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2014. június 14-én délelőtt 9 órakor tartotta 

ballagási és tanévzáró ünnepségét községünk 

iskolája. 

Immár harmadik éve a főtéren rendezzük 

meg ezt a színvonalas ünnepélyt, melyet ballagó 

diákjaink már nagyon várnak. Idén kicsit 

személyessé "varázsoltuk" a nyolcadikosok 

búcsúját, ugyanis megbeszéltük a gyerekekkel, 

hogy a nyolcadikban tanító tanároktól, és a volt 

alsó tagozatos osztályfőnököktől név szerint 

búcsúznak el, kiemelve egy-egy tulajdonságot, 

mondatot, amely legjobban megmaradt az 

emlékeikben. Leginkább a léggömberegetés és a 

virágszirom-szórás tetszett a résztvevőknek, s 

ezek teszik látványossá, és felejthetetlenné ezt a 

csodálatos napot. A léggömbök egy-egy tanulót 

szimbolizálnak, s a tanulók adják át 

osztályfőnökeiknek, akik ezután jelképesen is 

útjukra bocsátják gyermekeiket. Érdekes volt 

látni, ahogy a két osztály léggömbjei együtt 

maradtak messze, fenn a magasban is. 

Ez az ünnepség nemcsak ballagás, hanem 

tanévzáró is egyben, ilyenkor jutalmazás is 

történik. Minden arra érdemes tanuló 

könyvjutalmat, oklevelet vehet át az iskola 

igazgatójától. Néhány éve a kitűnő és tehetséges 

tanulók Gyöngyvirág- és Gyémántkristály-díjat is 

kapnak. A 2011/12-es tanév óta pedig A tanév 

legkiválóbb dolgozója címet és kitüntetést ítélik 

oda a dolgozók egymásnak. Ebben a tanévben az 

alsó tagozaton tanítók közül Láposi Zoltánné, a 

felső tagozaton tanítók közül Mile Elekné, a 

technikai dolgozók közül Láposi Istvánné vehette 

át a saját fényképével ellátott fadobozban a 

plakettet. A tanulókat szintén megjutalmazzuk 

ezzel a plakettel, ennek feltétele, hogy 8 éven 

keresztül kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végezzen a gyermek, és lehetőség szerint 

végzős diák legyen. Az idei végzősök közül: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóth Fanni és Séllei László 

8.b osztályos tanulók érdemelték ki ezt az 

elismerést. 

Gratulálunk a dolgozóknak és a tanulóknak 

egyaránt. 

 
 

 

 

Egy nagyon fontos bejelentés is elhangzott az ünnepségen: ebben az évben iskolánk három hajdani tanára, 

Ábrahám János, Kovács László és Nemes István tanár úr veheti át Gyémántoklevelét, amelyet 60 éve 

szerzett oklevelük és értékes szakmai tevékenységük elismeréseként kapnak. 

Köszönjük pedagógusi és egyéb közszolgálati tevékenységüket! 
Fejesné Agócs Renáta 

 

Bajomi Hírlevél 
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Egy régi-új épület gondjaival és örömeivel gazdagodtunk. Az elmúlt években szinte valamennyi 

középületünknek volt nagyszabású átadó ünnepsége egy-egy sikeres 

pályázat után. Állófogadás, műsor és meghívó logókkal és táblákkal. 

Az Agora az valami más. A régi emeletes iskola, a volt úri kaszinó 

kelt életre. Az Önkormányzat segítségével a civilszervezeteink kérésére a legegyszerűbb módon lett 

kialakítva, meglévő bútorokkal berendezve. Egy kicsit elfelejtettük már, hogy milyen az, amikor mindenki 

valamit hozzáad a sajátjából is. Jönnek a cimborák, 

mindenki segít, fúr, farag, meszel. A régi függönyöket 

újra szabtuk. A régi kincseket a raktár mélyéről a 

dobozokból előszedtük, és leporoltuk. Kiknek is ad 

otthont az épület? Az emeleten az Iskolatáska 

Alapítvány Tanodája működik, a földszinten a Tanoda 

irodája, az Áldozatsegítő iroda, a Népdalkör 

próbaterme, a Nyugdíjasok klubterme és egy teakonyha 

kapott helyet.  

 

 

 

 

Milyen volt az átadóünnepség?  

Egyszerű. Kinn az épület melletti Főtéren felléptek a 

tanodás gyerekek, a nyugdíjasklub tánccsoportja, a 

népdalkörösök új ruhában nótáztak. Végül volt még 

kenyérlángos teával és jóízű beszélgetés. Ezt az 

alkalmat nem kellett megköszönni az Uniónak, ez 

csupán arról szólt, hogy fontosak vagyunk egymásnak, 

fontosak közösségeink az önkormányzatnak és 

viszont. 

Ezért a név is Agora.  

 

 

Mit jelent ez? Az agora az ókori Görögországban piactér és 

szentélykörzet volt, a görög városok központi tere. Megszentelt 

terület, így a bűnösök nem léphettek be oda. A legkorábbi 

kiépített agorát Kréta szigetén, Dréroszban találták. Az agora egy 

elkerített részére kihelyezett urnákba tették a cserépdarabokat a 

cserépszavazáskor is. Athénban az agora i. e. 600-tól a város 

politikai életének központja. Itt ítélték el, és az itteni börtönben 

végezték ki Szókratészt. A színházaknak, iskoláknak és az 

oszlopcsarnokok üzleteinek köszönhetően az Agora volt a város 

társadalmi és kereskedelmi központja is, s az Athénban használatos ezüst érméket az itt lévő pénzverdében 

verték. Az agora római megfelelője a fórum. Eddig a történelem óra. Az agora közösségi tér. Az épület 

falára hamarosan felkerül BAJOMI AGORA. Most még azt olvashatjuk Boldog Ünnepeket! Nos, igen, 

sokkal inkább, mint szürke hétköznapokat. Most sorban eszembe jutnak a legutóbbi pályázatok címei, 

melyek szintén közvetlenül kapcsolódnak településünk közösségi életéhez:  

Itt vagyunk itthon, Közös-Tér, A siker kulcsa bennünk van… 

Nemes–Lajsz Julianna  

A Szűcs Sándor ÁMK hírei 
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Vidám nyári napra ébredtek az óvoda kis és középső 

csoportos gyermekei 2014. június 5-én, hiszen az 

autóbuszos kirándulást mindannyian izgatottan várták. 

A gyülekező után 8:30-kor indult a busz Debrecenbe, az 

Állatkertbe. A jó hangulatot megalapozva kedvenc ovis 

dalaikat énekelték a gyerekek. A fiúk figyelmét az 

útközben látott munkagépek, mezőgazdasági gépek 

felcsigázták. Sokukat viszont ámulatba ejtette a nagyváros 

(Debrecen) látványa, hiszen nagyon sokan még a falu 

határán kívül sem voltak. 

A megérkezés után megtízóraiztak a gyerekek, majd 

kezdődött az állatkert lakóinak felfedezése. 

Izgatottan, kíváncsian fürkészte tekintetük, egy-egy ketrec, terrárium vajon milyen állatot rejteget, és nagyon 

boldogok voltak, ha meg tudták nevezni az éppen észrevett vadállatot. Mindannyiukat lenyűgözte a fehér 

páva hatalmasra tárt farktolla, a papagájok tarka színezete, a kígyók misztikussága és a zsiráfok hatalmas 

mérete. 

Az állatkert „meghódítása” után kíváncsiságukat egy hatalmas, fényes új épület keltette fel. Ahogy 

közelítettünk felé, néhány kisgyermek már gondolta, mondogatta, hogy ez, egy 

a focival kapcsolatos épület. Bizony, ez a Stadion volt. Ámultak és bámultak a 

méretei láttán, megcsodálták a hatalmas lelátót, a füves pályát, a méretes 

feljárót. 

Felfokozott hangulatunk a Viktória Étteremben sem lankadt, ahová ebédelni 

mentünk. Az étterem elegáns berendezései, békés, nyugodt légköre, a pincérek 

udvariassága, a finom ebéd lenyűgözte a kis kirándulóinkat. 

Élményben gazdagon értek haza a gyerekek a kirándulásról. Az autóbuszról 

leszállva boldogan meséltek a látottakról szüleiknek. 

Úgy gondolom, maradandó élményekkel gazdagítottuk óvodásainkat. 

Ez a kirándulás az óvoda „ A siker kulcsa bennünk van ” című TÁMOP-

3.3.8.B-12-2012-0088 számú pályázat keretein belül valósult meg. 

Mindenkinek szép nyarat, és hasznos, tartalmas időtöltést kívánnak az óvoda 

dolgozói. 

Györfiné Bagdi Ágnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatásul közöljük a kedves szülőkkel, hogy 2014. június 23-tól csak a Mátyás király úti óvoda 

fogadja a gyerekeket. 2014. augusztus 11-től takarítási szünet miatt, mindkét óvoda zárva tart. A 

2014/2015-ös nevelési év első napja 2014. szeptember 1. 



