
  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

VI. évfolyam 6. szám (2010. augusztus) 

Tisztelt Bajomiak! 
Ismét közeleg augusztus 20.-a ami nekünk, magyaroknak kiemelten fontos nap. Szt. István napja a mi 

hivatalos állami ünnepünk. Ezen a napon fejet hajtunk a nagy király előtt és felidézzük tetteinek ma is 

érvényes példáját, illetve a kenyérszentelés szép szokásával pedig a mindennapi kenyerünkért is hálát 

adunk.  

Szent István mintául szolgált minden elkövetkező magyar államférfi számára. Utódai nem hoztak törvényt 

anélkül, hogy ne hivatkoztak volna a szent királyra. Ő jelölte ki számunkra azt az irányt, amelyet – 

leszámítva az idegen hódítások idejét – ezer esztendeje követünk. A magyar nemzet az ő életművének és a 

kereszténység felvételének köszönhetően vált azzá, ami ma is: európai magyar nemzet. 

Jókai Anna írta a következő sorokat: „Szent István király azt a fundamentumot adta meg, amire azóta is 

építkezünk. Ostoba dolog lenne lebecsülni azt, aminek hiányában nem volna mire egyre bonyolultabb 

jelenkori emeleteinket fölhordani. Szakszerűtlen az a mester, aki csak a tetőt tervezi, az alapot pedig hagyja 

ebek harmincadjára. Bizony, az egész hajlékra kell menet közben is figyelni. (…) Még jó néhány szint 

hátra van, bárha ami kész, azt szépen belaktuk, amit elidegenítettek, megsiratjuk. Javítgatjuk-toldozgatjuk a 

falakat, a vasbeton elemeket fáradságos munkával ki-ki cserélgetjük, a födém mindig csak ideiglenes, a 

kupola, amiről ábrándozunk, még a jövő reménye. De az alapító nevét és az alapítás dátumát – a 

hagyományt követve – jól látható helyre bevésték.” 

A mi életünk, a mi évszázadunk is csak egy emelet településünk, a nemzet, Európa és a világ épületében. 

Ha azt szeretnénk, hogy álljon a ház: gondosan kell építenünk, jól kell csinálnunk a dolgunkat. Figyelnünk 

kell az egész házra! De figyelnünk kell egymásra is, hiszen e ház építéséhez mindenkire szükség van: 

egyszerű emberre és kiműveltre, olyanra, aki tervezni tud, és olyanra akinek jól áll a kezében a 

vakolókanál, olyanra, aki látja az alapokat, és olyanra is, aki a következő két emeletet is látja. Belőlünk 

mindannyiunkból épül ez a ház, s erre mindig figyelemmel kell lennünk, hiszen egymás nélkül semmire 

sem megyünk. Augusztus 20.-ának és István király munkásságának ez a legfontosabb üzenete az utókor 

számára.  Épp ezért kívánom mindannyiunknak, hogy lelkesítsen minket az elődök példája - kivált Szent 

Istváné -, hogy megláthassuk a jót a jelenünkben, és azt követhessük! 

 Szitó Sándor polgármester 

 

Meghívjuk községünk minden lakosát 2010. augusztus 20-án, pénteken 15 órára 

a Református Templomba, hogy közösen emlékezzünk NEMZETI ÜNNEPÜNKRE. 
 

PROGRAM: 

- A megjelenteket köszönti és ünnepi prédikációt tart: Domahidi Péter lelkipásztor 

- Ünnepi beszédet mond: Szitó Sándor polgármester 

- Műsort ad: a Biharnagybajomi Református férfikórus, 

                    Hangraforgó együttes (Győr) 

- Kopjafaavatás a Trianoni békediktátum emlékére a templomkertben 

   (A kopjafát állíttatja a Jobbik helyi szervezete) 

   Emlékeznek: Balogh István a Jobbik helyi szervezetének vezetője, 

                         Domahidi Péter ref. lelkipásztor, Szitó Sándor polgármester 

   Verset mond: Babos Csaba 
 

A nap további programja a napközi ebédlőjében folytatódik: 

21 órától tűzijáték. 21:20-tól bál (játszik: Bak Trió). 23 órától sztárvendég: Baby Gabi.  

A rendezvényre való belépés ingyenes. 



K Ö Z H Í R R É  T É T E T I K  
♦ Augusztus 6-án megkezdődött a Művelődési Ház épületének felújítása. A munkálatokat a 

debreceni székhelyű PRO-FA ST. Kft. végzi. A beruházás bruttó költsége 64.608.601,- Ft, 

melyből 51.686.881,- Ft pályázati támogatás. A kivitelezés előreláthatólag 2010. november 4-re 

készül el. 

♦ Ahogy arról már korábban is tájékoztatással voltunk felújításra került a Rákóczi út 28. szám alatti 

„régi emeletes iskola” épülete, így az első osztályosok szeptemberben már itt kezdhetik meg 

tanulmányaikat. A felújítási munkálatokat a Mezei-Vill Kft. (Berettyóújfalu) végezte. Az épület 

felújítására az Önkormányzat pályázaton 5.000.000,- Ft-ot nyert, melyhez 556.000,- Ft saját erőt 

biztosított. Ahhoz, hogy az épületben megfelelő körülmények között legyenek a gyerekek, az 

Önkormányzat az egyházi ingatlanok kártalanításának összegéből még 5.194.229,-Ft-ot biztosított 

a további felújítási munkálatokhoz.  

♦ Július 28-án kezdődött meg a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítési munkálata a 

komádi „É&Á” Bt. kivitelezésében. A beruházás bruttó költsége 15.538.755-, melyből 

14.761.817,- Ft pályázati támogatás.  A kivitelezés előreláthatólag szeptember 26-ig készül el.  

