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Tűigétra &észntunL
Biharnagybajorn rraptári ünnepckhcz kapcsolódó szokáshagyomán1,ai közül a húsr,ét közelcdik. 1dón április
5-én és 6-án, ugyanis ez aZ ünnep, amely minden évben más és más időpontra esik. ldőpontját a niceai zsinat
óta a követliező módszerrel számítják ki: a tal'aszi napéj eg1''enlőséget követő első telilrold utáni r,asámap
lesz husvót vasárnapja.
A tavaszi iinnepkör legjelesebbjei voltak faiunkban a húsvéthoz kapcsolódó híedelmek, szokások'
Szeretném feleleveníteni ezeket, mer1 úg1' gondolom mára nagvon ,,elIaposodott'' ez a jeles űnnep és sokan
csak tehelnek érzik' a vele.járó felada1okat, mint takarítás' sütés-főzés. Nem beszélve ar'ról. hog;,teljesen
elanvagiasodott' csakúgy, mint a liarácsony. (Szerencsére nem mindenliirrél.)

A húsvétot megelőző v irág|a3fiynzp]1,). kapcsolódik' hogy ckkor kellett a leányoknalr egy ingben
elültetniük a r'irágo1, mert akkor lesz szép' akkor r'ózsás aZ íbol-'-a _ taltották.

A nagyhéten nagypéntekhez fíjződtek hiedclmek. Nagypénteket gyászrrapnak taltották. EZ
nregnyiivár-rul1 abban, hog1' fekctébcn mcntck a tcn-rplomba. Bár a közsóg rcformátus volt. bÓjtÖI1cl( czen a
napon, Zsírosa1 nem et1ek. Cibere, ]aska volt a szokásos é1el. Napközben tengerit paÍogtat1ak, to.jásos
perecet sütöt1ek' ami szintén zsírtalan volt.

Altalánosan ismert a ,,Nagypénteken holló mossa a fiát'' szólás, amely szerintiink azt jelenti' hog1.'

ezen a napon esőnek kell lenr'ri.
Flúsvéthoz kapcsolódó legismertebb szokás a bcsol]odás. Másodnapján jártak, a sziízad elejérr

irrkább gyetmekek' a legények körében később terjedt el ez a szokás. A locsolkodók verset molldtak'
legáltalánosabb a kör'et]iező lövid tigmus volt:

Szépen kérern az an .1ját,

de még szebben az apját'
adIa elő a lányát,

hag'.'_' iocsoljam a haj át,

olyan legyen a haja,
mint a húsvéti rózsa.

A locsoláshoz a^ fűAék, azért locsÖliák meg a lányokat, 1rog1' szépek, egészségesek legyenek. A
locsolókat általában a konyhában fogadták. Tojást liaptak elsősorban, amit ]rúsvét első napj ának délutánján
lrészítettek. Lábosban hagymahéj a1 tettek és abban főzték n-reg a 1ojást, amel)'et még melegen szalonnával
bedcjrzsöl1ek, arnitól szép l'ényes let1. A tányérra rakot1 1o_iásoka1 kamrába letlék. majd úgy' vitlék be a

locsolkodónak' A tojás meilett ol1'kor pélrzt is adtak a gyerekeknek. Akadt ol1.an hely, ahol a felnőtteke1
tésztával. páIinkával, sonl<ával kínáltal<.

Telepúlésülrk intézmérryei és civil szervezeti
összefogásár,al iinnepi készülődést taúotttlnk a
MÍÍr,elődési Házban.

Fejesrré Agócs Renáta
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I{tizfrírré téteti{
Tájékoztató helyi szociális ellátások terén'

2015. március 1-től bekövetkezett változásokróI
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentősen átalakul. Az átalakítás lő
elemei:

. az illun és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek

. egységesednek a segéIyezéssel kapcsolatos hatáskölök

. módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre

. bővül az önkományzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában
o átalakul a finanszírozás
. 2015. március 1-jétől a szociális törvény alapj án kÖtelező segélyek államigazgatási fiárásl)' az'

onkormányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági (képviselő-testületi)
hatáskörbe tartoznak

A szociális tgazgaIásrő| és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 134/E. $-a szerint a

települési önkormányzat képviselő-testületének a
települési támogatás megállapításanak,
kifiZetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló
rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kellett
megalkotnia.
A képviselő-testület eleget téve törvényi
kötelezettségének, új rendeletet alkotott a
jogszabályi változásokat figyelembe véve, a
szociális rendeletét pedig 2015. február 26-an
hatályon kívül helyezte. Ezúton is szeretném
tájékoztatni a Tisáelt Lakosságot a március 1-től
helyben igényelhető szociá1is ellátásokról.

2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatásnak hívjuk az onkormányzatok által
biztosított ellátásokat, mellyel megszűnt a

lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, a
temetési segély és az átmeneti segély.
Nagyon lényeges váIÍozás, hogy az egy ingatlanon
élők csak egy települési támogatásban
részesülhetnek egyidejű1eg.
2015. március 1. naptól a jogosultak az alábbi
célra és jogosultsági feltételek megléte esetén
igényelhetnek települési támogatást:

Közműdíi támoeatás
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez: villanyáram, gláZfogyasztás- és

vízfogyasztás díjához n1ujthatja természetbeni
juttatáSként (a szolgáltatóhoz tc'fténő kÓzvetlen
átutalással) a képviselő_testület. A kérelmeket a
Népjóléti és Ügyrendi Bizottság bírálja el.

Közműdíj tiimogatásra jogosult az a
szolgáltatóval szerződésben á1ló személy, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-at (57.000'- Ft)' egy
személyes háúaúásba"l é1ő esetén a 250 oÁ-át

(71.250'- Ft), és a lakásban élők tagjai egyikének
sincs a lönén; szerinti vagyona'
A támogatáS összege sávosan került
megállapításra, legkisebb összege 2'500 Ft, míg
legmagasabb összege 3'500 Ft lehet.
Mi tekinthető vagyonnak ?
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szőlő 1993. évi III. törvény szerint az a
haszr-rosítható ingátlán, jármű' vagyoni értékű
jog, melynek külön-külön sziímított forgalmi
értéke, illetőleg összege aZ öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a
harmincszorosát (855.000 Ft), vagy együttes
forgalmi értéke az Öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének nyolcvanszorosát
(2.280.000 F meghaladja.
Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, melyben
kérelmező életvitelszeníen él' továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépiármű.
Gvógvszertámogatás
Az a nagykoru személy igényelheti, akinek
esetében a vényköteles havi rendszeres
gyógyszerköltség legalább 5.000 Ft, és az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
családban élő esetében az 57 '000 FGot' egyedül
élő estében pedig a 71.250 Ft-ot, feltéve hogy_ a
család egyik tagjanak sincs vagyona.
A kérelem nyomtatvÍí,ny részeként a haziorvos
igazol1a a gyógyszerszükségletet, a
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gyógyszerköltséget pedig a helyi Szent Korona meg az 57.000 Frot, egyedül éló esetén a
Gyógyszertár. 7l.250 Ft-ot'
A támogatásról a Nepjó]éti és Üg1rendi Bizoltság A támogatás:nénéke 20l5' évben egyszeri
dönt. AZ ellátás havi összege 5.000 Ft, melyet a 24.000 Ft.
jogosult utalvány formájában, természetben fog
megkapni. Az utalván1,t a biharnagybajomi A köZtemetést ezután is biztosítja a képviselő-
gyógyszertárban lehet majd levásárolni' testület.

Temetési támogatás Rendkivüli élethelvzetre nyúitható telepü|ési
A támogatást Polgármester Ur azon támogatás
Biharnagybajomban életvitelszerűen élő személy Azok a személyek igényelhetik ezt a támogatáSt,
részére állapíthatja meg, aki elhunf közeli akik nem vár't, rendkívüli élethel1zetbe kerültek
hozzátartozója eltemettetéséről gor-rdoskodott, és a (különösen: betegség, elerni kár, haláleset), és a
családban az egy főre jutó jör,edelem nem haladja családjában az egy főre jutó jövedelem nem

haladja meg a 37.050 Frot.

