
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

VI. évfolyam 1. szám (2010. február) 
 

Tisztelt Bajomiak! 
Elkezdődött a 2010-es év mely leginkább a megmérettetésekről fog szólni, így idén még sokat fogunk 

beszélni arról, hogy mit tettünk az elmúlt időszakban – mások meg azt fogják sorolni, hogy mit nem –, 

önkormányzatunk élén. De mint tudjuk, mindennek megvan a maga ideje, ezért én most év elején, 

egyelőre csak az elmúlt évre szeretnék visszatekinteni.  

Ismerve országunk gazdasági helyzetét, és a gazdasági válság hatásait magunkon érezve tudtuk, hogy 

nagyon nehéz év elé nézünk, ezért önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2009-es évben is arra 

törekedett, hogy takarékos, megfontolt gazdálkodást tudjon végrehajtani. Sajnos nagyon 

megnehezítette helyzetünket az a tendencia, hogy az állam fokozatosan vonul ki az önkormányzatok 

finanszírozásából, ma a kötelező feladatok támogatása már a költségek felét se nagyon fedezi. 

Mindezen túlmenően számos állami feladatot kaptak az önkormányzatok, elégtelen finanszírozási 

háttérrel. S 2010-ben a helyzet csak rosszabb lesz, hisz már tudjuk, hogy a kormány idén újabb 120 

milliárd forintot vont el az önkormányzati szférától közvetlenül, közvetve pedig még ki tudja mennyit.  

Mindezeket figyelembe véve, elmondható, hogy nagyon nehéz évünk volt, és ha az önkormányzat 

dolgozói nem végeznek áldozatkész munkát, akkor talán nem is sikerült volna eltüntetni a nagyon 

magas működési hiányunkat. Köszönöm mindenkinek, aki átérezve a helyzet súlyát segítette 

önkormányzatunkat ebben az embert próbáló időszakban. Természetesen tudjuk, hogy vannak még 

olyan hiányosságok, amiket mindenképp meg kell oldanunk az idén, - ilyen kiemelt fontosságú dolog 

például az idősekről való gondoskodás hatékonyabbá tétele – de alapjában véve azt gondolom, hogy 

nagyon sok helyen már érezhető a szemléletváltás, a fejlődés. Ezek a dolgok azonban nem 

látványosak, kézzelfoghatók, az utca embere ezekre nem is nagyon figyel oda, őket inkább az érdekli, 

hogy kézzelfoghatóan mi fejlődött, szépült a faluban. 2009-ben már egyre több ilyen dolgot is fel 

tudtunk mutatni, s az elgondolás, hogy újítsuk meg a főutcánkat, illetve korszerűsítsük az 

intézményeinket jó irányban halad. Tavaly új buszvárók kerültek megépítésre a régiek helyén a falu 

két szélén, s idén szeretnénk a szemközti oldalakban is valami hasonló megállókat létesíteni, míg a 

központban levő buszváró a főtér-megújítási pályázatunk keretében fog megújulni. A főtér 

megújítására benyújtott sikeres pályázat útján fog idén megújulni a Rákóczi utca 2.-20. szám előtti 

szakasza, illetve a polgármesteri hivatal udvara. Sikeres pályázatok útján sikerült tavaly megvalósítani 

a „tájékoztatást elősegítő információs rendszer fejlesztése Biharnagybajom Községben” megnevezésű 

beruházásunkat (sajnos időközben nagyon sok helyen megrongálták, illetve eltulajdonítottak belőlük 

vandálok), az Egészségház felújítását és a Kossuth utcai orvosi rendelő komplex akadálymentesítését. 

S ha már a pályázatoknál tartunk tavaly bírálták el a következő, idén megvalósítandó pályázatainkat: a 

fentebb már említett főtér rekonstrukció I. üteme, Rákóczi utca 28. szám alatti iskolaépület bejáratának 

akadálymentesítése, és vizesblokkjainak kialakítása, a rendőrőrs épületének a felújítása, Ady Endre 

utcai útépítés, szociális alapszolgáltató központ kialakítása a Rákóczi u. 28. szám alatti épületben, 

polgármesteri hivatal épületének komplex akadálymentesítése. Továbbá fél sikerként könyvelhető el, 

hogy Integrált Közősségi Szolgáltató Tér címbirtokosok vagyok, ami előfeltétele volt annak, hogy be 

tudjuk adni a művelődési ház megújítására vonatkozó pályázatunkat, ennek eredményét azonban még 

nem tudjuk. Sajnos vannak olyan pályázatok is, amelyek tavaly nem jártak sikerrel, ezek a térfigyelő 

rendszer kiépítésére, új óvoda építésére és belvízelvezető rendszer felújítására benyújtott elképzelések, 

de idén ha lesz lehetőségünk ismét szerencsét próbálunk velük. 

2009-ben komoly erőfeszítéseket, és anyagi áldozatokat hoztunk a közbiztonság javítására (kóbor ebek 

begyűjtetése, rendőrség és polgárőrség támogatása, mezőőrség, településőrség stb.), pedig az 

alapjában véve állami feladat volna.  



Szintén komoly terheket rótt önkormányzatunkra, hogy az egyre nehezebb életkörülmények közé 

került lakosainkat segítsük, épp ezért sajnos nem tudtunk olyan mértékben segíteni, ahogy terveztük 

(elmaradt például a tervezett iskolakezdési támogatás is), de elmondható, hogy egész évben mindent 

elkövettünk annak érdekében, hogy segítsük az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került lakos-

társainkon. Év végén pedig, amikor némileg rendeződött az anyagi helyzetünk, ismét tudtunk 

karácsonykor a legnehezebb élethelyzetbe került lakosok részére csomagot összeállítani.  

Sajnos előreláthatólag 2010-ben még komolyabb erőforrásokat kell erre a területre átcsoportosítanunk, 

hogy enyhíteni tudjunk a folyamatosan növekvő terheken, ez azonban kötelességünk is, hogy akin 

tudunk, segítsünk. 

Mindent egybevetve azt gondolom nagyon nehéz, de eredményes évet tudhatunk magunk mögött. 

Nagyon sok területen sikerült előrelépést elérnünk, gondolok itt például a pályázatokra, a 

beruházásokra, az oktatásra, a konyhai étkeztetésre stb. és ez mindenképp erőt és hitet kell adjon, az 

elkövetkező időszakra.  

Ma még nem tudjuk, hogy miként változik meg az önkormányzatok által betöltött szerep, milyen lesz 

a törvényi szabályozás, és főként milyen anyagi lehetőségeink lesznek. Egy biztos: nehéz idők jönnek! 

Ha előre akarunk jutni, mindenkire szükségünk van, félre kell tenni ezt a megosztó politikát, amivel 

sokan egymás ellen hangolják a lakosságot, hisz ez az út rossz irányba mutat. Össze kell dolgoznunk a 

településen mindenkivel, aki hajlandó együttműködni.  