♦ A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Önkormányzatunk részére a település főterének 

felújítására és a Polgármesteri Hivatal udvarának rekonstrukciójára összesen 46.549.938,- Ft 

támogatást nyújtott. A főtér rendezéséhez, megújításához szükséges a szovjet katonai sírok 

temetőbe történő áthelyezése, melyet engedélyeztetni kellett. A Honvédelmi Minisztérium 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatójától 2010. július 7-én érkezett levélben kapott 

tájékoztatás szerint az Oroszországi Föderáció pozitív elbírálásban részesítette kérelmünket, 

engedélyezte a szovjet katonai sírok áthelyezését. A szovjet katonák csontmaradványainak 

exhumálására, a köztemetőbe történő átszállítására a legkedvezőbb árajánlatot tevő Hajdú-Bihar 

megyei Temetkezési Vállalat kapott megbízást. A munkálatok előreláthatólag 2,5-3 millió forintba 

kerülnek, melynek pontos összege majd csak az exhumálás befejeztével lesz meghatározható.   

♦ A Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges tanulóinak ösztöndíj 

formájában történő támogatásához 2010. évben 155.000,- Ft-ot biztosított a Képviselő-testület, 

mely keretösszegből osztályonként négy tanuló részesült ösztöndíjban. A támogatást elnyerő 

személyekről az osztályfőnökök döntöttek a Képviselő-testület által meghatározott feltételek 

alapján.  Az ösztöndíjak első alkalommal a 2009/2010-es tanév tanévzáró ünnepségén átadásra 

kerültek.  

♦ Önkormányzatunk méltányolva a NAGISZ Zrt. kérelmét úgy döntött, hogy hozzájárul a Zrt. 

biharnagybajomi Sertéstelepén végzendő rekonstrukcióhoz oly mértékben, hogy vállalja az 

önkormányzati tulajbonban lévő bekötőút építési tervének elkészíttetését és annak 

engedélyeztetési költségeit, valamint az útépítés kivitelezési költségeihez bruttó 1.700.000,- Ft-tal 

hozzájárul. 

♦ Ismételten meghirdetésre került a védőnői álláshely. A pályázatok benyújtásának határideje 2010. 

augusztus 31., elbírálása pedig szeptember 30-ig fog megtörténni.  

♦ A megüresedett II. számú háziorvosi körzetben történő feladat-ellátással a Pilasand Bt. lett 

megbízva. A háziorvosi feladatokat 2010. augusztus 1-től Dr. Pintye László háziorvos látja el. 

♦ A település közbiztonságát és a nyugodt életkörülmények biztosítását jelentős számú aláírással 

kérték, jelezték korábban a lakók, mivel Biharnagybajomban – hasonlóan sok más magyar 

településhez – sok évre visszamenőleg előforduló, és egyre inkább súlyosbodó probléma, hogy 

más településekről érkező állampolgárok egyes lakásokba jóval többen költöznek be, és laknak ott 

életvitelszerűen, mint amit a lakás mérete, befogadóképessége megengedne. Ehhez a jelenséghez 

társul, hogy az érintett területeken, lakóépületekben romlott a közbiztonság, elszaporodtak a 

tulajdon elleni, rendbontó és garázda cselekmények és ezzel párhuzamosan a környező ingatlanok 

értéke is jelentősen csökkent. A közrendet, köznyugalmat sértő cselekmények elleni fellépés a 

rendvédelmi szervek feladata, de az ezt generáló beköltözések megállítása, visszaszorítása 

érdekében nekünk is tenni kell valamit. Ezért alkotta meg a Képviselő-testület a 8/2010. (VIII. 9.) 

önkormányzati rendeletét a lakcímbejelentés és a lakóingatlan elidegenítésének helyi szabályairól. 

A rendelet szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán, valamint 

Biharnagybajom község honlapján (www.biharnagybajom.hu).  

 Imre-Erdős Szilvia jegyző 



Beiskolázási támogatás 
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/2011. tanév kezdéséhez a 

Biharnagybajomban lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező azon általános iskolás, valamint 

közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére, akik nem részesültek 

ingyenes tankönyvellátásban, egyszeri beiskolázási segélyt biztosít.  

A közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók szülei a kérelemnyomtatványt a 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában vehetik át. A kérelmeket 2010. szeptember 20-ig 

kell leadni az Ügyfélszolgálati Irodában. A kérelemhez csatolni kell az eredeti iskolalátogatási 

bizonyítványt. 

A benyújtott kérelmek elbírálását követően meghozott és kézhez vett határozat alapján a megállapított 

támogatás a Polgármesteri Hivatal házipénztárában vehető fel 2010. szeptember 30-ig pénztári 

napokon (kedden és csütörtökön 8:00-12:00 óráig). 

A határidőn túl benyújtott kérelmeket nem áll módunkban elfogadni. 

 Szitó Sándor polgármester 

Választási hírek 
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztotta a Helyi Választási 

Bizottságot, mely tagjainak a következő személyek kerültek megválasztásra: Jenei Albertné Bercsényi 

körút 1., Dr. Sperlágh András Kossuth út 50/C., Zagyva László Zalka M. u. 23. szám alatti lakos, 

póttagoknak: Nemes Barnabás Zrínyi u. 2., Vigh Tiborné Bercsényi körút 83. szám alatti lakos.  A 

Bizottság elnöke Dr. Sperlágh András, elnök-helyettese Zagyva László lett. 

 

Településünkön 80 fő kérte felvételét a cigány kisebbségi választói jegyzékbe, ezért a Helyi Választási 

Bizottság 2010. október 3-ra kitűzte a cigány kisebbségi önkormányzati választást. 

