáimnak – és régi hobbyjaimnak 

szeretném szentelni jó egészségben és jó 

sokáig. 

 

Imre Lajosné Bagdi Erzsébet 

 

 

NÉHÁNY MONDAT, NYUGDÍJBA VONULÁSOM ALKALMÁBÓL 
 

1972-ben – mint gyakorló félévre hazajött 

„kistanító néni” – nem gondoltam arra, hogy 

választott hivatásomat szülőfalum 

iskolájában gyakorlom majd, egy ÉLET-en 

át. 

 

Úgy érzem mintha nem is olyan régen lett 

volna, hogy a kisbajomi iskolában tele hittel 

és odaadó szorgalommal elkezdtem 

pályámat. 

 

Az eltelt évek alatt számtalan új eljárással, 

új módszerrel ismerkedtem meg, melyeket 

igyekeztem a gyakorlatban is kipróbálni 

azért, hogy kis tanítványaim könnyebben 

elsajátítsák az írás-olvasás, számolás 

tudományát, és öröm legyen számukra a 

tanulás. 

 

Szeretettel gondolok iskolám igazgatóira: 

Kovács László, Ábrahám Jánosné, Nemes 

Istvánné, Gyügyei Katalin, Korponai 

Sándor, Bartháné Balogh Anna és Hegedűs 

Zsuzsanna kartársakra; szakfelügyelőimre: 

Dorogi Márton és Váradi Zoltánné 

pedagógusokra, akiknek óralátogatásait 

mindig izgalommal vártam, és segítő 

útbaigazításaikat igyekeztem betartani. 

 

Ha valami nem sikerült, vagy elfáradtam, 

idős szüleim segítettek és én mindig kaptam 

egy újabb lendületet a folytatásra. Sokat 

jelentett számomra a gyerekek és szüleik 

szeretete. 

 

Most, örömmel adom át helyemet fiatal 

kartársaimnak, akiket arra kérek, hogy 

tudásukkal, odaadó munkájukkal és 

„megértő” gyermekszeretettel vigyék tovább 

az én munkámat, és neveljék minden szépre 

és főleg jóra a bajomi gyerekeket, szüleik és 

környezetük megelégedésére. 

 

Befejezésül, csak egy fél mondat: 

SZERETTEM AZ ISKOLÁMAT! 

 

Gönczi Zsigmondné 

 



NEGYVEN ÉV DIÓHÉJBAN 
 
Nagy tisztesség ért 2008. december 20-án, 

amikor a Biharnagybajomi Polgármesteri 

Hivatal tanácskozó termében, a Képviselő-

testület ünnepi ülésén átvehettem a 

„Biharnagybajomért Emlékérmet” és 

oklevelet, mellyel a kimagasló közéleti és 

egészségügyi tevékenységemet ismerték el. 

Köszönöm, és megerősítést nyert bennem az a 

gondolat, hogy megérte elfogadni az akkori 

Járási Tanács ajánlatát (1968.09.01.), 

miszerint Biharnagybajomban az I-es védőnői 

körzet megüresedett, kis szolgálati lakással) és 

a kötelező 1,5 éves gyakorló évemet itt tölteni, 

amiből mára már több, mint 40 év lett. 

 

Munkáltatóim változtak (Járási Tanács, 

Püspökladányi Rendelőintézet, Községi 

Tanács Biharnagybajom, majd Polgármesteri 

Hivatal Biharnagybajom) csak személyem és 

a védőnői körzetem maradt állandó. A község 

életébe könnyen beilleszkedtem férjemmel 

együtt, aki a helyi késüzemben kapott akkor 

munkát. 

 

Jó tanítómesterem volt és egyben kolleganőm 

Bak Lajosné Bagdi Erzsébet, aki gyakorlattal 

és nagy helyismerettel rendelkezett, így hamar 

megismertem a falut. Mivel 14 éves koromtól 

a Magyar Vöröskereszt tagja vagyok itt is 

megtaláltam a területi alapszervezetet és 

bekapcsolódtam a munkába.  