A fentiekben sorolt támogatási formákat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál igényelhető
formanyomtatványon lehet benyújtani.
A nyomtatványok letölthetőek a www.biharnagybajom'hu honlapró| is.

A benyújtott kérelemben foglaltakat az eljárő hatóság ügyintézői környezettanulmány végzésével
ellenőrizni fogják.

S végül néhány valtozás egyéb el1átások tekintetében:

Jogosultsági létszáLrnát tekintve, telepüIésünkön legnagyobb rendszeres támogatás a fogla|koztatást
helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély volt, mintegy l83 ftjvel. A szociális törvény már
fentebb említett váItozása miatÍ 2015. március 1. nap.iától az ellátásra való jogosultság megállapítása jegyzői
hatáskörből a Püsptildadányi Járási Hivatal hatiskörébe kerü|t.

Továbbiakban úgy mint ''rendszeres szociális segély'' megszűnt aZ ellátáSi forma, helyette az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre. Jogosultjai lesznek a korábban
rendszeres szociális segélyre egészségkárosodottként vagy gyennekük felügyeletének megoldatlanságára
tekintettel .jogosult személyek. Jogosultsági feltételek, illewe az összegének számításí módja két kivétellel
megegyezik a rendszeres szociális segéllyel.

Ha ezzel a két ellátással kapcsolatos ügyet kívánnak intézni' akkor azt szerd.ai napokon he|yben is
megtehetik a Polgármesteri Hivatalban, a Járási Hivatal ügyintézőjénél' Vincze Szilviánál.

Tavaszi lomtalanÍtási akció

A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft' lomtalanításÍ szervez' mely 2015. áprílis 13-rí,rr' hétfőn a
kommunális hulladék szokásos elszállításával egy időben történik. A lomhulladékot az edényzet mellé
kérjük kihelyezni, úgy' hogy az a forgalmat ne akadáIyozza| A szolgáltató a további tudnivalókról
szórólapokon értesíti a lakosságot.

Legyen ez a lomtalanítási akció kezdete egy szép, rendezett települési arculat kialakítási programnak!

Aprilis talán a legszebb hónap, hiszen minden virágba borul. Tisztelettel megkérjük ontiket' hogy
mindannyian egyszerre - egy időben' április utolsó hetében - vegyünk részt környezetünk szebbé
tételében!



tsajomi Í{írktlé[

Táiékoztató a Biharnawbaiom és Sárrétudvari szennwízkezelése
KEOP-1.2.0/09-1 1-2013-0003' számú pálvázatróI

Örcjmmel tájékoztatom a TiszIelt Lakosságot, hogy a Sárrétudvari településsel kozÖs szenn1vízprojektünk
fordulóponthoz érkezett.
Az igen hosszura nyúlt .jogorvos\ali szakasz a végére ért, így 2015. március 4. napjríLrr aláírásra került a
vállalkozasi szerződés. A kivitelezési munkálatokat a Keviép Kft. (4025 Debrecen, Széchényi u. 46.) fogja
végezni.
A vállalkozó részére 2015. március 12-én átadásra került a munkaterület. Jelenleg a tervezés illetve az
engedélyeáetési eljrírrís folyik' ezéft e|őre láthatólag csak Húsvét utan kezdődnek a lakosság számára is
érzékelhető ft'ldmunkák.
Természetesen folyamatos tájékoáatással 1esziink a kivitelezés ideje a1att.

A munkálatok végzése, a legnagyobb odafigyelés mellett is okozhat némi kellemetlenséget, ezért kérem
Önöket legyenek toleránsabbak ezen időszakban.
Megér1ésüket kösztinöm. Imre-Erdős Szilr'ia

iegyző

Szennwízszippantással kapcsolatos tudnivalók

A hulladékól szóló törvény változásai miatt a
települési önkormányzatoknak a házíartási
szewryxiz begyűjtésére kötelezően ellátandó
közszolgáltatást kell szervezni és fenntartani,
melynek részleteit helyi rendeletben kell
szabályoznia. Önkormányzatunk eleget téve
törvényi kötelezettségének 2015. február 26-'t

ülésén rendeletet alkotott e témakörben' Az új

szabályozás március 1. napjával hatályba lépett.
] ekintsük át a főbb r áltozásokar.
A szerrnyvízszippantást ezen túl kizárólag egy
vállalkozó, Szekrényesi Sándor ( 417l
Sárrétudvari' Kossuth ,Ílt l41.) végezheti
Bihamagybajom közigazgatást területén, aki
pályázaton nyerte el ezt ajogot. Helyi vállalkozó
nem nyújtott be p áLlyáZaÍoÍ.

A közszolgáltatási szerződés 1 évre, 2015.
március 1' napjától 2016. február 29. napj áig
került megkötésre.
Az ingatlantulajdonos a rendelet hatályba lépését
követóen köteles rendszeresen' de évente
legalább egy alka|ommal igénybe venni a
közszolgáltatást.
Mentesül ez aIő1 a kötelezettség alól az az
ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanán há^artás1
szennyviz nem keletkezik, s eá a tényt jelzi a
közszolgáltató vállalkozónak. Mentesiil továbbá
az, akinek az ingat|anán kezelő-artalmatlanító
berendezés műkc'dik' s ezt engedé]y másolatával
igazo|ja a közszolgáltató felé.
Technológiai célú ivóvíz-felhaszlálással
rendelkező gazdálkodó szervezet a nem
technológiai célú ivóvízfogyasáás után keletkező
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begyűjtési közszolgáltatás teljesítésére a
közszolgáltatóval egyedi szerződéSt köthet.
A szippantás díját a törvényi előírásoknak
megfelelően, a helyi rendeletünk kéttényezősen
határozza meg' Ez aa 1elenti, hogy a díj alapdíjból
és ürítési dijból fog összeLevődni.
Az alapdíjat akkor is köteles megfizetni a lakos,
ha évente csak egy alkalommal veszi igénybe a
kcizszolgáltatást. Az a|apdíj összege 100 Ft
havonként' tehát 1.200 Ft egy évre.
Az iirítési dÍj 787 Ft + Afa' egy köbméterre
vetítve.
Az önkormányzatnak lehetősége van állami
támogatás lehívasríra, Szippantott köbméterenként
100,_ Ft összegben, melyet kötelesek vagyunk
iltadfi a vállalkozó részére, hogy ezzel az
összeggel csökkentse a lakosság terheit.
Az ingatlantulajdonos ezek után 5 m3
szennyrríz szippantásáérÍ 4,362 Rt-ot fog fizetni
az a|ábbtak szerint:.

5 m3 x 787 Ft : 3935 Ft
-500 Ft kedvezmény(állami támogatás jóváírása)

Összesen: 3435 Ft+ Áfa, azaz 4.362 Ft
Az alapdíjat évente két alkalommal a
közszolgáltató fogja beszedni, míg az ürítési díjat
a helyszínen sziímla ellenében kell kifizetni
részére.
Kérjük Önöket, hogy ameruryiben
szennyvízszippantást szeretnének megrendelni az
alábbi telefonszámon tegyék meg:
SZEKRI|NYESI SÁNDoR Telefonszám:

06-20-378-6904
A közszolgáltató a bejelentést követően 1egkésőbb
2 munkanapon belül kÖteles a munkát elvégezni.
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A szabadtéri tűzgvúitás szabályairóI

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak' A károk akkor' előzhetőek meg a
legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés alapvető
szabá1yaival.