 Imre-Erdős Szilvia Helyi Választási Iroda vezetője 

Szociális tárgyú rendeleteket és határozatokat alkotott a Képviselő-testület 
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete új rendeletet alkotott a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, valamint azok igénybevételéről, illetve a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól, 

határozatával pedig a Testület jóváhagyta a Biharnagybajomi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ és Bölcsőde működési dokumentumainak módosításait. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet legjelentősebb 

változása, hogy a szociális étkeztetés esetében meghatározza, ki számít rászorulónak, azaz ki jogosult 

a szolgáltatásra, illetve szabályozza a rászorultság igazolásának módját is. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 

rendelet megalkotására a törvényi szabályozás, illetve a Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 

nyersanyagnormáinak változásai miatt volt szükség. A Képviselő-testület rendelkezett arról is, hogy – 

szociális érzékenységéről tanúbizonyságot téve, és a korábbi évek gyakorlatát folytatva – a 

legalacsonyabb jövedelműek részére az intézményi térítési díjakból további kedvezményeket biztosít. 

A rendelet értelmében akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100%-át, azoknak 50%-os, akiknek a fent említett összeg 100 

és 200 %-a eső jövedelme van, azok részére pedig 23,3 % kedvezményt biztosít az étkeztetés 

intézményi térítési díjából. Mindkét rendelet 2010. szeptember 1-én lép hatályba. 

A Biharnagybajomi Szociális Alapszolgáltatási Központ és Bölcsőde működési dokumentumainak 

módosítására elsősorban az új központi épület (Rákóczi út 17.) használatba vétele miatt került sor. A 

Képviselő-testület határozataival jóváhagyta az Intézmény alapító okiratának, Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, illetve Szakmai Programjának módosításait. Mindezek mellett a Képviselő-testület – 

a törvényes működés feltételeinek biztosítása érdekében – jóváhagyta a Bölcsőde Érdekképviseleti 

Fórum Megalakításának és Működésének Szabályzatát is. 

A rendeleteket a Községi Önkormányzat a helyben szokásos módokon közzé fogja tenni, az Intézmény 

működésével kapcsolatos dokumentumok pedig az intézményvezetőnél megtekinthetőek. 

 Oláh Gergely szociális intézményvezető 



 

H I R D E T M É N Y 
 

A Helyi Választási Iroda vezetője tájékoztatja a választópolgárokat, hogy  

 

a 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és  

 

polgármesterek választásán 

 

képviselőjelölt  
az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1 %-a,  

vagyis 22 választópolgár jelöltnek ajánlott; 

 

 

polgármesterjelölt  
az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3 %-a,  

vagyis 65 választópolgár jelöltnek ajánlott. 

 

 

 

A jelöltbejelentéshez szükséges nyomtatványokat átvenni,  

 

ajánlószelvényeket leadni a Polgármesteri Hivatalban  

 
a Helyi Választási Iroda tagjainál  

 

2010. szeptember 3-án 16,00 óráig lehet,  

 

az alábbiak szerint: 

 

 hétfőtől csütörtökig 8,00 órától 16,00 óráig,  

 

pénteken 8,00 órától 13,30 óráig. 

 

 

 
                Imre-Erdős Szilvia  

        Helyi Választási Iroda vezetője 

 

 



A  N A P R A F O R G Ó  Ó V O D A  H Í R E I  
Visszatekintő a közelmúlt eseményeire 

Családi délután: A két óvoda és a szülői ház kapcsolatát segítette a 4. alkalommal a Nagybajomi óvodában 

megrendezett családi délutánunk. A kézműves foglalkozások alatti jóízű beszélgetéseket színvonalas 

bábelőadás zárta. 

Anyák napja és a nyugdíjasok köszöntése: A nyugdíjasokat a Művelődési házban; az édesanyákat, 

nagymamákat az óvodai csoportokban köszöntöttük. A gyermekek verssekkel, dalokkal, ajándékkal és 

virággal kedveskedtek május legszebb napjaiban. 

Évzáró műsoros délután: Mindkét óvodában egymás utáni napokon a saját csoportszobákban zajlott. A 

gyermekek színvonalas összeállításokkal szórakoztatták a hozzátartozóikat.  

Óvodavezetők találkozója: Vezetői tanácskozásnak adott helyet a Mátyás király úti óvodánk, melyen a 

környék vezető óvodapedagógusai vettek részt. 

Közös rendezvények az általános iskolával: A hagyományokhoz híven a nagycsoportos óvodásaink 

látogatást tettek az iskolában, ezzel is elősegítve az óvoda-iskola átmenetet. Az első osztályosok 

fogadóóráján minden óvodás belekóstolt egy kicsit a tanulásba. 

Hortobágyi kirándulás: Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg a két óvoda közös 

kirándulása a Hortobágyra. Ez nagyszerű alkalom volt a kikapcsolódásra, ismeretek és élmények 

gazdagítására. A legtöbben első alkalommal láthatták a táj jellegzetes állatait, a hatalmas méneseket, 

lóistállókat, gulyákat, csordákat és természetesen a kilenclyukú hidat. A múzeumokban foglalkozásokat, 

szakmákat, régi életmódokat, ruhaviseleteket nézhettünk sorra. Szemlátomást az élőhelyek szerinti 

állatbemutatók és a lópatkolás végignézésének lehetősége, a kilenclyukú híd látványa nyújtotta a 

legmaradandóbb élményt a gyermekeknek.  

 

Ovicsalogató: Az óvodai beilleszkedést segítette a Ovicsalogató hete. Leendő kiscsoportosaink 

édesanyjukkal együtt a délelőtti órákban megismerkedhettek óvodánk életével, az óvoda dolgozóival, ezzel 

is elősegítve zökkenőmentes beilleszkedésüket óvodánkba. 

Nyári óvodai életünk: A nyári óvodai életünket hétről hétre előre tervezzük. Minden héten van valami 

különleges élmény. Ezek közül is kiemelkedett a pusztabuszos kirándulásunk az aratásra. Tanulmányi 

kirándulásunk lehetővé tette, az egyik legfontosabb munkafolyamat megtekintését. Köszönjük azoknak a 

segítségét, együttműködését, akik kirándulásunk megvalósításában segítettek. 