 
 

 

 

 

A hagyományoknak megfelelően ebben a tanévben is 

megrendezte a diákönkormányzat az iskolai Ki mit tud? 

vetélkedőt. Külön időpontban volt az alsó tagozat számára és a 

felső tagozat számára. A tanulók több kategóriában is 

megmutatták tehetségüket. Láthattunk jelenetet, táncos 

produkciót, tornabemutatót, hallhattunk éneket, verset, mesét, 

zongorajátékot. Bemutatkozott az iskola énekkara is. A sok 

színvonalas előadás közül az arra érdemeseket a zsűri tovább 

juttatta egy Gálaműsorra, amely egyben a dráma tagozat tanszaki 

záróvizsgája is volt. Fantasztikus előadással nyűgöztek le 

bennünket a „nagydrámások”, akik profi színjátszóként 

szerepeltek.  Természetesen szülők, rokonok illetve bárki megnézhette iskolánk kiemelkedő tehetségeinek 

műsorát. Lelkes tanulók kápráztattak el bennünket tudásukkal, előadásukkal és élvezték a szereplést, a 

megmérettetést! 
 

 
 

Még nem ért véget a tanév, de izgatottan várjuk a következő szeptembert, hiszen 

új iskolásaink lesznek a leendő első osztályosok személyeiben. Kicsit döcögve 

indult meg a létszám, így az új tanévet 33 elsős kezdi, ez a létszám elég ahhoz, 

hogy két osztály indulhasson az évfolyamon. Kíváncsian várják őket a tanító 

nénik és tanító bácsik. Vajon tetszik-e majd nekik az iskola? Vajon mennyi idő 

alatt sikerül beilleszkedniük? Vajon kit lehet példaként állítani a többiek elé már 

az első iskolaértékelésen a tanévben?  

A leendő osztályfőnökök Dankóné Lengyel Anikó és Szilágyi Katalin lesznek. 

 

 

Ebben a tanévben újra elkezdődött az 5. 

évfolyam számára az úszásoktatás. 

Tanulóink 2 héten keresztül ingyenes 

úszásoktatáson vettek részt minden nap Püspökladányban, ahová 

külön busz szállította őket. Voltak olyan tanulók, akik az oktatás 

elején még nem tudtak úszni, de a második hét végén félelem nélkül, 

büszkén úsztak a 2 méteres vízben. 

 

A Szűcs Sándor Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola hírei 
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Május utolsó péntekét szenteltük a 

gyerekeknek, amikor tanítás nélküli 

munkanapot tartottunk az iskolában. Kötetlen 

programokat szerveztek az osztályfőnökök az 

osztályukkal, így nagyon változatos volt a kínálat. A kedvező időjárás hatására 

többen szerveztek kerékpáros kirándulást, melynek úticélja Nagyrábé, 

Bihardancsháza volt. Mások tűzoltóautóval láttak „világot”. Ezen kívül volt: 

osztálybuli, bográcsozás, palacsintasütés, játék és sport. 
 

 

 

 

Június 4-én megemlékezésen vettek 

részt az iskola dolgozói és tanulói a 

templomban. Az ünnepi istentisztelet keretében 

lezajlott megemlékezésen ünnepi beszédet 

mondott Szitó Sándor polgármester úr, a 

műsorban közreműködött a református férfikar, 

Sárándi Szilvia és ünnepi műsort adtak a 6. 

évfolyam tanulói.  

Felkészülésüket osztályfőnökeik: Szilágyi 

Csabáné és Zagyva Lászlóné segítették. 

 

 

Hátrányos helyzetű település iskolája vagyunk, de a hátrányunkból 

előnyt is tudunk néha kovácsolni az Integrációs Támogatási Rendszer 

(IPR) pályázatainak köszönhetően. Évek óta sikerül pályázati 

pénzekből különböző kirándulásokra elvinni a gyerekeket. A tavalyi 

évben a Művelődési ház jóvoltából Balatongyörökön nyaralhattak a diákok. Szeptember óta folyamatosan 

kérdezik, hogy idén lesz-e balatoni táborozás. Örömmel jelentette be Czomba György igazgató úr a III. 

iskolaértékelésen, hogy idén is el tudunk vinni 2x50 tanulót az integrációs pályázatnak, 2x40 tanulót a 

tanodai pályázatnak köszönhetően. 3 tábor Balatongyörökön 1 tábor pedig Pusztafalun lesz. A kiírásoknak 

megfelelően a tanulók kb. 60%-a a tanodai vagy IPR programra való jogosultságáért, és kb. 40%-a 

kiemelkedő munkájáért vehet részt a táborokban, melyeknek költsége 42000Ft/fő, és a teljes ellátást,  a 

szállást valamint az utazást is magába foglalja. 

Fejesné Agócs Renáta 
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A Hírlevél adta nyilvánosságot kihasználva szeretnénk azt a tájékoztató sorozatot folytatni, amely a településen 

elérhető szolgáltatásokról szól, és segítheti Önöket abban, hogy megtudják Önök, vagy hozzátartozóik milyen ellátásra 

jogosultak és az ellátások milyen feltételek mellett vehetők igénybe. 

 

Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az 

igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – 

szükségleteinek megfelelően – lakásán, 

lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás 

célja az integrált működési rendhez igazodva az idős 

ember állapotának megfelelő ellátás biztosítása saját 

otthonában, a szolgáltató központon belüli részegységek 

közreműködésével.  Formája: heti  hét napon maximum 

4 óra/nap/fő.  A házi segítségnyújtás saját otthonában a 

szükséges segítséget nyújtja azoknak a fogyatékkal élő 

szociális vagy egészségi állapotuk, valamint koruk miatt 

rászoruló személyeknek, akik az életvitelükhöz, 

személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas 

kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik 

kielégítéséhez, érdekeik védelméhez igénylik. A házi 

segítségnyújtás biztosítja az alapvető gondozási és  

ápolási feladatok elvégzését, közreműködik és segítséget 

nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és 

közvetlen környezete higiénés körülményeinek  a 

megtartásában. A vészhelyzetek kialakulásának 

megelőzésében, illetve azok elhárításában. A házi 

segítségnyújtás munkanapokon, illetve indokolt esetben 

hétvégén és ünnepnapokon is igénybe vehető.  Indokolt 

igénybevételnek számít a teljes önellátási képesség 

hiánya. 

Munkavégzésünk során nagy hangsúlyt helyezünk a 

szolgáltatói szemlélet kialakítására, az egyénre szabott 

bánásmódra. A középpontban az ellátást igénybe vevő 

személy áll, a szakmai munka célja az önállóság 

erősítése, valamint a szükségletekhez igazodó 

segítségnyújtás megvalósítása. 

Idősek nappali ellátása 

 A saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, 

egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására 

részben képes személyek részére napközbeni ellátást 

biztosítson. Az ellátást igénybe vevők részére szociális, 

egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi 

életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása. A helyi 

igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése, 

valamint hely biztosítása a közösségi szervezésű 

programoknak, csoportoknak, hogy a szolgáltatás nyitott 

formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt 

elérhető módon működjön. 

Szenvedélybetegek nappali ellátása 

A saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő 

szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a 

napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 

valamint az alapvető higiéniai szükségletei kielégítésére, 

továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide 

nem értve az idős személyeket – napközbeni 

étkeztetését. Célja a szenvedélybetegek, valamint 

közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, 

fogadása. A szerhasználatnak, valamint járulékos 

ártalmainak csökkentése /ártalom csökkentés/, a változás 

elindítása és segítése. Az életmód, életvitel váltásának 

ösztönzése az utógondozás, illetve a visszaesés 

megelőzése, valamint az ismeretek átadása, az 

önértékelés erősítése, az életvitel, magatartás, a 

kapcsolatok, kapcsolatrendszerek megváltoztatása, az 

erőforrások feltárása. A fentiek mellett gyógyászati 

segédeszközök /rolátorok, kádülőkék, WC-

magasítók, járókeretek és támbotok/ ingyenes 

kölcsönzésére is lehetőség van az Intézményben. 

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen eltöltenének pár órát szabadidejükből jó hangulatban, kellemes 

társaságban és programjainkon szívesen részt vennének. 

Elérhetőségeink: 06-54/472-017 telefonszámon, illetve a www.kaba.hu honlapon. 

Somogyi Albertné 

 

 

A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 

tájékoztatója  
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Kedves Kisgyermekes Szülők! 

