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Meggyesi Eva:

U nnep lesz megrnt

Ünnep lesz nregint. Égnek a gyertyák

a díszes adventi koszor'ún.

meghitt fényükkel egyre hívnak.

s törzsülűe viaszkönnye hull.

Nézem. S magamban azt kívánom:

ez az üntrep most más legyen.

ne legyen könny. és ne legyen bánat.

csak öröm legyen. n-rely végtelen.

Az ünnepek fén)'e legyen oly tiszta.

mint a frissen hullt hópehely.

melynek ragyogó tisztasága

kere>ztiil hato I r lelkcken.

Legyen a karácsony olyan meghitt,

lrogy felmelegítse a szíveket'

s akár egy káJylra vöröslő ténye'

úg1' áradjon szét melege.

Minden asztalon iiiss kalács és

ezemyi firrornság legyen'

Boldog kacajtól legyen hangos

most a sze[etet iinnepe.
:,
Es ha az ültnep clmtilik majd.

akkor is legyen szeretet,

lrogy az újévben ne búsuljon,

ne nélküIÖzzön senki sem.

Istenem ! Én csak ann;'it kérek.

óvd meg ártatlan népedet,

boldogabb jc;vőt. békességet

hozz rártk. Hallgass meg! Istenem I
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,,Az élet azért yan, hogl odaadjuk' Sokszor

mondtam, hogy a mi életünk olyan, mint egy

mafék aranypor. Hatalmas érték, kincs. De

hoglha nem adjuk oda valamiért, akkor iS

kiperegnek a mindennapok az u1jaink kazül. ''

(Böjte Csaba)

Kedves Bajomiak!

Már itt kopogtat 2015 karácsonya az ajtónkon. s

szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki egy

kicsit meglepődve állapítja meg magában: Úristen,

megint eltelt egy év, milyen gyorsan telik az idő.

Pedig a fizika és a természet törwényei nem

változtak, az idő épp olyan gyorsan telik, mint

eze|őtt Ííz, vagy épp száz éve. Az ember az' aki

ezekkel a megváltozhatatlan, örök igazságokkal

szemben állandóan harcol' Csak kapkodjuk a

fejünket, hogy mike képes már a tudomány. Ami
húsz harminc éve még különlegességnek

számított, mára már életünk szerves része (például

az intemet), vagy a gyermekek már azt sem tudják

mi az (például vezetékes telefon stb.). S bizony

Látva ezÍ a felgyorsult világot, saját magunk is

beleesünk a csapdába, azt hisszük magunkról, mi

is tudjuk taltani a tempót. Azt gondoljuk, csak

akkor leszünk megfelelő emberek, ha a nap 24

órájából legalább 20-at dolgozunk. Bárhogy is

gondoljuk, be kell látnunk, a terméSzet dolgaival,

csodáival nem lehet szembemenni, és nem is

érdemes, mefi csak elrohannánk mindamellett'

amiért egyáltalán élni érdemes.

KöZségilnk történelmét, a jeles évfordulót is _ amit

ez évben ünnepeltünk - letudhattuk volna

annyival, hogy felírjuk egy díszes lapra, eltelt 800

év, szép volt, jó volt, de menjünk is tovább, mert

vár minket az izgaímas jtivő. Jól tettük volna' lra

így tettük volna? Ugye, hogy nem. Jómagam

egyetértek Böjte Csaba szerzetes gondolatával:

', 
Fötdi létünk talán eglik legfontosabb céIja, hogy

ünnepet szervezhessünk magunknak, és

egymásnak' Életank apróbb győzelmeit közösen,

együtt aeg kell ünnepelnünk. Az ünnepek erősítik

hitiinke t, Össze tarttlzlisunkat' kózö ssé günket. "

Azt gondolon, Biharnagybajom vagy ahogy 800

éve írták' Bajon gazdag tör1énelmében temérdek

apróbb, ós néha nagyobb győzelem született,

számos olyan esemény történt, amelyekre méltán

lehetünk büszkék, és bizony időről időre meg kell

ünnepelnünk, hogy ezáltal erősödjön hitünk' s

közösségünk.
Vannak azonban olyan ünnepek' amelyek nem

csak kis |alunkban, hanem a világon mindenlrol az

összetaúozáSt, a szeretetet táplálják. E'zek közü] is

a legnagyobb, a legmeghatározóbb a karácsony.

Ahogy Ady E'ndre Íbgalmaz:

,,Karácsony. A legendák Szent iinnepe, amely a

legszebb, a legdicsőbb valamennyi kÓzt.

Karácsony... e szónál millió szív dobban össze, s

millió ajkról hangzik fel a hála, a zsoltlzsma tt

nagy mindenség Urához, aki beváltá az ígéretet, s

Megráltót adott a bíínös emberiségnek. ''

A karácsonyi ünnep történetének eredete az

emberiség ősrégi múltjának homályába vész. A
téli nap-éj egyenlőség éjjele minden korban

minden nép számára kiemelkedő ünnep volt'
hiszen a téli napfordulókor volt az év leghosszabb

éjszakája. E'zt követően egyre hosszabbak lettek a

nappalok, és egyre rövidebbek az éjszakák. Ez az

emberiség egyik legősibb ünnepe. Az ősi népek

számára a fény, a meleg győzelme a Sötétségen, a

hidegen, a világosság és az élet diadala a

homályon és a halálon. A természeti népek

számára a tél nagyon nehéz időszak volt: a

környezetiiknek kiszolgáltatott emberek éheztek,

féltek és fáztak, számukra óriási jelentőséggel bírt

a tudat, hogy az alvó természet ébredése közeleg.
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Az ínséget. nélkülÖZéSt felváltó bőSéget. jólétet
\áfták. eZ a nap a feménv ünnepe vo|t' A tavasz
el.jövetelébe vetett reménvé és a lét megújulásába.
az enrberi élet örökkévalóságába vetett rernényé.
Nenl véletlenül lett ez a nap az ősi pogánv nap- és
lőistenek szi]Ietésérrek napja. Még a régi rórnai
naptár szerillt is a december 24-ről 25-re virradó
éjszaka a téli naplorduló idqjére esen. Ma már a
téli napforduló.jelensége december 2l -ére esik.
Jézr-rs szi-iletését a 4. századtól ünnepelték
Epiphaneia (epifánia) néven - akkoriban nég
janr-rár'6-árr. 354-ben iktatta a pápai rendelet a téli
napfordulót az egyházi ünnepek közé. tnnentől
decenber 25-én kezdték ünnepelni Jézus
születését. Jézus Krisztus, a megjövenc1tilt
megváltó sZületése mirrdenki szárnára üdvösséget.
reménYt és kegyelmet hoz. Jézus' Isten
szeretetének követe legyőzi a sötétséget. éS
elhozza a fénvt az emberiségnek.

ma sem a pénzen rnúlik. Ne a társadalmi
elvárásokrrak akarj unJ< rlegtélel ni. lranem magutrk
és szerettein]< lelki szükségleteinek! Tererntsük
meg önállcian a karácsony csodá.ját! S amikor
ajándékot keresünk és válogaturrk. a felnlerülő
ötletel<. lehetőségek köziil a Iegmegfelelőbbet
keresve' ne feledkezzünk meg arról, hogy a jó
ajándék rnár akkor a birtokr.rnkban volt. mielőtt
bá'mit is tettünk volna. Pilinszky János így
tbgah.nazta ezt meg:

.'A jó c|ánclék onmagunk egy dtlrabja. A
legjelentéktelenebb ajándék i.' lest a testtinkből,
lélek a lelkünkből' Pékla urra, hogy éleliink
nemcsak szíikségletek ltincolata' s élettink
legl,égső tllapja nlégse valamiJéle eleni és
kiker iillle Íetlen önzés. Bizon,ítéka annak, ht:tgy
létú k yégíil is ajándék, amibőt .flÍja az
ajándékozásra','

Nem drága ajándékok
|elentik szeretetünket.
hanem hogy önrrragunkból
mit adhatunk. Az az entber.
aki nem csak saját magáért
é\, az igazi harmóniát tud
teremteni beIső világában,
saját leikében és a nlaga
kömyezetében. mindenek-
előtt családjában. ami talán
kisugározhat a barátok.
munkatársak felé is. Ahol
harmónia. béke- Szeretet

ott meghitt.

w mindenkinek! bensö'égcs kapcso latola.c
':. í,.''] ' epiilo családot lehet
í'iJ ir'0l' .í- '- '' ' teretnleni. amel1 érzelrni

' ..t..]:,:,. lelki közösséget, élmén1't
n1'újt' Csak így tucljuk az
otthon melegét valósággá.

megélhetővé tenni. ami végig kíséri egész
életiinket" és mindig megadja számunkra a
megújulás lehetőségét.

EzeAkel a 3ondnlatokkul kivtinok onöknek
önmogam és Biharnag.bojom Önhormdnyzoto
nevében megltitt, boldog Kurácsonyt, és
szeretettel teli Ui Eszíendőt!

Szitó Sándor
polgármester

A kar'ácsony Ine9ünnep-
lésében a refbrmáció
térltódításával állt be
fordulat. Míg addig
templom i iinnepnek
Számított. a 16. századtől
a karácsony új tartalom-
mal telt meg: otthoni,
családi jellege erősödni
kezdett. Ebben az
időszakban alakultak ki a
mai napig megtaftott
karácsonyí szokások: a
kat'ácsonyfa á]]ítása. az
ünnepi vacsofa' a
betlehenezés. az a.iándé-
kozás.

A 21. század elejére azonban. amikorla a világunk
felgyorsult és elanyagiasodott" ezek a
felbecsü]lretetlen értékek is" mint otthon. csalátl.
elhalványodni látszanak. Soka]<nak Van
eIlenérzésiik rrranapság a karácsonnyal szemben.
meft úgy érzik' az ünnep már csak a pénzről szól.

