
Tájékoztató Biharnagybajom 
közéleti eseményeiről

VII. évfolyam 1. szám (2011. május) 

„KIK Kupa”
(Kerékpáros Iskola Kupa)
Iskolánk  minden  évben  részt 
vesz  a  baleset  Megelőzési 
Bizottság  által  kiírt 
vetélkedőben.  Az  idei  év 
kiemelkedőnek számít, a területi 
döntőt  nagy  fölénnyel  sikerült 
megnyernünk.  A legjobb  leány 
is  -  Bartha  Fatime  -  a  mi 
csapatunkból került ki.

Így jogosultak voltunk a Megyei Döntőn részt venni, ahol az előkelő 
hetedik helyezést értük el úgy, hogy az ügyességi részt Somogyi Ferenc 
tanulónk  teljesítette  legjobban.  Bartha  Fatime  kiemelkedő 
teljesítményét  megkoronázva  meghívást  kapott  az  Országos 
Kerékpáros  vetélkedőre,  amit  az  AutóKlub szervez  az  arra  érdemes 
gyerekeknek.

Barna József felkészítő tanár

2011. 04. 30-án köszöntötte a 90. születésnapját 
ünneplő Szabó Gyula bácsit Imre-Erdős Szilvia 
jegyző asszony.
Gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk!

Április 19-én a húsvéti készülődés rendezvénysorozatot Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes nagy sikerű előadása nyitotta a Debreceni 
Esélyek Háza támogatásának köszönhetően. Ez alkalommal került 
sor  a  Biharnagybajomi  Vöröskereszt  Alapszervezet  által  gyűjtött 
könyvadomány átadására. 
Április 21-én és 22-én délután Biharnagybajom intézményei és civil 
szervezetei  összefogásával  kézműves  foglalkozások  zajlottak  a 
Művelődési  Házban.  A  rendezvényeket  a  kézimunkakör  húsvéti 
kiállítása színesítette.

Az  idei  majálison  hagyományteremtő 
szándékkal  erős  emberek  versenyét  hirdette 
meg a Polgárőr Egyesület. A legerősebb ember 
Tóth László, második helyezett Szilágyi Jenő, 
a  harmadik  Sárkány  Ádám  lett.  Az  ifjúsági 
kategóriában  ifj.  Szilágyi  Jenő  és  Mezei 
Dániel kiválóan teljesített.



Tájékoztató a Képviselő-testület 2011. évben tartott ülésein meghozott döntésekről

 Önkormányzatunknak lehetősége volt vis maior pályázatot benyújtani az  Önkormányzati Minisztériumhoz 
belvíz elleni védekezés céljából az önkormányzati területeken történt belvíz elleni védekezés során felmerült 
költségeink fedezetére. A megigényelt támogatás összege 1.148.514,- Ft, az elbírálásról még nem kaptunk 
értesítést. 

 Intézkedési  tervet  fogadott  el  a  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetésének 
összeállításához, melyben meghatározta, hogy:

 2011. évben is biztosítja a gyermekorvosi ellátást havi egy alkalommal, azonban kérte, hogy a  
feladatellátás kedvezőbb finanszírozással történjen. 
Az eddigi gyermekorvosi feladatot ellátó orvossal a szerződés felbontásra került és új szerződés került  
megkötésre a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Gyermekosztályával 2011. március 1. napjával. 
A gyermekorvosi feladatokat minden hónap negyedik csütörtökén 12,30 órától 14,00 óráig látja el 
dr. Todorov Nelli gyermekorvos. 

 Az első lakáshoz jutók támogatását továbbra is fenn kívánja tartani.

 Kifejezte  azon  szándékát,  hogy  2011.  év  végével  ki  kíván  lépni  a  Kristály  Szociális  és 
Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központból, melyben a  Támogató Szolgálattal vett részt.

 2011. évben is el kívánja látni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  idősek nappali ellátása  
feladatokat.

 Támogatni  kívánja  a  tanulók  helyi  támogatása  címen  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  
Önkormányzati  Ösztöndíjat,  Arany  János  Tehetséggondozó  Programban  való  részvételt  és  helyi 
ösztöndíjat.

 A sportfeladatok  ellátására,  valamint  a  helyi  önszerveződő  közösségek  támogatására  2011. 
évben 2.000.000,- Ft forrást biztosít.

 A mezőőri  járulékot 2011.  évben  sem veti  ki.  A költségek  csökkentése  érdekében  azonban 
szükséges volt a mezőőrök létszámának egy főre történő csökkentése, miután az Önkormányzatnak nem 
sikerült egyéb forrást bevonni a finanszírozásba.

 Ebben az évben is működtetni kívánja a Bajom TV-t.
 Ebben az évben is biztosítani kívánja a pszichológus foglalkoztatását.
 Az Önkormányzat dologi kiadásainak tervezett összegét a Képviselő-testület 12.000 eFt-tal, a 

személyi  juttatások  bértömegét  pedig  10%-kal  csökkentette  oly  módon,  hogy  az  az  Önkormányzat 
összdolgozói létszámának a csökkenését is eredményezze.

 Az Önkormányzat intézményeinél 2011. évben megüresedő álláshelyek betöltését határozatlan 
ideig felfüggesztette, valamint megszüntette a jelenleg meglévő 5,75 üres álláshelyet.

 A  Képviselő-testület  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  2011.  évi  működésének 
támogatására 100.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást állapított meg, figyelembe véve azt, hogy 
segítségükre, támogatásukra Önkormányzatunk is bármikor számíthat.

 Elfogadásra  került  a  Községi  Önkormányzat  és  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  együttműködési 
megállapodása, melyben az együttműködés céljai, pénzügyi feltételeinek szabályai lettek rögzítve. 