BelÍerüIeti égetésre vonatkozó előírások

Az országos Tűzvédelmi SzabáIyzat 225.s (1) bekezdése értelmében tilos belterületen Szabadtéri égetéSt
végezni, kivéve ha azt másjogszabály' így különösen a helyi önkormányzati rendelet megengedi.
Bihamagybajom Község Önkorm ányzaÍának Képviselő-testüleÍe 2007. december 1. napján rendeletet
alkotott a helyi környezet védelméről, a köáeriiletek és az ingatlanok rendjéről, a település tisáaságáfól,
mely szerint Biharnagybajom belterületén a rendeletben elóirt szabályok betartása mellett el lehet égetni a
kerti hu11adékot.
A rendelet 20'$-a IaÍlalmazza az avar és kerti l-ru11adék égetésével kapcsolatos előírásokat.
Fent említett jogszabáIyok alapján a Íuzgyujtás szabályai :

o az ingatlanon keletkezó avart és kerti hulladékot csak szélcsendes időben szabad elégetni
. az égetés soriin a lakó- és egyéb építményektől, valamint a szomszédos ingatlanon található

épiileteldől' tor'ábbá egyéb tűzveszélyes és gyúlékony anyagoktól a lehető legnagyobb
l'édőtál olságot kell tanan i

o az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője az égetés soriín köteles gondoskodni a szükséges hízoltási
feltételeklől, eszközökről (oltóvíz, homok stb.)

. nagyobb mennyiségű avar és kerti hu]ladék égetésekor a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés
várható időpontjáról

. a lakó- és egyéb ingatlanon csak ajól éghető anyagok és hulladókok égetése megengedett
C az ayart, kerti hulladékot csak száraz állapotban szabad meggyújtani
. aZ égetés végén rneg kell győződni arról, hogy az égetés során keletkezett tűz elhamvadt, és

gondoskodni kel1 annak belocsolásáról vagy vékony foldréteggel torténő lefedéséről
. az égés során a ttizg1.ujtás helyét nem szabad felügyelet nélktil hagyni
. mindig csak akkora tÍizet gyújtsunk amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani
. tájékozódjunk a várható időjarásról, mert a szél kedvez a líjz gyors továbbterjedésének

Továbbra is rrregengedett a kerti grillezés és tűZön történő sütés-főZés a Íiz áIlandő lelügyelete mellett.
Mindannyiunk érdekében kérem Önöket. hogy a íenti szabályokat szigorúan tartsák be I

Külterületi égetésre vonatkozó előírások

2015. március 5-én hatályba |épetl az országos Tűzvédelmi SzabáIyzatőI szőIó 5412014.(XII.5.) BM
rendelet, amely új rendelkezéseket taÍlalmaz a szabad1éri túzgy'űjtásra, különösen aZ irányított égetéS
engedélyezésének szabályair'a vonatkoZóan.
Ettől a naptól a külterületi (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) ége1ést
engedélyeaetni kell a teriiletileg illetékes Püspök1adányi Katasárófavédelmi Kirendeltséggel, az alábbiak
szerint:

o 10 Ha alatti földterületre lehet engedélyt kérni
. legalább a lervezett égetés előtt 10 nappal
o a kérelemre 3000 Ft illetékbélyeget kell ragasaani
. a KatasztróÍ'avédelmi Kirendeltség a kérelemre húározatol ad ki, mely engedély más jogszabáIyban

előír1 hatósági engedély beszerzése a|ól nem mentesíti a kérelmezőt
A Püspöldadányi Katasztrófavédelmi Kirende|tség ellenőrzóst végezhet tűzgyújtás szabályainak
betartásáva| kapcsolatban és a szabálytalanságot elkövetővel szemben 20'000 - 60.000 Ft-ig terjedő
tűzvédelmi bírságot sza bhat ki.
A szabadtéri égetéssel kapcsolatos bővebb tájékoztatás' felvi|ágosítás a Püspökladányi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől (4l50 Püspökladány' Kossuth u. 10.)
a 06-54-451-555 telefonszámon kérhető. Imre-Erdős Szilvia

)egyzo
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2015' januír 27 -én talÍotta soros ülését a Biharnagybajomi Ertéktár Bizottság. A tagok meggyőző
t<ibbséggel helyi éÍékké nyilvánítottak

a) a kulturális örökség kategóriájában:
- ,,a pusáa utolsó krónikása'', Szúcs Sándor, író, etnográfus életművét,
- .Teney Lajos Ybl-díjas építész életművét,
- Miskolci Na5. András haidúgenerális, várkapitán)'t,
- az egykori bajomi várat,
- a bajomi g,vékényfeldolgozást;

b) az épített kömyezet részeként:
- a Petőfi u. 4' alatt lévő Szűcs Sándor Emlékházat'
- a Rákóczi ut22. a|att taláIható Református Templomot,
- aKózségháza Rákóczi út 5. alatti épületét és

- a Dózsa Agrár Zrt. Rákoczt út 12. alatt fellelhető központi irodáját.

A Bizottság _ melynek tagjai kivétel nélkül egyetéftettek a további szóbajöhető értékek minél hatékonyabb
számba vételét és rendszerezését célzó munka érdekében a kÖzség lakosságára is kiterjedó e5üttmríködés
szükségességében _ elé több javaslat is éIkezett' melyeknek a Helyi Ertéktárba történő esetleges felvételérő1

későbbi üléseken dcjntenek. Csakúgy, mint a mar elfogadott javaslatoknak a Hajdú-Bihar Megyei Énéktárba
töÍténő felterjesztéséről, vagyis a helyi értékek megyei értékké nyilvríníttatásríLrrak szándékáról. A Bizottság
tagjai ezúton is tiszteletlel kérik a bajomiakat, hogy, ha idejük engedi, segítsenek a még fellelhetó. zim még
nem táIgyalt éÍtékek összegyűjtésében! Minden javaslatot örömmel fogadunk!

Láposi Kristóf
bizottsági tag

Szűcs Sándor (1903-1982)
író, etnográfus

A puszta utolsó kónikása.
Hatalmas kutatómunkát végzett, amelyet részben néprajzr

tanulmányok, részben elbeszélések formájában tett közkinccsé.
Kiváló szépirodalmi érzékkel kelti életre a ,,régi Sánét vi1ágának''

homályba vesző mindennapjait.
Bihamagybajom 1eghíresebb szülöttének tekinthető.
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A Szűcs Sándor Emlékház

A község, de valószínűleg a messzi kör'nyók legrégibb haza. 1755-
ben építetLék. Műemlék, jclenleg múzeumként Í'unkcioná1.

Koráná)..jellegénél Íbgva egyaránt felbecsülhetetlen kulturális
értékkel bír' Egy letűnt kor, a hagvonányos bajomi építkezési

szokások hiteles tanűja. A kisnenresi por1ák minder-rnapjai
elevenednek meg benne.

(1933-2014)

Ybl-díjas építész

Számos szakmai kitüntetés mel1ett Bihanragyba.jon község és Kece] város
díszpolgári círnérrek bift okosa'

A nevelési-közösségi központok hazai elterjesztője. országszefte több
középtilet, valamint tnegannyi általános művelodési és nel'e}ési központ

rnegalkotója' Különös figyelrnet szente]t a magyar' vidéklek, így
szülőfaJrrjának, Bilrarnagybajomnak is, melyet mindig SZíVügyének tekintett.

A Református templom

A telepiilés 1egidősebb köZépii1ete, egyetlen hitéleti helyszíne, a

refornációval megközelítő1eg egyidós református gyülekezet otthona.
A ba.jomi vár kör'eiból és tégláiból kezdték építeni 1757-ben.

]761-ben, Adl'ent elso vasárnapján szen1elték íel.
Helyi védettség a]an álló éptilet. A község egyik turisztikai

lát\'ányoSSága'

Miskolci Nagy Ándrás (?-1612)

Báthor}' Gábor eldél1'i fejdelem bizalrnasa, tanácsosa, ,,mezei'' hadainak
generálisa, Bajom l'árának kapitánya' a második hajdúfelkelés vezetője, a
Bocskai áital 1etelepített hajdúk íőkapitán)'a. Kiemelkedő, a bajomi népi
emlékezetben legendásként éló varkapitány. Vezetése alatt é1i a haidúSág

l'irágkorát, válik országos jelentőségrí hadi és politikai tén1'ezővé.
Gyórfi Lajos szobrászművész által bronzból elkészített me1lszobrának avatására

2008-ban került sor a Refotmátus templom kcr1jében.