Valójában azonban kizárólag rajtunk múlik. hogy
milyennek teremtjük meg aZ ünnepet. Rajtunk
múlik" hogy dacolni akarunk-e a terméSzet és aZ
idő ört'k törvénveivel. ValJom. hogy a kar.ácsony
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Itazfrírré téteti{
Szennyvíz beruhdztís

a rpvtÉp Építőipari és Kereskedelmi Kft.
november 30-án befejezte a szennyvízberuházás
építési munkálatait, jelenleg a hálózat és a
szennyvíztisztító telep próbaüzemei vannak
folyamatban. TerméSzetesen a kivitelező nem
vonult Ie végleg a területről, hisz az esetlegesen
előforduló hibákat garanciális kötelme keretében

.javítani fogja. A két önkorm ányzat adta
lelretőségeket kihasználva Biharnagybajom és

Sárrétudvari lakosai szép számmal rákötöttek a
hálőzatra, így jelenleg a bekötésre kötelezett
ingatlanok kb. 60%o-a, már megfelel aZ
előírásoknak. Azok a lakosok, akik eddig még
nem kötöttek rá a hálőzatra' még jövő év első
felében úgymond büntetlenül rnegtehetik ezt,
utána (előreláthatólag Szeptembertől) a
környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében
talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a
kibocsátót, ,,aki a műszabi]ag rendelkezésre álló
kÖzcsatornóra nem klt rá és helyi vízgazdálkodási
hatósági' illetve vízjogi engedélyezés hatőlya alá
tartozó SzenzuNízelhelyezést, ideértve az egyedi
zárt szennwíztározót is, alkalmaz.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200
ÍUm

Támogatás a falunak

Dr' Pintér Sándor miniszter úr 2015. október 12-i
döntése ételmében önkormányzatunk az
adósságkonszolidációban nem részesült telepü1ési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
jogcímen 44 millió Ft támogatásban részesült. A
Képviselő-testület döntése óftelmében ezt az
öSSZeget a ravata\oző épület felújítáSára, illetve a
Zrinyi és Gyalogér utak egy-egy szakaszának
szilárd brrrkolattal töfténő ellátására fogjuk
fordítani.

VtilÍozás a védőnőí szolgrilatatnáI

Személyi változások történtek a védőnői
szolgálatnál. Nyár végén Papp Viola. majd egy
kicsit később Kiss Judit is benyúitotta
fe1mondását.

A megüresedett álláshelyekre pályázatot írt k| az
Önkormányzat, melyek közül mindezidáig csak az
egyik álláshelyet sikertilt betölteni (hozzáteszem.
hogy ennek is nagyon kell örülnünk, hisz vannak
olyan települések alrol tobb éve betöltetlenek a
védőnői álláshelyek).
Az új védőnőt Somogyiné Herczeg Máriának
hívják, aki december 1{ől látja el teendőit nálunk.
A betöltetlen álláshelyre pedig ismételten pályázat
került kiírásra.

Szo c itÍlis t iízifu ígény lé s

Ez évben is igényelhető a szociális cél'ű túzifa a
legrászorulóbb családok részére, hiszen
önkonnányzatunk idén 231 m] keménylombos
tlJ.zifa beszerzésére nyert támogatáSt.
Még igényelhető a kérelem nyomtatvány a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá1ati irodájában.
melyet kitöltve, a sziikséges mellékletekkel
elláwa, legkésőbb 20l5. december 31. napjáig kell
benyújtani. A rászorulók igen magas szálnára való
tekintettel, ez évben is 0,5 erdei m3 fát tudunk egy
család részére juttatni' illetve aZ azonos
lakóingatlanban é1ő személyek közül csak egy
kérelmező részére állapítható meg támogatás. A
kérelmek elbírálásáról a Nepjóléri és Ügyrendi
Bizottság dönt, januar első hetében. Ha az
ellátással kapcsolatosan bármilyen kérdése van,
kérjük, hogy keresse kollegáinkat a Polgármesteri
Hivatal Ugyfélszolgálatán, akik készséggel á1lnak
rendelkezésére!

Bursa H ungarica Ösztöndij

A Képviselő+estü1et 2015. november 26-án bírálta
el a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében
Önkormányzatunkhoz benyújtott pái'y izatokat. Az
,,A'' típusú páIyázatot beadó tanulók mindegyike
részére állapított meg támogatást a testület. A
támogatási öSszeg differenciáltan került
megállapításra, 7 fő 5.000'- Ft, 7 fő 3.000.- Ft, 3

fő pedig 1.000'- Ft támogatásban részesül ezután
havonta, 10 hónapon keresztül. ,'B'' típusú
pályázati támogatást a Képviselő-testület,
pályázati keret kimerülése miatt nem biztosított.
A támogatásban részesülőknek gratulálunk, és sok
sikert, kitartást kívánunk a tanulmányaikhozI

*d<.
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DfióhéJbam9 a mmew áiltaruatt, közéúkeztetósfi előínásokrón
Az elmúlt időszakban több megkeresés, észrevétel is érkezett a közétkezéssel kapcsolatban. eZéft fontosnak
találjuk. hogy tájékoztassuk a lakosságot a változásokróI.

2015 Szeptelnberétől módosultak a közétkeztetésről szóló szabályok, szígorú. helyenként
megvalósíthatatlannak tűnő követelményeknek ke11 ezentú1 megfelelni.

Többek közt:
. Tilos adni szénsavas Vagy cukrozott üditőt.

' Tilos a magas zsírtartalmú lúskészítmény fogyasztása (fiistölt szalonna. füstölt kolbász. kenőmájas.
téliszalámi, baromfi főzőkoIbász).

o Nem lehet az asztalon só. illetve cukor1artó.
. 2020-í9 fokozatosan csökkenteni kell a napi só bevitel rnennyiségét.
. Egymást követő kétszerl0 élelmezési napban nem ismétlődlret az ételsor.o A sziikséges folyadék: ivóvíz illetve ásván1wíz is lehet.
o Tejföl' tejszín kizárólag ételkészítéshez hasznáIlrató.

' ltalként kínált tejhez nem adlrató cukor, a tea is csak meghatározott mennyiségben tartalmazhat cukrot.o Bölcsődei étkeztetésben nenr adható bő zsirarlékban sijlt étel.

' l-6 évesek számára készített ételhez sem sertés' sem baromfizsírt nem lehet felhasználni.
' Nem használható sótar1almú ételpor. leveskocka. csak állományjavításra' ill. ételízesítésre.

' AZ étlapon fel kell tüntetni minden étkezés energia-, zsír_, fehérje-, szénhidrát_, cukor- ill. sótartalmát

A fentiek tükében' új alapanyagok kerültek bevezetésre a konyhánk kínálatában: bulgur, vadhús, zabkása,
kusz_kusz' gersli. Új ételeink: ialpogácsa, felfújtak' párolt zöldségek, zöldséggel dúsítitt tokányok. cukkini
krémleves, spenótos csirkemell penne tésztával, padlizsánkrém stb.
A legnagyobb probléma a sószegénység, ezért próbáljuk más fűszerekkel leplezni hián1,át. Az étkezők
ízetlennek érzik aZ ételeket, ezért alkalrnanként rossznak minősítik azt.
A só men-nyiségét 2020-ig jelentősen csökkenteni kell' amit szigorúan betartunk, bár nagyon nehéz,
mert aZ étkezések Sotán fogyasztott felvágottak, vaj, sajt, pékáru Íbgyasztása már timeríti a"napi előírt
mennyiséget.

A cukorbevitel csökkentése már nem ennyire problémás. A gyürnölcsmártást általában minden gyermek
szereti. Pt'óbálunk édesebb gyümöIcsöket fellrasználni aZ ételkészítéS során, ill. erőteljesebben fűszerezni.
(fahéj, reszelt citrornhéj) A tea készítéséhez gyümölcs ízű teaÍiivet lrasználunk' kevesebb cukomal.
Gyermekeink meg is jegyezték. hogy régebben még a tea is sokkal finomabb volt.
Nehéz megfelelni egvszerre a megváltozott előírásoknak és az étkezők igényeinek is. Célunk, alapelvtink az
egészséges ételek kínálása. minőségvezérelt ktjzétkeztetés megteremtése; ahol a fogyasztó eiégedett, a
hulladék mennyisége jelentősen cscikken és minőségi, egészségesebb menüSor kertilj"tin a gyermekek és
minden étkező tányérjába.

Törekszünk arra' ill. megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ne csak jóllakatni akarjuk
a kőzétkezőt' hanem egészségét is szem előtt tartva, kreatív, pozitív .""-Í6l"tt"l végőzznk munkánkat,
ósszhangban a rendelet szigorú előírásaival. Bízunk abban, hogy az étkezők is meg rogiek szeretni a
megszokásoktól itt-ott eltérő étrendet. ízeket.
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Beasemgútek
20l5. szeptember 1-jén megszólalt
évfolyarnon megIartanunk a két
tanulmányait.
Ú1 éptilenel bőrnkmk
Nagy örömünkre a Klebelsberg
Intézmén5lfenntartó Köz-pontnak és

Bihamagybajorn Község onkormányzatának
támogatásával az elsőseink a Rákóczi út 28. szám
alatt, vagyis a ,,régi emeletes'' iskola épületében
kaptak helyet, ahol biztosított számuka a
Zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet. Ezzel
együtt a főépület zsúloltsága is csökkent' hiszen
két osztállyal kevesebb gyermek jár ide.