 

A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Biharnagybajomi Bölcsődéje közel 50 éve működik a 

bölcsődei ellátás céljára átalakított csendes, esztétikus, családias környezetben. Több évtizeden keresztül 

látta el, és látja el ma is - Biharnagybajom lakói részéről jelentkező igényeknek megfelelően – a 3 év alatti 

(5 hó – 36 hó) gyermekek napközbeni ellátását azon időszak alatt, amíg a szülők munkahelyi vagy otthoni 

feladatukat végzik. Az intézmény férőhelyszáma 26 fő. Két csoportban működünk csoportmegbontásban, 

két gondozási egységben. Szakképzett kisgyermeknevelők biztosítják a szeretetteljes légkört, segítik a 

gyermekek egészséges, testi, szellemi és lelki fejlődését. A bölcsődei időszak alatt ugyanabban a 

csoportszobában maradnak, ugyanaz a kisgyermeknevelő neveli a gyermeket, ezáltal a lelki és személyi 

állandóság a gyermek biztonságérzetét erősíti. Életkornak és fejlettségi szintjüknek megfelelő színes 

játékkészlettel biztosítjuk a nyugodt, szabad játéktevékenységet. A kisgyermeknevelők széleskörű 

kelléktárának segítségével mód van a kreatív tevékenységek jelenlétére. Nagyon szeretjük a természetes 

anyagok használatát, az időjárás függvényében sokat vagyunk az udvaron. Hétköznapjainkba színt visznek 

az ünnepek, melyek egy része nyitott. Ezeken a rendezvényeken lehetőség van arra, hogy a család minden 

tagja együtt játsszon, együtt örüljön. Nagy hangsúlyt fektetünk a családdal való együttműködésre, melynek 

alapja a kölcsönös bizalom, és segítségnyújtás. 

 

A bölcsődei beiratkozás folyamatos egész évben, szeretettel várjuk a kedves 

érdeklődőket. 

Zsófiné Dede Marianna bölcsődei egységvezető és 

a Biharnagybajomi Bölcsőde kisgyermeknevelői 

 

 

A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésével 2014.06.24-

én településünkön került megrendezésre a II. „TÁMASZTÁR” négy 

település /Kaba, Sáp, Báránd, Biharnagybajom/ közreműködésével, közel 

200 résztvevővel. 

Fellépőink színes műsorral szórakoztatták a vendégeket. A műsor keretén belül elhangzott vers, próza, ének 

és jelenet. 

A 25 előadást az 5 tagú zsűri bírálta el. A szűri elnöke a Támasz intézmény-vezetője Dr. Kaszásné Sarkadi 

Anna volt. A zsűri tagjai: Szitó Sándor Biharnagybajom polgármestere, Karacs Imre Sáp polgármestere, 

Ulveczki Lajosné Báránd alpolgármestere és Nemes István nyugdíjas tanár. 

A biharnagybajomi szereplők közül jelenet kategóriában a „Három selyp lány” III. helyezést ért el. 

Szereplők: Csongrádi Lászlóné, Lengyel Ilona, Somogyi Zoltán, Pappné 

Angalét Szilvia, Rácz Nóra, Csák Zsuzsanna, Szűcs Gábor Mihályné, 

Bagdi Albertné. 

Ének kategóriában I. helyezést ért el Sárándi Szilvia. 

III. helyezést kapott Szűcs Gábor Mihályné és Láposi Mihály. 

Mese kategóriában III. helyezett lett Guruczi Antalné 

Emléklapot kapott Bagdi Lajos, aki verset mondott. 

A rendezvényt színesítette a 

tombolasorsolás, ahol két torta került 

fődíjként kisorsolásra, amit Nagy 

Gyuláné és Guruczi Antalné ajánlott fel. 

Somogyi Albertné  
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ÚJ HELYEN, TÖRETLEN AMBÍCIÓVAL... 
A 22 éves Nyugdíjasklub történetében jelentős esemény volt 2014. május 21. A már 

felnőtt korú civil szervezet állandó klubszobát kapott a Bajomi Agorában. 

Régen vártunk már erre. Az ünnepélyes megnyitó után - melyen két tánccal is kedveskedett a klub "Ezüsthíd" 

tánccsoportja a jelenlévőknek -, belaktuk az új klubszobát, teakonyhát. Természetesen együtt elénekeltük a 

nyugdíjasok dalát, majd jóízűen fogyasztottuk el a finom kenyérlepényt, a Szűcs Sándor ÁMK fenntartó 

vendéglátásában. Jól érzi magát a klub tagsága e szép kulturált helyen. Köszönjük! 

Dióhéjban szeretnék beszámolni az eltelt félévünkről is: farsangoltunk Püspökladányban, a klubban fánksütéssel 

együtt köszöntöttük a nőket, részt vettünk a húsvéti előkészületekben. 

A majálison szalonnát sütöttünk, ebédünk pedig tárcsán sült sertéstarja volt. Nagy élmény volt a klubtagok számára, 

hogy június 1-jén részt vettünk a 17. Cserkeszőlői Országos és Nemzetközi Nyugdíjas Találkozón, ahol felléptek a 

táncosaink, és Nagy István egy Ady-verset szavalt el. Ez az út részben a Hajdú- Bihar megyei önkormányzati 

pályázaton elnyert pénzbeli támogatással, illetve személyes pénzbeli hozzájárulásból valósult meg. 

Június 7-én a füzesgyarmati „Hóvirág” nyugdíjasklub Pünkösdi báljára ment el tánccsoportunk, 19-én egy finom 

sertésgulyást főztünk közösen, és felavattuk az új konyhát is. 21-én Hajdúszoboszlón a Megyei Szövetség Senior 

táncfesztiválján képviselték táncosaink a klubot. 25-én 15 órától a megyei polgárőrség alelnöke tartott előadást a 

klubban az áldozattá válás megelőzéséről.  

Természetesen továbbra is minden csütörtökön délután 3 órától klubfoglalkozást tartunk, folynak a táncpróbák, 

énekelnek a dalosaink, szívesen hallgatjuk a szép verseket, és mindig megköszöntjük a születés- valamint 

névnaposokat. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 1%-val ebben az évben is segítettek és segítenek bennünket!  

 

         Furka Albertné a klub elnöke 

 
 

 

 

 

A Biharnagybajomi Népdalkör a 2014-es évben igen mozgalmas napokon van túl.  

Ebben az évben 3 alkalommal voltunk Sárrétudvariban. Február 1-jén Dalosfarsang, június 6-án Sárréti Népzenei 

találkozó, június 8-án Pünkösdölő a Lovardában. Minden alkalomra szívesen készültünk, hiszen a testvér együttesek is 

nagy szeretettel fogadtak bennünket.  

Nagyrábén a Sárrét Íze Fesztiválon április 26-án szerepeltünk. 

Településünkön a Nemzeti ünnepen, és május 21-én a Bajomi Agora megnyitóján léptünk fel.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy új próbatermünket is megkaptuk. Itt szeretném megköszönni Ignácz Norbert kórustag 

munkáját - aki saját kezével, nagyon sok munkával kialakította 

számunkra ezt a szép termet, - valamint a Szűcs Sándor Művelődési 

Ház dolgozóinak a segítségét. A Biharnagybajomi Önkormányzatnak 

nagyon hálásak vagyunk, hogy biztosítja számunkra a helyiséget, ahol 

minden hétfő este szép, nyugodt körülmények között tudunk próbálni. 

A kórus közel 140 éves múltjára visszatekintő emlékeket is el tudtuk 

itt helyezni, hogy a következő nemzedék számára is be tudjuk mutatni.  

Március hónapban elkészültek az új fellépő ruháink, amelyekhez 

pályázat útján jutottunk. A hölgyek zöld hosszú ruhát, a férfiak paraszt 

inget, és zsinóros mellényt kaptak.  

Az év további részében több meghívásunk van, melyekről később 

számolok be.  

Az érdeklődők, és a jó hangúak számára, minden hétfő este fél 7-től az ajtó nyitva van, sok szeretettel várunk 

mindenkit! 

Bagdány Erzsébet a népdalkör elnöke 

 

Civilek a pályán 
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A 2013-2014-es tanévben 2 korcsoportban 23-an részesültek mazsorett oktatásban, 

óvodáskortól felső tagozatos lányokig. A foglalkozásoknak a Szűcs Sándor Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont, melyet ezúton is köszönünk. 

A záró bemutatón 5 éves kitartásáért, példamutató szorgalmáért jubileumi serlegben 

részesült. 

Balku Boglárka, Szabó Ivett, Zagyva Orsolya és Pócsi Virág Szabina. 

Elbúcsúztattuk az együttes eddigi legeredményesebb formációját, a kiemelt arany okleveles 

Zafír csoportot. Máthé Ferencné a Biharnagybajomért Egyesület elnöke megköszönte Földesi Zsuzsa, 

Lengyel Brigitta, Kertész Lilla, Madar Márta, Rácz Nóra és Takács Alexandra kiemelkedő 

tevékenységét, a mazsorett népszerűsítését, Biharnagybajom jó hírének öregbítését.  