BalonL'l{u [tt,tI

A Dózsa Agrár Zrt' szél<háza

Hel1,i védettség alatt ál1ó épület' Nemes és nemzetes Nagy
Ferenc és felesége építtette a XIX' és XX. század fordulóján.

Később Tar-ház, a ll. világháború után a szovjet katonai
parancsnokság, majd a rendőrség épülete' ezután MASZOVoL-

székhríz, TSZ-iroda, jclcnleg aDózsa Agrár Zt' központi
irodája. 2014-ben kezdődött el a felújítása.

A Községháza épülete

Egy mezővároshoz méltó épület megalkotásának szándékál'al l876-ban
épült. Kétszer újított:ík fel. előbb a lI' világháború után, majd a

millennium évében. Jelenleg helyi védettség alatt á11'

Központi elhelyezkedése folytán a település szimbólumának számít'

Az egykori bajomi vár
A környék egyetlen váraként egyes korszakokban országos

jelen1őséggel bírt, ktilönösen a tÖrök hódoltság idején.
Fából és döngölt Íiildből ,,magyar módra" készült erődítmény.
Elpusztulását 1660 környékére tehetjük, de emléke tovább él a
hozzá kapcsolódó rr1ca-, dűlő- és egyéb népi eredetű íöldrajzi

nevekben és a településszerkezetben.
A vár emlékére 2012'ben várj átékokat rcndezett a település'
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Sz{tcsSá.ntorÁ.ft aűífl osés,atapfofu!fuí'íivészetiIsfrok

,, Ha most összefogunk, közös munkankkal

szép jcivőt építhetünk gyermekeinl.rrek."

,4(ölcsey Ferenc/

Kedves Bajomiak!

Ezzel a gondolattal kezdtem a Yezetői páIytnatomat, amelyet az iskolánk intézmén1vezetői beosaiís
betciltésére ííam. Prilyzizatomat a ko;nevelésér1 felelős á]lamtitkar asszony tiímoga1asra méltónak találta, ig 2020.
augusÍus 15-ig tölthetem be az tntézmén'.rxezetői poszlot. Eltökélt szlíndékom, hogy a bevezető gondolatot szem
e]őtt taÍtva vezessem az iskolrínkat' és elérjem a páIyázatom záró gondolatai között megfogalmazott céljaimat,
miszerint az iskolá,nk ol;'an legyen:

} ahová a glerekek szivesen jiílnak, és ahova a szülők szívesen hozzák gyermektiket, hiszen biáonságos,

szerető, megéfio, motiváó légkör veszi körÍil a tanulókat;

} ahol a tanulás alapja a sikerélmény;

} ahol a tantestiilet minden tagja fontosnak érzi magá| igazi közösségként eg1'rniíst segítve' támogatva

tevékenykedik;

} amely meg tud lelelni a trírsadalmi elvárásoknalg az ésszerű és jogos szülői és tanulói igényeknek.

Az eddig elért eredményeink, hagyom:ínyaink meg1artrisával és újabbak felmutatlásával kívanok hozájrílulni
intéznényem színvonalas miíködéséhez. Ebben a nagy munkában számítok a munkatiírsak, a diákok, a szülők, a
községi önkotmányzat, a civil SzeNezetek és a fenntartó tiimogatiisara.

\./igh fibomé
intéznénwezető

TájékoztttttÍs

A20I5/20I6-os tanévre az elsősök beíratásának időpontja:

2015. április 16. csütörtök 8.00-19'00 óraközött

2015. április 17. péntek 8.00-18.00 óraközött

Helye: Az iskola titkarsága

Várjuk szeretettel a leendő elsőSeink Sziileit!
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A r{orTnóxus egyfrő,z frírei
"Ha pedig Krisztus nem támadt fel' akkor hiábavaló a

mi igehirdetésünk. de hiábara]ó a ti hitelek is....Ámde
KrisÍus feltiimadt a halottak köziil..''

Pál 1.levele Korintusba 15.rész 14 és 20 vers

Húsvét a keresztyén egyház legnagyobb ünnepe,
melyen Krisztus feltámadását ünnepeljiik' E^
üruiepelték reménységgel és hittel eleirrk, és e
csodálatos esemény szövódött bele emberi
ünneplésünkbe, hagyományainkba. Az első
keresztyének a húsvét megürrneplését ószinte hitbeli
meggyőződéssel élték meg, s az élet múlandóságával
szemben is eZ adott e[ő1 és reménységet a gyász
méIységében. Az első keresztyének igaz húsvéti
ürurepét azonban mára már elhonrályosítja az ünneple
időközben rrárakódó számtalan hagyomány' melyek az
egyház egyik legnagyobb ürrnepéből egy sokak
számára már csak az iimeppel együtt járó súlyos
anyagi terheket, s fárasáó, sok esetben kényszerű
elókészüIeteket jelentenek. Jó lenne, ha az ürrnep
napjai nem hiábavalóan telnének el. I{a nem az lenne a
fontos' hogy mit egyÍink, vegyÍink, mivel kínáljuk a
vendéget, vagy merrrryit adjunk a locsolásért cserébe.
Jó lenne, ha nem jutnrínk el oda, ahová már nagyon
sokan eljutottak, hogy az ünnep csak egy újabb gond,
teher, ami elől csak elmenekülni lehet. Mer1 húsvét
ünnepét Isten ingyen való kegyelméből, ma is csak
hittel élheti meg boldogan és örömmel az ember. S
húsvéti örömiink és ünnepünk csak az Islerurel való
köZösségben teljes. Nélkúle hiábavaló, de vele és általa
áldott, boldog ünnep, mely reménységet ad nekünk
nemcsak e ftildi múlandó létben, de az örök életben.
Legyen isten által megáldott ünnepre való
késztilődésiink, s ne csak a fárasztó kiilsőségekben,
hanem sokkal inkább szívünkben készüljül* a vele
való ünnepre' 

..
Aldott Húsvéti Unrrepet Kír'lí,rrok minden embernek!
A közelgő húsvéti ünnepek alkaLmával, az ünnepi
alkalmaink a következőképpen lesmek megtartva:
-Március 29: Virágvasámap de. 10 órakor

Unnepi istentisáelet
_Ürrnep nagyhetében bűnbrí'rrati előkészítő alkaLmakat
tartunk április 2-án NagycsütöÍökÓn, délután 6 órai
kezdenel a gyü lekezeti telemben.
-Aprilis 3-an, Nagypénteken du' 6 órakor
Krisztus szenvedésére és keresáhaláliira emlékezünk
templomi istentiszteletiinkön.
-Aprilis 5-én' vasámap Húsvét 1. napjrín de. 10 órakor
ünnepi istentisaelet lesz az úrvacsora
asáalközösségével
-Aprilis 6-án, hétfőn, Húsvét 2. napján de. 10 órakor
ünnepi istentiszteletet tartunk, melyen a keresáség
sákarnenturrrát is kiszolgáltatjuk

Lehetőség van házi istentiszteletck, illetve
betegúrvacsora igénylésére' hogy beteg testvéreinthez
is eljusson az ünnepi evangélium' Ezen alkalomra
április 3-ig, péntekig vájuk a kedves testvéIek
jelentkezését a Lelkészi Hivatalban.

IsÍentdl megúltlotí htkvéti iinnepeket kívánunk
Biharnagyb aj om valamennyi lako sónak !