Szeméb,i vtÍItozrisok
Az új tanévet 3 pedagógusunk: Forrai Jánosné,
Láposi Zoltánné és Zagyva Lász\őné már nem
kezdte el, hiszen nyugdíjba vonulásuk előtt a

felmondási idejüket töltik. Helyetttik két új

pedagógus kezdhette a munkát iskolánkban teljes
munkaidőben: Bagosi Enikő tanítónő és Nagy
Marianna magyar1anárnő. Ettől a tané!'től újra
munkába állt Vargáné Bagdi Márta tanítónő. A
rajz, ftzíka' 7-8.-os ének és a zongora, szolfézs
oktatáSát óraadó kollégák látják el'

T e h ets é g go n do zlÍs -fe l4ir k ó zt at d s
4. évfolyamtól képesség szerinti bontásban
tanulják a magyart, ötödik osztál1tól pedig a

matematikát is a gyermekek. A tehetséggondozást
és felzárkóztatást 19 tanórán kívüli délutáni
elÍbglaltság keretében is biztosítjuk. amelyek
köZött van szorobán, foci, magyar, KRESZ'
néptánc. matematika, angol, német. történelem
szakkör, több évfolyamon felzárkóztatő
foglalkozás és énekkar is. A művészeti oktatás
zongora és dráma tanszakokkal indult ebben az
évben is.

Az iskolába érkezés szabtÍI!ai
A tanórák zavartalansága érdekében a tavalyi év
végén bevezetett szabályainkat ebben az évben

azzal bővítettük, hogy az udvari kaput 7:45-kor
zárjuk, a gyerekek a reggeli sorakozó után csak az

eI1enőrzőjük felmutatásával léphetnek az épiiletbe,

aki a kapu zárása után érkezik, csak a főbejáraton

át léphet be és erről az osztályfőnököket értesítjük'
akik a sziilők felé is jelzéssel élnek.

az iskolacsengő, amely az új tanév kezdetét jeleae. Sikerült minden
párhuzamos osztáI'4, így a 28l tanulónk 16 osztályban folytatja

Tapasztalatunk szerint ennek hatására jóval
kevesebb gyermek késik el az első óráról.

Tankönyvtcimogatás
Valamennyi tankönyv megérkezett augusztus
végén, amelyeket szeptember l-jén ki is
osztottunk. Az első három évfolyamon - a
jogszabálynak megfelelően - központilag minden
gyermek ingyenesen kapta a tankönyvet. A
további évfolyamokon azoknak a gyerekeklek a

kön1veit, akik nem kaptak rászorultsági alapon
támogatást, a Községi Önkormányzat fizette ki,
úgyhogy elmondhatom, hogy iskolánk valamennyi
diákja ingyen kapta a tankönyvet ebben az évben
is. A szülők nevében is köszönöm ezt községünk
vezetésének.

Progra mo k, re n dezvé ny e k
PáIyázati támogatással sikertilt október hónap
elején 150 gyermeket elvinni a Parlamentbe és a
Néprajzi Múzeumba, 30 gyermekkel pedig
Debrecenbe utaztunk a Te Is! Kalandra fell
sportrendezvényre. ahol a gyerekek többféle
spot1ágat is kipróbálhattak'
októbertől elindítottuk a lrelyi tanulmányi
versenyünket, amelyen minden hónapban más és

máS tantárgyból mérhetik össze tudásukat a
gyerekek.
oktőber 20-22-ig rendeztük meg a Szűcs Sándor
hetet. ahol délutánonként online vetélkedőn,
kézmLives foglalkozáson. meseolvasó délutánon és

népi.iátékok tanulásán vehettek részt a gyerekek.

!i"e.t a.
:'1:\: '
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ldén ezen a héten újra megemlékeztiink
névadónkról Szűcs SárrdorróI és az iskolánk
töúénetéről is a negyedikes gyerekek színvonalas
műsorával. Felkészítőik: Nemes Mar.git és
Vargáné Bagdi Márta osztályfőnökök Voltak.
December l8-án az iskolai karácsonyi ünnepségen
az 5. osaályosok. az J' osztályosok' a drámások
és az énekkar színvonalas műsorával
hangolódtunk a karácsonyra. A felkészítő nevelők:
Darai Márta. Vtile Elekné, Szabóné Szilágyi
Mária. Gálné Makra Júlia és Barna Józselvoltak.

Események
IJagyomán1'ainkhoz híven október 6-án a két
hatodik osztály műsorával emlékeztünk. a
szokásoktól eltéroen az iskola aulájában. a
magunk csendességében az ALadi l3 vértanúra. A
színvonalas műsorra Fejesné Agócs Andrea
Renáta és Varga Andrea osztályfőnökök
készítették fei a tanulókat.

október 23-án. a műve]ődési házban emlékeztünk
a nyolcadikosairrk szinvonalas előadásával 1956
tÓrténéseire. Felkészítőik: Szilágyi Csabáné és
Vesszős Balázs osztálylonökök Voltak.
Az ötödik osaályosok, az énekkarosok, és a
dránra tagozatosok pedig már lázasan készülnek a
karácsonyi műsorra.
Novemberben alsó és íelső tagozaton is nyílt
órákat tartottunk. ahol a szÜ]ők bepillantást
nyerhettek aZ osztályok minderrnapj aiba.

Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt
támogatóinknak és minden kedves olvasónak!

EredményeksP November 9-én az a megtiszteltetés éfie
isl<olánk 7.b osztályos tanulóit, hogy
bemr.rtatlratták ország-világ előtt az orosz
eg1veleg elnevezésű tánc produkció.jukat
Debrecenben a Kölcsey Mírvelődési Kcizporrtban a
Klebelsberg-napon. EIőadásuk nagy sikert aratott.
Felkészítőjiik N4ile Elekné osztályfőnök volt.
Y A focistáirrk' fiúk és lányok, sikeresen
szerepelnek a Bozsik program kistérségi
meccsein. Furka Róbert és Volánszki Károly
vezetésével.5P Négy a|sós kis diákunk pedig
Püspökladányban a Gyermek és ifiúsági Kupán
mér1e össze KRESZ tudását a környező
települések diákjaivaI. FelkészüIésüket Barna
Józsel trnár bácsi segítet te'
Y Felső tagozatosaink közül négyen vettek

részt egy két lordulós online angol nyelvi
vetélkedőn. ahol nagyon szép eredményeket értek
eI. Felkészítőjük: Vesszős Balázs nveIr,tanár volt.

Fejlesxtések
November utolsó hetében végre megérkezett az 5
új interaktív táblánk' anelyek három alsós és két
felsős ter'emben lettek ellrelyezve. Ezzel együrtt
Í'első tagozaton áttértünk a szaktantermi
rendszere, hogy a pedagógusaink minél
gyakrabban tudják használni az interaktív
eszközöket. a néhány napos tapasztalat alapján a
gyerekek nagy örörnére.

Köszönet
A Pünkösdi iskolabálunk bevételéből (l56 000Fo
valamint a Községi Önkormányzat (50 000Ft), a
Dózsa Agrár Zrt. (30 000Ft) , a Hajdú Takarék
Takarékszövetkezet (50 000Ft), a Biharnagy-
bajomi Reforrnátus Eg1'házktizség, Református
Férfikórus, Refonnátus Nő-szÓvetség (30 000F0
pénzbeli tárnogatásából az Iskolatáska
oktatásfejleSZtő Közalapítvány közreműkÓdésével
az ősz folyamán megvásároltunk két udvari
játékot 279 000 Ft értékben. amelyeket a tavasz
Íblyamán logunk felállítani a két iskolaépüiet
udvarán. A fennmaradó összegből a játékok
felállításához és szabályossági ellenőrzéséhez
kapcsolódó költségeket fogjuk feclezni. Ezúton
szeretném megkciszönrri a támogatóink segítségét.
amely lel,etővé tette a játékok beszerzését és
bízom benne, hogy a 20l6-os évben is
szám ithatun l' a segitseg[ikrc.

kívánok minden kedves diákunknak, szüleiknek,
Vigh Tiborné intéznrényvezető

: i.1,. '
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-a r{orTnótlr.s eg1tfrá..z frírei
Advemti gandotatok
Régi népszokásunk, lrogy karácsony ünnepére készülődve adventi koszorút készítünk, ám a régi időkben az

emberek mást-mást gondoltak az adventi koszorúról. Volt, arnikor még az emberek hittek a gonosz
lelkekben és többfele istenekben, akkor egy varázskört szimbolizáltak a szalrnából, fűzfa-vesszőből vagy
fenyőágakbó| készült koszorúval. Gondolták, hogy a koszorú az örökkévalóság jelképe és egy olyan
varáZserőt tulajdonítottak neki, mely sosem törik meg' Majd később feledésbe merült ez a pogány szokás.

A XIX. században egy német protestáns lelkész Hamburgban alapított egy gyermekotthont, a ház egyik
hatalmas termébe készíttetett egy nagy csillárt fából és arra tettek december elsejétől mínden nap egy
gyertyát. Majd a száaad vége felé már csak egy lenyőkoszorúval helyettesítették a fakarikát és a 24 gyeftya
helyett csak négyet tettek rá, szimbolizálva a négy vasárnapot. Igy lett egyre kisebb az adventi koszoru és

került egy-egy család otthonába, ma pedig rnár szinte mindenhol megtalálható.

Egy idős bácsi mesélte egyszer, hogy náIuk az adventi koszorú az nem csak egy ktlr, eredeti szerkezete ktir
és kereszt. Először egy keresztet készített két Íából, majd ezÍ a keresztet fonta körös-körül szalmával. A kör
jelképezi a világot, a kereszt pedig Jézus óletét szimbolizálja, amiként Isten belép ebbe a világba és

munkálkodik. A kör alak megmaradt többnyire a mai napig is, de hova lett a kereszt a mi adventi

koszoruinkból? De talán már nem is koszorú? Csak eg1'rrrás után jönnek, felsorakoznak az adventi

gyertyák...a kereszt láthatatlan' elfelejtettük? Isten nélküI készülnénk a karácsonyra? Csak a világ az' ami
lontos?

Ne felejtsűk el így adventben' ne Isten nélkül induljunk és készüljünk aZ ünnepre, Istenrrel' h9s áldott'

békés és szeretetteljes legyen, ne csak a külsőségekre szánjunk időt, hanem a lelkünke is. oltöztessiik
ünneplőbe testünket és lelkünket, így várjuk azt a sZületésnapot, amire olyannyira készültünk.
Istentő1 áldott békés' boldog karácsonyi ünneplést kívánok minden kedves olvasónak!