A horgolás technikáját ismerhettük meg Nemes Lajosné segítségével, a gyermekek kis karkötőket 

készíthettek. A gyékényezés ősi mesterségét mutatta be a gyerekeknek Fórián Imre, Nemes Gyuláné, 

Daróczi Gyuláné.  Egész nap lendületet adott a közös játéknak a fonott nyaklánc, gyűrű, karperec, indián 

fejdísz. Segítségüket ezúton is még egyszer köszönjük. 

Beharangozó 
Nyári zárás: Mindkét óvoda a nyári nagytakarítás miatt augusztus 16-31-ig zárva tart. Első tanítási nap: 

szeptember 1. (szerda). Augusztus 13-ig változatlan nyitva tartással, különböző szabadidős programokkal 

várjuk a gyermekeket. 

100. éves évforduló: Írásos feljegyzések bizonyítják, hogy már az 1900-as évek elején elkezdődött az 

óvodai nevelés Biharnagybajomban, az idén ünnepeljük ennek 100. évfordulóját. Óvodánk ennek emlékére 

szeretne egy évkönyvet kiadni, melyre várjuk az ötleteket, a segítséget a falu lakóitól. Gondolunk itt régi 

fényképekre, feljegyzésekre, ami óvodánkhoz kötődhet. Segítségüket ezúton is köszönjük. 



Szűcs Sándor: A bajomi vár (2. rész) 
 

Az elmondottak után tisztázásra vár még: milyen készületű volt a vár, hol és mekkora 

területen feküdt? E kérdésre nem lehet egyszerű feleletet adni. Egykorú leírás, sem kép képes 

ábrázolás nem maradt fenn (legalábbis ezideig ilyen nem került elő) s a későbbi feljegyzések 

is oly szűkszavúak, hogy csupán csak támpontul szolgálhatnak az ezirányú vizsgálódáshoz. 

Birtalan Szilágyi a várnak 1824-ben még kivehető nyomai alapján ezt írja: „Öt vár van egy 

rakáson, melyeknek helyei még ma is látszanak. A közép vár legszembetűnőbben kitetszik, 

négy szegletet formál, mintegy 1200 négyszögöl. Ezen középvárnak keletre, délre, nyugotra, 

éjszakra még nagyobb fekvő és kiterjedésű várai látszanak, mindezek egyik a másiktól 

elsáncolva.” Szájhagyomány után feljegyzi azt is, hogy a középvárban „volt a lakozó kastély 

egy magosan épült vigyázó kő toronnyal együtt.” – Ezek az adatok először is azt bizonyítják, 

amit nélkülök is kétségtelenül fel kellett tételeznünk, hogy a bajomi vár nem kő erősség volt, 

hanem fából és döngölt földből „magyar módra” épült, mint általában a többi alföldi, mocsári 

váraink s csak a végső menedékül szolgáló kastély, őrtorony és a puskaporos bolt (boltíves 

raktár) volt téglából rakva. Kő itt nem termett, ide szállítani a szinte járhatatlan mocsarak 

miatt nem lehetett, viszont fa bőven volt a történelmi múltban. Ártérperemi tölgyerdőségünk 

emlékét máig őrzik egyik határrészünk Berek elnevezése. Feltehető, hogy ennek pusztulását a 

török gyújtogatásán kívül éppen a várépítkezés okozta. Mert ez sok fát felemésztett. Ellenálló 

volt ugyan az ilyen vár, de kellet is ám gondozni, ostrom nélkül is hamarosan romlásnak 

indult; fája rothadozott, korhadt, kiszáradt fala porladozott, 40-50 évenként szinte újítani 

kellett, csak így bízhattak benne. – Ha Birtalan idézett adataihoz hozzávesszük a még élő 

szájhagyományt, valamint a házépítések, kútásások alkalmával felszínre kerülő régi 

épületmaradványok és a községalaprajz tanulságait, látni fogjuk, hogy Bajom vára nemcsak 

építőanyagát, hanem beosztását is tekintve ún. magyar vár volt s az egész várost (mint 

védőövet) magába foglalta. A magyar vár három tagozatát: a belső várat, külső várat, 

huszárvárat vagy katonavárost meg lehetett benne találni. Viszont Györffy István Szoboszló 

és Böszörmény tanulmányozása alapján kimutatta, hogy ez a beosztás, mint település mód, 

elsősorban a hajdúvárosok jellegzetessége. Ebből tehát arra következtethetünk, hogy 

községünk mostani félkörös formája a vár legnagyobb kiterjedése idején, a hajdútelepítéskor 

alakult ki. Északi homorulatát pedig a vízszabályozások előtt (1866-ig) itt elfolyó mocsaras ér 

kanyarulata határozta meg. 

 

 



Következtetéseim szerint a tulajdonképpen vár (a belső és a külső) azt a helyet foglalta el, 

amelyet a mellékelt község-alaprajzon fekete színnel tüntettem fel. 

A belső vár a fehér körrel jelzett mai templom helyén és környékén feküdt. Itt lehetett a 

Bajoni-család vára is, amely a hajdú-kor várának mintegy a magvát képezte. Öreg emberek 

elbeszélése szerint itt tégla-fundamentumokat találtak. A kötőanyag oly erősen fogta össze a 

téglákat, hogy szétszedéskor azok nagyobb része tönkrement. Homok-mész habarcsból való 

tömböket is ástak ki, amelyek némelyikén vastag vesszőfonadék nyomai látszottak. Igen sok 

nádtörmelék volt közte és leltek benn zöld tölgyfaleveleket is. A mészhabarcs a fal, a belső 

vár kerítésének az anyaga lehetett, amit földbe ásott vastag gerendákkal tartott vesszőfonat 

közé öntöttek. A levelek az építéshez behordott faágakról hullhattak bele. – Az itteni 

téglaépületek romjaiból emelték a mostani templomot 1753-ban, Szűcs István főbíró, Vasváry 

István hadnagy, Szalay Mihály és Tunyogi Mihály gondnokok idejében. 