A Református Egyházközség nevében:
Hézser Tímea helyettes lelkész

GY1ILEKEZETI ITÍREK

Tisáelt Biharnagybajomi Lakosok!
Kedves Testvéreink!

Tájekoaami Szeretnénl' Önöket. hoBy a

Biharnagybajomi Református E gyházközség
PÍesbitériuma a 2015. évi költségvetés elkészítéséhez
az egyhinközség bevételeit a következő szerínt
határozta meg:
Az egyházfenntartói járulék öSszege nem yáItozot|

továbbra is 2000 Ft/év (felnőtt jövedelemmel
rendelkező személyenként).

Ezzel az összeggel jár:;J hozzá a település
lakossága a templom fenntartasához, annak
mindennapi költségeihez, hisz a templomot, s az abhoz
kapcsolódó hitéleti szolgálatot mindíg is a helyi
emberek adomiinyábó1 taftottiik fenn eleink.
Az egyházfennÍartói járulékÖt bef,rzethetik a Lelkészi
Hivatalban, valamint a Hajdú-Takarék helyi
kirendeltségén vezetett: 60600273-15000020 szlímú
számlára'
A Harangdíj tisszege Emlékharangozás esetén:
-Egyházfenntartó tagoknak: 2000 Ft/ harangozás
-Nem egyházferrntartóknak:4 0 0 0 Fí harangozás
Temetési harangozás:
-Egyházi szertartás alkalmával egyházfenntafió tagok
részére alap lrarangozás 8000Ft' mely 4 harangozást
jelent: hí'harangozáS+temetéS napján szertartásra hívó
gyűlőharang, sírhoz menetelkor kísérőharang és
naplementekor a n1rrgvó harang.
-Polgári szer1artás esetén az alap harangozás
20.000 Ft.( 4 harangszó) vagy 500OFt/harangoás
Temetési harangozások alkalmával az
alapharangozáson tul lehetőség van a köáes napokon
rr1r'rgr'ó harang kérésére, melynek összege azonos aZ

emiékharangozás díj ával.

Szeretettel várj uk a település valamennyi lakosának
áldozatos anyagi táÍnogatását, egyházferrrrtar1ói
j arulékát !
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A Biharnagybajomi Református
Egyházközség FérÍikórusa

''Zengjetek azUrnak, ti hívei, magasztaljátok
szent nevétI

Mer1 csak egy pillanatig tart haragja, de egész
életen át kegyelme.''
(ZSoltárok 30:5-6)

Egyházközségünk egyik kiemelkedő színfoltja az immár i 1 főből ál1ó férfikórus, akiknek munkásságát és

szír'beli elkötelezettségét e szolgá1at iránt nem csak itt Biharnagybajomban, hanem Egyházmegyei szinten is
ismerik és elismerik. Minden héten szerda esténként összegyíilnek, hogy újabbnál-újabb énekeket
tanuljanak, hogy mind a református, mind a magyarság kulturális örökségét továbbítsák az utókor
nemzedékének szolgálatok és szereplések alkalmával.

Máthé Lajos gondnokot és Szabó Albert presbitert arra kértem, hogy röviden beszéljék el a lérfikórus
megalakulását és m unlásságát.
Máthé Lajos elmondta, hogy 2007-ben Salya Béia ötlete és kérése volt, hogy az akkori Tiszeletes Ur'
Domahidi Péter a temetések alkalmával ne egyedül énekeljen' hiszen ezeket az énekeket mi is ismertük. igy
alakult meg a férfikar Salya Béla, Földesi Imre, Deák Zsigmond, Nemes Antal, Darabos Lajos, Máthé Lajos,
és Sólyom Károly tagságával'
Szabó Albert arról tájékoztatott, hogt Zsiga bácsi halála után tovább bővült az énekelni vágyók tábora
20l0-ben, mégpedig B. Csák ]stván, Somogyi Albert, Szabó Albert és Darabos Lajos személyével.
Szabó Alberttől aá is megtudtam, hogy temetéseken, rendezvényeken, egyházi kórustalálkozókon
végeznek szolgalatokat" és minden felkérésnek szeretettel tesznek eleget'

Máthé Lajos szerint mindenkinek szüksége van egy kis köZÓsségre, ahol jól érezheti magát, elbeszélgethet
a társaival.
Szabó A|bert kiegészítette azza\' ahol számíthatunk egymásra.

A legemlékezetesebb élményükről kérdezve Máthé Lajos elmondta, ho5'' a legelső kórustalálkozó volt az.
A megalakulásuk évében aZ volt a legelső olyan alkalom, mikor igazán kiállhattak a nagykÖzÖnség elé.
Szabó Albert megerósítette, nagy sikerük volt' Majd hozzáÍeÍIe, tulajdonképpen mindegyik az, nincs
különbség. Bármerre mentünk eddig, mindig nagy sikerünk volt és dicsér1ek bennünket.

Kedvenc énekükről kérdezve, pedig Máthé Lajos aá nyilatkoaa, hogy számara a reformátusok himnusza
90.zsoltár: 

',Te berined bíztrrnk eleinktől fogva. '.''
Szabó Albert számara a 

',Rejts 
most el...''_ kezdetű, amelyet a templomban adtak elő, és véleménye szerint

gyönyöni szép. De a régi Székely Himnusz is csodálatos. Sárrétudvariban az Atató napon meg is
könnyezték.

Máthé Lajos hozzá tetÍe még a következőket: ''A legfontosabb, hogy nem kötelezettségből, vagy
dicsvágyból, eselleg javak miatt tesszülk ezt. Ez szivbeli akarat, lstentől eredő, és hissziik, meg is áldja.
Eddig nem r'olt olyan nehézség, amit nem tudtunk áthidalni, mindent megoldunk, mert ennek a közösségnek
megtartó ereje van. Ameddig erőnkből telik, végezni fogjuk az énekkar szolgálatát.
Mindezeket végig hallgatva mi magunk se kívánhatunk többet, mint, még sokáig működjenek és

bővelkedjenek újabb énekelni vágyó tagokban, községünk javára. Jó arr'ól tudni, hogy az eltökéltségból,
kitartásból és lelki indíttatásból mennyi mindent lehe1 véghez vinni. Isten áldása legyen további
szo1gálatukon!

Kovács Kinga tisztel€tes
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|Feffiípás

,.fmiI szív ?ób g r gjÍ esz'
szsmBdnsk tárd ki azt;
amit szenrsddpl ssitesz,
szív s'dds1 r'árd ki azt."

flózsef fltti1a)

,rVerses randevű azAgoránál''

"fl KOtt'Aszst napia

Ünnepeljük egyÜtt Biharnagybajomban a Költészet NapjátI

A Magyar KöltéSzet Napját 1964 óÍa lózsef Attila születésnapján, április ll-én ünnepeljük' Ebből az
alkalomból minden évben irodalmi előadóestekliel' kön1,vbemutatókkal' kÖltőtalálkozókkal és versenyeklel
tisztelegnek országszer1e a magyar iíra előtt.
A Bihamagybajomi Nyugdíjas Klub és a Szűcs Sándor AMK 2015. április 10-én 10 órától' életkot1ól

fiiggetlenül várja a verselőket egy ,'Verses randevúra az Agoránál"!
Helyszín: Az Altalános Iskola előtti Főtér, rossz ido esetén a Művelődési Htíz.

Kérjük a szava|ókat, hozzák el, és mondják el legkedvesebb magyar versüket!
A közönség a szavalókból' hozzátartozőkbő|, ismerősokből, barátokbó1, osáálytársakból, munkatársakból és

az idelátogató verskedvelőkből verbur,álódik. Ha van ideje' töltsön nálunk néhány órát' és hallgassuk'
mondjuk eg-vütt a szép verseket!

Temészetesen lelret papínól is olvasni a VeÍset, vagy akÍ' megzenésített verset előadni, hozott hangszer
kíséretében, vagy cd-alap me1lett. A technikai Í'eltételeket biztosítja a Művelődési Haz'
A program keretében többször is 10 perces szünetet taftunk. A szünetekben lehet az új szavalóknak és a
látogatóknak helyet foglalni a téren az előadások alatt biztosítva a csendet a verses szónoklatokhoz.