És végül engedjék meg, hogy soraimat az összefogás reményével és egy idézettel zárjam, mely idézet 

talán a 2010-es év mottója is lehet.  

Az értékeket nem kitalálni vagy megalkotni kell, csupán felismerni. /Max Scheler/ 

 Szitó Sándor polgármester 

NYERTES PÁLYÁZATOK 
Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása  

a biharnagybajomi Polgármesteri Hivatalban 
Pályázati kiírás:  
Akadálymentesítés - egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (ÉAOP-4.1.5-09-2009) 

Kedvezményezett neve, elérhetősége:  
Biharnagybajom Község Önkormányzata, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5. 

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: 

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 

A projekt bruttó költsége: 15.538.755 Ft 

Megítélt támogatás összege: 14.761.817 Ft   

Támogatás aránya: 95% 

Projekt általános leírása: A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal komplex 

akadálymentesítését valósítjuk meg a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása 

céljából. A beruházás keretében megvalósul az előírásoknak megfelelő akadálymentes parkoló 

kialakítása, az épületbe történő akadálymentes bejutás lehetősége, valamint az épületen belüli 

akadálymentes közlekedés, az akadálymentes illemhely, valamint infokommunikációs eszközök 

kerülnek elhelyezésre (vezetősávok látássérültek részére, indukciós hurok hallássérültek részére, 

információs táblák, vészjelzők). 

Műszaki leírás: Komplex akadálymentesítés megvalósítása (burkolatok cseréje, ajtók cseréje, 

akadálymentes illemhely létesítése, akadálymentes parkoló létesítése, akadálymentes bejárat (rámpa) 

létesítése, infokommunikációs eszközök, komplex akadálymentesítéshez tartozó egyéb fejlesztések). 

Hiperhivatkozások: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága - www.nfu.hu/rop_ih, VÁTI Magyar Regionális 

Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. - www.vati.hu 
 

  

http://www.nfu.hu
http://www.nfu.hu/rop_ih
http://www.vati.hu


Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális  
Szolgáltató Központ Biharnagybajomi telephelyének  

felújítása, korszerűsítése (Rákóczi út 17.) 
Pályázati kiírás: Püspökladányi Kistérség 3 éves szociális felzárkóztató program 2009. évi 

kistérségi fejlesztési tervben szereplő projektek támogatása 

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 31/2009. (XII.16.) TFT határozatával 

elfogadta a Püspökladányi Kistérség 2009. évre vonatkozó 3 éves szociális felzárkóztató 

programját. 

A projekt várható bruttó költsége: 34.375.000 Ft 

Ebből pályázati támogatás: 29.700.000 Ft, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

biztosít 

A pályázat rövid bemutatása: A Biharnagybajomi Községi Önkormányzat a szociális 

alapszolgáltatások biztosítását részben önálló intézmény működtetésével, valamint 

társulásokkal látja el.  

Az Alapszolgáltatási Központ napjainkban két telephelyen működik: az egyik telephelyen a 

Posta u. 7. szám alatt idősek nappali ellátása, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és  

társulásban („Segítő kezek” Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Püspökladány) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a másik telephelyen a Várkert 35. sz. 

alatt, ahol a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítő szolgáltatás és társulásban (Kristály 

Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Földes)  a támogató 

szolgálat irodája foglal helyet. Ezek az irodák és telephelyek a jogszabályi előírásnak már 

nem felelnek meg. 

A pályázat által megvalósítandó beruházás is az egy telephelyen működő, központosított 

intézmény létrehozását alapozza meg. A későbbiekben Alapszolgáltatási Központként 

működő épületben fog koncentrálódni az idősek nappali ellátása, a szociális étkeztetés, a házi 

segítségnyújtás, a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, a házi jelzőrendszeres 

segítségnyújtás és a támogató szolgálat. Terveink szerint egy olyan épületet kívánunk 

kialakítani, ahol az akadálymentes közlekedés, az otthonos megjelenés és a modern, korszerű 

berendezések által megnő az intézmény komfortfokozata, így az ott tartózkodók szívesen 

töltik el ott az idejüket. Az idősek nappali ellátása és a szociális étkeztetés terén is bővülő 

igényekre számítunk, ezáltal jelentősen növekedni fog a szociális szolgáltatásainkat igénybe 

vevők köre, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy az intézmény a továbbiakban rentábilisan tudjon 

működni.  

A projekt megvalósítását követően az eddig kihasználatlan épületet (Rákóczi út 17.) a 

jogszabályoknak és az ellátottak igényeinek megfelelően alakítjuk ki. Az iskola és szolgálati 

lakás épületének felújításával 241 m
2
 alapterületen tudjuk biztosítani a szociális 

alapfeladatokat. 

Műszaki leírás: A beruházás során megtörténik az épület felújítása (tetőhéjazat felújítás, 

külső-belső nyílászárók cseréje, padlószerkezet hő- és vízszigetelése, épület teljes 

akadálymentesítése, felületkezelések, fűtéskorszerűsítés, vizesblokkok, pihenőhelyiség, 

melegítőkonyha, teakonyha és mosókonyha kialakítása), melynek várható bruttó költsége 

31.250.000 Ft. A projekt keretében a szükséges tárgyi eszközök is beszerzésre kerülnek 

(székek, asztalok, irodabútorok, konyhai eszközök, udvari eszközök) várhatóan bruttó 

2.100.000 Ft értékben, valamint egyéb költségekre (tervezés, műszaki ellenőrzés, 

közbeszerzés) terveztünk több mint 1 millió Ft-ot.  

Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzéssel kapcsolatos adatok, információk, hirdetmények a 

Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhetőek: www.kozbeszerzes.hu 

 

 

http://www.kozbeszerzes.hu


A BIHARNAGYBAJOMI  NYUGDÍJASKLUB HÍREI  
Évértékelő 

Klubunk a 2009-es évet eredményesen zárta. Hetenkénti összejöveteleinket megtartottuk (csütörtök 

délutánonként). Sikeresek voltak a klub helyi rendezvényei: így a Nőnap, a Majális, a Darázsűző 

Fesztiválon való dalos fellépésünk, az évadzáró mikulás és karácsonyi rendezvényünk. Jól éreztük 

magunkat a nyári közös füzesgyarmati fürdőzésen is. Ugyancsak szép létszámmal vettünk részt 

Sárrétudvariban és Szerepen a Sárréti Nyugdíjas Találkozókon, majd még nagyobb sikerrel rendeztük 

meg e találkozó befejezéseként a bajomi találkozót. Itt léptek fel a klub táncosai először, és mondhatni 

mindenki meglepetésére sikert arattak. Köszönhető ez a tánctanárnőnek Macskinné Pór Erzsébetnek. 