 

Emlékezetes egészségügyi napokat, heteket 

szerveztünk, gyűjtöttünk az 

árvízkárosultaknak, adtunk használt ruhát a 

rászorulóknak, olcsó cikkeket árusítottunk, 

hoztunk a faluba olcsó szabolcsi almát, 

szerveztük az elsősegély-, házibetegápoló-, 

csecsemőgondozó-tanfolyamokat a 

munkahelyeken, iskolában. Többször a fenti 

ismeretekből vetélkedőket tartottunk, több 

iskola részvételével. 

 

Komoly hagyományt teremtettünk a 

véradásban, az önkéntes véradók 

jutalmazásában. Volt még sikeres „Tiszta 

udvar rendes ház” mozgalom. Legutóbb pedig 

az EXPÓN volt sikeres egészségnapunk.. A 

védőnői szakma nekem szolgálat és hobbi is 

volt egyben. Ebben az a szép, hogy 

egészséges embereket próbálunk a saját 

érdekükben meggyőzni az egészség 

megőrzéséről, helyes életmódról a szűrések 

fontosságáról. Hogy milyen szűréseket 

szerveztünk? Szemészeti – milyen érdekes 

volt az első szűrőbusz megjelenése a faluban 

és hogy helyben elkészült a szemüveg is. A 

csontritkulás szűrések szombaton és vasárnap; 

az ultrahangszűréssel egybekötött 

nőgyógyászati rákszűrések; a cukor-, a 

koleszterin-, az allergiaszűrések. Ezek 

nagyrészt szabadidőben történtek. Nagy 

kihívás volt 12 éven keresztül az 

önkormányzati képviselői munka, ahol 

zömmel a szociális és egészségügyi 

bizottságban tevékenykedtem. 

 

Nyugdíjazásom előtti 5 évem már egy sokkal 

összetettebb feladat volt, mint addig. Ez 

időben valóban a fogantatástól az idős korig 

hivatalból is gondoztunk, segítettük a 

rászorulókat. Büszke vagyok arra, hogy a 

községben az elsők között sikerült 

megteremteni a „Jelzőrendszeres házi 

gondozást”.  Szakmai tevékenységemet 

kétszer is elismerték: ”Az egészségügy kiváló 

dolgozója” címet kaptam az egészségügyi 

minisztertől (1982-1987-ben). Megkaptam a 

vöröskeresztes munkáért legmagasabb 

kitüntetést is, ez arany fokozatot jelent, de 

kaptam önzetlenségi oklevelet is. De 

legnagyobb elismerést az emberektől a 

gyermekektől kaptam, akik befogadtak 

Biharnagybajomba, elfogadták tanácsaimat. 

Teltházasak voltak a szűrőprogramok, hogy az 

emberek előre köszönnek, és hogy négy évvel 

a nyugdíjba vonulásom után is kérik 

tanácsaimat, gondolnak  rám és kitüntetnek. 

 

Nem véletlenül többes-számban mondtam el 

kis történetemet, hisz a családom és 

mindenkori munkatársaim, az aktivisták 

segítése nélkül ez nem ment volna. Igen, 

kellett egy kezdeményező, aki a jó célt kitűzi, 

az élre áll és a többiekkel együtt. 

megvalósítja. Ehhez személyes példamutatás, 

adottság, kellő tudás, kitartás, alázat, 

szolgálatkészség  és az emberi méltóság 

tiszteletben tartása szükséges. 

 

Furka Albertné (Ági néni)                                                                                

nyugdíjas védőnő 



BIHARNAGYBAJOM GYÉKÉNYKÖTŐJE 
 

Biharnagybajomban ma már csak néhányan 

tudják mívelni a gyékényfonás ősi mesterségét. 

Közülük a leghíresebb Bagdi Imréné (Fórián 

Eszter), mindenki Eszti nénije. 