 A Képviselő-testület  kifejezte azon szándékát,  hogy testvértelepülési  kapcsolatot  kíván kialakítani a Zala  
megyében található Bázakerettye, a Somogy megyében található Nagybajom és Kisbajom településekkel. 

 A  Képviselő-testület  a  Magyarországon  található  öt  bihari  település  –  Bihardancsháza,  Bihartorda,  
Biharkeresztes, Biharugra és Biharnagybajom – részvételével találkozó megszervezéséről hozott döntést. 

 2011. március 1. napjától a könyvtári feladatok ellátása a Képviselő-testület által meghozott döntés alapján a 
Sárréti  Többcélú Kistérségi  Társulás keretében,  a Méliusz Juhász Péter  Megyei  Könyvtár  és Művelődési 
Központtal kötött szerződés szerint történik. 

 A Képviselő-testület  úgy döntött,  hogy a belső ellenőrzési  feladatokat 2011.  április  1. napjától  a Sárréti  
Többcélú Kistérségi Társulás keretében kívánja ellátni.

 A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  Biharnagybajom,  Kossuth  út  30.  szám  alatti 
ingatlan értékesítéséről döntött.

 Elfogadásra  került  Biharnagybajom  Község  Sportfejlesztési  Koncepciója,  mely  tartalmazza  a  sporttal  
kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket.

 A Képviselő-testület  kinyilvánította azon szándékát,  hogy pályázatot kíván benyújtani  a Biharnagybajomi 
Szűcs Sándor Művelődési Ház és szabadidőpark sportlétesítményeinek fejlesztésére és felújítására. A projekt 
bekerülési  összege:  20.862.209-  Ft,  melyből  pályázati  támogatás:  18.775.987,-  Ft,  saját  forrás: 
2.086.222,- Ft. A pályázat elbírálásáról tájékoztatást még nem kaptunk.



 A  Képviselő-testület  az  intézményeknél  halaszthatatlannak  tartotta  a  következő  felújítási  munkák 
elvégzését:  a  Szűcs  Sándor  Általános  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  (Bacsó  B.  u.  
2-4.) aulatermében lévő lépcső korlátszerkezet; a Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  
Rákóczi  út  28.  szám  alatti  telephelyén  lévő  iskolaépület  kéménypillérei;  a  Polgármesteri  Hivatal 
épületén lévő díszfalazat. A munkálatok befejezésének határideje 2011. május 8-a.

V Á L A S Z T Á S

Tájékoztatjuk a lakosságot,  hogy az Országos Választási Bizottság – Arnóth Sándor országgyűlési  képviselő 
halála miatt -  az időközi országgyűlési képviselő választás első fordulóját 2011. június 5., a második fordulót 
2011.  június  19.  napjára  tűzte  ki.  Igazolást  kizárólag  a  választókerületen  belülre  személyesen,  vagy 
meghatalmazott útján legkésőbb 2011. június 3-án 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 
legkésőbb 2011. május 31-én megérkezzen a választási irodához. Az időközi országgyűlési képviselő választás 
esetén igazolást az első és a második választási fordulóra is lehet igényelni. A választási bizottságok megbízott 
tagjait a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt legkésőbb 2011. május 20-
án  16.00  óráig  jelentheti  be.  
Kampányt folytatni 2011. június 5-én 00.00 órától 19.00 óráig, illetve 2011. június 19-én 00.00 órától 19.00 
óráig tilos. 
Jelöltet  ajánlani  2011.  május  6-án  16.00  óráig lehet  és  legkésőbb  2011.  május  6-án  16.00  óráig lehet 
bejelenteni az illetékes választási bizottságnál. 

A  választópolgár  a  szavazáskor  a  személyazonosságát  és  a  lakcímét  a  következő  érvényes  igazolványok 
bemutatásával igazolhatja:

- lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
- érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS:

 érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy

 érvényes útlevéllel, vagy
 érvényes kártya formátumú (2001. január 1. után kiállított) vezetői engedéllyel.

                                                                                     HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Tájékoztató az aktív korúak ellátásában és a közfoglalkoztatás rendszerében 
bekövetkezett változásokról

2011.01.01-től  a  rendelkezésre  állási  támogatást  (RÁT)  bérpótló  juttatás  (BPJ)  váltotta  fel.  A  jogosultsági 
feltételekben 2011-ben változás nem történt, viszont 2012-től csak annak folyósítható BPJ, aki a felülvizsgálatot 
megelőző  egy  évben  legalább  30  napig  részt  vett  az  alábbiak  valamelyikében:  közfoglalkoztatás,  kereső 
tevékenység az elsődleges munkaerőpiacon, háztartási munka (szerződés alapján, nem saját háztartásban 
végzett), közérdekű önkéntes munka, egyszerűsített foglalkoztatás, legalább 6 hónap időtartamú képzés.
BPJ folyósítása alatt az alábbi tevékenységek végezhetők:  egyszerűsített foglalkoztatás, háztartási  munka, 
önkéntes munka.

2011.01.01-től megszűnt az Önkormányzatok által szervezett közcélú munkavégzés. Jelenleg kizárólag pályázat 
útján,  a  Munkaügyi  Központ  által  kiközvetített  személyek  foglalkoztathatók,  és  a  munkaszerződés  nem 
hosszabbítható. Az álláskereső a felajánlott munkát köteles elfogadni. 
Biharnagybajom  Község  Önkormányzata  2011-ben  minimum  136  főt  köteles  foglalkoztatni  2-4  hónap 
időtartamban,  napi  4  órás  munkavégzés  keretében,  95%-os  munkabér+járulékai  támogatás  mellett.  A 
felhasználható keretösszeg 2011.01.01-2011.11.30 között: 19.943.000.- Ft. 
Hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatás  keretében  minimum  13  főt  köteles  foglalkoztatni  2-12  hónap 
időtartamban  napi  6-8  órás  munkavégzés  keretében  90%-os  munkabér+járulékai  támogatás  mellett.  A 
felhasználható keretösszeg 2011.01.01-2011.11.30 között: 10.826.000.- Ft. 
A keretösszegből lehetőség van a munkabér+járulékai 5%-a mértékéig a munkavégzéshez szükséges eszközök 
beszerzésére is.
Önkormányzatunk  2  fő  közfoglalkoztatás-szervező  foglalkoztatására  pályázott,  melyhez  1.074.420.-  Ft 
támogatást kaptunk, így 2011.04.01-2011.09.30. között segítik munkánkat, napi 6 órás munkaidőben, 100%-os 
támogatás mellett. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja

          Vincze Szilvia
       igazgatási ügyintéző



Visszatekintő

Április  19-én kedden 13 órakor hallhattuk Böjte  Csaba ferences  rendi  szerzetes  bizonyságtételét.  Azt 
élhettük át, amiről mi keresztyének Pünkösd ünnepén szoktunk beszélni, Böjte atya szavain keresztül az Isten  
Szentlelkének  kiáradását.  Böjte  atya  szavai,  hitének  tettekben  megnyilvánuló  ereje  rámutatott  az  Istenre  
hagyatkozó hívő ember azon többletére, amit semmivel nem lehet pótolni. Ez az, amit nem lehet könyvekből 
megtanulni, amit nem tanítanak az egyetemeken, de ami mégis a maga egyszerűségében működik. „Lélek és élet  
beszéde” és cselekedete, ahogyan a Szentírás tanítja. Isten áldását kívánjuk életére és munkájára!

 Április 21-én csütörtökön este hét órától   a gyülekezeti  teremben tartottuk  Nagycsütörtöki ünnepi 
istentiszteletünket.  Nagycsütörtökön  a  mi  Urunk  Gecsemáné  kerti  elfogatására,  az  úrvacsora 
szereztetésére emlékezünk. Az egyházközség férfikara énekkel szolgált ezen az istentiszteleten.

 Április  22-én pénteken este hét órától  Nagypéntek   szent ünnepén az Úr Jézus Krisztus  golgotai 
kereszthalálának emlékére  tartottunk ünnepi  istentiszteletet a  gyülekezeti  teremben,  amelyen  a 
férfikar alkalomhoz illő dicséretet énekelt.

 Április  23-án  szombaton  este  hét  órától  a  gyülekezeti  teremben,  Nagyszombat   áldott  ünnepén 
Jézus  temetésére,  sírban  lételére  emlékezünk, ez  alkalomból  is  kórusunk  énekszolgálata  tette 
színesebbé ünnepi alkalmunkat.

 Április 24-én vasárnap 10 órakor húsvéti úrvacsorás istentisztelet volt,   a mi Megváltónk halálból 
való feltámadását  ünnepeltük.  Húsvét  szent  ünnepén az  igét  Könczei  Katinka Irén a  Debreceni 
Református  Hittudományi  Egyetem  II.  éves  hallgatója  hirdette.  Ezen  az  istentiszteleten  kórusunk 
húsvéti  dicséretekkel  dicsőítette  feltámadt  Urunkat.  Az  istentisztelet  a  gyülekezeti  teremben  került 
megrendezésre.

 Április 25-én húsvét II. napján hétfőn 10 órától tartottuk istentiszteletet, Könczei Katinka Irén   
ismételten igét hirdetett közöttünk. 

 Május  8-án  vasárnap  10  órától  a  templomban  anyák  napi  ünnepi  istentiszteletre   vártuk  az 
édesanyákat és a nagymamákat, de nem csak őket, hanem minden kedves érdeklődőt. Az istentisztelet 
keretén belül a hittanos gyermekek mondták el szavalataikat, valamint énekszóval is köszöntötték az 
édesanyákat, nagymamákat.

MEGHÍVÓ

 Május 22-én vasárnap 10 órakor lesz a hittanos tanévzáró.  
 Május 29-én vasárnap 10 órakor az 50 évvel ezelőtt konfirmáltak találkozója alkalmából tartunk   

ünnepi istentiszteletet a templomban.
 Július 24-én vasárnap délután 3 órakor templomunk felszentelésének 250. évfordulója   alkalmából 

tartunk hálaadó ünnepi istentiszteletet. Igét hirdet:  Dr. Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli Református 
Egyházkerület  püspöke,  a  Magyarországi  Református  Egyház  Zsinatának  lelkészi  elnöke.  Ezen  az 
ünnepségen  adunk  hálát  Istennek  a  toronyóra  megjavításáért  és  a  harangok  újravillamosításért  is. 
Egyszóval  mindenért,  amit  együtt,  közösen  az  Önök  adományainak  köszönhetően  is az  elmúlt 
esztendőkben  megvalósítottunk.  Itt  szeretném  hálás  szívvel  megköszönni  az  adakozók 
áldozatvállalását.  Ahogyan  az ige mondja:  „a jó  kedvű adakozót szereti  és megáldja  az  Isten.”  A 
húsvéti körlevélben hirdettem, hogy az idei esztendőben erre a célra gyűjtünk adományokat.  A 
hálaadó istentisztelethez kapcsolódik az is, hogy július 18-án hétfőn, valamint július 23-án, szombaton a 
Kossuth Rádióban a Biharnagybajomi Egyházközség egyik harangja fog megszólalni a déli harangszó 
keretében.

 Nagyon sok szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindannyiukat istentiszteleti alkalmainkra!  

Domahidi Péter református lelkipásztor



Tisztelt Biharnagybajomi Lakosok!