Öröm számunkra, hogy a Püspökladányi Városi Vöröskereszt vezetőségétől meghívást kaptunk a 

véradók kitüntetési ünnepségén való fellépésre. Táncosaink ezt örömmel fogadták, és sikerült az 

önkormányzat és lelkes támogatóink segítségével eljutni, és sikert aratni. A tánccsoport és dalosaink 

továbbra is próbálnak, saját örömükre és szükség esetén mások szórakoztatására. 

A klub vezetése megköszöni az eddigi támogatók segítségét, köszönjük az adók 1%-át. Kérjük az éves 

adóbevalláskor se feledkezzenek el rólunk. Adójuk 1%-át szívesen fogadjuk: 

Biharnagybajomi Nyugdíjasklub       adószám: 18558333-1-09 

A klub foglalkozásai nyitottak, szívesen várjuk nyugdíjas társainkat is közénk. 

A község valamennyi lakosának Békés Boldog Új Évet kívánunk! 

 a Biharnagybajomi Nyugdíjasklub vezetősége és tagsága 

 

A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁSSAL BIHARNAGYBAJOMÉRT EGYESÜLET HÍREI 
Egyesületünk az elmúlt karácsony előtt immár negyedik alkalommal kereste fel ajándékcsomaggal, 

szóbeli és írásos köszöntővel településünk 85 év feletti lakosait, 35 főt. Megható volt tapasztalni a 

szépkorú falunkbeliek reagálását az ismétlődő megkeresésekre. Szeretnénk ezt az ajándékozási 

gyakorlatot a jövőben is folytatni, sőt kiterjeszteni, egyesületünk anyagi lehetőségeinek függvényében. 

Ehhez is kérnénk, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával minél többen segítsék e 

szép hagyomány folytatását. Felajánlásaikat előre is köszönjük. 

Polgári Összefogással Biharnagybajomért Egyesület       adószám: 18565229-1-09 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a tavalyi sikerre és a nagy érdeklődésre tekintettel az idén is 

szervezünk számítógépes tanfolyamot, februárban és márciusban, kezdő és haladó csoportban 

megfelelő számú jelentkező esetén. Erről a főtéri virágboltban és a Sarki Vegyesboltban illetve a  

06-20/325-9572 számon lehet érdeklődni. 

 egyesületünk nevében: Bagdány Miklós 



KITÜNTETŐ DÍJAK ÁTADÁSA 

2009. december 22-án került sor ünnepi képviselő-testületi ülésen a kitüntető díjak átadására. Rövid 

évértékelés után a kitüntetetteket méltatta Szitó Sándor polgármester. Ünnepi műsort adott a 

Biharnagybajomi Népdalkör, Kocsis Csaba. Verssel köszöntötte az ünnepelteket Jenei Viktória és 

Rácz Vivien. 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 Kalmár Gyula részére kimagasló közéleti tevékenységéért, mint vőfély, mellyel jelentősen 

hozzájárult a helyi hagyományok őrzéséhez, településünk hírnevének öregbítéséhez a 

Biharnagybajomért Emlékérmet és oklevelet adományozta, 

 Tóth Imre részére aki községünk érdekében a tűz- és katasztrófavédelem területén kiemelkedő 

tevékenységet végzett a Biharnagybajom Önkormányzata Elismerő Díjat és oklevelet 

adományozta, 

 Láposi Gyuláné Gali Jolán részére az óvodai nevelés területén végzett kiemelkedő szakmai 

munkája elismeréseként a Biharnagybajom Önkormányzata Elismerő Díjat és oklevelet 

adományozta, 

 Nagy Andrásné Gyimesi Judit részére az iskolai oktatás területén végzett kiemelkedő szakmai 

munkája elismeréseként a Biharnagybajom Önkormányzata Elismerő Díjat és oklevelet 

adományozta, 

 Gorzsás Lajosnét nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötte. 

 

A Pedagógus Szakszervezet 

 Láposi Gyuláné Gali Jolán részére 
szakszervezeti emlékérmet adományozott, 

Gyügyei Katalin a szakszervezet nevében 

méltatta több mint 50 éves szakszervezeti 

tevékenységét. 

 

Láposi Gyuláné nem tudott részt venni az 

ünnepségen, kitüntetését Szitó Sándor polgármester 

Jolika néni budapesti otthonában adta át.  

A kitüntetettek méltatásainak valamint Jolika néni 

köszönő levelének megjelentetésével gratulálunk 

ismételten a kitüntetetteknek. 



Kalmár Gyula 
Kalmár Gyula 1932. április 15-én született Biharnagybajomban, édesapja Kalmár Lajos, édesanyja 

Kövér Ilona. 1948-ban elvégezte a Bihartordai Népfőiskolát. Apja mellett gazdálkodott egészen 1953-

ig, amikor az Állami Kordélyos Vállalat Almásfüzitői központjába került. Még ez évben bevonult 

katonának, ahol 37 hónapot töltött.  

1957 januárjában házasságot kötött Major Ilonával, két gyermekük született: Ilona és Anikó. 1958-ban 

a MASZOLAJ dolgozója lett, majd újra visszatért a gazdálkodáshoz. 1963 márciusában a Tiszántúli 

Vízügyi Igazgatóság Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökségének csatornaőre lett. Innen vonult nyugdíjba 

1989-ben. 

Az 1965-ös nagy belvíz idején az ő vezetésével zajlott a mentesítés. 1970 és 1982 között mint 

tanácstag tevékenykedett. 

Fiatalemberként megpróbálkozott a vőfélykedéssel, mely a továbbiakban életének meghatározó része 

lett. 1950. május 5-én Bartha János és Guruczi Teréz lakodalmában vőfélykedett először, az utolsó 

alkalom pedig 2008. augusztus 22-én volt. 

Immár 59 éve öregbíti településünk hírnevét, számos lakodalmat tudhat háta mögött, nem csak 

Biharnagybajomban és környékén, hanem az ország minden táján (például: Budapesten a 

Vajdahunyad várában, a Jáki templomban, a Margitszigeti Nagyszállóban, Mezőkeresztesen a Rákóczi 

várban, Dunántúlon Gannán és Pécsváradon). A magyar lakodalomnak megvannak az egyedi vonásai, 

amelyek a faluközösségi élet hagyományaiban gyökereznek. Nálunk az igazi lakodalmat a vőfély 

fogja össze és vezeti le. A ceremónia hagyományokon alapul, de igazodik a társadalmi változásokhoz 

is. Gyula bácsi tevékenységével sokban hozzájárult a népi kultúra megőrzéséhez, egy lassan feledésbe 

merülő mesterség egyik utolsó helyi képviselőjét tisztelhetjük személyében. 

Tóth Imre 
Tóth Imre Biharnagybajomban született 1947. január 1-jén, egyszerű kétkezi szülők gyermekeként. 