Petneházinéról az írja a Birtalan Szilágyi, hogy a „városnak a communitás részére egy jó 

darab szőlőt ajándékozott, mely is a várnak éjszakra fekvő részében van még ma is. Ott volt 

halastó, madarászkert, amint emlegetik.” Ezt a helyet x-el jelöltem. Szőlő ugyan már nincs itt, 

hanem udvarok és lakóházak a neve azonban máig is Várkert. Kétségtelenül ez az alaprajzból 

kinyúló rész volt az északi „oltalmazó vár”. – Közvetve a déliről is szó esik Birtalan 

kéziratában. Ezt mondja: „Petneháziné azon gondolatra jött, hogy a középvárnak délre fekvő 

oltalmazó várába egy templomot építtessen. Az eklézsiának elöljáróival szándékát közölte, 

mint az akkori villongós és zavaros környül állások javasolhatták, csak fából és sövényből.” 

Egyéb egyházi iratokból pedig arról értesülünk, hogy 1681-ben Nógrádi Mátyás és 1707-ben 

Nadányi János bajomi papokat eme sövénytemplom mögé, attól északra temették el. Ha 

elfogadjuk, hogy a mostani templomkerítés készítésekor ezek sírjait találták meg, akkor a 

vártemplomot a hősök emlékszobra és az új iskolaépület tájékán képzelhetjük el, vagyis az 

alaprajzon a fehér körtől délre eső kis tized északi sarkában. Itt kezdődött tehát a déli 

„oltalmazó vár” és ez az alaprajzon feketével jelzett részt délről szegő utcáig húzódott. 

Petneháziné idejében valószínűleg ez volt már a legtöbb védelmet nyújtó hely. Ezért aztán a 

templom ide való helyezését tették indokolttá a „villongós és zavaros környül állások”, nem 

pedig a fa-sövényépítkezést, ahogyan Birtalan szavait érteni lehetne. Ez a déli várrész volt a 

Rápóti naplójában emlegetett „templom kerítése”, ahova az egész falu lakossága, meg idegen 

menekültek is behúzódtak és ahol gyakran egy hétnél tovább is laktak. – Ezek után a keleti és 

nyugati „oltalmazó vár”-akat az utcahálózat figyelembe vételével az alaprajzon 

meghatározhatjuk. Megjegyzendő azonban, hogy az utcák vonala az eltelt századok alatt 

helyt-helyt, egyben-másban bizonyára módosult s így csak megközelítő pontossággal osztó és 

határoló vonalnak tekinthetjük. 

Az általam megjelölt kiterjedésű „oltalmazó várak” a külső várnak felelnek meg. Ez erős 

sövény közé vert földfallal és földbástyákkal volt kerítve. Területén többfelé földbe ásott, 

hatalmas vastagságú tölgyfa cölöpök korhadt maradványaira bukkantak. Az öregek 

emlékezete szerint az északi részeken melyek nagyrésze a község és az egyház tulajdona 

lévén, nem voltak sűrűn betelepülve, a 70-es években a földbástyáknak és falaknak egész 

nagy halmokat képező omladékai voltak láthatók. Még a templomnak is csak a teteje látszott 

ki mögülök. Később elhordták ezeket utcák és udvarok feltöltésére s gátakat is hánytak 

belőlük. A Birtalan által említett sáncokat is bizonyosan a falak romjával húzták be. – Ez a 

külső vár nem volt pusztaság. Északi részét a feljegyzés szerint is kert foglalta el, egyébütt 

pedig a betelepített hajdúk lakóházai álltak. 



Az alaprajzon feketével feltüntetett várat fehéren hagyott, kisebb részben pedig kockázott rész 

övezi. Ez a terület a „magyar vár” katonavárosa. Árokkal, földtöltéssel erősített palánk 

kerítette be a Gyalogér mocsarától az Éralj mocsaráig. Bejáratul sorompók szolgáltak. Az erre 

nyíló utcák végeit ma is sorompónak nevezik. – Az utcákkal hat, csaknem egyenlő nagyságú 

területre osztott fehér sáv a hajdútelepítéskor keletkezett. Az ármentesítések előtt szántóföld 

itt nagyon kevés volt. Az ártérből kiemelkedő szigeteket lehetett csak művelni. A török 

uralom alatti szüntelen hadjárás miatt pedig még ezeket sem. A lakosság vagyona tehát a 

nagyszámú jószágállomány volt, amit kicsaptak a gazdag ártéri és mocsári legelőkre. A 

hajdúk a terjedelmes gazdasági vagyis ólas udvaraikat a lakóház szűk udvarával ellentétben 

itt, az erődítés külső övezetében kapták ki. Később ezek a telkek felaprózódtak, beépültek, 

eredeti jellegük eltűnt, adás-vétel és örökösödés folytán más családok kezére kerültek. A régi 

állapotnak azért még vannak nyomai. – A kockázottan jelzett rész a mai belterület 

legmagasabban fekvő szintje; a pontozással feltüntetett Kisbajom partos, ármentes 

emelkedéseivel együtt ez az ősi településű falu. Temploma a Gyalogér partján állt, helyét kis 

fekete háromszög mutatja, az egyik kockázott tized sarkában. Petneháziné idejében még 

megvolt. Ő azért építtetett a várban másikat, mert nézeteltérés volt közte és a helybéli 

nemesség közt s nem akart ezek templomába járni. 

Az egyszerűen vonalkázott tizedeket később ülték meg. Az északiakat a Gyalogér száradása 

után, bár belső szélein (különösen a község északkeleti sarkában) előbb is épültek már házak. 

A félkörben elhelyezkedő Újsor nevű tizedek a palánk lebontása után, annak helyén 

keletkeztek. 