A szintén kiemelt arany okleveles Napraforgó csoport, a XVI. Debreceni Országos Mazsorett Fesztiválon 

ismét szakmai megmérettetésre vállalkozott és I. korcsoportban, a 6 -10 évesek mezőnyében arany oklevelet 

szerzett.  Az aranyérmeket Szitó Sándor polgármester úr adta át a lányoknak. 

A biharnagybajomi, nagyrábéi és dancsházi lányokból álló Napraforgó csoport tagjai: 

Bai Csenge Klaudia, Balku Boglárka, Éles Viktória, Gál Vivien Mária, Ivanesei Denisa, Karalyos 

Barbara, Kiss Vanda Lili, Kuklis Nikolett, Mile Petra, Pócsi Virág Szabina, Rácz Vána, Szabó Ivett, 

Tóth Mónika, Tverdota Hanna, Varga Kata, Vass Nóra Lili, Zagyva Orsolya, Zsila Noémi Anna. 

Az önkormányzati és egyéb támogatásból megvalósuló I. Biharnagybajomi Nyári Mazsorett Tábor (július 8-

10.) újabb fejlődési lehetőséget nyújt a résztvevők számára, a szakmai munka mellett tanulmányi 

kirándulások, kézműves foglalkozások, egészségügyi előadások, és közösségformáló szabadidős 

tevékenységek színesítik a programot. 

Köszönöm a szülők pozitív hozzáállását, összefogását, anyagi áldozatvállalását, az intézmények és 

támogatók segítségét, bizalmát, melyre tudásunk legjavával igyekszünk rászolgálni. 

 

Macskinné Pór Erzsébet 

művészeti vezető 
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Magyarországon 1895. október 1-jén vezették be a papír alapú anyakönyvvezetést. Biharnagybajomban is ezen időtől 

őrizzük a már hosszú évek óta igen megkopott, 12 db halotti, 11 db házassági, és 12 db születési anyakönyvet. 

Településünknek e 120 év alatt 41 kinevezett anyakönyvvezetője volt.  Kezük írását őrizzük az utókor számára, és 

munkájukért köszönetet mondunk. 

Mindenképpen szeretnénk megemlíteni azon hivatalnokok nevét, akik Biharnagybajomban a leghosszabb ideig látták 

el ezt a tisztséget: 

néhai Szele János 1895. október 1- 1903. december 31. 

néhai Kiss István 1906. november 1- 1921. december 31. 

néhai Balku Lajos 1924. május 1-1935. június 30. 

Faják Jánosné 1954. november 1- 1988. szeptember 30. 

Schwarcz Tibor 1962. január 1- 1971. december 31. 

Nagyné Deli Zsuzsánna 1974. augusztus 1- 1990. 

november 1. 

Szűcs Pál 1986. január 1- 2000. augusztus 20. 

Agócs Miklósné 1988. január 1- napjainkban is, immár 

27 éve 

(Tóthné Vesszős Juliánna 1991. február 18-tól 

napjainkban is helyettes) 

 

2014. július 1-jétől Magyarországon megszűnik a papír alapú anyakönyvezés. 

A jelenlegi négy anyakönyvet (születési, házassági, halotti, élettársi) egy nyilvántartás fogja felváltani.  Az átállás 

zökkenőmentes lebonyolításának érdekében európai uniós forrásból 920 millió forintos fejlesztést hajtottak végre. 

Eddig, ha az állampolgár anyakönyvi kivonatot szeretett volna igényelni, csak annál az anyakönyvvezetőnél tehette 

meg, ahol anyakönyvezték. 

 A változás lényeges eleme az, hogy július 1-től már Magyarország bármelyik Polgármesteri Hivatalában 

igényelhetővé válnak ezen okiratok.  

Az elektronikus rendszer bevezetésével jelentősen felgyorsul az ügyintézés, hiszen a nyilvántartáshoz 

hozzáférhetnek a bíróságok és a hatóságok is. 

 

 
A Magyar Államkincstár – ügyfelei kényelmét szem előtt tartva – folyamatosan azon dolgozik, hogy megkönnyítse a 

különféle ügyintézések menetét. A szervezet számára is világos, hogy a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos 

ügyek kiemelt fontosságúak a lakosság körében, ezért a közelmúltban kétféle kényelmi szolgáltatással is előlépett. 

A Magyar Államkincstár ügyfelei a családtámogatási és fogyatékossági támogatás iránti kérelmüket már elektronikus 

úton is benyújthatják a www.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül. A kényelmi szolgáltatás azon ügyfelek részére 

érhető el, akik rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval. A szolgáltatás révén a családok időt és költséget 

takaríthatnak meg, hiszen otthonuk kényelméből is indíthatják megújult felületen az anyasági támogatás, családi 

pótlék, gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET) iránti kérelmüket, amely kiegészült a 

fogyatékossági támogatás iránti kérelemmel. Lehetőség van azonban arra is, hogy az ügyfélkapus regisztrációval nem 

rendelkező ügyfelek 40 kisebb postahivatalon – kihelyezett ügyintézési pontokon – keresztül, elektronikus úton is 

beadják családtámogatási ellátással kapcsolatos kérelmeiket. A postahivatalok elérhetőségeiről a Magyar 

Államkincstár (www.allamkincstar.gov.hu), valamint a Magyar Posta (www.posta.hu) honlapja nyújt felvilágosítást.  

Családtámogatási, illetve fogyatékossági támogatással kapcsolatos kérdésekben az ügyfelek a Magyar Államkincstár 

honlapján, illetve a Call Centeren keresztül – 06-30-344-0045; 06-70-460-9005; 06-20-881-9535; illetve Hajdú-

Bihar megyében helyi díjjal hívható számon 06-52-500-270  – tájékozódhatnak. Személyes ügyintézés pedig 

továbbra is a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságain található Családtámogatási Irodáknál lehetséges, melyek 

elérhetőségeit szintén a Kincstár honlapja tartalmazza. 
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A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: 

földforgalmi törvény) 2014. március 1. napjával hatályba lépett. 

A törvény szerint a település közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági 

termelőszövetkezetek, más természetes és jogi személyek településenként helyi gazdálkodói közösséget 

alkotnak, melynek képviseleti szerve a közösség tagjai által megválasztott helyi földbizottság. 

A helyi földbizottság működésének célja a birtokviszonyok átláthatósága, a spekulatív földszerzések 

megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képző föld, a helyi 

gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése. 

2014. május 1-ig kellett volna a helyi földbizottságoknak felállnia, azonban ez nagyon kevés helyen alakult 

meg, ahol pedig megalakult, az nem biztos, hogy törvényesen működik. 

A földforgalmi törvény végrehajtásához kapcsolódó részletszabályok, például a megválasztásáról szóló 

rendelkezések egyelőre még a mai napig nem ismertek, hiszen nem jelent meg a kapcsolódó végrehajtási 

rendelet.  

A földforgalmi törvény szerint a helyi földbizottság tagjainak megválasztása érdekében – a majdani 

végrehatási rendelet szerint – a jegyző hívja össze a helyi gazdálkodói közösség közgyűlését, majd 

nyilvántartást vezet a földbizottságokról és annak tagjairól. 

A földforgalmi törvény azonban kimondja azt, hogy ha határidőben nem alakulnak meg a helyi 

földbizottságok, akkor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területén történő földvásárlást a NAK megyei 

elnöksége hagyhatja jóvá. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai álláspontja szerint, a már megalakított helyi 

földbizottságok nem felelnek meg a földforgalmi törvény előírásainak, így azok nem jogosultak a föld 

adásvételi szerződésekre vonatkozó állásfoglalások kiadására sem. 

Végrehajtási rendelet hiányában nem tudunk mást tenni, mint mindenkitől türelmet kérni. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium törvénymódosítást készít elő, a kihirdetést követően a kormányhivatal 

tájékoztatni fogja a jegyzőket a helyi földbizottságok tagjainak megválasztásához szükséges 

intézkedésekről, mi pedig tájékoztatjuk a helyi gazdálkodó közösséget. 

 

 

 

Tájékoztató a Biharnagybajom településen működő a közbiztonság javulását és 

fenntartását segítő szolgálatok jogairól, kötelességeiről 
 

A 2014.05.29-én megtartott Képviselő-testületi ülésen a közbiztonsággal kapcsolatos beszámolók kapcsán 

felmerült annak hiánya, hogy a lakosság nem tudja milyen jogai és kötelességei vannak a polgárőröknek, 

Közterület-felügyelőnek, illetve a mezőőrnek. 

Megragadva az újság széles nyilvánosságát, szeretnénk egy kis képet adni a Biharnagybajomban működő, 

közbiztonság javulását és fenntartását segítő szolgálatok feladatairól, jogairól, kötelességeiről.     

 

 

 

 

 

 

Vigyázzunk egymásra! 
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POLGÁRŐR 

A polgárőrök törvényben meghatározott jogai és 

kötelezettségei: 

 A polgárőrség és a polgárőrök 

tevékenységük ellátása során hatósági jogkörrel nem 

rendelkeznek, kényszerítő eszközt nem 

alkalmazhatnak, és közfeladatot ellátó személynek 

minősülnek. 