Édesanyját, Gyenge Rózát korán elveszítette. Édesapja Tóth Imre és nagyszülei szerető gondoskodása 

mellett nevelkedett. Általános iskolai tanulmányait befejezve hamar munkába állt.  

Több éven át a Hosszúháti Állami Gazdaságban dolgozott, majd a Nagyalföldi Kőolajkutató és Feltáró 

Vállalat munkatársa lett. Ezután a helyi termelőszövetkezetben is dolgozott. A munka mellett szerzett 

szakmai végzettséget: traktorvezetői, nehézmunkagép-kezelői vizsgát tett, majd megszerezve a 

tehergépkocsi-vezetői jogosítványt a Volánnál helyezkedett el.  

Fiatal kora óta vonzotta a vadászat, mely szenvedélyévé vált. Ennek köszönhette, hogy a 

Biharnagybajomi Dózsa Vadásztársaság akkori vezetősége vadőrként alkalmazta.  

Fiatalon házasságot kötött Szabó Katalinnal, akivel 40 esztendeje boldog házasságban élnek. Három 

gyermekük nyolc unokával örvendeztette meg őket. 

A helyi tűzoltó egyesületnek évtizedek óta tagja, 1997 óta pedig az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

parancsnoka. Munkássága nyomán a tűzoltó felszerelések, járművek, épületek minőségben és 

mennyiségben jelentősen gyarapodtak. Az egyesületben végzett munkáját a Megyei Tűzoltó 

Szövetség, a Katasztrófavédelem azzal ismerte el, hogy 2006-ban Ópusztaszeren megkapta a 

Széchenyi Ödön emlékplakettet, ami az önkéntes tűzoltó mozgalomban tevékenykedők legnagyobb 

országos elismerése.  

Munkáját az egyesületben ma is aktívan végzi: tűzeset, belvíz veszély, műszaki mentés esetén és 

minden olyan alkalommal mikor a település lakóinak segítségre van szükségük számíthatnak rá. 

Láposi Gyuláné Gali Jolán 
Láposi Gyuláné Gali Jolán Mikepércsen született 1927. január 15-én. Édesanyja Szilágyi Julianna. 

Férje: Láposi Gyula. Gyermekei: Gyula, Sándor és Évike. 

1959. március 29-én került Biharnagybajomba, a Bacsó Béla úti óvodába óvónői állásba. Egy év 

múlva, amikor felépült az új óvoda Kisbajomban, ő lett az óvoda vezetője és élelmezésvezetője. 24 

évet dolgozott, mint óvodavezető. 

1974-ben „Kiváló óvónő” kitüntetésben részesítették, melyet a Parlamentben vett át. Személye a 

folyamatosság és az állandóság jelképévé vált. Munkája szerteágazó volt, dolgozott, mint óvónő, mint 

óvodavezető és élelmezésvezető, s mindegyikben magas színvonalon tevékenykedett. Minden 



tettében, kapcsolataiban az emberekért, közösségért való tenni akarás motiválta. Tudott az emberekkel 

párbeszédet folytatni, értelmiségi magatartásmintát adni, mértéktartóan szigorú és barátságos lenni. 

Valamennyi munkatársát, a legkisebb munka fontosságát is képes volt elismerni és megbecsülni. 

Felelősségteljes munkájával egyre több tisztelője lett, mindnyájan azt érezhettük, hogy értünk, az 

óvodáért, a közösségért, a faluért dolgozott. Kapcsolattartása mindenkor példamutató és követendő 

számunkra. Két éve elköltözött Budapestre, de a kölcsönös tisztelet, a jó kapcsolat azóta is tart és 

szívesen emlékezünk rá és ő is érdeklődik, sőt meg is látogat bennünket. Örömmel tölt el 

mindannyiunkat ilyenkor, ha megdicsér, mert szeretnénk megőrizni mindazokat az értékeket, amiket ő 

megalapozott számunkra. 

Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Bajomiak! 

1953-ban, amikor befejeztem az óvónőképzőt nem különös, rendhagyó tervekkel vágtam neki az 

óvónői tevékenységnek, hanem becsületes, emberszerető és embertisztelő munkára készültem. Egész 

pályafutásom alatt ez a gondolat vezérelt. Munkám kezdetén 14 kisgyerek járt óvodába, létszámuk 3 

hónap múlva már 70-re növekedett. Generációk nőttek fel az itt töltött idő alatt. Sok óvónőnek sikerült 

átadnom szemléletemet. Amikor meghallottam, hogy a bajomiak eszébe jutottam még ennyi idő után 

is, bevallom, elérzékenyültem. Azt éreztem, hogy érdemes volt. Köszönöm kitüntető figyelmüket, 

szeretetüket! Sajnálom, hogy nem tudok hazamenni a bizonytalan időjárás miatt. De gondolatban azért 

ott vagyok. Nincs nap, hogy ne jussanak eszembe. Az ünnep közeledtével kívánok békés karácsonyi 

ünnepeket, és eredményekben gazdag, boldog egészséges, új esztendőt! Forduljunk egymás felé 

türelemmel és megértéssel!   

Márai Sándor szavaival búcsúzom: „Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.(…) 

Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladta. Az ünnepet 

nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, 

milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és 

varázsos rendhagyás.” 

Láposi Gyuláné Jolika óvónéni 

Nagy Andrásné Gyimesi Judit 
… 

1947. december 6-án született Zajtán. Gyermekéveit már Püspökladányban töltötte. Ugyanitt végezte 

el általános és középiskolai tanulmányait is. 

Érettségi vizsgája után néhány hónapig Földesen dolgozott, majd egy rövid ideig Sárrétudvariban volt 

óvónő. Ezt követően Biharnagybajomban folytatott több évtizedes sikeres pedagógiai tevékenységet. 

1967-től 1970-ig óvónőként dolgozott, miközben oklevelet kapott a felsőfokú óvónőképző intézetben. 

Pár évvel később a tanítóképző főiskolán is diplomát szerzett. 1974-től 2007-es nyugdíjazásáig 

iskolánk tanítójaként kamatoztatta tudását, nevelte és tanította gyermekeinket. 

Munkáját alsó tagozatos nevelőként végezte, több mint három évtizeden keresztül. A gyermekek 

életében ez az a szakasz, amikor kialakulnak jellemvonásaik, kinyílik értelmük, érdeklődővé, 

fogékonnyá válnak a világ dolgai iránt. Ebben az életkorban fokozott az őket tanítók felelőssége. 

Judit a tanítást mindig nagy odaadással, körültekintéssel, tudása legjavát adva végezte. 

Tevékenységében következetes volt, azzal a szakmai alázattal felvértezve, amelyik mindig tiszteli a 

másikat, a gyermeki személyiséget. 