A várnak a falakon kívül a mocsarak nyújtottak nagy védelmet. Délre, délnyugatra a hatalma 

Sárréti-mocsár terült el, erről sohasem jött ellenség. Északról a Gyalogér nádas posványa, 

nyugat felől az Éralj kaszákkal televert mocsara volt jó lesvető hely. Ha ezekbe 

bemerészkedett a török, könnyen elbántak vele. Nemcsak a vad természet csinálta itt a 

mocsarat, posványt, hanem az ember is segített neki ebben a munkában. Csukath 800 öles 

kanálist ásatott, azon vezette a vizet a Berettyó egyik kiágazásából a vár alatti mocsarakba. 

Ennek most is látható a nyoma; a Főgáttól a Gyalogérig húzódik. Azt a dűlőt, amelyen 

keresztül megy, Csutak-ároknak hívják. 

* 

A bajomi várról értekeztünk ugyan, e az elmondottakból általános tanulságot is vonhatunk le. 

Falvaink múltjának írott emlékei leginkább adománylevelek formájában maradtak fenn. 

Ezekből csak a földesurak névsorát állíthatjuk össze, de a település életéről, történeti 

fejlődéséről vajmi keveset, vagy éppen semmit sem árulnak el. Ennek legközvetlenebb 

emlékeit az alaprajz formájában,  valamint az egyre kopó szájhagyományban, az utca-, dűlő- 

és a határ egyéb népi eredetű földrajzi neveiben találhatjuk meg. Becsüljük hát ezeket! – Akik 

a népi hagyományok fontos nemzeti értékét jelentő voltának tudatában vannak, azokat kell, 

hogy a mi, általánosságban más irányú érdeklődést mutató átmeneti jellegű korunk szorgos 

mentő munkára, vagy az ily irányú törekvés hathatós támogatására ösztönözze. 



ISKOLAI  HÍREK 
Az általános iskola igazgatója tájékoztatja a javító- és pótvizsgára kötelezetteket, hogy felkészítő 

2010. augusztus 26-án 9 órától lesz, a vizsga időpontja 2010. augusztus 27-én 8 óra.  

A tanévnyitó 2010. szeptember 1-én 8 órától lesz. 

BEHARANGOZÓ 
2010. szeptember 11-én a Kistagon 9 órától egész 

napos programmal várjuk a lószerető, szórakozni 

vágyó közönséget a   IX. alkalommal megrendezésre 

kerülő Biharnagybajomi Lovasnapon: gumiskocsik, 

egyes- és kettesfogatok, pónifogatok akadály- és 

vadászhajtása, lószépségverseny. Közben 

szórakoztató műsorokkal, csikós- és 

lovasbemutatókkal, amatőrök csoportok fellépéseivel, 

gyermekműsorral tesszük színesebbé az eseményt. 

Főzőversenyt is hirdetünk, melyre szeptember 8-ig 

várjuk a jelentkezőket. 

Esti program a napközi ebédlőjében:  

21 órától bál (játszik a Bak Trió).  

24 órától sztárvendég: MÁRIÓ 

Fogatosok, csikósok jelentkezését várjuk. Adományokat, felajánlásokat szívesen fogadunk és előre 

is köszönjük. A rendezvény szakmai támogatója: Lovas Barátok Egyesülete (Füzesgyarmat) 

Részletekről érdeklődni a 06-30/265-5621 telefonszámon vagy a művelődési ház irodájában a 

Rákóczi út 2. szám alatt lehet (bejárat a nagykapu felől). 

SPORTSIKER 
Gratulálunk a Biharnagybajomi SE ifjúsági csapatának a megyei II. osztályban U19-es 

korcsoportban a 2009/2010 bajnokságban elért 3. helyezéséhez.  

A csapat tagjai: Kalmár Csanád, Somogyi Péter, Madar Zoltán, Dúró Csaba, Kiss Csaba, Sárkány 

Ádám, Matkó Csaba, Balogh Máté, Kiss Gábor, Kiss Dávid, Gidai Szabolcs, Bak Benjámin, 

Földesi Imre, Földesi Arnold, Popovics Dávid, Sárkány Kristóf, Nemes Gergő, edző: Bajnok 

Imre.  

A ifi csapat és edzőjük köszönetüket fejezik ki a szülőknek, a szurkolóknak és Szitó Sándor 

polgármester úrnak önzetlen támogatásukért. 

 



A BIHARNAGYBAJOMÉRT EGYESÜLET HÍREI  
A Tavaszváró Jótékonysági Gála immáron már második alkalommal került megrendezésre 

Biharnagybajomban. Több településről érkeztek fellépő gyerekek, fiatalok és felnőttek is. Fergeteges 

hangulatban telt ez a március 27-e. Több mint száz fellépőt láttunk vendégül táncos, énekes előadásokat 

láthattunk. Köszönjük a fellépőknek, hogy elfogadták meghívásunkat és reméljük, hogy jövőre újra 

találkozni fogunk. Fellépőink voltak Váncsod, Hajdúszovát, Bocskaikert, Nagyrábé, Biharnagybajom 

csoportjai. A rendezvény tombolával zárult. A gála bevételből a mazsorett csoportjaink kaptak csizmát. 

2010. április 18-án a Biharnagybajomért Egyesület Zafír mazsorett csoportja részt vett a Várpalotai 

Országos Fesztiválon (verseny) 3. korcsoportban show kategóriában ARANY minősítést, pom-pom 

kategóriában, EZÜST minősítést kapott. A fellépő lányok: Lengyel Brigitta, Földesi Zsuzsa, Kapás Anna, 

Vass Bernadett, Bartha Fatime, Kertész Lilla, Rácz Nóra, Gál Szilvia, Vígh Judit, Madar Márta, Zagyva 

Xénia. 