 

1930. március 14-én született Bihar-

nagybajomban. Édesapja, Fórián Lajos 

újságkihordóként dolgozott, édesanyja, Zagyva 

Eszter a háztartást vezette és a gyerekeket 

nevelte. Hatan voltak testvérek Egyszerű 

szerény körülmények között nevelkedtek és mint 

általában az itt élő falusi emberek, ők is a Sárrét 

adta gyékény feldolgozásával pótolták édesapja 

kevés keresetét a jobb megélhetés reményében. 

 

Eszti néni édesapjával 1943 nyarán, 13 évesen 

ment legelőször gyékényt vágni. A gyékény 

meghatározó lett egész életében. A hosszú téli 

estéken ezt a gyékényt dolgozták fel. Így tanulta 

meg szüleitől a gyékényfeldolgozás mesterségét. 

1943-ban meghalt édesapja, akit nagyon 

szeretett. Elvesztése súlyos gondot jelentett a 

család számára. Sok megpróbáltatás, még több 

munka hárult rájuk, gyerekekre. Az elemi iskola 

öt osztályát itt, Biharnagybajomban végezte el. 

 

A háború után tovább folytatták a 

gyékényfeldolgozást. 1948-ban férjhez ment 

Bagdi Imréhez; és négy gyermekük született 

(Ilona, Imre, Eszter, István). A gyermeknevelés 

mellett tovább folytatta a gyékényfeldolgozást, 

de ekkor már egy helyi kereskedő, (Matkó 

Károly) vásárolta meg a gyékénytárgyait. 

1952-ben a püspökladányi Háziipari 

Szövetkezet kihelyezett részlegénél lett 

bedolgozó. Otthon készítették, és oda vitték a 

készárut eladni. Sokféle tárgyat készítettek, pl. 

üvegre való búrát (a búrák megvédték az 

üvegeket az összekoccanástól szállítás közben), 

kupujkót, szatyrot, kenyereskosarat, 

szakajtókosarat, cipókosarat, talpallót, és még 

sorolhatnánk. Ennél a Szövetkezetnél volt 

bedolgozó nyugdíjas koráig, 1985-ig de nyugdíj 

mellett még öt évig (1990-ig) dolgozott. Ebben 

az időben mindig jó hortobágyi gyékényből 

készültek az áruk. 1990 óta már csak saját 

kedvtelésére dolgozik.   

 

Régebben járt vásárokra, bemutatókra, volt a 

debreceni Művelődési Központban, a hídi 

vásáron és Berettyóújfaluban is. Idős korára 

fájós lábára hivatkozva már inkább otthonában 

fogadta a látogatókat, érdeklődőket. Többször 

megkeresték újságírók, néprajzkutatók. Szép 

formájú, ízléses egyedi munkáit országszerte 

ismerik, de tárgyai eljutottak külföldre is. 

 

Eszti néni egész életében gyékénykötéssel 

foglalkozott, őrizve azt a kézműves 

hagyományt, mely egykor oly jellemző volt 

településünkre. Tudását nagy szeretettel adta át 

gyermekeknek és érdeklődő felnőtteknek 

egyaránt. Számos kiállításon az ő munkái 

öregbítik a Sárrét és településünk hírnevét. 

 
Egészségi állapota miatt a díjat otthonában vette át: 

 



MOZAIKLAPOKRA 
 

A 2008. december 20-án volt ünnepi testületi ülésen  

elhangzott hozzászólás szerkesztett változata. 

 
Mottó: Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.  

Készülj föl reá testben és lélekben. 

S nem csak a naptárnak van pirosbetűs napja. 

Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. 

Ilyenkor felejts el minden, figyelj az ünnepekre. 

(Márai Sándor) 

 
Amikor hírét vettem a 

szervezkedésnek – csupán két napja, tehát 

igazán jól működött a hallgatólagos 

titoktartási fogadalom – az volt a második 

gondolatom, hogy itt valami nagy félreértés 

történhetett, valakik engem nagyon 

félreértettek. Ugyanis én igazán nem azért 

szorgalmaztam annak a tetszhalott rendeletnek 

az újjáélesztését, hogy „közérdekű 

bejelentésemre” évek multán ezt a választ 

kapjam. Ilyen csattanósat. 