Tájékoztatjuk  Önöket,  hogy  2011.  év  tavaszán  is  fokozottan  ellenőrzi  a  Rendőrség  a  kerékpárosok 
közlekedését!  
  Kerékpárt fel kell szerelni:

- könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, 
- két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel, melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó 

kerékre hat,
- hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet,
- egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával,
- egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző 

lámpával,
-  hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverővel,
-  legalább az első keréken legalább 1 db borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó 

fényvisszaverővel (küllőprizmával).

Amennyiben kerékpárral lakott területen kívül éjszaka 
vagy korlátozott látási viszonyok között közlekednek 
abban  az  esetben  láthatósági  mellény  (ruházat) 
használata is kötelező. Szeszes ital fogyasztása után ne 
üljenek  kerékpárra,  mivel  ezen  cselekmény 
szabálysértést képez, illetve veszélyes a közlekedésre. 
Felhívjuk továbbá a lakosok figyelmét az úgynevezett 
trükkös  lopásokra,  melyek  célpontjai  általában  idős 
egyedülálló  személyek.  A  jogsértő  cselekményekre 
jellemző, hogy az elkövetői kör valamilyen legendával 
(ürüggyel)  eltereli  a  sértett  figyelmét  majd  bejut  a 
lakhelyére  ahonnan  értékeit  (általában  készpénzt) 
eltulajdonítja. Néhány példa a kifogyhatatlannak tűnő 
elkövetői módszerekből: 
-EON munkatársaknak adják ki magukat (de nem az 
EON formaruháját  viselik)  az elkövetők,  elmondják, 
hogy  a  belső  elektromos  hálózatot,  konnektorokat 
illetve a villanyszámlát ellenőrzik, ezzel félrevezetik a 
gyanútlan sértettet, akitől pénzt kérnek villanyszámla 
elmaradásra, majd távoznak. 
-Az elkövetők rosszullétre hivatkozva bekérezkednek 
a sértetthez, majd vizet kérnek. Mialatt a sértett vizet 
hoz, azalatt a lakóházat átkutatva pénzt tulajdonítanak 
el. 
-A  közútkezelő  vagy  vadgazdaság  képviselőjének 
adják ki magukat az elkövetők, és azzal vezetik félre a 
sértettet,  hogy  a  kerítést  jöttek  felmérni  a  hátsó 
udvarban. A gyanútlan sértettet hátracsalják az udvar 
hátsó részébe,  mialatt  a lakást  átkutatják a készpénz 
eltulajdonítása  végett.  Az  önkormányzat 
alkalmazottjának  adják  ki  magukat,  és  azzal  vezetik 
félre  a  sértettet,  hogy  készpénzt  hoztak  neki.  Egy 
20.000. Ft-os bankjegyet mutatnak, majd visszakérnek 
belőle 10.000. Ft-ot.  Amikor a sértett előveszi pénzét 

és visszaadja a 10.000. Ft-ot, figyelmét elterelik majd 
a 20.000. Ft-ost is illetve a sértett által átadott 10.000. 
Ft-ot is elviszik.  
Ezen  fenti  elkövetői  kör  általában  rendelkezik 
úgynevezett  szabványkulcs  készlettel,  ezért  a 
biztonsági zárral el nem látott ajtó nem jelent akadályt 
nekik. Javasoljuk a kapukra, bejárati ajtókra biztonsági 
zárak felszerelését!
Amennyiben  idegen  és  gyanús  személyeket  vélnek 
lakókörnyezetükben  felbukkanni,  értesítsék  a 
Rendőrséget,  jegyezzék  fel  a  személyek  által 
esetlegesen használt jármű rendszámát, illetve nézzék 
meg jól a személyeket a későbbi személyleíráshoz. 
Tájékoztatjuk  még  arról  is  önöket,  hogy 
megszaporodtak településünkön a színesfém- illetve a 
fémlopások.  Ezzel  kapcsolatban  javasoljuk,  hogy 
amennyiben  lehetőség  van  rá  fém  tárgyaikat  ne 
közvetlenül  kerítésük  mellett  jól  látható  helyen 
tárolják,  hanem  zárt,  utcáról  nem  látható  helyen 
valamint a későbbi azonosítás érdekében készítsenek 
fémtárgyaikról  digitális  fotókat.  A  fémtolvajok 
településünk  szélső  utcáit,  külterületekkel  határos 
részeit  részesítik  előnyben,  ezért  ezen 
településrészeken  fokozottabban  védjék  értékeiket! 
Amennyiben  hulladékfémet  szállító  járműveket 
észlelnek a településen, azt jelezzék irányunkba, hogy 
a szállítmányt  ellenőrizni  tudjuk.  Javasoljuk továbbá 
-anyagi  lehetőségekhez  mérten-  az  ingatlanok 
megfelelő  elektronikus  riasztórendszerrel,  térfigyelő 
rendszerrel  vagy  mozgásérzékelős  világítással  való 
felszerelését.  

                   Györfi Gyula r. szds.       Imre Lajos r. ftőrm. 
                       őrsparancsnok         körzeti megbízott
                  Tel.: 06-30/339 – 7100      Tel.: 06-30/373 - 6362



A bajomi „Szorimanók”