A rerrdezvény településiink Örrkormányzata, az intézmények, és a civilszervezetek osszefogásával.jön 1étre.

Az eseményről televízió- és fényképfelvétel is készül.

A programra előzetes regisztrációt várunk. A jelentkezós leadható személyesen 2015' április 8. szerc]a 12

őráig: az elóadó neve, elérhetősége (e-mail' telefon)' kora, a kísérők száma, a költő neve' a vers címe' az
előadás ten'ezett ideje 10-1 5 óra közcitt (óra, perc).
Lesz lehetőség a helyszínen is versmondásra.ielentkezni.

Jelentkezés és bővebb információ:

Furka Albertné tel.z 06-541 47 2-344, 06-30l679 -6948
Szűcs Sándor ÁMK tel.: 06_54/473_606, email: muvhaz@bihamagvbaiom.hu
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Budai Kulcsár János: oLY MESSZE vA|I

Az én kis laIum ol1 mes5./e Van.

ha hívna is, ha váma is még,
utól sem érnek a harangok,
s a bar&dák közt mit keresnék?

oly messze van már a vén Bihar:
a gémeskutak, az akácok,
s az AlÍijid biuavirág-álma.
Talán miír oda sem találok.

Oly messze van, oly messze van, a
mesék fiistje száll, s én hallgatok.
Oly messze vagy, de ragyogsz bennem
mint a messzi, férrylő csillagok

Meggyesi Éva: LESZEK MAJD NAPFÉNY

Leszek majd napfény ha arra vágysz éppen

s végigsimítom sápadt arcodat,
leszek szellő! Ha arra van szükséged
s felborzolom majd ószülő hajad'

Leszek majd angyal, s őrzijm az á|mod
hogy ne zavarja meg semmi sem,
s lehetek csillag a késő esti égen
hogy rád világítsak csendesen'

Lehetek níz, hogy felégessek mindent
mit nem akarsz többé látni sem"

s vöröslő lánggal perzselem széjjel
mi ártani próbál Szüntelen.

Vagy lehetek zápor ,hogy eloltsak mindent
mi berrned ég fájón sztintelen,
hűs cseppjeimmel elcsitítva
hogy ne fájj on többé semmi sem.

József Atti]a: MAMA

Mar egy hete csak a mamára
gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltaÍn.
Hagyj a a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen {iil a padlásra'

Csak ment és teregetett némán'
nem szidott, nem is nézett énrám

s a ruhák fényesen, suhogva,
keringÍek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,

most látom, milyen óriás ő -

sziirke haj a lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.

Petőfi Sándor: FÜSTBEMENT TERV

Egész úton - hazafelé -
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólitani
Rég nem látott anyám?

Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.

S jutott eszembe számtalan
Szebbné1-szebb gondo1at.

Míg állni |áÍszék az ]'dő,
Rár a szekér szaladt.

S a kis szobába toppanék. '.
RÖpült felém anyám...
S én csüggtem ajkan... szótlanul...
Mintagyümolcsafán.

Sárándi Szilvia: HOZNEK TAVASZT

Bár lennék n1ugtató szava tomboló szívednek!
Egy rügy életed fájrín' miből később virágok élednek.
Lennék szó, mi reményt gyújthat újra...

Mi jövőt hozna, s nem néznél a múltba.
Lehetnék dallam' mi táncot idéz benned'
Halk sóhaj, mi nem bántja fiiled,
de mosolyra húzná lekonyuló ajkad,
lehetnék gyémántként ragyogó harmat...

Hoznék tavasá, ha remegve fazol,
elvinnélek e hideg világból...
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Fetfrírlás

Méhészeti felhívás

A méhészkedést (méhtartást) minden év íebrurír végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e

tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek taltási helye szerint
illetékes települési önkományzathoz, ahol a méhészt nyilvántartásba veszik' és e nyilvántartást
folyamatosan vezetik.
Amennyiben a rnéhek állandó tartási helye lakóhelyével összefuggő területen van' a méhész köteles a méhek
taftási helyén nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40x30
cm nagyságú táblán jól láthatóan feltüntetni!
A méhész köteles a méhek tavaszi tisauló kirepÍilése és a betelelés kcizötti időszakban a méhcsaládjait
legalább három hetenként méhegészségügyi szempontból ellenőrizni, s ennek során mind a kifejlett
nréheken, mind a fiasítás teljes terjedelmén' valamint a kaptárhulladékon fertőző betegség tüneteit" illetve
élősktjdők.ielenlétét keresni.
A vizsgálatnak ki kell terjedni a varroa-atka jeleniétére, illetve az atkák szárnánakváItozására.
Bejelentési kötelezettség aIá llLrtoző betegségre utaló jelek, illetve bizon;nalan jellegű elváltozások észlelése
esetén a méhész haladéktalanul kötelesen értesíteni erről a méhegészségiigyi felelőst vagy a hatósági
á11atorvost.
Varroa_atkák felszaporodása esetén köteles a rendeletben foglaltak szerinti gyógykezelést végrehajtani.
További méhészettel kapcsolatos kérdésekkel a 06_30_649-9099 telefonszámon kereshetnek.

i{. Dobos Sándor
méhegészségügyi felelős

Eboltds
Táj ékozatj uk aZ eb taÚókat, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
Törvény 32$. (1) f. pontjában biztosított jogkörében eljána, a veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól szőIó 16412008. (xII.20) FVM rendelet 7.$_a (1) c) pontjában foglaltak alapján a Hajdú- Bihar
Megyei Kormányhivatal Elelmiszerlánc_biáorrságí és Allategészségügyi Igazgatósága a 2015. évben is
elrendelte az ebek veszettség el1eni oltását.
Ennek figyelembevételével Bihamagybajom településen ismét sor keriil az ebek kötelező \'eszettség elleni
védőoltásáIa és Íéregtelenítésére.

Az összevezetéses eboltás időpontia:
20l5. április 10-11 (péntek-szombat) 8-12 óráig
Pótoltás 20ls.április 25' (szombat) 8-10 óráig

Helye: Biharnagybajom' Abrahám iskola udvara

Az összevezetéses eboltás díja: 3000Ft./ eb az ijsszevezetés helyén' Az eb tartási helyén (háznál) 35O0Ft/eb.
(A díj tartalmazza az oltással, léregÍelenítéssel kapcsolatos teljes anyagköltséget és a beragasztásra kerülő
sorszámozott hologramos matrica állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díját.) Fenti díjtételek csak a
16412.008 (XII.20) FVM rendelet melléklete szerint sorszámozott kisállat Egészségügyi Könyv
bemutatásakor érvélryesek' Az elveszett megrongálódott kÖnyvek cseréje 50OFíeb.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 16412008. (XI].20) FVM rendelet 4.$ (1)

bekezdése szerint az eb tulajdonosa minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen a saját
költségén köteles beoltani. oltani csak mikrochippel megjeiölt állatot lehet. (Mikrochip behelyezés díja
3500 Fíeb).

Dr. Sperlágh Andrásné Dr. Sperlágh Arrdrás
ál]atorvosok
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fiíjéF"ozuaÍs

Tájékoáatjuk a Tisáelt Lakosságot, hogy a közbixonság jar'ítása érdekében - a Képviseló-testület 20l4. 04.

18_án hozott hataÍozata alapján _ a településünkön 12 db térfigyelő kamera került felszerelésre. A térfigyelő
kamerák utcarészek, keresáezódések, közterületek megfigyelésére szolgálnak. A megfigyelés a
bihamagybajomi RendőrőIsön történik.

Agócs László
kiZtefiilet-fe1ügyelő

Sport

Versenyeink:
2014. július 19-én az ózd| Suzuki Kupán
képviseltük a településünket, amelyen több
ország sportolói is részt vettek.