 A polgárőr tevékenysége során 

megkülönböztető mellényt köteles viselni, amely jól 

látható „Polgárőrség” felirattal van ellátva. 

 A polgárőr tevékenysége során jogosult a 

szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért 

személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a 

cselekmény folytatását megakadályozni, illetve a 

bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt 

visszatartani. Köteles azonban az elfogott személyt 

haladéktalanul a büntetőeljárásról szóló törvény 

szerint eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni, 

ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni. 

 A polgárőrség a rendőrséggel való 

együttműködés keretében részt vehet a körözött 

gépjárművek azonosításában. Az azonosított 

körözött gépjárművekre vonatkozó információkról a 

polgárőrség a rendőrséget az azonosítást követően 

haladéktalanul tájékoztatja. 

MEZŐŐR 

A mezőőr törvényben meghatározott jogai és 

kötelezettségei: 

Mezőőri szolgálatot szervezhet önkormányzat, a 

közigazgatási területéhez tartozó termőföldek 

őrzésére. Az őrszolgálat létrehozását be kell 

jelenteni a megyei földművelésügyi hivatalnak, 

amely azt nyilvántartásba veszi. Az őrszolgálat 

működési költségeit 50-50%-ban a földhasználók, 

illetve a központi költségvetés biztosítja. 

A mezőőri szolgálat ellátást a az egyes rendészeti 

feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 

2012. évi CXX. törvény szabályozza. 

Jogai és kötelességei: 

 az őrzött vagyont veszélyeztető, vagy 

károsító cselekmények elkövetésén tetten ért 

személy igazoltatása, felszólítása a cselekmény 

abbahagyására, illetve a terület elhagyására 

 az igazoltatott személynél lévő, vagy az 

ellenőrzött járművön lévő szállítmány eredetének 

igazoltatása, ennek hiányában a megszerzés 

jogszerűségét igazolni nem tudó személy 

legközelebbi rendőri szervhez szállítása 

 a károsító cselekményen tetten ért személytől 

termény, termék, állat, az elkövetés eszközének 

elvétele és a rendőrségnek történő átadása. 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ 

A közterület-felügyelő törvényben meghatározott 

jogai és kötelezettségei: 

A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos 

személy. Feladatát a fenntartó önkormányzat 

illetékességi területén lévő közterületen, az 

önkormányzat intézményeinek, gazdasági 

szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat 

tömegközlekedési feladatának ellátása során 

üzemeltetett tömegközlekedési eszköz 

szerződésszerű használatának ellenőrzése során látja 

el. 

Felügyelői intézkedések 

 A felügyelő a jogszabályokban előírt módon 

köteles intézkedni vagy intézkedést 

kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó 

jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást 

észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást 

hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó 

ügyben beavatkozást tesz szükségessé. 

 A felügyelő köteles a - törvényben 

meghatározott feladataival összefüggésben - 

hozzáfordulóknak a tőle elvárható segítséget, illetve 

felvilágosítást megadni. 

 A felügyelő a szabálysértésen vagy más 

jogellenes cselekményen tetten ért személyt a 

személyazonosságának megállapítása érdekében 

igazoltathatja. 

 A felügyelőnek lehetősége van a 

szabálysértővel szemben – amennyiben azt 

jogszabály lehetővé teszi – helyszíni bírság 

kiszabására, melynek összege 5.000.-Ft-tól 50.000-

Ft-ig, hat hónapon belül újabb szabálysértés 

elkövetése esetén 70.000-Ft-ig terjedhet. Helyszíni 

bírságolás esetén a közúti közlekedési előéleti 

pontrendszer hatálya alá tartozó megállási, 

várakozási, behajtási és korlátozási tilalmat 

megszegő járművezetőknek büntetőpontokat is ad. 

 Ha a kívánt cél helyszíni bírságolással nem 

érhető el, vagy az elkövető a helyszíni bírságolás 

tényét nem veszi tudomásul, esetleg a helyszíni 

bírság összegét vitatja, a közterület-felügyelő 

feljelentést tesz. 
 A felügyelő jogosult a jogszabályokban 

meghatározott esetekben közigazgatási bírságot 
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alkalmazni, vagy közigazgatási hatósági eljárást 

kezdeményezni. 

 A felügyelő szolgálata ellátása során jogosult 

törvényben meghatározott feladatával összefüggő 

jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért 

személyt, ha nem igazolja személyazonosságát, vagy 

ha a tetten ért személy az előállításnak ellenszegül 

vagy az előállítás egyéb okból nem hajtható végre a 

rendőrség megérkezéséig - de legfeljebb két óra 

időtartamra - visszatartani. Visszatartható a dolog 

ideiglenes elvétele intézkedés végrehajtása 

érdekében a törvényben meghatározott dolog 

kiadását megtagadó személy is a rendőrség, a 

jogosult, vagy az eljáró hatóság helyszínre 

érkezéséig. 

 

 A felügyelő a helyi közúton jogosult 

megállítani, illetve feltartóztatni a köztisztasági 

szabályokat, továbbá a megállásra, várakozásra 

vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy 

korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő 

járműveket. 

 A felügyelő a törvényben meghatározott 

feladatkörébe tartozó jogellenes cselekmény, 

valamint azon szabálysértések esetén, amellyel 

kapcsolatban helyszíni bírság kiszabására jogosult, 

a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével 

gyanúsítható személy ruházatát, csomagját és 

járművét átvizsgálhatja. 
 

 

 

Az utóbbi időben megnőtt a zártkertekben a lopások száma, melyekről az önkormányzatot is több esetben 

tájékoztatták - segítséget kérve - a kertek tulajdonosai. 

Az önkormányzat egyedül nem tudja megvédeni tulajdonukat, ezért most arra kérjük Önöket, hogy a 

zártkertek védelmében, közösön tegyünk a lopások, garázdálkodások ellen!  

Ahhoz, hogy a kertek átláthatóbbá váljanak, kérjük Önöket, hogy gondoskodjanak kertjeik és a hozzá 

tartozó gerádják tisztaságáról! 

Az Önkormányzat 8 emberrel megkezdte a zártkertek őrzését, együttműködésben a mezőőrrel, a közterület-

felügyelővel, polgárőrséggel, valamint a rendőrséggel. 

 A zártkertek bejárói „magánterület” táblával lesznek ellátva, így az illetéktelen személyek bemenetele 

korlátozottá válik, ezután csak a kerttulajdonosok, valamint hozzátartozóik tartózkodhatnak majd jogszerűen 

ott. 

Kérjük a kerttulajdonosokat, hogy amennyiben idegen embereket látnak a kertekben vagy bármi 

szokatlant tapasztalnak, forduljanak bizalommal az őrzésben résztvevőkhöz, az alábbi 

elérhetőségeken: 

 

Dobos Sándor mezőőr Mikó Róbert körzeti megbízott 

06/30-649-9099 

 

06/30-415-7726 

Szűcs Gábor körzeti megbízott Agócs László közterület-felügyelő 

06/30-373-6362 06/70-321-6048 

 

Keserű Béla a polgárőrség titkára 

06/20-438-2499 
 

 Eboltás  

Az ebek veszettség elleni kötelező oltásának (pótoltás) időpontja: 

 2014. 07. 05. 8
00

-10
00

 

helye: Ábrahám iskola udvara 

Dr. Sperlágh András 

Imre-Erdős Szilvia 
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Tekintsünk vissza a történelemben  

A mai Biharnagybajom határában a régészeti és történeti 

kutatások által egyaránt bizonyítottan XI-XII. században 

megült települések közül írott forrás először Görbej falut 

említi. A Váradi Regestrumnak nevezett tüzesvas-próba 

ítéletgyűjtemény egyik 1214. évi esetében szerepel az itt lakó 

Pál fia Tupa mint Macs bihari ispán poroszlója. A peresetben 

az ispán a három Gyán faluból való (a későbbi Kötegyán, 

Mezőgyán és Vizesgyán) és bihari várhoz tartozó 

várjobbágyok és várnépek panaszára ítélkezett. 

Mi is az a tüzesvas-próba? 

A középkorban Európában az istenítélet gyakran alkalmazott 

egyik fajtája. A Váradi Regestrumból tudunk arról, hogy 

Magyarországon Váradon volt gyakorlatban. Ha a bíró a pörös 

felek között nem tudta az igazságot eldönteni, akkor leginkább 

a vádlottat, de olykor a vádlót is poroszlójával Váradra küldte. 

A tüzesvas-próbára ítélt személynek először is bekötözték és 

lepecsételték a kezét. Azt hitték ugyanis, 

ha valaki bizonyos füvekkel a kezét 

bekeni, nem égeti meg a vas. A füveket 

lepecsételt kezével nem használhatta. 