Nagyné Bakó Katalin
református lelkész

.,fl |rÁTú"fl s z S z o cití fis x kp s z o fg,í. ftaaí,si 1(ö zp ont frírei

A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ biharnagybajomi telephelye programokban gazdag

esztendőre tekinthet vissza:

/ szalonnasütésre a községi Majálison, ahol a dolgozók és az ellátottak közös programja valósult meg;
r' a TÁMASZ SZTÁR rendezvényre Sápon szintén az ellátottak szereplésével;
/ a Kávéház szervezésére;
r' a Falunapon táncos műsorral kedveskedtek a dolgozók, valamint csiilök pörköltet főztek;
/ októberben megemlékezés volt. valamint megrendezték az Y. Aranyőszt, amelyen sztárvendégként

fellépett oszvald Marika Kossuth_ és Jászai Mari-díjas színésznő, operett énekes, érdemes művész, a
Halhatatlanok Társulatának örÖkös tagja, valamint új abb Kávéházas rendezvény is volt.

/ A novemberi almavásár sem maradt el, és az év folyamán többször részesültek adományokban is az

ellátottak.

.,.'..-
i '7.'
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Civifefra pő.fi,í.n

B ik arna agt b aJ o nni M aas o r effi tr gffi ffi e s
Örönrnle] éItesítem a Hírlevél olvasóit' Irogv a Biharnagybaj oméft Egyesület égisze alatt
tlűködő- Bihamagybajomi Mazsot'ett Es/tittes Napraíorgó és Klistály csopoftjai, 20l5 _ ben is
rendkívül sikeres évet zártak.
A Kristály csoportot vidárl. le]kes kislányok alkotják- Név szerint cál Luca Judit, Éles
Fanni' Máté Lili' Sárándi - Szűcs Orsolya Beatrix' Szabó Fanni, Szabó Tímea és Tverdota
Gréta.

. Budapesten. a XXVII. Zuglói Táncfesztiválon' az első szakrnai megmérettetéSűkön. a 6 -10
évesek között. a botos számuklral. I. helyezést éttek el és ararrv érernmel téfielr haza.

A Jász-Nagykurr-Szolnok Megyei Telületi MaZSoIett Versenyen botos kategóriában szintén I. lrelyezést ének el és
elnyer1ék korcsopofij uk Különdíj át.
Az Aradi Nelrrzetközi Táncíesztiválon, Mini íorrnációban. az elérhetó legmagasabb tlinősítést' ar'arry nrirrosítést
szereztek.
A Napraforgó csoport a XXVIl. Zuglói Táncfesáiválon, Cyennek korcsopoftbarr. (l0-13 éVesek) a botos
1ror'eográfiával eZüst. a polx-ponos kor'eográfiával blonZ énIet n),eltek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tefületi Mazsolett Velsenyen szintén nagy sikefi arattak, botos kategóriában I. és
po]n-ponoS kategóriában is l. helyezést szereáek.
Nagy elismerés szánrunl<ra, hogy a 27 teJepiilés' 900 versenyzőt számláló megmérettetéSen- kiemelkedo
telj esítménytikéfi. a Kristály csopot't mellett' a Napraforgó csopoft is Ktilöndí.jban résZeSült.
Rorrániában. az Aradi Nemzelközi Tiínctésztiválon. Botos kategóriában arany. Pom-pol-t kategóriában' gyémánt
rnirrósítést nyertek.
Napraforgó csopoft tagjai: Bai Csenge
Klaudia, Balku Boglárka, Éles
Viktória' Gál Vivien Mária, Ivanesei
Denisa, Karalyos Barbara, Kiss Vanda
Lili' Mile Petra, Pócsi Virág Szabina'
Rácz Yána' SZabó Ivett, Tóth Mónika'
Tverdota Hanna, Varga Kata, Vass
Nóra Lili' Zagyva Orsolya, Zsila
Noémi Anna'
Szeptemberber kezdo csoport is indult
biharnagybajonli, nagyrábéi és dancsházi
kislán1'okból. így a 20 ] 5-20l 6-os
tanéVben. 3 korcsopoftban, 3S-an
részestilnek mazsorett oktatásbarr,
óvodáskortó1 - 1élsó tagozatos lányokig.
A Íbglakozásokr-rak a Sács Sándor'
Altalános és Alaplokű Múvészeti Isko]a
ad otthont- Bihamagybajom Község
onkonnányzata kienreit tárnogatój a aZ Egyiittesnek.
A Biharnagybajomi Mazsolett E'gyiittes kólcsönöserl jó kapcsolctot ápol a SzLics Sándor' Á]talános MűveIÓdési
KöZponttal. a Nyrrgdíj asklubbal, intéznényekke]. eg1'esületekl<el" támogatókkal' szimpatizánsokJ<al, rleJyet a jövőben
is szelettlénk Í'enntartani. I{öszönjr-'lk a sok segítséget' a biza]mat. melyte a legjobb tudásuk szerint igyekszürrli
rászolgálni.
KöSZönöm a szÍilők pozitív hozzáállását. anyagi á]dozatvállalását és példaértékű összefogását!
KöSZönjük a kedYes kizönSég bátorítását' az elisnrerő Szavakat és a biztató tapsokat.
Tanítványaim és szüleik ,nevében Békés Karácson1'i Ünnepeket, erőben, egészségben' eredményekben,
sikerekben gazdag Boldog Uj Evet Kívánunkl

Macskinné Pór E'rzsébet
miivésZeÍj Vezető
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B iÍa ann agh wn o nna ért tr gt e sffit et
A Bihamagybajomért Egyesület július 4'én a községi falunapon
fozéssel' kézműves foglalkozás tartásával és a mazsorett csoportjai
fellépésével járult |lozzél a településúnk 800 éves jubileumi
rendezvényéhez.
Augusáus l-jén részt vettek a Bakonszegi Kernencés Napokon, ostoros

rétest, kenyérlángost és sörkiflit stitöttek' melyet a rendezvényre
kilátogató vendégek kuponok ellenében megvásárollrattak. A fiíssen
siitött ostoros rétessel a Hajdú-Bihari Napló címlapjára kerÍiltek.

Szeptember 19-én a Lovas napon kézműves foglalkozást taftottak az érdeklődőknek. Terményképet lehetett

ragásnani, valamint apró pom_ponokból kukacot készíthettek a gyerekek, a kicsik pedig lovas képeket

színezhettek.
A karácsonyi elókészületek keretében kézműves ajándéktárgyakat is készítettek, melyeket az adventi

rendezvényeken lehetett megvásárolni.

B ők arm agt b an o mnd F oilg őr őr s ég

A községünkben 24 éve működő
Biharnagybajomi Polgárőrség
2015-ben is jelentős szerepet
vállalt településünk életében.

November hónappal bezárólag egyesületünk
tagsága 28 fovel, 278 szolgálatot látott el. Ez
összesítve közel 2400 óra közterületeinken
eltöltött időt jelent' Ez az időtartam magában
foglalja a Biharnagybajorni Rendőrőrs kollégáival
eg)'utt töltött szolgálati időt, aZ iskolai
,,zebraszolgálatokat" illetve a települési
események - rendezvények biztosításával töltött
órákat is. Fontos, és ki kell hangsúlyoznom, lrogy
kollégáink szabad idejüket feláldozva,
térítéSmentesen látják el munkájukat, amelyet
ezúton is köszönünk! Kiilön köszönet 1ár a

Polgárőrök családjainak, szeretteinek is' amiért
lehetővé teszik számukra ezÍ a nem kevés
áldozattal jríró munkát!

Egyesületünk igyekszik minden évben -
így az idén is képviselni településünket a
Megyei Polgárőr Napon, ahol a polgárőrök
családtagjaikkal együtt vehettek részt. A Polgáron
megtartott rendezvény mindenki számára hasznos,
aktív ismeretszerzést és kikapcsolódást jelentett.

Az idei évben önkormányzati támogatással
megújítottuk ruhatárunkat, amely így nrár

megfelel a hatályos törvényi előírásoknak.
Folyamatbatr van egy Suzuki személygépkocsi
pálryéuati úton történő beszerzése is' arrri a Megyei
Pölgárőr Szövetség gépjárműparkj ának
korszertísítése miatt válik reményeink szerint
elérhetővé.

Az ünnepek közeledtével, Polgárőr társaim

Ünnepeket és Erednényes Úi Esztendőt!

20 15 második felétől - miután a törvényi
rendelkezések módosításával az országgyűlés
lehetővé tette - indította el az országos Polgárór
Szövetség az,,I|ú Polgárőr'' programját. Ezúton
is szeretettel hívj uk és várjuk azon 14 és 18 év
közötti' btintetlen előéletű fiatalok jelentkezését,
akiket érdekel a polgárőrség, a polgárőrség
feladatai, képzései és szívesen kivennék részüket a
település életéből.

20l5. november 21-én, Biharkeresztesen
volt a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség
Évértékelő küldöttgyűlése, ahol tájékoztatásokat
kaptunk illetve egyeztettünk az idei év
célkitűzéseinek végrehajtáSáról, eredrrrényeiről.

Szeretnénk kérní a lakosság segítségét
abban, hogy ha kömyezetükben tudomásuk van
egyedüI élő, a kózbiztonságában segítségre
szoruló személyról, akkor je\ezzék bámelyik
polgárőrrrek, mert így a szolgálatok alkalmával
kiemelt figyelemben részesíthetj ük őket.
Várjuk továbbá azon l8 évet betöltött, büntetlen
előéletű bihamagybajomi lakosok jelentkezését,

akik szívesen csatlakoznának hozzánk!
Bár n-rár csak néhány nap van hátra az idei

évből' feladataink még bőven vannak. Ahogyan az
elmúlt években szinte már gyakorlattá vált, az idei
karácsonyi készülődés alkalniával is mi
segítettünk a főtéren elhelyezett adventi koszorú
elkészítésében, az adventi rendezvények
biztosításában. A szolgálatok tovább fol}tatódnak
hétköznapokon és iinnepnapokon is.

nevében is kívánok Önöknek Boldog Békés Karácsonyi
Varga Lajos Egyesületi elnök

.*ir.,
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Az Önkéntes TűZoltó Egyesület tagjainak is nrozgalmas. eserrrényekben gazdag
esztendőben Volt részük. Arni szakmai jellegű tevékenységürket illeti,

- négy alkalommal vették részt műszaki mentésben: adott esetben
fakidőléshez, más alkalommaI árokba csúszott gépkocsihoz riasztották őket;

- ötször segédkeztek tiíz megfékezésében, hol lángra kapott csűr, másszor
avar-. illetve elektromos tűz oltásában működtek közre.