Aztán meg az ötlött fel bennem, hogy lám, 

ezek a fiúk/lányok (bocsánat a szólításért!) – 

szokásukhoz híven – már megint nem kérték 

ki a véleményemet, pedig ha megkérdeznek, 

én tudtam volna másokat, tán’ 

érdemesebbeket javasolni. 

Nézem ezt az oklevelet. Igazán szép, 

míves munka. Én most képzeletben mégis 

áttervezem. Lapokra szaggatom, hogy aztán a 

lapokat – mozaikszerűen – ismét össze-

illesszem. Ám előbb a lapocskákon 

megemlékezem azokról, akik életem során 

idáig segítettek. Ők érdemlik a levelet, én csak 

tettem a dolgom. 

Hálatelt szívvel emlékszem jó szüleimre. 

Tőlük kaptam az első énekleckéket. S tőlük 

kaptam az első életleckéket is. Édesanyámat 

fiatalkorában magával akarta vinni egy 

vándorszíntársulat, hogy majd drámai 

színésznőt nevelnek belőle. Nagyanyám nem 

engedte. Jól tette. Édesapám – már felnőtt 

fiatalként – ennek a háznak a tornácán 

szavalta egy március 15-én a Tóth Kálmán-

verset (… Nekünk is volt egy jelszavunk, 

Lázba jött a honvéd tőle. Nem volt abban a 

halálról, Nem volt abban megadásról. Egy szó 

volt csak, hogy: Előre! …). A nagy udvaron 

pedig ünnepelt a tömeg. Akkor még tudtak 

ünnepelni. 60-70 éve már inkább csak 

ünnepségeket rendezünk. 

Testvéreim nagyon fiatalon mentek el örökre. 

Halálukat máig gyászolom. (Most, amikor 

szüleimre, testvéreimre gondolok, sokadszorra 

teszem fel magamnak a kérdést: mért van, 

hogy elköltözött kedveseinkkel szemben 

mindig lelkiismeret-furdalást érzünk? 

Szoktak volt hivatkozni a jó családi háttérre. 

Nálunk nincs jó családi háttér: nálunk van jó 

családi tér, jó családi légkör. Láthatták az 

októberi Karafitty-találkozón is, ott volt 

mellettem, velem az egész családom: a 

feleségem, a két gyerekünk (Milyen büszke 

lenne most András, ha itt lehetne! De hát első 

a haza szolgálata – „A Haza minden előtt”) és 

a két unokánk. Persze, tudom én Anyja, hogy 

nem lehetett könnyű mellettem ez az első 45 

év.  

Tisztelettel gondolok tanítóimra. Az élőkre és 

a holtakra: Bagdány Zsuzsikától, Makkay 

Gézától és Hampek Annától Czövek Lajos-, 

Mező Judit- és Olsvai Imréig. Sokuktól sokat 

tanultam. Szakmát és emberséget. Igen: tartást 

tanultam tőlük. Szűcs Sándor… Azért lett 

Karafitty az együttes neve, hogy valamit 

törleszthessünk a vele kapcsolatos, lelkünket 

nyomó adósságszámlából. 