Ezután a személy, akár férfi, akár asszony, 3 napig kenyéren és 

vízen böjtölt. Ez alatt meg is gyónt, bár a gyónásból szerzett 

tudomást a papság nem használhatta föl. A próbára kitűzött 

napon a tüzesvas-próba előtt tüzet raktak. A szertartás azzal 

kezdődött, hogy a pap a próba helyét, s a tüzet megáldotta, a 

tüzesvas-próbában misét mondott, amelynek könyörgéseiben 

Istent kérte, hogy az igazságot a hazugságtól megkülönböztetni 

segítsen. Amikor a próba alá vetett személyt megáldoztatta, e 

szavakkal nyújtotta neki az Oltáriszentséget: „A mi Urunknak, 

Jézus Krisztusnak teste igaz ítéletet tegyen ma neked”. 

Körmenetben, elöl kereszttel, kezében szenteltvízzel ment a 

pap a néppel együtt a próba színhelyére, ahol elimádkozták a 7 

bűnbánati zsoltárt és litániát mondtak. A litánia végeztével 3 

imádságot végzett a pap a vas fölött, majd meghintette 

szenteltvízzel, beletették a vasat a tűzbe, amikor a pap ismét 

imádkozott. Utoljára figyelmeztette a próbára vetett személyt, 

ha bűnös a pörös dologban, ne merjen a tüzesvas-próbába 

lépni, hanem közvetlenül a próba előtt vallja be vétkét. Ha a 

személy nem szólt, ezt kérdezte: „Atyámfia, igaz ember vagy-e 

abban a dologban, amellyel vádoltak? Tiszta vagy-e?” Ha az 

elsőre azt felelte: „igaz vagyok”, a másodikra pedig: „tiszta 

vagyok”, fölemelték a tüzes vasat. Erre a próbára vetett 

személynek ezt kellett mondania: „Nem bizakodom semmiféle 

bűbájosságban, sem a füvek erejében, hanem bízván a mi 

Urunknak, Jézus Krisztusnak most magamhoz vett testében, 

megfogom a vasat.” Meg is fogta, és a pár lépésre eső 

tüzesvas-próbába vitte. Ennek megtörténtével rögtön 

bekötötték a kezét, és a káptalan pecsétjével újra lepecsételték. 

3 nap múlva fölbontották. Ha a tenyere ép volt, vagy ha kissé 

megpörzsölődött is, de szépen be volt hegedve, ártatlannak 

mondották. Ha még sebes volt, akkor a poroszló visszakísérte a 

bíróhoz, hogy most már ítélkezzék fölötte. A vizsgálat 

ünnepélyes vontatottsága, lélektani ráhatások alkalmazása 

lehetővé tette, hogy akár a vádló, akár a vádlott megvallja az 

igazat, mielőtt a végső próbára sor kerülhetett volna.  (Eckhart 

1946:395. – Bálint I:485. – EH 1992:692.) 

Érdekes lehet, hogy Bajon – a századokon keresztül használt 

korábbi írott és ejtett névalakja Bajom-nak – ugyancsak a 

Váradi Regestrumban tűnik elénk egy 1215. évi esetben. Ekkor 

a bajoni (de Boiano) Bucto négy fia Misca, Johannes, Buctu és 

Abraam állottak perben a szomszédos Rábé falubeli Opoy fia 

Jánossal és a másik Bajonban élő (...dealioBoiano) bihari 

várnépekkel a kettős faluhoz tartozó 

nádasokon, szigeteken, mocsarakon és 

halászó helyeken való osztozás miatt. Az 

ügyben Gyula nádorispán rendelkezésére 

a váradi tüzesvas próbán kellett dönteni. Itt azonban a felek 

megegyeztek a részesedésen. A nádasok és halászó helyek fele 

része Bucto fiait illeti, a másik fele rész lett Rábé-i Jánosé, 

illetve a másik Bajonban élő bihari várnépeké. De a szigetek 

közül csak kettő maradt az övék (...insulaeMyskae et Fecel), 

melyek a nádasok belső részén feküsznek, a külső részén lévő 

szigetek Bajon-i Bucto fiainak birtokában maradnak. A 

nádasban lévő út ugyan szintén az ő birtokukon van, de azt 

Rábé-i János és másik Bajonban élő Bihar vár alá tartozó 

várnépek háborítatlanul használhatják. Az egyességben 

kikötötték, hogy csak együttes beleegyezésükkel élhetik a 

nádasokat más falubeliek. Az ismertetett peresetből 

félreérthetetlenül kiderül, hogy a XIII. század második 

évtizedében két szorosan egymás mellé települt, de azonos 

nevű falu volt. Az egyik szabad, mondhatjuk, nemes 

birtokosoké, a másikban pedig a bihari várhoz szolgálattal 

tartozó várnépek éltek. 

Mint a fentiekből kiderül a rábéi és bajomi pereskedők a végső 

próba előtt jobbnak látták a megegyezést. Egy biztos, hogy 

ennek a pernek köszönhetjük, hogy 2015-ben 800 éves 

évfordulóról beszélhetünk. Rendezvénysorozattal kívánunk 

emlékezni, melynek megvalósításához emlékbizottságot 

hozunk létre. Helytörténeti kiadvány, naptár, képeslap kiadását 

tervezzük. Minden további ötletet, javaslatot várunk 

Nemes-Lajsz Julianna 

-Mennyi? 
-800! 
-Mi 800? 

2015-ben a település írásos említésének 800. évfordulóját ünnepeljük, ennek kapcsán 

érdemes tudni, hogy valójában miről is szól az az írásos emlék, melyre oly sokszor 

hivatkozunk. 

Örökségünk 
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Bajomi Lázár Endre (1914 – 1987) író, műfordító, irodalomtörténész 

1914-ben, Lázár Andrásnak született Biharnagybajomban. A 

debreceni tudományegyetemen tett tanári alapvizsgát. 1934-1951 

között Párizsban élt. A francia irodalom és általában a kultúra egyik 

legkiválóbb magyarországi ismerője volt. Tucatnyi francia regényt 

fordított magyarra, így Boris Vian Tajtékos napok című könyvét. 

Baloldali magyar emigráns lapok munkatársa lett. Franciaországban 

Dávid Ferenc, a hazai folyóiratokban Bajomi Endre néven publikált, 

később vette fel a Bajomi Lázár Endre nevet. A Korunk és az Új 

Hang párizsi munkatársa, 1938-ban a párizsi Szabad Szó szerkesztője 

lett. 1945-1947 között a Droit et Liberté és a République Hongroise 

című lapok szerkesztője, 1947-1951 között a Párizsi Magyar 

Sajtóiroda vezetőhelyettese, majd vezetője. 1952-ben tért haza. 1953-

ig a Külügyminisztérium sajtóosztályán dolgozott, majd 1953-1954 

között a Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955-től az Új Magyar 

Könyvkiadó, a későbbi Európa Könyvkiadó szerkesztője, illetve 

lektora volt 1977-ig, nyugalomba vonulásáig. Főmunkatársa volt a Világirodalmi Lexikonnak. 1987-ben 

hunyt el Budapesten. 

Írói tevékenységének középpontjában a magyar–francia kulturális kapcsolatok hagyományának ápolása állt. 

A 14. századig visszamenően módszeresen feldolgozta e kapcsolatok történetét. Könyvek sorát szentelte a 

francia szellemi élet nagy alakjainak. 

 

2014-ben születésének 100 évfordulójára emlékezünk. 2014. augusztus 23-án, szombaton a művelődési 

házban kiállítással és előadással tisztelgünk munkássága előtt. Az eseményt az író családjával közösen 

szervezzük. 

 

Arról, hogy milyen emlékei voltak a névadó szülőfaluról Bajomi Lázár Endre egyik legismertebb könyvének 

alábbi sorai mesélnek. 