Az Egyesiilet kötelékéhez tartozó, feladatukat változatlanul önként, a közösség
érdekében, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végző túzoltők emellett megkerülhetetlen részwevői voltak
településünk közösségi, ünnepi rendezvényeinek. Május 1-jén' a falunapon, az aratónapon, valamint a

lovasnapon egyaránt képviseltették magukat: fdlvonultak, vizet hordtak, a progratnok biaosításában,
zayartalan lebonyolításában vettek részt. A falunapi, ezúttal is a nap fénypontját jelentő tűzijáték mely
idén a községünk első írásos említésének évfordulóját szimbolizáló, az égen megjelenő 800-as számmal
igazzin emlékezetesre sikerült elengedhetetlen felügyeletét szintén ők végezték. A gyermeknapon
bemutatójukkal szórakoztatták az óvodásokat. A tűzoltók á|tal végzeÍt szakmai munkát megyei ellenőrzés
tette hitelessé.

Az Egyesület vezetése folyó évben is nagy hangsúlyt fektetett új tagjairrak megfelelő szakmai felkészítésére.
Számukra állandó iskolás foglalkozás és vezetési gyakorlat, gépkocsi-javítás' szerelés, locsolás szerepelt a
feladatok között. Az új tűzoltók Hajdúszoboszlón iskolások számára rendezett versenyen mérettethették meg
magukat.

Szintén Hajdúszoboszlón hizoltó-megfi gyelésen vettek részt.

Ugyanakkor a kapcsolatok ápolásáról, azok továbbfej lesztéséről sem |eledkeztek meg, ennek köszönhetően
a szomszéd telepűlések tűzoltó kollégáinak vendégszeretetét is élvezhették.

október 12-én Kovács Laci bácsi temetésén díszsorfallal és szirénázással adóZtak korábbi polgármesterünk,
iskolánk egykori igazgatőja, az Egyesület volt elnökének emléke előtt.

mgnűrceglÍeÍfr.íaős
Kérjük a lakosságot, hogy az idegen személyekkel szemben ne mutassanak túlzott bizalmat!

Idegeneket ne engedjenek be a lakásukba, udvarukba!
Minden esetben ellenőrizzék le mondandójuk valóságtartaImát!

Ha mégis bejutottak Önökhöz,
ne hagyják őket egyedül!

Jól figyetjék meg az idegeneket és az ő járműveiket' hogy később használható leírást Íldjanak adni róluk!
Ne tartsanak otthonukban sok pénzt!

Ha mégis tartanak lakásukban nagyobb összeget, azt több helyre rejtsék el!

Bűncselekmény vagy gyanús körülmény észle1ése esetén azonnal ér1esítsék a rendőrséget
Tel.: 107, 172,(54) 517-000

FüspöJkJladlárayn lR.emdlőrlkapítárayság
az Önök JRem.dlőnsége

í, '.' .
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20l5. év eleje is az idei legÍbntosabb leladatok megbeszélésével kezdődtitt. Az év értékelése rnellett szó
esett a különböző tárnogatási Íbrmákról is. Nagy figyelrnet fordítunk arra. hogy a különböző telepi-ilések
egyesületi tagjai minél tőbb rendezvényen vegyenek részt. ezzel is közelebb hozva egytnáshoz a

csopofto|(at. ezért az idei évben a következő programokon vettünk részt:

Február: Télbúcsúztató rendezvény - Váncsod
Március: .,Desszertek a Húsvét jegyében'' süteményfesztivál

Aprilis:

N"víradony

,, Hagyományos hÍlsvéti kéSZülődéS"

- Biharnagybajom
,.Desszeftek a tavasz jegyében" si'iteményfesztivál

- Derecske
XI. Pásztornap. bográcsos és hagyományos sütelrrény

készítésnádudvaritúróból Nádudvar
Mesemondóverseny Bakonszeg
,,Desszertek a PiinkÖsd jegyében" süterriényfesztivál

Uj léta

Május:

Jűlius:
.,Egészségesen, kulturáltan.vidárr-ranazegészségért'' Földes

Három napos kirándulás a Dunántúlra
..Egyesületi nap'' _ XIII. I(ulturális találkozó - Nyíracsád

Szeptember: Kenrencés-bográcsos ízektalálkozója Bakonszeg
október; lV. Kukor'ica fesztivál - Nádudvar

,,E'gy mesés délelőtt" - Zsáka

',Desszertek az ősz jegyében'' süternényfesztivál - Hajdúnánás
December: Adventi késziilődés - Biharnagybajom

Mikulás ünnepség - Debrecenben a Vojtina Bábszínházban
Több települéSen t'elkerestem a Polgánnester Asszonyokat, Urakat. lriszen munkánk elvégzéséhez
rielkülözhetetlen a jó és a rendszeres kapcsolat az orrkormányzatokkal.
Ugy gondolom, tadalmas évet zárunk, sok retrdezvénnyel. eredményes munkával. I(öszÓnöm a Küldött
tagjaimnak és tagoknak a sok segítséget.
Nagyon büszke vagyok a csoportjairr-rra. bárho1 veszünk részt (lrreset-trondás. süterrrényÍ-esztivál.

Íőzőverseny, kulturális programon) minden a]kalomrnal díjazottként térünk haza.

Apagyi Györgyné tertileti képviselő

figntőrsegifetfríaős
Vagvontárgyaik védelme érdekében a tulajdonosok tehetnek a legtöbbet.

Alkalmazzanak mechanikus és/vagy elektronikai vagyonvédelmi berendezéseket (biZtonSági ajtóZáf.

rács' rnozgásérzékelő 1ámpa. elektromos ajtóék. stb.).

IIa elutaznak otthorrról, kérjenek meg egy megbízható személyt, hogy a házban ke|Íse azt a ]átszatot.

hogy az netrr lakatlan (pl.: minden nap ürítse a postaládát. főleg az esti órákban kapcsolja be a televíziót.

kapcsoljon viIlanyt' járkáljon az udvaron' stb.).

Bűncselekmény vagy gyanús, bűncselekményre utaló köriilmény észlelése esetén, azonnal értesítsék a

rendőrséget!

Tel.: 107, 112, (54) 517-000

,t;',,
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Kűs ruűmaítk atő éil@ rűty őt
hiffios'ít a katontűskodrős

Az utóbbi időszakban a hazai médiák
kiemelten foglalkoztak a magyar katonákkal.
Talán sokan még a sorkatonai idők
néphadseregével azonosítják a haderőt' pedig
a honvédség az évek során jelentős

változásokon esett át. Ma már a seregben professzionális katonák szolgálnak. akik a hajdani sorkatonákkal
szemben már önként vállalják a szolgálatot, és bizonyítják rátermettségüket mincl a hazai' mind a
nemzetközi feladatok, külft'1di missziók végrelrajtása során. Cikkünkben annak próbálunk utánajámi, miér1
is éri meg egy fiatalnak magára öltenie az egyenrul.rát.

Azt talán különösebb kutakodás nélkül is kijelenthetjÍik. hogy a katonai pálya kellő izgalrnat és
kihívást nyújt, ami már természetszerűle g yonzza a nem hétköznapi munkát keresőket. Eme1lett 

'ók 
h"ly"n

elhangzott már, hogy a Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb munkáltatója' amely kiszámítható
j<]vőt és biztos megélhetést kínál az elhivatottaknak. Hogy ez valóban így van _e, arrói Nagy Zoltán
alezredest, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Ktizponti Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai
Igazgatási Központjának parancsnokát kérdeztük.

.,Aá mindenképpen szeretném leszögezni, hogy a katonai pálya nem egyszeníen munka, hanem
hivatás, életpálya, ahol az egyén tehetségétől, a hozzáá|lásától és a kitartásától fiigg, hogy lrogyan alakul a
pályafutása. Egy sikeres katonai karrierhez kitartás és elszántság szükséges' ám ezÍ a honvéáség számos
lormában elismeri. Kevés olyan munkahely létezik például' ahol a munkavállalók fizikai és egészségügyi
helyzetével, életminőségével ilyen magas szinten foglalkoznának, mint a honvédségné|, hiszen a ieióg
rendszeres ingyenes egészségügyi szűrésekkel kiemelt figyelmet fordít a katonák egészségi állapotára.
Emellett a honvédelmi tárca áItal bevezetett illetményemelés révén a katonák 201 5 júliusától átlagosan 30
százalékos béremelésben részesültek, amelyet 20l9. január 1-jéíg évi 5-5 százalékos növekedés követ majd'
Ez folyamatosan emelkedő jövedelmet, biztosabb anyagi hátteret, tervezhető életpályát, nugyoib
megbecsülést és nréltó megélhetést jelent a katonák részére'' _ tudtuk meg az alezredestő1.