A mérleg: 2 aranyérem,
Tóth Vivien és Szilágyi Jenő jóvoltából.

Szeptember 27 -én, a Tégláson sora kerüló
Narancs Kupán vettünk részt, ahol
6 arany- (Tóth Yivien' Borbé|y László' Gál
Tibor' Jenei Gergő, Jenei Viktor, Kiss olivér)
és egy ezüstérmet (Tóth Bence) szereztünk'

2014. október 4-én, a tisza'íjvárost Serdülő
orszdgos BajnokstÍgon Tóth Vivien egy
ezüstéremmel gazdagodott.

2014. ok1óber 11-én _ a hagyomanyoknak
megfelelően _ újra Bihamagyba.jom adott otthont
a Julttisz StÍndor Emlékverseq;nek, ahol
egyéniben 6 arany- (Tóth Vivien' Borbély
Lász|ő, Gál Tibor, Jenei Gergő, Jenei Viktor'
Kiss olivér) és 1 ezüstérmet nyertünk'
Csapatunk Ba|ogh Gergőhöz hasonlóan a
dobogó második fokára léphetett fel.

október 20-án a Íéglási Hajtlú Zrt. Kupún Tőth
Vivien és Kiss Gergő egyaránt kategóriája
Iegjobbjának bizon1ult.

A 2014-es év folyamán munkánkat t.íÍnogatták:
Bihamag1 ba.iom Kozségi Önkormánr zat. a

Magyar olimpiai Bizottság, valamint a
püspcjkladányi Fém- és Műanyagfeldolgozó Kft.
Segítségüket ezúton is nagyon köszönjükl

A 2015-ös év versenynaptárában az első helyet a

Hajdúszoboszlón, február 21 -én lezajlott

Dóró Antal Emlékl,erszny jelentette a számunka'
Ismét gazdag ,,termésre" tettiink szeÍt:
Tóth Vivien, Tóth Bernadett' Balogh Gergő és

Borbély Lászlő fáradozásait arany-, míg Jenei
Gergő és Tóth Bence erőfeszítéseit ezüstérem
koronááa. Csapatunk a negyedik helyet
szerezte meg.
Marcius 14-én, egy újabb színvonalas verseny
keretében ismét településünk látta vendégül a
súlyemelő társadalom színe-j avát:

Tóth Viviennek és Borbély Lászlónak hazai
pályán is sikerült elhódítania a bajnoki címet,
míg Balogh Gergő, Gorzsás Benedek, Jenei
Gergő, Jenei Viktor, Rácz Richárd' Tóth
Bernadett és Tóth Bence második helyezést ét1

el. A csapatok között a mieink a negyedik helyet
szereáék meg.

Foldi József
szakosztál1vezető
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Civitefra pó$ón

A Biharnagybajomi Mazsorett Együttes február végén a Jász-Nagykun-Szolrrok Megyei Területi Mazsorett
Versenyen is remekül szerepelt.
Eredmények:
Mini Csoport: Mini korcsoportban, botos kategóriábarr I. helyezést ért el.
Naprafor'Íaó csoport: Gyermek korcsopoftban, botos kategóriában és pom-ponos kategóriában is I. helyezést
szereztek.
Nagy eiismerés számunkra, hogy a 27 település, 900 versenyzőt számláló me_smérettetéSen kieme]kedo
telj esítményükért" a Mini korcsoponban, a Mini csoponunk, Gyermek korcsoportban, a Napraforgó csoport
Kü|öndíjban részesült'
A lányok május ele.jén újabb szakmai megmérettetésle vállalkoztrak, a IX. Aradi Nemzetközi ,' Dancing
Europe " Mazsorett Fesztiválon, melyre nagy szorgalommal és lelkesedésse] készülrrek.
Köszönjük a sziilőkr-rek és az ir-rtézményekrrek, a fe]készülésheZ nyújtott Segítséget.

Macskinné Pór Erzsébet
művészeti vezető

A 20l4-es ér,nagyon mozgalmas r'olt a Népdalkör életében. Nag1''on sok fellépésiink r'olt. Január hónapban
a Zene határok nélkiil projel<t záró rendezvényén szerepeltünk a helyi Művelődési Házban. Februárban a
Sárrétudr'ari Dalos klub meghír'ásiÍ'a Dalos farsangon vettiink részt.
Március 15-én. Nemzeti ünnepünkön a te]epülésen színesítet1ük az ünnepi műsor't. Májusban a
próbatermünk hivaLalos megnyiLó.ján. az Agora megnyitón adtunk műSoft. Júniusban Sárréti Népzenei
találkozón Sárréludvariban ta]álkoztunk a környék népdalosaival' A július nagyon mozgaimas volt a
népdaJkörnek, Korösladányban és Füzesgyarmaton városnapi rendezvényen. PüspÖkladányban a

'I lonobágyi Tájliutató tábol záIásaként Hoftobágyi népdalokat énekeltiink.
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Augusztus l6-án a Falunap a.lkalmából Betyárdal találkozót szerve-zttink, ahova a kölnyék népdalosait
hívtuk meg, és egy ebéddel láttuk vendégül. 95 fó étkezését biztosítottuk. Műsorainkkal színesítettük a
falunapi programot.
Szeptember 26-28-ig 3 napos Erdélyi kírandulásunk úticélja a Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet
meglátogatása volt. Nagyon kedves vendéglátásban volt részünk. Szállásunkat Pál Ferenc Székelyderzsi
kórustag, a vendéghazában biztosította. 27 -én, szombat este a Székelyudvarhelyi Nyári Esték zríró

programj ában, a főtéren Sárréti és Bihari népdalcsokrokat énekeltünk. Nagyon sok szép élmérrnyel lettÍink
gazdagabbak ezen az uton.
November 22-én DaIárdabáút szerveáünk. Vendégeirrk voltak a sárrétudvari Nyugdíjas Dalkör, a barandi

Nyitnikék citeraegyüttes, a sárrétudvari Dalosklub, a körÓsladrínyi Népdalkör, a bárandi Hatáltalan
néptánccsopoft, pártolótagjaink. osszesen 150 fő vendéglátásaról gondoskodtunk. Nagyon színvonalas
műsorokat adtak a csoportok. Jó hangulatban tölthettünk el egy estét' ahol a dalé és a zenéé volt a főszerep'

Az Adventi gyertyagÉjtás első vasámapján a népdalkör műsorával színesítettük az ünnepi hangulatot.
Bízunk abban, hogy ebben az évben is sok fellépésünk lesz, sok településre elvisszük Bihamagybajom
hímevét.
Megköszönöm a 2014. évi támogatást, hiszen ez a sok fellépés, rendezvény nem jött volna létre az

Önkormányzat támogatása nélkül.
Bagdany Erzsébet

A 2o14-Es Év tvÁs VoLT, MINT A TöBBI.'.

A 2014-es év a bihamagybajomi Nyugdíjasklub életében más volt, mint az e|őzőek.

2014 szeptemberében volt 5 éve, hogy az EZisÍ Híd tánccsoport megalakult, igy ez az évforduló több

rendezvényünket is áthatotta, többek között az augusztusi falunapot is.

Erre a jeles alkalomra Macskinné Pór Erzsébet ,,Nívódíjas'' MazsoÍett és táncoktató irányításával késziiltünk
szorgosan' majd mutatkoztunk be a ,,közönségnek '.

SZitó Sándor polgármester úr emléklappal és anyagi támogatással köszönte meg a munkánkat.
Szeptember 4-én nyugdíjas találkozót szerveztünk, amelyen a Füzesgyarmati Hóvirág klub, a szerepi és

sánétudvari nyugdíjas klubok, a Mazsorett csopofi, a Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke és alelnöke, a

képviselő testiilet tagjai, valamint Bodó Srí,rrdor köszöntötték klubunkat és külön a táncosainkat.
AZ évet lergeteges szilveszteri mulatsággal zártuk december 3 1-én. E'zt a napot reggel 8 órától este 6 óráig
együtt töltöttük. Finom orjalevest, töltött káposáát főZtünk. Köszöntcjttiik a decemberi név és

Születésnaposokat, természetesen tortával. Délután sült kolbásszal és Íinom rétessel zártuk az étkek sorát.