Amikor elsősök voltak a gyerekek, és megismerkedtünk a szorobánnal, –ezzel a japán számoló eszközzel- kitaláltunk 
egy aranyos kis figurát: a „Szorimanót”. Sokat segített ez a kis manó matematika órákon. Olyan ügyesen számolnak a  
gyerekek, hogy joggal vagyok nagyon büszke rájuk.
Év eleje óta készültünk a Debrecenben megrendezendő szorobánversenyre. Segítségemre volt Sarkadi Szandra, akit 7  
éven át készítettem hasonló versenyekre.
A területi versenyen Földesi Gyula Antal, Kasza Blanka és Vass Dominik rendkívül jól teljesített, így mindhárman  
továbbjutottak az országos szorobánversenyre. A gyerekeknek rövid idő alatt rengeteg feladatot kellett megoldaniuk:  
fejben számolást, számolást szorobánnal és logikai feladatokat.
A szorobánt  használó  gyerekeknek  lehetőségük  van  vizsgát  tenni.  10  vizsgaszint  van,  a  legkönnyebb  a  10-es,  a 
legnehezebb az 1-es. Ebben az évben hat tanuló tette le a 10. kyú vizsgát: Földesi Gyula Antal, Kasza Blanka, Mező 
Viktória, Sarkadi Patrik Bálint, Tóth Bernadett és Vass Dominik, akik Japánból megkapták az okleveleiket és a hozzá 
tartozó igazoló matricát, amit a szorobánjukra ragaszthatnak.
Május 7-én került megrendezésre az Országos Szorobánverseny,  ahol 94 másodikos közül Földesi Gyula Antal és 
Kasza Blanka IV. Vass Dominik V. helyezést ért el.
A következő évben még többen szeretnének ilyen versenyre készülni, látva a társaik sikerét.
„Szorimanó” pedig csak mosolyog, mosolyog…elbújva a szorobán mögé…

Fülöp Lászlóné
Petőfi Sándor Szavalóverseny

2011.  március  19-én  harmadik 
alkalommal  került  megrendezésre  a 
szalárdi testvériskolában (Romániában), a 
Petőfi  Sándor  Szavalóverseny.  Ezen  a 
versenyen  iskolánkat  ketten  képviseltük. 
Kísérőink  voltak:  Hegedűs  Zsuzsanna 
igazgató,  Vígh  Tiborné  igazgatóhelyettes 
és  Fejesné  Agócs  Renáta  tanárnő,  aki  a 
felkészülésünkről  gondoskodott.  Közel 
ötven III-VIII. osztályos tanuló szavalta el 
a  megtanult  Petőfi  verseket.  A  díjazás 
osztályonként  történt.  Az V.  osztályosok 
közül Kiss Árpád II. helyezést ért el. 
A  VI.  osztályos  korcsoportban  én 
különdíjban részesültem. 

Jenei Viktória 6.b 

A 20 legszorgalmasabb diák

2011.  március  4-én  iskolánk  20 
legszorgalmasabb diákja részt vett 
a  debreceni  Plaza 
Kamaszfesztivál  elnevezésű 
ünnepségén.  Ezen  a  díjátadón 
biharnagybajomi  és  karcagi 
diákok  voltak,  illetve  kísérőink, 
Dobos  Sándor  (alpolgármester), 
Vígh Tiborné (igazgatóhelyettes), 
és  Vincze  Szilvia.  Ünnepélyesen 
átvettük  az  oklevelet,  ezzel 
azonban  nem  ért  véget  a 
jutalmazás, hiszen május 26-29-ig 
egy  kiránduláson  is  részt 

vehetünk Tiszafüreden. Majd diákzenekarok előadását hallgattuk meg: Next day,  The Grenma. Ezek után az 
üzletek kirakatait tekintettük meg. Jól éreztük magunkat,  és nagyon várjuk a 4 napos táborozást.

Bónácz Annabella 6.a



Budapesti Nemzetközi Motorfesztivál
2011.

A  kiállítás  és  már  fesztiválnak  előlépett  nemzetközi  motoros  összejövetel  Európa 
legrangosabbjai  közé  tartozik.  A  gyors  és  biztonságos  közlekedés,  valamint  a  versenysport  és 
történelem jegyében lettek a kiállítás programjai összeállítva.

Az iskola KRESZ-szakkör tagjaiból és néhány arra érdemes a biztonságos közlekedés és a 
technika  iránt  érdeklődő  gyermekekkel  03.11-én  elmentünk  a  kirándulásra.  Sikerült  egy  kisbuszt 
bérelnünk,  így a vonatozással,  buszozással  járó töredelmeket  elkerültük,  kényelmesen utaztunk.  A 
belépőjegyünk  egy sorsjegy is  volt,  amivel  egy  robogót  nyerhettünk  volna,  de  Fortuna  nem volt 
kegyes a csapatunkhoz, így más örülhetett a robogónak. Megismerkedhettünk a „gépi közlekedés” első 
eszközeivel, a rendszabályaival. Érdekes KRESZ szabály volt az 1900-as években, hogy városban az 
autók előtt szaladnia kellett egy embernek lámpással és egy kolomppal, előre jelezve az automobil  
közeledtét a többi közlekedőnek. Láttunk bambusznád vázas biciklit is és megcsodálhattuk a magyar 
járműgyártás  világverő remekeit  is,  mint  például  a  Pannónia  motorkerékpárokat.  Külön standon a 
felelőtlen járművezetés következményeiről videó vetítés folyt. Sok balesetet láthattunk és azt is, hogy 
hogyan lehet ezeket elkerülni. Láthattuk a MAMI Szakközépiskola mérő kamionját, ahol ízelítőt adtak 
arról,  hogy  mit  tanulnak  az  ott  tanuló  gyerekek.  Külön  öröm  volt,  hogy  a  virtuális  motoros 
szimulátorok mellett  igazi  motorokat  is  kipróbálhattunk.  A Talmácsi  motoros  iskola  pitbike-jaival  
(mini motor) és egy quados forgalmazó által biztosított gépekkel próbapályán mindenki tett néhány 
kört. Tanár bácsi már a motoros akadémia által felállított  rutin pályán mutathatta meg tudását egy 
nagyteljesítményű sportmotor nyergében. 
Találkoztunk híres média személyiségekkel is. Talmácsi Gábor világbajnok motorosunk elmondta, a 
versenypályán kell bebizonyítani gyorsaságunkat nem a közúton. A közút a biztonságos közlekedés  
helye!  Ő  soha  nem  merne  olyan  módon  a  forgalomban  motorozni,  mint  egyik-másik  felelőtlen 
emberke veszélyeztetve maga és a többi ember testi épségét.  
Gyönyörű új motorkerékpárokat, Hondákat, Yamahákat stb. láthattunk, amelyeket még gyönyörűbb 
lányok reklámoztak.  