Az irodában készséggel adtak felvilágosítást a számszerű összegekről is, melyből kiderül: a seregbe
frissen belépők fizetése - a betöltött munkakörtől fiiggően - nettó száZötezer forinttól akár a nettó
százkilencvenezer forintig terjedhet. Ene épülhet még rá az ingyenes laktanyai elhelyezés, az ingyenes
katona-egészségügyi (csapatorvosi-, fogorvosi- és szakonosi) ellátás, a kedvezményes tidtilési lelretőiég' a
spoft- és kulturális szolgáltatások, a családalapítási támogatás, a kedvezményes étkeztetés és az Utazási
költségtérítés. Emellett a - megfelelő kiképzéseket követően - a katonák részt vehetnek a Magyar Honvédség
külszolgálati feladatainak végrehajtáSában, melynek révén extra jövedelemre tehetnek szert. Ez egy hJ
hónapos rnisszió során akár több millió forintot is jelenthet. Látható tehát, hogy a honvédség vaióban
megoldást jelenthet a munkát keresők számára. de vajon érzékelhető _€ eZ ajelentkezési kedven?

,,Szerencsére évről-évre sok érdeklődő megÍbrdul az ország Toborzó lrodáiban, és jelentkezik
katonának, de ez kell is, hiszen folyamatosan rendelkezünk be nem töltött munkahelyekkel. Továbbra is
váTuk az iskolákból frissen kikerült pályakezdőket. de azokat is, akik a korábban megszerzett tudásukat,
civil képzettségüket (példáu1 gépjárművezető, jogász, egészségtigyi szakember stb.) szeietnék kamatoztatni
nálunk. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév, a magyar állampolgárság megléte' bejelentett belfuldi
lakóhely, legalább 8 általános iskolai végzettség és büntetlen előélet. A pátyázók sikerés egészségügyi,
pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatot ktjvetően kezdhetik meg katonai szolgálatuka1.;_-
logalmazott Nagy Zoltán alezredes.

A beszólgetés végén tényleg lehetett érezni, hogy ez a sereg már nem Ugyanaz' mint ami a sorkatonai
idejüket becsülettel leszolgálók emlékeiben é1. A mai Magyar Honvédség egy valóban professzionális
szervezet' amely megalapozott életpályát kínál a katonáinak. Aki pedig e1ég elhivatott ehhez, bátran keresse
feI ahozzá legközelebb eső Toborzó Irodát és jelentkezzen szerződéses katonának!

l.','
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Ífag1oruí'nyo{őrzői

A h an omí. o, Fffivesas s zorcy "
Láposi Istvánné, vagy, ahogy az iskolában ismerjük. mindenki Terike

néniie gyernrekkora óta kapcsolatban áll a gyógynövényekkel, hiszen

édesanyjától elsajátította a gyógynövények istneretét. felhasználását.

Eleinte a családja és az ismerősei használhatták az ezekbőI készült

szárítmányokat. szörpöket. szirrrpokat' lekvárokat. Készítményeinek
lríre azonban hamarosan elterjedt, és kezdték felkeresni a falu lakosai

ilyen_olyan temékekér_t. Ezen felbátorodva Terike újabbnál újabb

ízekkel, különleges termékekkel színesítette paJenáját. Gyógynövényeit
időt és fáradságot neÍl kímélve_ saját kezűleg gyűjti

Bihamagybajomban és kornyékén. Amely gyógynövén1'eket nem talál
meg a temészetben. azokat saját kiskertjében termeszti.

Biharnagybajorn után a környékből is rengeteg meshívást kapott. hogy

mások is megismerhessék. Ennek köszönhetően vásárlói az

ország nínden részéről visszatémek hozzá' így
Székesfehérvárról' Győrből, de még az ország határain túl,

Németországból is. Ezeken a sikereken felbátorodva, valamint

mások biztatására egyik különlegességét beküldte a Hajdú'
Bihar Megyei Terméktanácslroz tesztelésre, így

pongyolapitypang dzsemje terrnékdíjas lett. Kiilönlegességei
kőZé taftozik még galagonya lekvárja is, amely a szívre. magas

vérnyomásra Íejti ki jótékony hatását.

Mára ak]<orára nőtt a kereslet gyógyncivényes termékei iránt, hogy három üzletben is forgalmazzák: két

üzletben Szegbalmon és egy iizletben Miskolcon. Terike nern csak termékeivel. de tanácsaival is nagyon

szívesen áll bárki rendelkezésére. aki megkeresi. hiszen a..kisujjában'' van a gyógynövények ismerete.

Á glékémykaités Imestere

A múltban mélyen gyókerező kulturális örökség minden közösség
számára azonosságtudatának fonása. Ennek számos
megnyilvánulása. mint péIdául a népzene és a néptánc. az ünnepek' a

kézmiívesség. Sokszor Í'elvetődik' mi is az' ami tgazán .'BAJOMI'',
és azonnal ott a válasz: a gyékérry. Birtalan Szilágyi János l827-ben
ezt jegyezte Íé1: .,Ugy lelret elképzelni egész Bajmot. mint egy nagy
gyékénykészítő fabrikát''
Attól persze már távol vagyunk, lrogy a falu apraja-nagyja isnreri ezt
az ósi mesterséget, de ma is vannak. akilt őrzik múltunk' kőztük
André Sándor, akit meghír'tam eg1' beszélgetésre. Arról faggattam,
hogyan vált a mindennapjai részévé a gyékényezés.
Mint mondta. 1949-ben született. Ugy nőtt fel' mint sokan
akkoriban. Látta. ahogy édesanyja szőtt. édesapja kosarat. talpallót
készített" de ő gyerekként inkább csak sodringot. búrát (a Í'a

sörösládákban lévó családi SöröS iivegekre kötött iivegvédő|
készített. Felnőttként jött a rnunka (N'IAV. N/ÍASZOVoL. TSZ)'

1,,.;5
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katonaság. nősiilés. egy fiú és egy lárry gyerrnek. Sokáig Íél sem meriilt. hogy ilyesmivel foglalkozzon.
Már t<jbb éve le volt százalékolva. anikor az hterplán KÍt. tanÍblvanrot indított a csökkent
munkaképességÍieknek. és munkát is kínált a számukra. Ahogy mesélte. éppen l5 éve annak. hog1' újra
tanulta a szakmát. mely az élete része Jett. Dolgozott gyékénvkötőként, majd amikor ez a lehetőség
megszűnt, akkor is Íblytatta tovább. A téli napokon rádióhallgatás közben egyre tökéletesítette a fogásokat
és valamennyi darab elkészítése kihívást és örömöt .jelentett. AZÍán munkáinak híre ment a szakemberek
között is. Jöttek érdeklődő kézművesek. akik tanulni sZerettek volna. és persZe tanultak is'

Az első megmérettetés nagy siken 1rozon.
A 20l2.június 23-án. a Hajdúnánáson megrendezésre kerülő
X. ,,Aranyszalnra" Kárpát-nredencei Szálasanyagfonó
Pályázaton I. helyezést éfi el.
A 201 5. május 22_én. Budapesten sorra kerülő Xi. országos
Népi Mesterségek Mtivészete pályrízaton a Hagyonrán;'ok
Háza lI. díjávalj utalmazták.
20l5. október 29-én, szintén a fővárosban. a XVl. országos
Népművészeti Kiál1ítás zsiirije a Népmíivészeti Egyestiletek
SzÓvetsége KülÖndíjat adomán1'ozta neki. E'z alkalommal
450 kézműves l700 alkotását állították ki'
Megtekinthető a Néprajzi Múzeumban 2016. március 27-ig'
Aki teheti, és Pesten jár. nézze meg'
és éftékrtrentő tevékenységet folyat. melyet köszönünk,

Nemes-Lajsz Julianna

Arrdré Sándor jelentős hag5'onány-átörokítő
sikeril-rez pedig gratLr1álunk.

,, " " "fu[eÍFt szeretek ntőemherekkeil ta{Jrű[koznio'
/Á 22. Karaftqetrűtrkaffi atón/

A Karafitty Együttes megalakulásának körülményeiről. az e1ső próbálkozáSoktó1 a színpadképességig
- err'ől már beszámoltam. (Az életre kelt mesebe]i rnadár - ÉvkÓnyv a biharnagybajomi általános iskoláról,
l996.) Ekkor voltunk túl a 6. születésnapi ünnepségen' melyet a tiszapéterfalvi örökös barátainkkal ültünk
meg. Dehogyis ültünk daloltunk végig.
Az előző évi (1995. okt. 23') találkozó műsonendjét nézem: KöSZöntő _ Kacska Zo|tán po|gármester,
KaraÍitty-mese (Nemes Viktória és Szabó Lász1ó), Nvíracsádi Citerazenekar, Berettyóújfalui Pávák, Bajomi
Népdalkör. Bagdi Emese, rábai és csökmei citerások. Karafitty'.. (Mondták is Pesten: Nem semmi'..) 97-
ben az országosan ismeft előadóművész. Kóka Rozália volt a sztá'Vendégúnk. Szilágyi Gergő Kóka-mesét
mondott' Ekkor isrner1ük meg a |urtai citerazenekar1. 98: Budai llorra' Pengető Citerazenekar Szentesről. 99:
Széles András e1őször! (S aztán még tizenhatszor. Eddig.) 2ooo-ben Gergő klarinétozott.
A nyolcadik találkozó alkalmával merthogy l0 évesek voltunk. megtisztelvén bennünket itt ülésezett a
Vass Lajos Népzenei Szövetség országos vezetősége.
(Nlost szóltak nekem a szerkesztőségből' hogy.'Pista bácsi, a Hírlevél az nem regénytár!'' Értek a szóból.
rövidebbre fogom.)