Pályája során sokféle pedagógiai módszert ismert meg, s alkalmazta eredményesen. Munkatársai 

egyenes, őszinte emberként ismerték. Mindig elmondta, amit gondolt, véleményét nyíltan vállalta. 

Sokszor tartott tükröt a problémák, aktuális helyzetek elé, s nem mindig a tükörben volt a hiba. Egész 

pályafutását az egyenesség, a nyíltság jellemezte. Olyan volt, mint a tiszta ablaküveg, mindig lehetett 

tudni miről mit gondol, mit akar cselekedni… 

Gorzsás Lajosné Földesi Ilona 
Gorzsás Lajosné Földesi Ilona nyugdíjas dajka néni. 32 évet dolgozott a kisbajomi óvodában. Elég 

fiatalon került az óvodába, még Láposi Gyuláné Jolika óvó néni vezetése alatt kezdett el dolgozni. 

Nagyon szerette a gyermekeket és minden vágya az volt, hogy dajka néni lehessen. 

Mindig precíz, szorgalmas volt a munkájában. Szerette a közösséget és nehezen tudott megválni a 

munkahelyétől. 

 



Gratulálunk! 
A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt 

kitüntetésben részesítették B. Csák Imrét, a 

Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. 

Igazgatóságának elnökét. A település 

legnagyobb foglalkoztatójának számító Zrt. 

vezetője augusztus 19-én vette át a kitüntetést 

Gráf József Földművelésügyi és Vidék-

fejlesztési Minisztertől. Elnök úr az új típusú 

mezőgazdasági társasvállalkozás egybetartása, 

valamint a magántulajdon sérthetetlensége a 

sárréti térségben felfejlesztett integrált termelés 

koordinálása területén végzett munkája elismeréseként kapta meg az Ezüst Érdemkeresztet. A 

kitüntetéshez ezúton is gratulálunk! 

S hogy a kitüntetett mennyire megérdemli az elismerést, azt a Zrt. fejlődése és fejlesztése is indokolja: 

tavaszra elkészül Biharnagybajomban a Dózsa Agrár Zrt. biogáz-üzeme. A közel másfél milliárd 

forintos beruházást Európai Uniós pályázati támogatással valósítják meg Csillag-tanyán. A projekt 

megvalósításához az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap állattartó telepek korszerűsítése 

jogcímre benyújtott pályázatán nyert forrást a helyi Agrár Zrt., mely forrásból új fejőház, tejház, 

trágyalé- és csurgalékvíz összegyűjtő-, tárolórendszer, biogáz-üzem, szállító- és rakodógépek valamint 

egyéb korszerűsítés valósul meg. A beruházás eredményeként a vállalkozás állattartó telepein 

keletkező trágyából biogázt állítanak elő, melyet villamos árammá alakítanak. Azt is megtudtuk, hogy 

melléktermékként értékes biohumusz fog keletkezni. 

A beruházás részeként 2008. december 17-én már átadásra került a szarvasmarha telepen az új fejőház 

és tejház, s a biogáz-üzem építése is nagy erőkkel folyik.  

Kérdések és válaszok: 

Sokakban felmerült a kérdés, hogy hová kerül az üzemben képződött áram?  

– Az áram csak a közösségi hálózatba kerülhet, így azt a település közvetlenül nem használja majd fel.  

Mikorra várható, hogy a biogáz-üzem működni fog?  

– A műszaki átadás határideje 2010. március 31., a beüzemelés pedig június 30-ra várható. Az üzemre 

a nagyfokú automatizáltság és hatékonyság lesz a jellemző. 

Várható-e további fejlesztés? 

– Igen, várható. Már pályázatot nyújtottunk be bioetanol-üzem létesítésére.  

/A bioetanol biológiai úton megújuló erőforrások (növények) felhasználásával nyert üzemanyag./ 

Mik a jövőbeni tervek? 

– A hulladékhő a továbbiakban felhasználható lenne hűtőház, üvegház üzemeltetésére –

mondta elnök úr. 

Az üzem jelenleg és ilyen lesz amikor elkészül: 

 
 Lajsz Julianna  



A LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI 
Idényértékelő 

A felnőtt futballcsapat szereplése a megyei II. osztály fordulóiban változó sikert hozott. Az 

elkövetkező években szeretnénk jobb eredményeket elérni: több mérkőzést megnyerni. Ennek 

érdekében a jelenlegi játékosoktól is többet várunk, szükség esetén játékos igazolást is eszközölni kell. 

Az esetleges átigazolások 2010. február 20-ig lehetségesek. 

Az edzőcsere megtörtént, mivel Földesi Ambrus a csapat edzését tovább nem vállalta, a csapat új 

edzője Dan László lett.  

A csapatot a megyei III. osztályban Földesi Ambrus kezdte el edzeni, s az ő munkájának is 

köszönhető, hogy a csapat jelenleg a megyei II. osztályban szerepelhet – melyért ezúton is 

köszönetünket fejezzük ki. A továbbiakban sok sikert, jó egészséget kívánunk. 

A megyei II. osztályban az ifi csapat Bajnok Imre edző vezetésével eredményes évet zárt. Nagy a 

bizakodás a 2010-es bajnoki évadra, fő céljuk az érem. A felnőtt csapatnak is szüksége van az 

utánpótlásra, jó játékosokra, a kinevelés az ő feladatuk. 

A csapatok edzését 2010 januárjában el kell kezdeni. A bajnokság számunkra 2010. március 13-án 

kezdődik 14:30 órakor Szentpéterszegen. A felnőtt csapat játékosainak első edzése 2010. január 31-én 

volt, Dan László edző vezetésével. 

Az öregfiúk futballistáinak körében a korábbi években már hagyománnyá vált, hogy minden évben 

mérkőzéseket vívnak egymással. A régi idők fociját idézik fel, s az évad végén sportbált rendeznek. 

2009-ben is így volt, december 11-én, melyre a felnőtt játékosaink és a támogatóink is meghívást 

kaptak. Ezen a rendezvényen is tapasztalható volt az öregfiúk összetartása, mely több évtizedes 

barátságon alapul. Folytatásra érdemes a későbbiekben is…  

2009. december 18-án volt a kispályás „Füzesgyarmati Karácsony Kupa” labdarúgó torna, melyre 

benevezett a bajomi általános iskola futballcsapata is, 5-6. osztályos tanulókkal. Így összesen a tornán 

4 csapat vett részt: Füzesgyarmat, Füzesgyarmat 8. osztályos lánycsapata, valamint Szerep és 

Biharnagybajom. A tornán a Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola csapata II. helyen 

(ezüst érem) végzett, Furka Róbert testnevelő tanár vezetésével. A kupa legjobb kapusa Zsila Krisztián 

lett, a csapat tagjai: Rozsik Károly, Gál Milán, Nagy Erik, Kiss Bence, Mezei Erik, Balogh Antal, 

Diószegi Gábor. A szakosztály elismerését és köszönetét fejezi ki az elért eredményhez, mely kellő 

bizonyíték arra, hogy tehetségek Biharnagybajomban is vannak. 