Énekeltünk, táncoltunk, jól éreztiik magunkat. Zartásként pezsgővel koccintottunk, így búcsúaunk az ó-
él'től, és köszöntöttük az új esáendőt.

2015-öt zsíros kenyérrel üdvözöltük az első klubfoglalkozáson.
Mrírc. 4-én farsangi fánksütéSsel egybekötött Nőnapot tartottunk, ahol a hölgyek egy-egy szál virágot
kaptak.
Minden hónapban köszöntjük a nér' és szülinaposokat, és minden hónapra jut egy-egy esemény, rendezvény,
amelyre szívesen elmegyünk. Készülünk, és részt veszünk a Költészet napi versmondásban. MegyÍink a
Nag1rábéi i2ek Fesaiváljára, Majálisozunk a faluval, szomszédolunk a nyugdíjas klubokkal.
Jó emlékeket őrzünk a közös együttlétekről, ez segít berrnünket abban, hogy tovább rnenjünk együtt a

megkezdett úton. Az idei évben szerdánként 14 órátőlÍafi1uk az összejöveteleinket. Táncosaink készülnek a
falu 800' éves évfordulój ára.

Várjuk kis csapatunkhoz, a közösséget szerető, kikapcso1ódni vágyó nyugdíjasokat.
ltt köszönöm meg mindazoknak' akik trímogattak, és tríLrnogatjrík a klub mríködését.
Külcin köszönj ük az 1%o -os felaj ánlásokat. AdószríLrnunk: 1 85 5 83 3 3 _ 1 -09

Furka Álbertné a klub elnöke
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Településünk írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából tobb kiadvány megielentetéSét is
tervezzük ebben az évben.
Az egyik egy receptgyűjtemény, melyhez várjuk a legfinomabb bajomi ételek titkos receptjeit 20l5. május
20-ig a művelődési hazba. Ö.ülÍink minden elsárgult papírdarabnak.
Gondolatébresztőnek közzé tesszük Guruczi Arrtalné Magda rréni irását.

Régen itt a Sárrét közepén elődeink is tudtakjóíní ételeket készíteni. A szegénység nem mindig volt ennek a
kerékkötője, plríne. ha volt egy_ tehén, malac az udvarban vagy kevéske baromfi' hiszen ezeket
sokféleképpen lehetett hasznosítani. Ha malacot yágÍak az egész szalonnát meghagyák, meft szinte egéSz
évben főeledelnek számított, még akkor is, ha avas lett. Vitték tarisznyába és főztek ve]e' Altalában csak
télen vág1ak hízőt, hisz akkor még nem volt hűtő. Húsát mind megfiistcilték, és ha elég nagy volt, még
aratáskor is főztek belőle. ott volt a tej, a túró, a tejflol, amiből vittek a piacra is, jutott a megélhetésre'
Ezekből szedtem össze egy csokorra valót. Megfigyeltem az időseket, a nagymamámat' az édesarryámat,
akik a legegyszeníbb ételt is nagyon jóízűen tudták elkészíteni. Ilyen volt a Zsufás leves. Azért hívjrík így'
mert összeérnek benne az ízek.
Régen csak akkor főaék meg, ha malacot vágtak' Ma már meg lehet venni bármikor a hozzávaiókat, és

brírmikor elkészíthető. Egytálételnek is kitűnő, jól lehet vele lakni. Ha esetleg keúlt utána egy kis egyszerű
Sütemény az már fenséges volt.

Zsufás leves (Baiomi módra) Ennek a levesnek kb. 100 évre nyúIik vissza aZ eredete.

Hozzávalók
íA mennyiség a személyektöl ftigg)
Sertés fustölt hús
a sertésnek a szíve" nyelve
krumpli
tellol
zsít
liszt
pirospaprika' só,ecet'

Előszor a szívet, nyelvet megabál.juk, megtisztítjuk és kockára vágjuk,
félretesszük' A Íiistölt hűst megmossuk, kockára vágjuk, ha netán
csontos a hús, aÍ is összevágjuk és beletesszük. Először a fistölt húst
tesszük fe] fóni. Teszünk a vízbe sót eg/ keveset, mert a ftistölt húS is
]ehet sós, babérlevelet. Félfóvésben beletesszük a szívet, nyelvet. Mikor
nem sok híja van, beletessziik a krumplit is. Ha megíótt, tesztink rá
Iántást (zsír, liszt, pirospaprika), majd behabarjuk tejliillel, ecettel
ízesítjük.

A dió és mokkacukor kivételéve] a ÍészÍa hozzávalóit összeg;rurjuk'
Elnyújtjuk, kb' 4_5 mm- vastagra a tetejét megkenjiik tojással és
meghintjük a dió és cukor keverékével. Félholdakra szaggatjuk így nincs
téSzta mafadék. Szép ÍóZsaszínűIe sütjtik'
Kiadós és sokáig eláll.

Szalalkáüs siiteménv Régi sáIléti süti kb. 90-l00 évre nyúlik vissza aZ eledete'

Hozzávalók:
50-60 dkg liszt
20 dkg zsír
1/5 dl tej
3db tojás a tésztába 1 tojás a tetejére
] cs szalalkáli
1 cs vaníIiás crrkor
fél citrom leve
20 dkg kistálycukor
20 dkg aptóra vágott dió
20 dkg apróra tőrt mokkacukor.
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Qyőgyszertóri frírrL

Hidegen s ajto lí o laj ok.

Nagyon sokáig nem törődttirrk az általunk
fogyasaott ételek minőségével. Ma egyre
gyakrabban nézzúk meg a bol1ban a

csomagoláson leltiinletetL összetételt,
különös tekintettel az,'E" adalékan}'agokra'
állományjavítóka, színezékekre. Sajnos
gyakran nincs alternatíva, az| kell
fogyasztanunk ami a pulton van, akkor is,
ha sejtjiik, hogy az egészségünkre hosszú
távon kríros anyagokat viszi-ink be' Szinte
még nem is tudjuk mennyire fontos lenne a

természetes, hozzétadott anyag nélküli
ételek fogyasáása. Ebben a helyzetben
lehet óriási előrelépés és segítség a hidegen
sajtolt olaj basznáIata. A hidegen sajtolt
olajok szűretlenek, nem finomítottak és
adalékanyagoktól mentesek, beltartalmi
értéke minden fontos mutatóban jobb a
finomított olajokkal szemben; a szabad
zsírsar'tartalma magasabb, peroxid száma
másfélszerese, karotinoid tartalma 4-
szerese, tocoferol (E-vitamin) tartalom
magasabb, szterintartalom l/3-al több,
foszfortartalom a finomított lO-szerese, a
vastartalom 2O-szorosa. A hidegen sajtolt
napraforgó-éto1aj koleszterin mentes, ehhez
jön még a sejtanyagcserében oly fontos
Szerepet betöltő ]ecitin, valamint tocoferol
(E-vitamin), A-vitamin, globulin, palmitin,
stearin. Az íze sokkal karakleresebb,
napraforgósabb, soklial természetesebb.

A Szent Korona Gyógyszertár
megkezdte a Gazduram termékcsalád
íorgalmazását, melyben megtalálhatók a
hidegen sajtolt olajok: napraforgóolaj,
dióolaj, mákolaj, repceolaj, lenoiaj és
tökmagolaj illewe a teljes kiőrlésű és Szitált
lisztek, mint például búzafinomlisa,
tönkölyliSzt, rozslisá és durumrozsliszt.

Dr.B.Csák lstván
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