A következőkben e1ősorolom, hogy ki rnindenki járt nálunk. ki rnindenki örvendeztetett. boldogított minket
énekszór a|. ntuzsikár.rl' költészenel. ímel

Szólisták a Karafittv-napokon: Agárdi Éva (Deblecen), Arany Ferenc (Kisíriszállás). Balázs Lilla Enikő
(Aba), Bárdosi Ildikó (Debrecen), Berecz Józsel (BalmazÚrjváros), Berde Sarolta (Báránd), Berta AIexandra
(Paks), Borsi Ferenc (Budapest), Budai Ilona (Budapest), Egriné Szőke Ibolya (Püspökladány), Fekete Ilona
(Püspökladán1')' Fórián Imre (Püspökladány), Fcildes Imre (Zag1varékas), Gál Gyuláné (Kaba)' Gál
orsolya (Biharnagybajom)' Gelei Tamás (Kunmadaras). Györfi Gyula (Sárrétudvari), GyörÍi Katalin
(Debrecen). Horváth Gyula (Nagyrábé), Horváth Lajos (Nagyrábé). IÍj. Tóth G1'ula (Csc!kmő)' iÍl. Vígh
Sándor (Püspökladány). ivánovics T(irtde (Új VideUSZeged). Juhász Erika (Deb recen,t Iyíregyháza).
Kelemen Agota t\ likcpércs t. Ki:s \nikó (Püspökladány/Budapest), Kiss Ferenc
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(Gyula). Klopp Katalin (Br-rdapest), Koczka Andrea (I(omáronr), Kocsis Csaba (Nagyrábé)' Kóka Rozália
(Érd), Koncsek Erzsébet (Szolnok), Kovács Imréné Vincze Katalin (Csökmő), Kulcsár Annamária
(Ha|dúböszönnény), Lénár1 Eszter és Lénáft Noémi (Vecsés), Magyamé Szűcs Erika (Szolnok), Melegh
Vilrnos (Nagyvárad), Nliklosik István (Tés), Nagy Attila (Püspökladány)' Nagy István (Bilrarnagybajom),

Nagy László (Sárosd), Nagyné Jankó Judit (Sepsiszentgyörgy/B ihakeresztes). Nemes Henrietta
(Biharnagybajom), Németi János (Balmazújváros), Pál E'szter és Pál István (Tiszapétert-alva.1. Papp Ágnes
(Budapest'). Rácz Aliz(Debrecen), Séllei Berrradett (Bihamagybajom1. Sutka Rebeka (Újfehérló), Szakály
Dorottya (Debrecen). Szanics Richárd (Nyíregyháza), Széles András (Tunyogmatolcs/Budapest). Tarr Csilla
Eszter (Balmazújváros). Tóthné Bene Judit (Derecske), Ujj Tünde (Kisújszál1ás)' Wakler Anna (Budapest).

Nem szólózott, de a színpadon velÜnk együtt énekelt és citerázott a gyenesdiási Pékné orbán Júlia és Kun
Sándorné Varga Eszter.

Két megjegyzés:

Kérdezem Miklosik Istvántól, hogy' vállalkozott ilyen nagy távolság megtételére?

VáIasz: Nagyon szeretek vezetni és nagyon szeretek jóemberekkel találkozni.
Széles András nem fogadott el egy külföldi megl-rívást' mert már ide elígérkezett...

Vendégegyütteseink voltak: Bárándi Citerás Egyesület (Vez': Berde Sándor), Berettyóújfalui
Aranypávák (Juhász Erika)' Berettyó Trió (Pocsaj-Esztár, Balázs Mihály)' Bokréta Néptánccsoport
(Kraszna), Boróka Együttes 1Nyíregyháza, Juhász Erika), Cirnbora E'gyÜttes (Mezőtúr, Csíder István),

Cserfes Énekegyüttes (Hajdúböszörmény, Bárdosi Ildikó1. Csicsergök Énekegyüttes (Pocsaj, Kocsi
Erzsébet), Csicsóka Trió (Balrnazújváros. Kovácsné Kenyeres Már1a), Csökmői Népdalkör (I{. Tóth
G1trla), Érpataki Asszonykórus (Sutkáné Makara Beáta)' FüstiÍ'ecskék Citera-csoport (Balmazújváros' K.
Kenyeres M.), Határtalan Néptánccsoport (Báránd, Baranyai Hajnalka,Nagy Szabolcs), Juhász Erika és

Tanítványai (Nyíregyháza), Kadarcs Népzenei Egyiittes (Balmazújváros, K' Kenyeres Máfta), Keszőce
Egyűnes ( Debrecen-Józsa. Vagyari Ágnest. Kikerics Lgyl]nes tMikepércs. f. Bene Jtrdit_ Kelernen Ágota).
Kíspesti Citeratrió (Budapest/Vecsés. Széles András)' Kistorok-kettős (Karmacs/Kótaj, Nemesné Kiss
Barbara, Török Sándor),Nagyrábéi Gyermek-citeraegyüttes (Horváth Lajos), Napraforgó Együttes (Bene

Károlyné), Nyíracsádi Gyetmek-citeraegyüttes (Kabály Ferenc), Nyitnikék Citeraegytittes (Báránd. Török
Tírnea)' Pál Lajos és Tanítványai (Püspökhatvan), Pántlika Néptánccsoport (Biharnagybaj om, Bagdi Máfia)'
Petrence Citeraegyüttes (Szabadegyháza, Nagy László)' Rákász Együttes (Komádi' Rozsik Lajos),

Rózsaliliom Citeracsoport (Balmazújváros, K.Kenyeres Márta), Sárkány C iteraegytittes (Csökmő, Ökrös

István), Szanics_család (Nyíregyháza), Szederinda Énekegyüttes (Berettyóúj falu, Hadobásné Karancsi
Annamária), Tádé Néptáncegyüttes (Püspökladány, Muszkáné Koloszár Erzsébet). Tilinkó Népdalkor
(Derecske, Tóthné Bene Judit), Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör (Püspökladany' I{. Vígh Sándor),

Veréce Népdalkör (Balmazú.jváros' Török Andrásné)' Virtus Egylittes (Veszprém. Miklosik István).

Tudós néozenekutatók, nérrdalgvűitők tisztelték meg találkozóinkat: Baloglr Sándor, Benczéné dr.

Mező Judit. Dr. Gerzanics Magdolna. Dr' Joób Árpád. Dr. olsvai Imre. Német István.

Ilven ielmondataink voltak: ,,Csak tiszta lonásból!'', ,,A sorsomat dalba ír1ák mezők ftjlött a pacsirták'',

,,Száll a madár ágrul ágra. Száll az ének szájruI szájra", "A rnadarak repülnek, rni meg énekelünk". 
'... 

.és

liilernbe ver a zajdult ernlék öröme, csoda: húrok zsibongó idegeivel beforr megint a citera szava''.

Akik pedig itt jártak, elvitték maeukkal kis falunk ió hírét. a fentebb sorolt helvséeek sok-sok lakosa
tud már a karafittvmadárról és tud Szűcs Sándor áldásos tevékenvséqéről. Köszönöm barátaim!

És köszönöm az Önkormányzat nagyvonalú támogatását; kÓszönöm a Művelődési Ház dolgozóinak rnindig

segítőkész, odaadó munkáját; köszönörn pedig a nagyszámú kozönségünk Ielkesítő érdeklődését!

Jó visszatekinteni. Jó szembesülni' hogy lám. 94 óta nem maradt el év találkozó nélkül! Természetesen nem

lehetne ez a sikertörténet. ha nem élne a Karafitty Együttes. Éliink. lr,lá.24 éve. Az alapító tagok (Agócs

Petra' Agócs Regina, Barna Noémi. Bartlra Edit, Bene Gabriella' Földesi Mariann. Földi Enikő, Földi
Róbert, Hajdu Emese, Máthé Gabríella, Mile Gabriella. Nagy Krisztina, Schubert Aníkó. Szilágyi Arpád)
közÍ]l már csak utóbbi máig is aktív, ánr a többiekkel is jó néha találkozni' nagyon is jóJesik érdeklődésük'

:*i1'
1i.,.t 4.
:, l:: .
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ragaszkodásuk. Az idők során többen is segítettek fellépéseinken. pl. Gyiigyei Katalin és Homoki lrén.
néhány éve pedig aZ igazán dicsérendő lelkes óvónőkkel remek a munkakapcsolatunk. MoStanra úgy alakult,
hogy tulajdonképpen a családom alkotja az együttest. Juckó lányom' András fiam. Árpád és Gergő unokám,
Maja menyem, Bence unokaöcséni. És a feleségem _ Szabó Juci tanító néni -. aki legutóbb nem vállalta
ugyan a színpadra lépcsőzést, de a nézótér e]ső sorából végig énekelte velünk az összes nótát. Ahogy kell.
Hát, ilyenek vagyunk'

Alakul a 23. (okt. 22. Előd) prograrlja. Szeretettel hívunk mindenkit, jöjjenek el minél többen!
Jöjjenek nyitott szír'wel és nyitott lélekkel, hogv aztán csordultig tellressenek azok szerelemmel. friss tavaszi
szé1lel. őszi kék egekkel, zengő citerákkal. csudaragyogással.

Nemes István

Sport

Et]zőtáhor

október 26-3l'ig egy remek
lrangulatú Héraklesz és Sport
XXI. edzőtábort rendeztek
Bihamagybajomban.

A hÍuigazda Biharnagybajomi Súlyemelő Szakosztály több városi csapatot
fogadott. Békés' Ózd, Szerencs, TégIás és Bihamagybajonr súlyernelői
csiszolták súlyemelő tudásukat a Földi József vezette eclzőtáborban'
Az edzőtábor lebonyolítását a Magyar olirnpiai Bizottság támogatta, mely

Egyéni versenyszámokban Tóth Vivien; Borbély Zoltán; Borbély
Lászlő és Rácz Richárd bihamagybajonri versenyzők
korosztál1ukbarr és súlycsoportj ukban első helyezést ér1ek el.

Következő versenyünk Tiszaújvárosban volt november 21-én. A
népes mezőnyben Tóth Vivien aranyéremben és kiilöndíjban: Tóth
Bernadett aranyéremben; Gorzsás Benedek bronzéremben

FÓldi József szak osztáIy:t ezető

az évenként megrendezésre
keriilő Juhász Sándor
emlékversennyel zárult.