A gazdálkodó szervezeteknek, vállalkozásoknak, magánszemélynek köszönjük az anyagi és erkölcsi 

támogatásukat, melyre a jövőben is szükségünk lesz. A labdarúgó mérkőzésekre járóknak köszönjük a 

buzdítást, melyre idén is számítunk – jó játékkal háláljuk majd meg.  

A labdarúgó játékosoknak, sportoltóinknak, minden kedves szurkolónak, bajomi lakosnak 
eredményes és boldog új évet kíván a Biharnagybajomi SE labdarúgó szakosztálya.  

 Furka Albert szakosztályvezető 

BEHARANGOZÓ 
 Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a Szűcs Sándor Művelődési Házba a 

püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum Szülőföldünk térképei vándorkiállítására. A múzeum 

anyagát kiegészítettük biharnagybajomi térképekkel illetve a bajomi vár makettjével. A kiállítás 

megtekinthető: 2010. február 26-ig, nyitvatartási időben.  
A kiállítás február 4-én nyílt, köszöntőt mondott Szitó Sándor polgármester és Arnóth Sándor 

Püspökladány polgármestere. A rendezvényt megnyitotta és tárlatvezetést tartott Kovács Zsolt 

nádudvari térképész. Közreműködött: Kiss Bence. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

segítségünkre voltak: Darabos Lászlóné Bagdi Mária, Szilágyi Csaba, Somogyi Gyula, Ignácz 

Norbert, Szűcs Pál, Bagdi Károly, Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom 

Önkormányzata, Barna József tanár úr és szakkörének tagjai. 
 A mozgáskorlátozottak egyesületének éves taggyűlése február 25-én, csütörtökön 9 órától a 

Szűcs Sándor Művelődési Ház klubtermében lesz, melyre ezúton is meghívják az egyesület 

tagjait. Kérjük hozzák magukkal tagkönyvüket, valamint a 2008, 2009 évi tagdíj csekkeket. 



A KARATE SZAKOSZTÁLY HÍREI 
Kyokushin Dojo Biharnagybajomban 

A klub megalakulása: 2006 novemberében kezdődtek el a Kyokushin Karate edzések 

Biharnagybajomban, az általános iskola tornatermében. Szitó Sándor polgármester – mint korábbi 

kollégám – kért fel, hogy ha van rá mód segítsek Bajomban újra beindítani a sportéletet és karate 

edzések tartásával szélesítsük a palettát a sportolni, mozogni vágyó lakosok számára. Heti három 

napon tartjuk edzéseinket, kedden, pénteken és szombaton. Jelenleg 19 fő aktív taggal rendelkezünk, 

akiknek a zöme az általános iskolás korosztályból kerül ki, de van három felnőtt tagunk is. Ekkor még, 

mint a Kagami SE „fiók” klubja indultunk el. Később Hegedűs Lívia Sensei javasolta, hogy talán meg 

kellene próbálni önálló klubként működni, amennyiben ez a dolog a vezetőség tetszését is elnyeri. 

2007 augusztusában Sihan Furkó Kálmán és Sihan Karmaizin György meghívására Szolnokra 

utaztunk Lívia Senseiel, Oláh Miklós Sempaial, hogy a klub alapítás részleteit megtárgyaljuk. A 

megbeszélésen a Sihanok megfogalmazták azokat az elvárásokat, amelyeknek meg kell felelnem, mint 

klubvezető és meg kellet szereznem az edzői képesítést is. Ezek után a megfelelő adminisztrációs 

procedúrákon át a Biharnagybajomi SE – Bitoku Dojo néven az egyesületben megalakultunk mint 

Kyokushin Karate Szakosztály és a Magyar Kyokushin Karate Szervezeten belül is külön önálló 

klubbá váltunk 2007 szeptemberétől. A névválasztáson sokat gondolkodtam, hogy tükröződjön belőle 

a harcművészetek szellemisége is és hosszútávon mintegy előre vetítse a bejárni kívánt utat. Így esett a 

választásom a Bitoku névre, ami japánul Erényt jelent. 

 

Néhány gondolat rólam: Szőllősi Levente vagyok, 1976-ban születtem, Püspökladányban. 

Születésem óta Földesen élek és itt ismerkedtem meg a Kyokushinnal is 1985-ben. Akkor, mint 

kisgyermek közel másfél évig jártam Földesen edzésekre, de egyszer sem vizsgáztam. Gyermekfejjel 

nekem az akkori edzések nagyon monotonok voltak és igen csak megerőltetőek. Tekintettel arra, hogy 

az edzéseket nagyon gyakran „kemény” 9-8 kyu-s „mesterek” tartották, a technikai és pedagógiai 

képességeik csúcsán. Az edzéseket 1993-ban kezdtem újra, szintén Földesen. Viszont ekkor már 

Debrecenbe jártam középiskolába és mivel a földesi klub egyébként is a Kagami fiókklubja volt, így 

magától értetődően Debrecenben is edzettem heti két alkalommal. Az ottani edzéseket egy évig Badar 

Attilánál kezdtem, majd Sensei Drienyovszki János dojojába jártam.  

2003-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen szereztem földrajz-történelem tanári és 

területfejlesztő geográfusi diplomákat. Ezek mellett van kerékpáros és vízitúra vezető végzettségem is. 

2004-ben megházasodtam és 2006-ban született meg Kincső lányunk, akit nevelgetünk nagy 

szeretetben.  

Most érzem csak, hogy mekkora felelősség gyerekeket oktatni és velük foglalkozni. Mennyi plusz 

munkát jelent korrekt módon felkészíteni őket a versenyekre és még ezeken túl mennyi dolog lesz, 

amelyekkel meg kell birkóznom ahhoz, hogy eredményesen szerepeljünk a versenyeken és minél jobb 

légkör és szakmai fejlődés legyen a klubon belül. De ennek ellenére azt mondom, hogy számomra 

megéri az erőfeszítést. Azt hiszem, ki lehet jelenteni, hogy a közös karate gyakorlás révén 

mindannyian többek leszünk egy kicsit.  



Mit jelent nekem a karate: Nagyon röviden mindent. Ha kicsit ki akarom bontani, akkor azt 

mondhatom, hogy számomra egy igazi – a szó legnemesebb értelmében – vezérfonál volt az eddigi 

életem során. Nem akarok elcsépelt és közhelyes lenni, de azt mindenkép fontosnak tartom 

megjegyezni, hogy ez csak azért lehet így, mert olyan értékek rejlenek benne, amire minden 

körülmények között lehet építeni és mindig támpontot jelentenek. Ezekre az értékekre a mostani 

„megbolydult” időkben még inkább szükségünk lesz.  