RÉSZLETEK BAJOMI LÁZÁR ENDRE „PÁRIZS NEM ERESZT EL” CÍMŰ KÖNYVÉBŐL 

 „…amikor Lázár Adolf 1913-ban eljegyezte Kardos Etelkát, Kardos Samu megígérte neki, hogy 
kinevezteti a megüresedett biharnagybajomi segédjegyzői állásba. Miért kellett egy ilyen eldugott 
porfészekben betöltendő, országos szempontból teljesen jelentéktelen pozíció elnyeréséhez Tisza István 
mindenható protekciója? Azért, mert a jelölt zsidó volt, s liberalizmus ide, liberalizmus oda, az úri 
Magyarországon a közigazgatásban csak rendkívüli esetben alkalmaztak izraelitákat. Ám hogyan lehet az, 
hogy egy bodrogközi borkereskedő fia, kinek már a nagyapja, Lázár Márton is, borüzlettel foglalkozott 
valahol a Nyírségben, mielőtt Tokaj mellé került, ilyen kockázatos pályára adta a fejét? Úgy, hogy 
nagyapám, Lázár Sámuel nagyon jóban volt a kisfaludi jegyzővel, mert ő – mint virilis – nagyban 
hozzájárult, hogy elnyerje ezt az akkor vidéken oly nagyon irigyelt állást. Nagyapámnak nemcsak bormérése 
volt, hanem Kisfalud egyik legjómódúbb polgáraként rétet, kaszálót, szőlőt, sőt 24 holdas halastavat is 
birtokolt. Sok gyermekes pátriárka révén, mivel Jehova főleg leányokkal áldotta meg, érthető volt, hogy 
legidősebb fiúgyermekét, azaz apámat illetően fényesebb jövőről álmodott. Ezért került Lázár Adolf a 
kisfaludi elemi, a tokaji polgári és a miskolci kereskedelmi után a kassai jegyzői tanfolyamra. Ezt 
elvégezvén előbb Abaújszinán jegyzősködött, majd a Kardos családba való benősülés révén Tisza 
beavatkozásával elnyerte Bajomban az adóügyi jegyzői állást, amelyet akkor választás útján töltöttek be a 

Ismeretlen ismerős 
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hivatalos jelöltek közül. Minthogy a tisztújító szék (csak ennek a tagjai szavaztak) általában teljesen a 
főszolgabírótól függött, emez pedig a kormánytól, a geszti bolondnak nem volt nehéz dolga… 

 …Így aztán Tuci (mindenki csak így hívta a családban) Lázár Adolfnál kötött ki. A huszonhat éves, 
nem feltűnően szép, de csinos és roppant karcsú leány, aki nemcsak németül beszélt (ez egy ilyen családban 
természetes volt), hanem francia mademoiselle-jének hála franciául is, s aki finom érzékenységével, 
gyöngéd törékenységével a család mimózája volt, a debreceni színházba járás, sürgés-forgás, bálozás után a 
bajomi porba-sárba száműzetett. Nem csoda hát, ha 1913. augusztus 25-én egy hosszú, akasztófahumorosan 
kesergő levélben ezt írja bátyjának: „Kimondhatatlanul félek attól, amire vállalkozom. És nagyon sajnálom 
Lázárt, aki előtt minden igyekezetem dacára nem bírtam már tegnap sem egészen eltitkolni letörtségemet. Ő 
nem fogja ezt soha megérteni és méltányolni, és rossz asszonynak fog tartani, ha a boldogság nem sugárzik 
majd rólam.” 

 …Pedig a műveltségbeli különbség ellenére anyám fülig szerelmesen közeledett apámhoz, aki 
hetedhétországon híres hódító férfi volt: kék szem, mokány bajusz, érzéki száj. Merő ellentéte volt ez a 
tagbaszakadt parlagi falusi jegyző, ez a hagymás rostélyost, forró húslevest (velős csonttal!), kártyát meg 
cigányt kedvelő, élethabzsoló vidéki úr az ábrándos, finom francia regények és szende álmok közt felnőtt, 
andalító hangulatokban szívesen ringatózó városi leánynak. Az ifjú pár „boldog” házassága alig egy évig 
tartott, mert kitört a háború, és apám – miután nagyapám némi kenésekkel kiharcolta, hogy az aránylag 
veszélytelen trénekhez, vagyis a vonatcsapatba vonuljon be – felült a saját tulajdonában levő lovára, és 
hadba vonult mint hadnagy. (Egyébként a hadviselés még így sem bizonyult igazán veszélytelennek, mert 
elég súlyos fejsebet kapott.) Az érzékeny lelkű, csak jóra és szépre szomjúhozó, versekre vágyó, zenét 
imádó anyám magára maradt a sárréti porfészekben, a háborús nyomorúságokkal viaskodva, melyeket csak 
a debreceni rokonok látogatásai, apám szabadságai enyhítettek. S mikor véget ért a háború, a spanyol 
járvány az ő kurta élete, a kissé Kaffka Margit lágyan viaskodó hősnőinek sorsára hasonlító élete után is 
pontot tett… 

 …én nem itt vagyok [ti. a párizsi metróban], hanem Bajomban, 1918. október első napjaiban, a 
patikuséktól hoznak haza, de nem mehetek be a házunkba, csak az ablakon keresztül mutatnak meg 
tüdőgyulladásban fekvő, hatodik hónapos terhes anyámnak, akinek utolsó kívánsága, hogy még lássa 
egyszer Bandikát, a kis göndör fürtű, szőke egyetlenkét, akinek lánynak remélt kistestvérét most magával 
viszi a sírba, én remegve nézek be, bár nem tudom, csak sejtem a tragédiát, két kis szemem kitágul, anyám 
még ül az ágyban, hatalmas kontya hátrahúzza, arca ólmos, de sírnia nem szabad, nem ijesztheti meg a 
kisfiút, akitől örökre elköszön. 

 …Huszonöt év? Mi az a történelem tengerében? De én is éppen huszonöt éves voltam. A nagy 

francia munkásvezért július 31-én ölte meg egy elvetemült gazember. Én már a háborúban születtem: 

augusztus 19-én. Az úri Magyarország házai fel voltak lobogózva… persze, nem az én születésem 

tiszteletére, hanem azért, mert előző nap, augusztus 18-án ünnepelték Ferenc Jóskának, a korán kelő, 

megfontolt uralkodónak (állítólag már reggel négykor talpon volt, és megkezdte áldásos császári és királyi 

munkáját…) nyolcvannegyedik születésnapját. Ezzel szemben a 19-ről 20-ára virradó éjszaka néhány napos 

influenza után meghalt X. Pius pápa, Debrecenben pedig a gyászjelentés szerint „életének hetvenedik 

évében jobblétre szenderült Mademoiselle Julie Ducommun”, aki évtizedekig hűséges francia kisasszonya 

volt egy bizonyos Vargha családnak. Ugyancsak szerdán, 19-én Bécsbe utazott a koronatanácsra nagyapám 

iskolatársa, gróf Tisza István miniszterelnök. A Száva-parti Szabácsnál súlyos harcok folytak: negyvenegy 

súlyos és száznegyven könnyebb sebesült Budapestre érkezett. A Debreczeni Újság rendkívüli kiadásban 

közölte, hogy Japán ultimátumot küldött Németországnak. A bécsi Reichspost szófiai tudósítója azt 

jelentette, hogy „Oroszország fekete-tengeri hajóhadában zendülés tört ki. Odessza lángokban áll.” A 

németek diadalmasan haladtak előre Franciaországban. 19-én Toulnál hősi halált halt a harmincéves Roland 

Garros, a bátor francia pilóta. Hogy Bajomban mi történt, arról nem szól a krónika. Annyi azonban 

bizonyos, hogy már élt (ma is él) Szűcs Sándor, a kiváló néprajzi író, még csak tizenegy éves volt, de 1755-

ben épült, négyoszlopos tornácú, magas nádtetős kisnemesi kúriájából már ki-kijárt a pusztai pásztorokhoz, 

akik a náderdős Sárrét vízivilágának rengetegéről, a lápvilág sámánhitű, ősidőkbe visszanyúló titkairól 

meséltek neki…” 

Nemes–Lajsz Julianna 
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Hálaadó istentisztelet  

2014. április 27-én, vasárnap délután 15 órakor 

kezdődött a gyülekezeti ház felújítása alkalmából 

tartott hálaadó istentisztelet a Biharnagybajomi 

Református Egyházközség templomában. Az 

ünnepi istentiszteleten nagytiszteletű Szabadi 

Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye 

esperese hirdette az Isten igéjét, a Bibliaolvasó 

Kalauz aznapra kijelölt igéje alapján, a Jelenések 

könyvéből a 12. rész 1-6 verséből. Igehirdetés 

után Domahidi Péter lelkipásztor a megjelent 

vendégeket köszöntötte, majd a palástos lelkészek 

áldáskívánása következett. A férfikar 

énekszolgálata után Kiss Lili és Varga Kata 

együtt szavalták el Túrmezei Erzsébet  

„A minden, az minden” című versét.  

Pályázatunk és nyertünk 

Szeretnénk köszönetet mondani Szitó Sándor 

polgármester úrnak, hogy 2012. október havának 

elején felhívta figyelmünket arra, hogy a Magyar 

Közlönyben megjelent egy rendelet „Az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től 

igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről” címmel. Arra kért, hogy nézzem meg 

mert az, az egyházközségünknek biztosan jó lesz. 

 

 

Valóban egy ránk szabott pályázati lehetőséggel 

élhettünk. 

2012. november 30-án nyújtottuk be 

pályázatunkat a Bihar- Sárrét Vidékfejlesztési 

Egyesülethez, a pályázat elkészítésében 

segítségünkre volt a Konzultina Projekt 

Szolgáltató Bt. Zics Tamás vezetésével. 2013. 

június 14-én, ünnepélyes keretek között vettük át a 

támogatási határozatot, Berettyóújfaluban a 

Nadányi Zoltán Művelődési Ház Erdélyi Gábor 

termében. 9.999.986 Ft támogatást nyertünk. Még 

ebben az esztendőben elkezdődtek a felújítási 

munkálatok a Kriszad Kft. Lévai György 

ügyvezető igazgató vezetésével és Aranyosné 

Baranyai Irén műszaki ellenőr irányításával.  