Este jól elfáradva érkeztünk haza tele élményekkel, úgy érezve, hogy vissza kéne menni, mert  
még  sok  mindent  nem láthattunk.  Bővült  tudásunk,  látókörünk.  Köszönjük  tanár  bácsinak,  hogy 
részesei lehettünk ennek az élménynek.

A kiállításon részt vettek:
Somogyi Ferenc
Kiss Árpád
Szabó Bence
Gál Lajos
Jenei Boldizsár
Tóth Ferenc
Balogh Gábor tanulók, és 
Barna József tanár



Kyokushin Karate Szakosztályának hírei

Rövid tájékoztató a Kyokushin Karate Szakosztály – Bitoku Dojo 2010. évben elvégzett munkájáról. 

Versenyek, események:
1. 2010. március 28-án, Hajdúszoboszlón megrendezésre kerülő Diákolimpia selejtezőn 8 fővel vettünk részt. 
A versenyen született:  1 aranyérem – Szilágyi Bálint, 1 ezüstérem – Kiss Bence, 2 bronzérem – Mile Imi, 
Séllei Laci, 8 főből tovább jutott 4 versenyző az országos Diákolimpia döntőjébe.
2. 2010. április  17-én rendezték,  Szeghalomban az országos Diákolimpia döntőjét,  ahol 4 versenyzőnk 
méretette  meg  magát.  Eredmények:  1.  hely  –  Szilágyi  Bálint,  aki  így  már  másodszor  nyerte  meg  a 
Diákolimpiát és kapott érte tantestületi dicséretet.
3.  Ezt követte  2010. május 1-én megrendezésre kerülő Majálison a szakosztályunk színvonalas  bemutatója, 
amelyet videó felvétel is rögzített és honlapunkon megtalálható. http://sites.google.com/site/bitokudojo/
4. A Kagami Sportegyesület rendezésében  2010. június 11-17. között Tiborszálláson edzőtáborban vettünk 
részt, ahova egyesületünkből 5 fő utazott el. Az utazást Debrecenig saját kocsival és szülői segítséggel oldottuk 
meg,  onnan  pedig  vonattal.  Az  edzőtáborban  minden  vizsgázónknak  sikerült  a  következő  övfokozatot 
teljesítenie,  így Szilágyi  Bálint  zöldöves lett,  Balogh Tiborc kéköves,  Rácz Balázs és Kiss Árpád 9. kyusok  
lettek.
5. 2010. október 30-án került megrendezésre Karcagon a X. jubileumi Nagykun Kupa országos kyokushin karate 
verseny,  ahol  klubunkat  10  versenyző  képviselte.  Gyermek  korosztályban  öten,  serdülők  hárman,  ifjúsági 
korcsoport egy fő és felnőtt korosztályban szintén egy fő. Eredmények: 2 bronzérem – Zsila Krisztián serdülő 55 
kg, Rácz Balázs felnőtt „C” kategóriában.
6. A  2010.  év  utolsó  versenye  az  Utánpótlás  Magyar  Bajnokság volt,  amelyet  2010.  november  20-án 
Gyöngyösön rendeztek. Itt nyolc versenyzővel és két kísérővel vettünk részt. Eredmények:  Bartha Patrik és 
Szilágyi Bálint ezüst érmet szerzett. 
7.  2010.  december  18-án,  Debrecenben  összevont  övvizsgát tartottunk  a  Kagami  SE-vel,  ahol  12 
karatéka  adott  számot 
tudásáról és felkészültségéről 
és  lépet  előre  a  következő 
övfokozatra: Szalai Koppány, 
Török  Gergő,  Dan  Gergő, 
Bartha Norbert, Kiss Csaba – 
10.  kyura,  Földesi  Gyula, 
Bartha Fatime, Fejes Bella – 
9.  kyura,  Kiss  Árpád,  Rácz 
Balázs  –  8.  kyura,  Balogh 
Tiborc  –  7.  kyura  és  Séllei 
Laci  5.  kyura  tettek  sikeres 
vizsgát.
Edzéseinket  hétköznap 
kedden  és  pénteken  17:30 
órától  tartjuk  az  Általános 
Iskola  tornatermében, 
valamint verseny időszakban 
minden szombaton délelőtt 9 
órától.  Így  2010.  évben 
összesen 85 edzés  volt. 

Szöllősi Levente 
szakosztályvezető 

                                                                            1. Dan



                                 Súlyemelő szakosztály hírei

Eredményeinkről szeretnék röviden beszámolni. Ebben az évben 
három versenyen vettünk részt:

1. 2011. február 5. Dóró Antal Emlékverseny, 
Hajdúszoboszló rendezésével

2. 2011. február 12. Csapatbajnokság Téglás rendezésével
3. 2011. március 12. Diákolimpiai selejtező 

Biharnagybajomban. A remek hangulatú jól szervezett 
versenyen Debrecen, Téglás és Biharnagybajom legjobbjai 
mérték össze tudásukat.
A  megye  fiatal  súlyemelői  a  versenyen  elért  eredmények  alapján  nevezhetnek  a 
diákolimpiára, mely Budapesten kerül megrendezésre.