Nagyon örülök, hogy a Kyokushin „családhoz” tartozhatom és nagyon büszke vagyok, arra hogy ilyen 

kiváló emberektől és kitűnő harcosoktól volt, és remélem még lesz alkalmam hosszú időn át tanulni. 

Domo Arigato!  

 

Versenyzés, klubélet: 2009. február 28-án, Hajdúszoboszlón debütáltak versenyzőink, a Kyokushin 

Karate Diákolimpiai Kelet-Magyarországi Területi Selejtezőn. A versenyen 8 fő indult. Tekintettel 

arra, hogy ez az első versenyük és egyből „mélyvíz”, a csapatot nem akartam nyomás alá helyezni 

azzal, hogy komoly eredményeket várok el tőlük.  

Összességében a csapatunk várakozáson felül szerepelt, s nem egyszer debreceni és nagy múltú 

klubok versenyzőit búcsúztatták a tatamin.  

A szorgos, kemény és állhatatos munka meghozta gyümölcsét és a következő eredmények születtek: 

Bartha Patrik gyermek I. kategória 1. hely, Kiss Bence, Gál Lajos gyermek II. korosztály 3. helyezés, 

Szilágyi Bálint ifjúsági korosztály 3. helyezés, a többiek pedig eredményeik alapján, – az érmesekkel 

együtt – tovább jutottak az Diákolimpia Országos Döntőjébe. A versenyre való felkészülés alkalmával, 

sokszor elbeszélgettem a gyerekekkel és tudatosítottam bennük, hogy még az „ÚT” elején járnak és 

most csak az a fontos, hogy tapasztalatokat szerezzenek. A kis csapat bátran harcolt és álmaimban sem 

gondoltam volna, hogy egy ilyen újdonsült klub versenyzői – életük második versenyén – már 

dobogóra állhatnak. Így a Diákolimpiai döntőt három éremmel zártuk: Séllei Lacika gyermek I. 

nehézsúlyban 3., Bartha Patrik gyermek I. könnyűsúlyban 2. és Szilágyi Bálint ifi +85 kg-os 

súlycsoportban 1. helyen végeztek.  

Az őszi versenyidényt Tarjánban kezdtük, ahova a földesiekkel együtt utaztunk el. Ezen a versenyen 

Szilágyi Bálint indult a +65 kg-os súlycsoportban. Első körben egy szolnoki versenyző bizonyult 

jobbnak, mivel Bálint figyelme egy kicsit lankadt és ellenfele gyors jordan mawasi gerije betalált és 

wazarit ért. A gyermek I. és II. kategóriákban versenyző hét gyerkőc pedig Abonyban állhatott újra 

tatamira. 

A klubéletet még csak most kezdtük, de máris kitűnik a kis csapat összetartása és ezt próbálom tovább 

építgetni például, közös főzésekkel, kirándulásokkal, íjászkodással… Hiszem azt, hogy így lehet 

hosszútávon jó csapatot kialakítani. Ebben a dologban is és még sok más téren, próbálom a nálam 

tapasztaltabb klubvezetőket, mestereket megfigyelni, illetve a klubjaikban folyó munkát.  

A versenyeredmények eléréséhez nagyon fontosnak tartom az edzéseken végzett munkát és a szülők 

támogató hozzá állását, mellyel biztosítják a hátteret. Ezúton is szeretném megköszönni minden 

versenyzőnek és szülőnek, hogy ilyen szép eredményt érhettünk el már az első versenyeink 

alkalmával. 

 Szőllősi Levente 1. dan 



A BIHARNAGYBAJOMI DÓZSA AGRÁR ZRT. HÍREI 
Felhívás 

Biharnagybajom község egyik legnagyobb gazdasági egysége és foglalkoztatója a Dózsa 

Agrár Zrt. Részvénytársaságunk jogelődjének tekint minden helyben alakult és működött 

szövetkezetet. Az első szövetkezet 1949. december 21-én – 60 évvel ezelőtt alakult. A 

településen működő szövetkezetek 1960 februárjában – 50 évvel ezelőtt – egyesültek. A 

szövetkezet átalakulásával 2001. februárban – 10 évvel ezelőtt – jött létre a részvénytársaság. 

A kerek évfordulók alkalmat adnak az emlékezésre is. 

A biharnagybajomi családok – akarattal, vagy akaratuk ellenére – szinte kivétel nélkül 

kapcsolatba kerültek valamelyik szövetkezettel. Akár a belépésről, akár a munkáról, vagy a 

kirándulásokról, vagy az egyéb eseményekről bizonyára minden családban vannak emlékek. 

Jó lenne, ha ezek az emlékek nem merülnének el a feledés homályába. 

Igazgatóságunk úgy döntött, hogy ha leírják, akkor ezeket a történeteket összegyűjti, a Bajomi 

Hírlevélben – az arra alkalmasakat – megjelenteti. Kellő érdeklődés esetén külön füzet 

formájában történő megjelentetés is lehetséges.  

Az alkotói kedve fokozására – az alkotók szerény anyagi elismerésére is lehetőség van. A 

beküldött írások jeligések, versenyeznek. A legjobb történeteket külön anyagi elismerésben 

részesítjük.  

A jeligés anyag leadási határideje: 2010. június 30.  

A leadás helye: a részvénytársaság titkársága. 

Kérjük, hogy a pályázaton minél többen vegyenek részt (egy személy akár több írással is).  

Ne vesszenek el a történetek! 

 B. Csák Imre az igazgatóság elnöke 

A BIHARNAGYBAJOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 
Visszatekintő 

2009 Szentestéjén a Biharnagybajomi Református Templomban az ünneplő gyülekezet 

igazán színes ünnepségen vehetett részt.  

Az istentisztelet első részében Illés László, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

IV. éves teológus-lelkész szakos hallgatója hirdette az Isten Igéjét a karácsonyi történet 

alapján. Ezt követte a hűséges hittanos gyerekek előadása Karácsonyi párbeszéd címmel. A 

hittanosok szereplése közben és után a Református Egyház Férfikórusa karácsonyi énekeket 

adott elő. Végül, de nem utolsó sorban a Bajomi Népdalkör dalcsokrát hallgathattuk meg.  

 

2010. január 17-től 23-ig az Ökumenikus Imahét keretén belül a következő istentiszteleti 

alkalmak zajlottak le a Református Egyházközségben:   

- 17-én a füzesgyarmati unitáriusokat láttuk vendégül, 

- 18-án a füzesgyarmati reformátusokat fogadtuk, 

- 19-én pedig Püspökladányból érkeztek hozzánk az ottani református gyülekezeti tagok, 

- a hét második felében mi látogattuk meg a szomszédos gyülekezeteket (Nádudvar, 

Füzesgyarmat, Püspökladány, Szerep), együtt figyelve az Imahét fő témájára: Isten 

örömüzenetére, Jézus Krisztus győzelmére. 