Régi kenyeres-pajtásaim, ifjú osztályos-

társaim, fiatal barátaim! Ki mondja meg, mi 

lett egykori lelkesedésünkkel, elszánt-

ságunkkal, hitünkkel? S Ti hová lettetek?… 

A teremtőt a teremtményeken keresztül kell 

keresni. Akkor pedig a tanítót is a tanítványai 

minősítik. Nem biztos, hogy akiket tanítottam 

mindannyian a tanítványaim lennének. Csak 

akik annak is vallják magukat. S akiket én is 

vállalok. Máig szívesen emlékszem a 

kisbajomi III-IV. osztályra (1953/54); ők 

voltak az elsők. Aztán akiket írni-olvasni-

számolni tanítottam! (Itt van közülük Máté 

Lajos unokaöcsém, az ő unokája mondta az 



előbb a Veres Péter költeményét).  Különösen 

kedvesek maradtak számomra, akiknek az 

évek folyamán osztályfőnöke voltam. És hát 

az énekkarosok! Volt, hogy egy időben 50-60 

(ötven-hatvan!) figyelő, kérdező, mosolygó, 

már-már mámorosan csillogó szempár 

tekintetére kellett válaszolnom. Eljátszom a 

gondolattal: ha akár most összejönnénk és 

mondjuk Patai Inci rákezdene, hogy 

„Aranyalmás az én selyem keszkenőm”, mind 

a többi tudná rá a választ: „Van is nékem 

Csanádon szép szeretőm”, s aztán már 

énekelnénk is végig a Háromugróst. (Fáj 

mostanában látnom/hallanom, hogy 

kollégáimnak sehogy sem sikerül összehozni 

6-8 jóhangú gyereket. Biztos nem a 

felkészültségükön vagy az akaratukon múlik.) 

Hálásak-e akiket valaha tanítottam? Isten 

őrizz! A kérdés feltevése is hamis. Sokan 

közülük rám-rámköszönnek, érdeklődnek 

hogylétem felől, némelyikőjükkel jókat 

beszélgetünk. Ám nem ez a lényeg. Ide 

citálom Pribojszky Mátyást: „Az ember 

szívét-lelkét kiteszi, hogy az utána következők 

minél nagyobb és gazdagabb tarisznyával 

keljenek útra. Hogy még vissza sem intenek 

búcsúzóul? Nincs jelentősége. A cél a fontos.” 

Emlékeszem a dalárdistákra. 40 fős férfikar! 

Micsoda hang- és emberanyag! Köztük 

énekelt a Tenor I-ben édesapám is. 

Összeszámoltam most: fél tucatnyian alig 

vagyunk már… 

Karafitty Együttes… Szeretettel emlékszem az 

első garnitúrára (’91-’92). Aztán az 

együttesalapító tizennégyekre (1992). 

Fájdalmason sokan kidőltek már mellőlünk. 

Mostanra családi vállalkozás amit csinálunk 

(„Non-profit vállalkozás”). Korábban már 

felsoroltam az együttesalkotó családtagokat; 

velünk énekel már jó ideje Gyügyei Kati és 

Homoki Irénke, Kiss Bence pedig igazán jól 

bánik már a citerával. Csaba vőm a földi 

javakról szokott volt gondoskodni, a 

vendéglátásokhoz ő hozza a bort. (Hálából 

otthon elénekeljük neki/vele a Bunkócskát, 

meg hogy „Juhászkutyák ugatnak…”. Ezeket 

tudja.). 

Köszönöm a Karafitty-találkozók közön-

ségének, hogy évről-évre jönnek és 

buzdítanak bennünket. (Az eddig volt 15 

találkozón az ország 38 helységéből voltak 

vendégelőadóink. 38 településre vitték el 

Biharnagybajom és Szűcs Sándor nevét. És 

hírét.) Itt említem köszönettel a művelődési 

ház vezetőjét és munkatársait, akik mindig is 

odaadó igyekezettel voltak segítségemre. 

Óvodásként a III. osztályban tanultam az első 

népdalokat (nővéremmel jártam oda), 55 éve 

veszek részt a népzenei mozgalomban. 

Alapító tagja vagyok a Vass Lajos Népzenei 

Szövetségnek. A félévszázad során sok jó 

embert megismertem, sok barátságot 

kötöttem: a bárándi citerásoktól Széles 

Andrásig hosszú lenne a neveket sorolni. 

Általuk sokkal gazdagabbnak érezhetem 

maga. 

Évekig segíthettem a Biharnagybajomból 

Elszármazottak Baráti Körének munkáját. 

Boldogság volt látnom, hogy az egymást már-

már elfeledő ismerősök vagy rokonok újra 

találkoztak. Köztük is sok szép élményben 

volt részem. 