Eredmények: Tóth Vivien (40 kg, Biharnagybajom, koroszály legjobbja), Kiss Zsolt (40 kg Téglás, 
korosztály legjobbja) Tóth Stella (48 kg, Biharnagybajom, korosztály legjobbja), 

Brázda Rudolf (56 kg, Téglás), Jenei Boldizsár (62 kg, Biharnagybajom), Konyári Miklós (69kg 
Biharnagybajom), Riczu Mihály(77 kg Téglás), Mezei Dániel (85 kg Biharnagybajom),
Szilágyi Jenő (+85 kg Biharnagybajom, korosztály legjobbja)
Ifjúsági: Tóth József (62 kg, Téglás, korosztály legjobbja), Czövek István (69 kg Biharnagybajom)
Keserű András (77 kg Biharnagybajom)
Junior: Antal Sándor (62 kg Téglás, korosztály legjobbja), Nagy Bence ( 69 kg Debrecen), 
Juhász Péter (77 kg Biharnagybajom), Törő András (85 kg Téglás), Jakab Gergely ( 105 kg Debrecen)
Felnőtt: Veres Barnabás (77 kg Téglás, korosztály legjobbja)
Edzők:  Szabó Elemér (Debrecen), Nagy László (Téglás), Földi József (Biharnagybajom)

          
Tisztelettel:

  Földi József
szakosztályvezető, edző

Labdarugó Szakosztály hírei

A Szertár Sportbolt megye II. Déli csoportjába nevezett felnőtt és ifjúsági 
csapatunk  a 2010/2011-es évadban. 
A felnőtt csapat az őszi fordulóban  5. helyen végzett,  s jelenleg a 19. 
lejátszott  mérkőzést  követően  a  14  csapatból  a  4.  helyen  áll. A  19. 
fordulót hazai pályán és lelkes szurkolótábor mellett 2011. április 30-án 
játszották.
Biharnagybajom -  Szentpéterszeg:  5  :  0,  míg  az  ifi  csapat  9:2  –re 
nyert, gratulálunk!
Mindkét csapat játékosai és edzői igyekeznek megfelelni az elvárásoknak.
Reméljük,  hogy a  hátralevő  mérkőzéseken  is  eredményesek  lesznek,  a 
szurkolók és támogatók megelégedésére. Szívesen vesszük a labdarúgást 

szerető emberek anyagi és erkölcsi támogatását.
Bízunk benne, hogy a támogatási kedv ugyan úgy, mint az elmúlt évben megmarad, amit ezúton is 
köszönünk játékosaink nevében.

2011. május 20-ig még kérjük, hogy adója  1%-ával támogassa csapatunkat.

                 a Labdarúgó Szakosztály Vezetősége



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: 18541193-1-09
Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Köre Egyesület: 18547759-1-09
Biharnagybajomért Egyesület: 18992977-1-09
Polgári Összefogással Biharnagybajomért: 18565229-1-09
Biharnagybajomi Polgárőrség: 18996218-1-09
Biharnagybajomi Sportegyesület: 18995097-1-09

További civil szervezetek:

Elhagyott Állatokért Első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület: 18567362-1-09
Gróf Tisza István Kórház Műszerezettségének Javításáért Alapítvány: 19127639-1-09

Előre is köszönjük segítségüket!

A VAGYONBIZTONSÁG NÖVELÉSÉHEZ EGY HASZNOS AZ ELEKTRONIKUS AJTÓÉK! 

Alacsony  áron  beszerezhető  technikai  eszköz  az  elektromos  ajtóék  néven  kapható  készülék.  A 
szerkezetet  az ajtószárny és a padló burkolata közé kell illeszteni, mely az erőszakos nyitás és feszítés 
hatására  hangjelzést  ad,  mikor  az  ajtó  rászorul  az  ék  alakú burkolat  felső  részére,  lenyomva  az 
érzékelő  kapcsolót.  Az  ajtó  mozgása  automatikusan  beindítja  a  hangjelzést,  mely  riaszthatja  a 
közelben tartozókat, illetve elriaszthatja a behatolót. Karbantartást nem igényel, használata egyszerű.  
Típus: MA 904. Ára kb. 1.000.-Ft. 
http://global-export-import.hu/ internetes címen beszerezhető.

ELEKTRONIKUS AJTÓÉK
2 X 1,5V AA ELEMMEL
(NEM TARTALMAZZA)
AZ AJTÓ NYITÁSAKOR, FESZÍTÉSEKOR
A RIASZTÓ HANGJELZÉS MEGSZÓLAL



Felhívás
Téged is zavar,  hogy országszerte utcákat,  parkokat,  erdőket 
önt el a szemét? Itt az alkalom, hogy közösen tegyünk ellene! 
2011.  május  21-én bebizonyítjuk,  hogy  a  szemétszedés  is 
lehet valódi közösségi élmény!
Kérem amennyiben szeretnél részt venni ebben az országosan 
szervezett  programban jelentkezz         személyesen,  vagy 
telefonon a 06 30 548 1986-as számon.

    Somogyi Gyula 
műszaki ügyintéző

Biharnagybajom Főterének Felújítása Közpark Kialakításával

A Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Köre Egyesület a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a 
vidéki települések megújítására- és fejlesztésre nyújtandó alapból támogatást nyert  „Biharnagybajom Főterének 
Felújítása  Közpark  Kialakításával”  címmel.  A  támogatás  összege  bruttó  41  070  775  Ft.-,  mely  100%-os 
támogatást jelent, saját forrást nem igényel.
A fejlesztéssel érintett terület a Rákóczi út és a 
Bacsó  Béla  utca  találkozásánál  elhelyezkedő 
zöldfelület,  az  általános  iskola  előtti  parkolók, 
valamint  a  világháborús  emlékművet  övező 
parkrész. A kialakított park egyszerre biztosítja a 
meglévő  emlékmű  körüli  ünnepség  színterét, 
valamint  az  iskolaépület  előtti  tér  funkciót.  A 
dísztér  kialakításával  nem  csak  a  községi 
rendezvények  kiemelt  helyszínét  kell 
megformálni,  hanem  az  általános  iskola  előtti 
gyalogos  zóna,  fogadótér,  illetve  közösségi 
találkozóhelyet  is.  A  fejlesztés  keretében  a 
területen  a térburkolatok,  a  meglévő  növényzet 
felújítása  és  korszerűsítése  szükséges  a 
kapcsolódó  közmű  korszerűsítéssel  ,  különös 
tekintettel a meglévő nyílt árkok megtartására. A 
templom  és  az  általános  iskola  előtti 
térszakaszon parkolók lesznek kialakítva, melyek 
biztosítják az autósok számára a parkolási helyet.
A kivitelezési munkálatok 2011. május 11-én kezdődnek, melyek alkalmával a Bacsó Béla utca burkolatának 
érintése miatt forgalom elterelésre kell számítani. 

TAVASZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ

2011.  május  27-én  és  28-án,  pénteki  és  szombati  napokon 800-1300-ig  az  ingatlanok  elé  szállítható,  rakható 
állapotban kihelyezett (kötözött, zsákolt) lomokat díjmentesen elszállítjuk. A kihelyezett veszélyes hulladékokat  
– gumiabroncs,  akkumulátorok, olajos-, festékes dobozok, hűtőgépek, stb.- nem áll módunkban elszállítani a 
lomtalanítási akció keretein belül.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben rendelkezik lomtalanításra szánt anyagokkal azt a fent említett 
időpontok valamelyikén helyezze ki ingatlana elé, mivel ebben az évben nem lesz lehetőség ismételten hasonló 
akció szervezésére.

Szitó Sándor
polgármester



Biharnagybajomért Egyesület hírei
2010.  november  végén  második  alkalommal 
rendeztük  meg  a  „Sárrét  sütije”  sütemény  sütő 
versenyt,  ahol  két  kategóriában  neves  zsűri 
jelenlétében  díjaztuk  a  finomabbnál  finomabb 
házi  készítésű  süteményeket.  Az  egész  napos 
rendezvény  során  zenei  és  táncos  előadással, 
valamint  az  advent  keretében  kézműves 
foglalkozással  kedveskedtünk  a  látogatóknak.  A 
verseny  eredményhirdetése  után  a  Református 
Templomban a Körösparti Vasutas Fúvószenekar 
koncertjét  hallgathatta  meg  az  érdeklődő 
nézőközönség. 
December  első hétvégéjén  negyedik  alkalommal 
került  megrendezésre  a  Biharnagybajomért 
Egyesület mikulás napi ünnepsége. 
A Magyar Kultúra napja alkalmából a nagyrábéi 
Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár és a 
Barangoló  Ifjúsági  és  Kulturális  Egyesület  5. 

Kistérségi Ifjúsági Művészeti Találkozóján lépett fel mazsorett csoportunk. 
Március utolsó szombatján harmadik alkalommal rendeztük meg a Tavaszváró Jótékonysági Gálát, melyen a megye 
több településének (Nagyrábé, Bakonszeg, Berettyóújfalu, Váncsod, Hajdúszovát,  Biharnagybajom) amatőr előadói  
mutathatták be tudásuk legjavát. 
A  Húsvéti  Készülődés  rendezvénysorozat  kertében  péntek  délután  kézműves  foglalkozást  tartottunk,  melyen 
ablakdíszeket és különböző technikával húsvéti tárgyakat készíthettek az érdeklődők.
 A  Nagyrábén  április  23-án  megrendezésre  kerülő  Sárrét  Íze  Fesztiválon  fellépett  a  Zafír  mazsorett  csoport,  az 
Egyesület pedig benevezett a főzőversenyre.  Sikeresen szerepeltünk a bajomi és szerepi majálison. 2011. június 10-én 
14 órától a Szűcs Sándor Művelődési Házban rendezi a gyermeknapot egyesületünk. Június 12-én vasárnap 15 órától  
az általános iskola tornatermében a mazsorett csoportok záróvizsgájára kerül sor, mely alkalmakkor szeretettel várjuk 
a kedves érdeklődőket.

Biharnagybajomért Egyesület

Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesületről

Egyesületünk  az  eddig  megszokott  módon  segítette  településünket:  belvíz 
szivattyúzás  gépi,  illetve  kézi  erővel,  hótolás  a  község  útjain  háromszor, 
műszaki mentés Biharnagybajom és Sárrétudvari közt 4 alkalommal zajlott. 
Január 28-i vezetőségi ülésünkön tisztújítás volt. Kovács László elnök úr és 
Földesi Imre vezetőségi tag lemondott. Az új elnök választására a februári  
állomány gyűlésen került sor. Elnöknek Dobos Sándort, új vezetőségi tagnak 
Darabos Ferencet választottuk meg.
Nagysikerű  hagyományőrző  tűzoltóbált  rendeztünk,  melyen  részt  vettek  a 
füzesgyarmati, a sápi, illetve a romániai szentjobbi önkéntes kollégák, mint 
meghívott vendégek. Itt került sor a két leköszönő vezető búcsúztatójára is.  
Szeretnénk  még  egyszer  mind  a  kettőjüknek  megköszönni  áldozatkész 
önkéntes  munkájukat  és  jó  egészséget  kívánunk  a  tagság  nevében. 
Katasztrófavédelemi ellenőrzést kaptunk, melyben különböző hiányosságokat 
tártak fel úgy az autókban, mint a felszereléseinkben. Ezeket idő közben a 
lehetőségeinkhez  mérten  sikerült  pótolni.  Rendszeresen  szervezünk  tűzoltó  bemutatókat,  hogy  a  gyermekekkel  
megszerettessük a tűzoltó munkát. Nem titkolt célunk egyesületünk utánpótlásának biztosítása. 
Rendelkezésre állunk éjjel-nappal! 

Dobos Sándor      Tóth Imre
  ÖTE elnök  ÖTE parancsnok
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