2010. május 30-án  került megrendezésre mazsoretteseink záróvizsgája, ahol 41 diákunk mutatta be mit is 

tanult az elmúlt évben. A záróvizsgán vehették át diákjaink az elvégzett egy év után járó okleveleiket. Szitó 

Sándor polgármester úr adta át a Zafír csoport lányainak az arany érmeket, amit a várpalotai szereplésükért 

kaptak. Ezek után Máthé Ferencné a Biharnagybajomért Egyesület elnöke átadta az ezüstérmeket. Nagyon 

örülünk, hogy ennyi gyermek jár mazsorettezni, minden évben van utánpótlásra lehetőség. Sok érdeklődő 

van. Beíratni a 3 évnél idősebb gyermekeket szeptember 2-án 16 órától lehet az általános iskola 

tornatermében. Köszönetet szeretnénk mondani minden támogatónknak és a szülőknek, hogy az a 

rendezvénye gördülékenyen lezajlott. Köszönjük a felajánlott süteményeket, és hogy több mint 200-an 

megtisztelték a gyerekeket a figyelmükkel. 

 Máthé Ferencné elnök 

TÁJÉKOZTATÓ A LEADER PÁLYÁZATOKRÓL 
A Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.-hez 2009 végén benyújtott LEADER pályázatok 

feldolgozását és értékelését munkaszervezetünk május folyamán befejezte. A beérkezett 126 db pályázat 

ügyintézése megtörtént, felülvizsgálatra a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) kerültek 

át. A HACS ennek lezárultával tud rangsort állítani és döntést hozni.  

Folyamatos a 2009 végén benyújtott III. tengelyes támogatási kérelmek (Mikrovállalkozások fejlesztése és 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímek) feldolgozása is. A hiánypótlások kiküldésével 

párhuzamosan a napokban elkezdődtek a helyszíni szemlék, döntéshozatalra a LEADER-pályázatok 

lezárását követően kerülhet sor.   

A Vidékfejlesztési Minisztérium várhatóan módosítja a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM 

rendeletet. Ennek alapján LEADER pályázatok benyújtására 2011-től évente március 1. és 31., valamint 

szeptember 1. és 30. között lesz lehetőség. 

 Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 



A BIHARNAGYBAJOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 
 A Bajomi Hírlevél 2008. júliusi számában kértem először településünk lakosságát, hogy 

adományaikkal segítsék az egyházközséget a toronyóra és a harangok 

újravillamosításának megvalósításában. A toronyóra helyreállítása még abban az évben 

megtörtént, és örömmel szeretnék hírt adni arról, hogy ez év augusztus 2-án a Rancz 

Első Magyar Toronyóragyár Kft. munkásai, élükön Rancz Lajos ügyvezetővel, teljesen 

újravillamosították harangjainkat. Most már – Istennek hála – rendben van minden. A 

toronyóra a pontos időt mutatja, valamint a helyreállított ütésvezérlésnek köszönhetően 

pontosan üti a negyedet, a felet, a háromnegyedet és az egészet.(negyedkor egyet üt a 

kisharanggal, félkor kettőt, háromnegyedkor hármat, egészkor négyet, plusz 

nagyharanggal annyit, ahány óra van). Az óra vezérlő egysége olyan antennával van 

ellátva, amely műholdon keresztül a frankfurti atomórához igazodik. Ugyanezzel az 

antennával van ellátva a harangvezérlő elektronika is. Új harangprogramozó szerkezet 

került elhelyezésre, valamint teljesen új és modern, úgynevezett lineáris mozgató motorok 

váltották a régi, elerőtlenedett tekercses megoldást. A munkálatoknak az eredménye 

hallható, hiszen szebben és hangosabban szólnak a harangok. Most már a szél nem viszi el 

olyan könnyen a hangját. A mester jelezte, hogy ő azért még a toronyórával kapcsolatosan 

lát hiányosságokat. Megemlítette, hogy a toronyóra számlapjainak (4 db) tűzzománcos 

számlapra történő cserélését, valamint a régi kardántengelyek kicserélését csekély egy 

millióért vállalná. Ezt majd még meggondoljuk! Szeretnénk hálás szívvel köszönetet 

mondani mindazoknak, akik mind a toronyórára, mind a harangok 

újravillamosítására adakoztak!  A Biblia azt mondja: „a jó kedvű adakozót szereti és 

megáldja az Isten”. 
 

 Augusztus 23-tól 27-ig, hétfőtől péntekig helyi hittanos gyermektábort szervezünk. 
Nagyon sok szeretettel hívjuk nemcsak a hittanos gyermekeket, hanem minden érdeklődő 

gyermeket. Ovisokat is várunk! A délelőtti foglalkozások a gyülekezeti teremben lesznek 

megtartva. Gyülekező 9.30-kor lesz, délben a gyerekek hazamennek ebédelni, délután 

pedig szabadidős programok lesznek.  

 

 Lassan vége van a nyárnak, és kezdődik az iskola. Bíztatni szeretnék minden középsős 

és nagycsoportos, illetve iskolás gyermeket, hogy vegyen részt az óvodai/ iskolai 

hitoktatásban! Sok érdekes, tanulságos történettel, énekekkel, rejtvényekkel, kézműves 

elfoglaltságokkal várjuk az érdeklődő gyermekeket! 

Néhány tudnivaló a hitoktatásról: 

- a hittan – Istenről szóló ismeretszerzés   

- minden csoportban, osztályban elmondjuk a tudnivalókat 

- kiosztjuk a jelentkezési lapokat, melyet a szülőnek alá kell írnia 

- az órarend beállása után meghatározzuk a hittanórák időpontját 

- a hittanórákat az óvodákban/iskolában tartjuk 

- a 12-13 éves gyermekeket szeretettel várjuk a konfirmációi oktatásra. Akiket már 

megkereszteltek, azok névre szóló kiértesítést kapnak. Ahol ez nem történt meg, ott 

személyesen vagy telefonon várjuk a bejelentkezést. Szeretettel várjuk mindazokat, akik 

felnőtt konfirmációi oktatásban kívánnak részt venni.  