Nagyon jó alkalmak ezek arra, hogy az istentiszteleteket követő szeretetvendégségek alatt a 

régen látott ismerősökkel beszélgessünk, emellett új ismerősöket szerezzünk, és egymás hite 

által épüljünk.  

 Domahidi Péter ref. lelkipásztor 



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK 
Tisztelt Lakosok! 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt sikeres pályázatnak köszönhetően 

településünkön 2 fővel működik települési őrszolgálat. Kérem forduljanak bizalommal 

településőreinkhez Kiss Csabához (tel.: 06-30/831-7705) és Agócs Lászlóhoz (tel.: 06-30/506-9048). 

Tájékozatjuk Önöket, hogy mezőőri szolgálatunk 2010. február 1. napjától ismét 2 fővel működik. 

Kérem forduljanak problémáikkal  

Dobos Sándor (tel.: 06-30/649-9099) és Nemes Lajos (tel.: 06-30/825-7725) mezőőreinkhez. 

Biharnagybajom Képviselő-testülete 18/2009. (XII.17.) számú KT. rendeletével – mint arról már 

korábban is tájékoztattuk Önöket – úgy döntött, hogy 2010. évben nem kíván mezőőri járulékot 

kivetni. 

Ezúton hívjuk fel a zártkert tulajdonosok (használók) figyelmét, hogy amennyiben tulajdonukban 

(használatukban) változás áll fenn, úgy - a hatékonyabb vagyonvédelem érdekében- kérem, azt 

jelezzék a Polgármesteri Hivatalba vagy a mezőőröknek. 

 Imre-Erdős Szilvia jegyző 

AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI 
2009-ben egyesületünk számos alkalommal végzett munkát: műszaki mentés 4-szer volt, tűzesetekhez 27-szer 

vonultunk, hótolásra 14 alkalommal volt szükség, dugulás-elhárítást 3, belvíz-elhárítást 2 alkalommal végeztünk.  

Tagjaink sikeres tűzvédelmi vizsgát tettek Nádudvaron és Berettyóújfaluban. Május 16-án Kabán a tűzoltó 

verseny középmezőnyében végeztünk. Nyáron a füzesgyarmati tűzoltó táborban 6 biharnagybajomi gyermek vett 

részt. Október 2-án Bárándon vizes gyakorlatnak voltunk résztvevői. Október 5-én egy nap alatt 3 tűzesethez is 

kivonultunk. Az iskolás gyermekekkel péntekenkénti foglalkozásokon ismertettük meg a tűzoltó életet és 

alkalmanként az óvodásoknak is bemutatót tartottunk.  

2009-ben sem feledkeztünk meg Nőnapon a hölgyekről, és nagy sikerrel rendeztük meg a tűzoltóbált. Részt 

vettünk a településszintű rendezvényeken: az augusztusi tűzijátékon, a Darázsűző Fesztiválon és az iskolai 

tábortűznél.  

2010-ben hagyományos tűzoltóbálunkat február 27-én, 19 órától rendezzük meg a Szűcs Sándor 

Művelődési Házban. A belépőjegy ára: 2.000 Ft. Jegyek korlátozott számban kaphatók Bagdi Károlynénál 

és Tóth Imre tűzoltóparancsnoknál. 

Kérjük adója 1%-ával támogassa egyesületünket, segítségüket előre is köszönjük: 

Biharnagybajom Önkéntes Tűzoltó Egyesület     adószám: 18549263-1-09 

 Tóth Imre ÖTE tű.pk. 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI HÍREI 
A biharnagybajomi Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a Nyílt Kapuk programon 

belül február 12-én, pénteken családi délutánt szervez, mely 13 óra 30-kor kezdődik az általános 

iskolában. A kézműves foglalkozásokon farsangi álarcokat készítenek a szülők és a gyermekek, majd 

ezután a művelődési házban a kézműves foglalkozások résztvevőinek Eszményi Viktória és Heilig 

Gábor ad koncertet. A rendezvény a „Nők a fiatalokért” Sárréti Ifjúsági Egyesület támogatásával 

valósulhat meg. 

Megalakult a Szülők Klubja 2010. január 27-én, melynek célja a szülők és az iskola kapcsolatának 

szorosabbá fűzése. Klubfoglalkozás szerdai napokon délután fél 5-től van. A klub vezetője: Bagdi 

Károlyné. Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk! 

Az iskolabál március 6-án lesz. 

Kérjük adója 1%-ával támogassa iskolánkat, segítségüket előre is köszönjük: 

Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány    adószám: 18540329-1-09 

 Hegedűs Zsuzsanna igazgató 



ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 
Pályázat intézményvezetői állásra 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 

5.) pályázatot hirdet a Szűcs Sándor Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidőközpont (4172 

Biharnagybajom, Várkert 35.) igazgatói állásának betöltésére. 

 

Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú egyetemi végzettség; vagy nem szakirányú egyetemi 

végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; vagy főiskolai könyvtárosi, közművelődési 

képzettség. Legalább 5 év szakmai gyakorlat, kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység. 

Juttatások, egyéb információ:  
Bérezés: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései  szerinti illetmény + magasabb vezetői pótlék.  

A vezetői megbízás határozott időre 5 évre szól.  

A munkakör legkorábban 2010. május 1. napjától tölthető be.  

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 31. 

A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot; iskolai végzettséget, szakképesítést 

igazoló okiratok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; intézményvezetői 

programot, az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel; 

nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés 

tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot két példányban, zárt borítékban, „Szűcs 

Sándor Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidőközpont igazgató” munkakör megjelöléssel, Szitó 

Sándor polgármesterhez kell benyújtani (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.) 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt:  
Szitó Sándor polgármester, 54/472-002 

Pályázat adminisztrátori állásra 
A Szűcs Sándor Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidőközpont (4172 Biharnagybajom, 

Várkert 35.) pályázatot hirdet adminisztrátori állás betöltésére. 

 

Képesítési és egyéb feltételek: középiskola/gimnázium, legalább 5 év szakmai tapasztalat, 

felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazás) ismeret, elektronikus ügyintézésben való jártasság, 

gépírás-tudás. 

Juttatások, egyéb információ:  
Bérezés: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

A megbízás 2010. április 1-től határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével. 

 Pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 19. 

A pályázathoz csatolni kell: szakmai életrajzot; iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát; 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; korábbi jogviszonyról, szakmai gyakorlatról szóló 

munkáltatói igazolást. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot két példányban, zárt borítékban „Pályázat 

adminisztrátori állásra” megjelöléssel, Lajsz Julianna igazgatóhoz kell benyújtani (4172 

Biharnagybajom, Várkert út 35.) 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. március 31. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt:  

Lajsz Julianna igazgató, 06-54/473-606 