Megteltek a mozaiklapok. Össze lehet 

illesztgetni; kész a tanúsítvány. Lehetett volna 

dúsabb és színesebb is? Bizonyára. Ám nékem 

ezt a szerepet szánta a Nagy Rendező. Csontos 

Vilmossal: 

 „Kérdezzétek, most már tudom: 

Nem mehettem másik úton. 

A sorsomat dalba írták, 

Mezők fölött a pacsirták.” 

S hogy végtére már meg is öregedtem? Hát, 

Istenem! De: a léleknek nincsenek ősz 

hajszálai… 

Köszönöm ezt az elismerést, nagyon 

köszönöm! Nem vártam, soha nem is 

számítottam rá. Most mégis jóleső érzéssel 

csatlakozom a Somogyi Éva, Jeney Lajos és 

Kacska Zoltán alkotta igazán nagyszerű 

társasághoz. Köszönöm ezt a felemelő 

ünnepséget is! Köszönöm, köszönöm! 

Idefelé jövet rímet farigcsáltam. Kicsit suta, 

de ideírom: 

S az mi jó italunk bor legyen, ne lőre – 

Sok-sok boldogságot az új esztendőre! 

Szívemből kívánom! 

 

Nemes István

 



 
 

Veres Péter: Én nem mehetek el innen 
 

Én nem mehetek el innen soha-sehova, 

Nekem nincs útlevelem, nincs gazdag rokonom, nincs pénzes barátom, 

millió sárbaragadt paraszt a szomszédom. 

ezeknek sorsa az enyém, s az is marad örökre. 

 

Nekem csak térkép a nagyvilág, 

talán sohase látom Párizst, Rómát, 

sohase látom Amerikát, sem a déltengeri szigeteket; 

barnás folt marad számomra a sziklás spanyol föld, 

és zöld folt marad a szibériai sztyeppe. 

 

Azt mondta egyszer valaki, úgy mondják, egy görög bölcs: 

„adj egy szilárd pontot és kifordítom sarkaiból a világot." 

Én megtaláltam azt a pontot, legalább is önmagam számára. 

Ez a föld, amelyen élünk: 

a sziksós puszta, a ragadós televény, a szaladó homok 

és a tízmillió magyar, aki benne él. 

Hogy szép e a mi hazánk, szebb-e, mint másoké, 

nem tudom, nem is keresem: 

hogy fegyverrel hódítottuk, vagy munkával szereztük, 

beköltöztünk-e, vagy a földből nőttünk: 

mindegy ma már - egyek vagyunk vele. 

Napunk közös a többiekkel, de a mi csiráinkat is felébreszti, 

a felhők elszállnak, de esőjüktől a mi füveink is nőnek: 

a mások szép és gazdag földjét én hát nem irigylem. 

 

Lábammal bokáig járok a magyar sárba, 

arcomat kicserzi az éles pusztai szél, 

szemeimet kicsire húzza a kemény sivatagi napfény; 

gondjaim lehúznak a földre, vágyaim fölemelnek a felhők fölé, 

nincsen más számomra, mint emésztő töprengés, forró vágyak és kemény akarat: 

ide kell hoznunk a nagyvilágot, 

ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes. 



 
Tisztelt Adózók! 

 
 

Kérjük, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel  
a biharnagybajomi civilszervezetek részére. 

 

 

Adószámok: 
 

 Biharnagybajomi Településfejlesztési Alapítvány 

19128692-1-09 
 

 Baráti Kör a Szülőfaluért Közhasznú Alapítvány 

18552760-1-09 
 

 Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány 

18540329-1-09 
 

 Biharnagybajomi Nyugdíjasklub 

18558333-1-09 
 

 Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

18549263-1-09 
 

 Biharnagybajom Népdalkórusának Egyesülete 

18541193-1-9 
 

 Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Köre Egyesület 

18547759-1-09 
 

 Biharnagybajomért Egyesület 

18992977-1-09 

 

 Polgári Összefogással Biharnagybajomért Egyesület 

18565229-1-09 

 

 Biharnagybajom Polgárőrség 

18996218-1-09 

 

 

 

 

Segítségüket előre is köszönjük! 
 