 

 Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az augusztus 29-én vasárnap de. 10 órától 

kezdődő újkenyéri úrvacsorás istentiszteletünkre. A kenyérért, a testi táplálékért, 

valamint Isten szaváért, a lelki táplálékért adunk hálát ezen az istentiszteleten. A vasárnapi 

istentiszteletet bűnbánati alkalmak előzik meg. Bűnbánati istentiszteleteket tartunk 

augusztus 26-án, csütörtökön, augusztus 27-én, pénteken és augusztus 28-án, szombaton 

este hét órától a templomban. 

 Áldáskívánással: Domahidi Péter ref. lelkipásztor 



A BIHARNAGYBAJOMI LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI 
Mint eddig minden évben jelenleg is igen nagy erőfeszítések árán tudjuk megkezdeni a 2010-es 

őszi bajnokságot. Felnőtt csapatunk még 2008 első félévében a megye III. osztályában játszott. A 

2007/2008-as évad eredményes szereplése után jutott a felnőtt csapat a megye II. osztályába, 

akkor edzője Földesi Ambrus volt. Míg a megye III. osztályban nem, addig a II. osztályban 

követelmény ifjúsági csapatot kiállítani a bajnokságban. Jó lenne, ha már az általános iskolában 

versenyszerű labdarúgásra lehetne felkészíteni, oktatni a gyerekeket, így látnánk megoldást az 

ifjúsági, majd a felnőtt labdarúgó utánpótlásra és nem kellene a szomszéd községekből 

játékosokat hozni a bajomi csapatba, ami természetesen mindig plusz költséget jelent. 

Új helyzettel találtuk magunkat szembe a 2010-es tavaszi forduló után. A korábbi játékosok száma 

és játékuk nem tette lehetővé sem az ifjúsági, sem a felnőtt csapat működését. Jelenleg Dan 

László a felnőtt csapat edzését úgy vállalta, hogy a középmezőnybe szeretné felhozni a csapatot, 

amihez front emberekre van szükség. Ez egy 20-25 fős keret, melyben 8 fő helyi játékos kap 

helyet. Az ifi csapatból 5 főt a felnőtt csapatban szeretett volna játszatni Dan László edző, de 

egyikük sem vállalta. Voltak közülük néhányan, akik más faluba átigazoltak inkább. Szerencsére 

ez nem a többség, hisz a saját falunkért játszani, annak hírnevét fokozni inkább dicsőség, és nem 

utolsó sorban egy kicsit visszaadni abból az anyagi támogatásból, másokat szórakoztatni, 

élményhez juttatni jó dolog. Ezt szeretnénk erősíteni a labdarúgókban is. Végül is a felnőtt csapat 

megvan, az elmúlt hetekben szívesen jöttek kellő létszámban az edzésekre és az 

edzőmérkőzésekre is. 

A szakosztály nagy szeretettel és odaadással támogatják az ÖREGFIÚK. Így történt meg, hogy 

Lovas Imre, Guruczi László és id. Popovics István közbenjárásával a bajomiak az MTK ifi 

csapatával játszottak itt helyben edzőmeccset. A vendégek több alkalommal is igénybe vették a 

pályát, sokan örömmel nézték a tehetséges fiatalokat. Az MTK vezetői elégedettek voltak a 

körülményekkel és igérték, hogy jövőre is felkeresnek bennünket. Nem jöttek üres kézzel, 15 főre 

mezt, sportszárat és zokni ajándékoztak, miközben a pálya használatáért is fizettek. 

A 13 fős ifjúsági  csapat elérkezett egy olyan állapothoz, hogy 5 fő már kora miatt (túlkoros) nem 

játszhat az ifi csapatban. Utánpótlást helyben kerestünk. Jó lenne ha a szülők is partnerek 

lennének, és ebben segítenék a labdarúgó szakosztályt, hisz ez egy egészséges sport, jó időtöltés 

és a mások szórakoztatási is öröm. Az ifjúsági csapat bronzérmes helye csak úgy vált elérhetővé, 

hogy a nagy csapattal együtt, az önkormányzat és a civilek támogatásával sikerült az ehhez 

szükséges költséget biztosítani, és ez a csapatot továbbra is kötelezi. Az ifjúsági csapat korábbi 

edzője Bajnok Imre az őszi szezonra Bihartordára igazolt, az eddig elért eredményéhez 

gratulálunk. A bronzérmes csapatból jelenleg 2 fő kíván futballozni az őszi szezonban az ifiben, a 

többiek újak, fiatal focisták, kellő akarattal tehetséggé válva reméljük jó eredményeket 

produkálnak, és majdan erősítik a felnőtt csapatot, melyre nagy szükség is van. Az ifjúsági csapat 

focistái és Furka Róbert edző (testnevelő tanári és edzői képesítés birtokában) készülnek a 2010-

es őszi szezonra. 

Bízunk mindkét csapat jó szereplésében, amihez feltétlenül fontosnak tartjuk, hogy az előző 

időszaktól eltérően kerüljön sor: 

- a futballisták felkészítésére, nevelésére is, amit el kell kezdeni már általános iskolás korban, 

- a felnőtt csapat számára játékosokat kell kinevelni, 

- a két edzőnek és a játékosoknak külön és együtt is ki kell szolgálni a futballszerető nézőket. 

A két  csapat egymásra van utalva. Ahhoz, hogy megye II-ben játszhasson a nagy csapat játszatni 

kell az ifi csapatot is. Ahhoz hogy az ifi játszon bent kell maradni a megye II-ben a nagyoknak. 

Ezeknek a feltételeknek szeretnénk megfelelni a 2010/2011-es szezonban. Mint eddig is várjuk a 

meccsre a nézőket, az önkormányzat, a civil szervezetek és a magánemberek erkölcsi- és anyagi 

támogatását. 

 A Biharnagybajomi Labdarúgó Szakosztály vezetősége: 

 Furka Albert, Popovics István, Dul Sándor, Gerda Lajos, Nemes Lajos 

 