Megújult a gyülekezeti ház 

A tetőszerkezet teljes felújítása után, 6 cm vastag 

utólagos hungarocell hőszigetelés készült a 

szükséges tartozékok beépítésével és az épület 

külső lefestésével. A külső fokozott hőszigetelt 

üvegezésű műanyag ablakok a régi keretből ki 

lettek szedve és melléfalazás után vissza lettek 

helyezve. Bádogos szerkezetek cseréjére is sor 

került a felújítás folyamán. Új kültéri és beltéri 

ajtók, előtetők, redőnyök készültek. A régi 

irodából és előtér helyiségből irodát, közlekedőt 

és vizesblokkot alakítottunk ki. A gyülekezeti 

teremben, az irodában és a vizesblokkban is 

burkolatcsere történt. Új függönyök és 

irodabútorok teszik most már szebbé épületünket. 

Megtörtént a részbeni akadálymentesítés a 

mozgáskorlátozott személyek részére.  

Legyen hála és dicsőség mindezen munkálatok 

elvégzéséért a mindenható Istennek. 

 

Domahidi Péter lelkipásztor  
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Rossz előjelekkel vágott a tavaszi fordulónak a Biharnagybajomi 

labdarúgó szakosztály felnőtt csapata. A tavaszi szezon előtt még 

az is felmerült, hogy van-e értelme nekivágni az újabb fordulónak 

ilyen eredmények, illetve eredménytelenség után. Végül belevágtak 

és ott folytatták, ahol ősszel abbahagyták. Hasonló problémákkal 

küzdve, mint ősszel: létszámhiány, edzéshiány stb., ennek 

következménye lett, hogy Dan László edző a nyolcadik forduló után felállt a kispadról, megköszönve az 

eddigi bizalmat és elhagyta a csapatot, így tettek jó néhányan olyan játékosok is, akik az ő személyéhez 

köthetők. A nagycsapat edzői szerepét „tűzoltó” szerepkörben Bajnók Imre vette át. A megfiatalított csapat 

játéka reményre adott okot, de erejükből csak egy nyertes meccsre és színvonalasabb játékra futotta.  

A felnőtt csapat létszámhiányát az Ifiből kellett megoldani, így ők is meggyengültek, hiszen a meghatározó 

játékosok kerültek át a felnőttekhez. Összességében a teljes évad eredménye: a nagy csapatnál 16. helyezés, 

30 mérkőzés, 4 győzelem, 3 döntetlen, 23 vereség, 15 pont és -95 gólkülönbség, míg az ifinél 30 mérkőzés, 

11. helyezés,  

11 győzelem, 2 döntetlen, 17 vereség, 35 pont és -9 gólkülönbség.  

Megköszönjük mindenkinek, akik a nehéz körülmények között is kitartottak, és munkájukkal, játékukkal, 

anyagiakkal és szurkolásukkal segítették a bajomi labdarúgást. A támogatásra a jövőben is számítunk, és 

bízunk a jövendőbeli sikerekben. Külön köszönjük a gyógyszertár és Zagyva Zoltán támogatását. 

Szitó Sándor 

  

  

  

A 2013/14-es tanévben először szerveztük meg településünk 

iskolájában a leány labdarúgást szakkör formájában a felső 

tagozatos tanulóknak. Létszámunk 26 fő fölött volt. 

Tudásuk felméréséhez október végén, 2-3 edzés után barátságos 

mérkőzést játszottak Szerep lánycsapatával, melyen 7-0-s 

vereséget szenvedtünk. A nagy aktivitásra való tekintettel 2014 

májusában hagyományteremtő jelleggel megrendeztük a Szűcs 

Sándor Leány Labdarúgó Vándorkupát, amelyen iskolánk 2, míg 

a szerepi iskola 1 csapattal képviseltette magát. A 

Biharnagybajomi Önkormányzat 

támogatásával 2014. május 27-én 

elindultunk a Szeghalomban rendezett „Kakaó kupán”, amely nagy 

hagyományokkal rendelkezik. A kupán 2 csoportra osztották a csapatokat. 

Biharnagybajom Békéssel, és a házigazda Szeghalommal került egy csoportba. A 

Szeghalom elleni mérkőzés volt az év csúcspontja lányainknak.  

Harmadik mérkőzésünk Füzesgyarmat ellen volt. A kupa során nemcsak a 

csapatok kaptak érmet, hanem az egyéni teljesítményeket is értékelték: legjobb 

mezőnyjátékos, legjobb kapus, gólkirálynő. Az értékelő bizottság legkönnyebben a 

„legjobb kapus” címet döntötte el, ezt pedig Horváth Erzsébet kapta. Indoklás a 

következő volt: „Szeghalom ellen meccsben tartotta a csapatát. Az egész 

mezőnyben rajta látszott a legjobban a labdarúgás iránti szeretet és alázat.” 

A szezon zárásaként barátságos mérkőzést játszottunk Sáp csapata ellen, melyen mieink taktikusan, jó és 

élvezhető játékkal, 1 góllal múlták felül ellenfelüket. 

Legkiemelkedőbb játékosaink: Balogh Elizabet Gabriella, Balogh Ibolya, Balogh Ildikó, Tóth Melinda, 

Makula Natália, Makula Diana, Füleki Nelli Anna, Horváth Erzsébet.                                 

 

Volánszki Károly 

szakkörvezető 
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2014. 03. 21-22. — Diák Olimpia, Budapest 
160 versenyző között sikerült kivívni a csapat versenyben a  

3. helyet, egyéniben pedig az alábbi eredményeket: 

 

 

Gál Tibor — 4. hely 

Szilágyi Jenő — aranyérem -  Magyarország Bajnoka 

Horváth Jenő — ezüstérem 

Mezei Dániel — ezüstérem 

Kiss Olivér Kristóf— bronzérem 

Tóth Vivien — ezüstérem 

 

 

2014. 05. 02. — Kelet Magyarországi  

Tini Országos Bajnokság, Nyíregyháza.  
Ezen a megmérettetésen több mint 100, 14 éven aluli 

súlyemelő indult. Az alábbi eredményeket értük el: 

Tóth Vivien  I. helyezés 

Borbély László  I. helyezés 

Gál Tibor  III. helyezés 

Jenei Gergő III. helyezés 

Balogh Gergő IV. helyezés 

Balogh Máté  IV. helyezés, 

Jenei Viktor  IV. helyezés, 

 

 

2014. 05. 10. — Junior Országos Bajnokság, Budapest.  
A megmérettetésen 120, 18 és 20 év közötti versenyző indult. Eredményeink: 

Mezei Dániel   90 kg szakítás, 128 kg lökés súlycsoport II. helyezés – ezüstérem 

Szilágyi Jenő  100 kg szakítás, 135 kg lökés súlycsoport III. helyezés - bronzérem 

Kiss Olivér Kristóf 70 kg szakítás, 102 kg lökés súlycsoport IV. helyezés. 

 

2014. 05. 17. — Csapat Bajnokság, Téglás 
I. Nyíregyháza, II. Téglás, III. Biharnagybajom, IV. Ózd, V. Debrecen 

 

2014. 05. 18. — Debrecen Bajnokság, Debrecen.   Eredményeink: 
Szilágyi Jenő  100 kg szakítás, 140 kg lökés súlycsoport I. helyezés – aranyérem 

Mezei Dániel  92 kg szakítás, 130 kg lökés súlycsoport I. helyezés – aranyérem 

Tóth Stella  30 kg szakítás, 35 kg lökés súlycsoport I. helyezés – aranyérem 

Tóth Vivien  35 kg szakítás, 48 kg lökés súlycsoport I. helyezés – aranyérem 

Gál Tibor  50 kg szakítás, 62 kg lökés súlycsoport I. helyezés – aranyérem 

Jenei Gergő   70 pont Balogh Gergő  72 pont Borbély László  80 pont  

(Az elérhető maximum: 90 pont)  

 

2014. 06. 14. — Téglás Kupa, Téglás.  Eredményeink: 
Szilágyi Jenő – aranyérem 

Mezei Dániel – aranyérem 

Gál Tibor – aranyérem 

Borbély László – aranyérem 

Jenei Gergő – aranyérem 

Balogh Gergő – bronzérem 

A csapatversenyben:  

I. Nyíregyháza,  

II. Téglás,  

III. Biharnagybajom,  

IV. Ózd,  

V. Debrecen 

Földi József súlyemelő edző

2014. szeptember elején megrendezésre kerül az iskola nagy tornatermében az országosan kiemelt 

jelentőségű, Juhász Sándor súlyemelő verseny, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
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