A versenyen a következő
eredmények szü1ettek:

Csapatverseny:
l. Ozd1.
2. Téglás;
3. Békés;
4. Biharnagybajom;
5. Szerencs;
6. Szolnok;
7. Debrecen

részesült.
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SAJTÓKöZLEMÉNY

,,A SIKER KULCSA BENNÜNKVAN"
Ezzel a cínmel nÉjtott be esélyegyenlőségi páIyélzatoÍ a Szűcs Sándor ÁMK Óvodája, rrrellyel 30 millió
forintot nyert a 2013. szeptember l-jétől 20l5' szeptember 30_ig tartó proglamsorozatra.

A p ál'v ázati forrásb ó l m e gval ós ul t pro gram ok :

- A Makk Marci egészséghét keretében az egészséges életmódra hí\,tuk fel a gyermekek figyelmét
különböző játékos tevékenységek közben, és a lrét utolsó napj án a szülőket iS beinvitáltuk aZ

óvodába' ahol a gyennekekkel közösen készítettek zöldség bábokat' gyümölcssalátát. majd míg a
gyerekek tízóraiztak, addig szüleik meghallgatták a védőnő témálroz kapcsolódó előadását, majd
gyermekeikkel k<izösen megkóstolták az óvodában készített egészséges ételeket.

- Adventi készülődés, ahol a szülők és gyermekek közösen barkácsolhattak, dísztárgyakat készíthetek.
- Közös Farsang, ami szintén a gyermek _ szülő _ óvodapedagógus kapcsolatát erősítő rendezvény.

- Az átmenetek kezelését támogató program az ovi_Suli projekthét.

- Nyitott ovodai programok rendezése, melynek célja a szülők aktívabb bevonása, ilyenek pl. az

ovicsalogató, vagy a beszoktató projektliét.
- Szintén a szülőkkel való par1neri kapcsolat erőSítését célozza az,.Együtt játszik a család'' círnű

programelem.
- A pályázat lehetőséget biztosított arra is, hogy az óvodások (rnindig más és más gyermekek)

Ósszesen hat alkalommal kiránduláson vegyenek részt: így volt két kirándulás Szaryasra az

Arborétumba, kettő Debrecenbe a Vojtina Báulszínházba, és szintén kettő a Debreceni Állatkeftbe.

- Óvodapedagógusoktovábbképzése ötalkalommal.

A páIyázat segítségével adaptálta Óvodánk a Tehetséggondozó Progratnot, mely megvalósításához szakrnai,

rnódszer1ani segítséget Nagy Jenőné íőiskolai adjunktus (Szent István Egyetem Alkalmazott Btjlcsészeti és

Pedagógiai kar), az Óvodapedagógrrsok országos Szakmai Egyesületének elnöke biztosít, illetve az

utógondozást is ő végzi. A program olyan szemléletváltást kíván meghonosítani a k<iznevelésben, melyben a

gyeimekeket nem csak a hátrányaik alapján kell gondozzák, hanem a legjobb adottságaik, pozitívumaik
izerint nevelik' fejlesztésüket pedig erősségeike alapozzák. Ennek szellemében megkeresik minden
gyermekben a benne rej1ő kimagasló adottságot. megkeresik, milyen értékeket, tehetségcsirákat fedeznek fel
bennük, miben lehetnek ők telretségígéretek, így a program egyetlen gyermekről sem mond le, minden
gyermeknek binosítja a tehetséggondozási lehetőségeket.

Proiekt adatok:
Projekt megnevezése: ,,A SIKER KULCSA BENNÜNK vAN"
Pro'iekt azonosítószáma: TAMOP-3.3.8.B_12-20 12-0088

Támogatás mértéke: 30 millió Ft
A kedvezményezett neYe: Szűcs Sándor Á|talános Művelődési Központ

ö
sZÉcHENYlÉm

Y

li:r:r:.r,:. X&
Címe: 417? Biharnagybajom' Várkert u. 35.
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5ZtUl{tsilYl !(2!qŰBIHARNÁGYBAJoM És sÁRRÉruovanr szENNYVÍZKEZELÉSE

SA.JTOKOZLEIVIEF{Y

SIKERESEN ZÁRULT BIHARNAGYBAJoM ÉS sÁnnÉruovaRl KÖZÖS SZENNYVÍZ-
PRoGRAMJÁNAK KIVITELEZÉsE. e z,z MILLIÁRD FoRINTos PRoJEKT
MEGVALoSÍTÁSÁNAK KÖSZÓNI{EToEN MINDKÉT TELEPÚLÉsEN vpcorlÓoorr a
FoLYÉKoNYHULLADÉK KEZELÉS.

A Biharnagybajom és Sárrétudvari között létrejött együttműködés keretébe, a szennyvízelvezetési és

kezelési feladatokat a te|epülések közösen valósították meg egy önkormányzati társulás keretében. A két

település uniós és kormányzati támogatás segítségével jelentős infrastrukturális lemaradást hozott be

és teljesítette a közösségi környezetvédelmi előírásokat is. A projektnek köszönhetően közel ó000 lakos

számára lett biztosítva a szennyvízelvezetés lehetősége' valamint egy minden szempontból megfelelő

színvonalú és hatékonyságú szennyvíztisztító telep is létesült.

A lrossá, sok egyeáetést igénylő előkészító szakasú kÓVetően 2015 márciusában kezdődött el az aktív
kivitelezési munka' A csatomahálózat kiépítése, aZ összpontosított és koncentrált erőforrásokkal, mindkét
településen gyors ütenben haladt, ennek köSzÖnhetően novemberben megkezdódhetett a műszaki átadás
tblyamata, ami alapfeltétele volt a szennyvízcsatoma hálózat egy hónapos, illetve a szenn1víáisztító telep hat

hónapos próba üzemeltetésének' Az elmúlt időszakban a csatornahálózat ijzemeltetéséhez szükséges áteme|ők
is elkészültek, valamint a települések érintett útburkolatainak végleges helyteállítási munkálatai is befejeződtek.
A kivitelező tájékoztatása szerint, jelenleg Bihamagybajom és Sánétudvari településeken a lakossági
rákcitések folyamatosak, a hálózat üzemelésre alkalmas.

A beruházás sorárr megépúlő szennyvízcsatorna-háLőzat a telepüIéseken' ttjbb mint 39.000 folyóméter
gravitációs' 19.000 folyómétert meghaladó háZi bekötő csatorna és közel 7000 folyóméter nyomóvezeték
megépítésével épült kí" 10 db szennyvízátemelővel. A tervezett bekötések száma meghaladja az l900-at' A
megépült szenn1'víztisztító telep mechanikai előkezelést biáosít' valamint levegoáető és utóülepítő tereket is
magába foglal, illetve biológiai tisztítást, iszapsűrítést és iszap víZtelenítést is végez. A beruházás
eredményeként korszerű infrastrukturával bóvilltek a települések, jelentősen jalult a lakosság minderuiapi
komfortérzete, illetve a hálózatba bekapcsolt ingatlanok értéke is növekedett.

Az Ónkormányzatok köszönik a projekt megvalósításában résá vevők munkáját és a lakosság tiirelrnét,
pozitív é s se gíÍőké sz hozzááIlás át.
A Bihamagybajom _ Sárrétudvari Víziközrníi Beruházásí Társulás tagjai bíznak benne, hogy mindenki
megelégedéssel veszi használatba a településeken megvalósult új szennyvízcsatoma bálőzatot.

Proiektadatok:
Projekt megnevezése: Biharnagytrajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése
Projekt azonosítója: I(EoP-1.2.0/09-11-2013-0003
TámogatáS méftéke 2.7 44.41l.607 F t
Kedvemrényezett neve: Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társu|ás
Címe:4I72 Bihamagybajom, Rákóczi út 5.

Pro jekt honlapja: www.bajom-udvaricsat.hu
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Figyeten!

wtaaruéwrűilte zrfrs
Tisztelt Lakosainkl
Tájékoáatom Örröket. hogy Biharnagybajom KÓzség Önkormán-vzatának Képviselő-testiilete - tekintettel a

Magyarország helyi onkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXxxlX. törvény 14. $-ában foglaltaka 2412015' (I1'

26.) számű határozatával.

a Zalka Máté utca nevét Pákász utcára változtatta'

A változás ténye a lakcímnyilvántarÍásban 2015. december 2-án átvezetésre került.

Lakosságot érintő változások

1. Lakcímváltozás átvezetése a központi
nyilvántartó rendszerben
Az utcanéwdltozásban érintett ktkosok számúra

köteIező:
- a lakcímkártyában szereplő régi utcanévnek az új

elnevezésre töfiénő megváltoztatása

- régi típusú szenrélyazorrosító igazolvánnyal

rendelkező személy esetén új lakcímkárlya

igény'1ése.

Ennek céljábó) a majd névre szólóan is megküldött

értesítésben foglaltak szerint fel kell keresni a

Bihamagybajomi Polgármesteri Hivatal ügyintézőjét

(Agócs Miklósnét)' ahol az új lakcímkártya

kiállításának érdekében ki kell tölteni a szükséges

nyomtatványokat, illetve le kell adni a régi

lakcímkáÉyát.
2' Gépiárművek forgalmi engedélyének átíratása

Az a lakos' aki rendelkezik gépkocsival' anrrak a

gépkocsi forgalmi engedélyében töfiénő

adafváltoztatás céljából szintén intézkedni kell. A
lakosok eá csak azután tudják kezdeményezni'

miután a Járási Hivatal az adatváItozást a szenrélyi

adat-nyilvántartásban átvezette. Az ezután kiáll ított

lakcímigazolvárrnyal és tbrgalmi engedé1lyel fe1 keIl

keresni az illetékes okmán.virodát, ahol a forgalrni

engedély kicserélése illetékmentesen törtérrik.

fu!:Lttáea Fe.{'pr:s

aftp,asó,nF*aKFrp.ff ew-a;

3. Gazdasági társasígokat, egyéni

vállalkozásokat érintő változások
Azoknak a személyekirek. akiknek aZ utcában

egyéni vállalkozásuk, gazdasági társaságuk van.

szükséges a székhely/telephely postai címének

nregváltoztatása. Ha a gazdasági tevékenység

végzése míiködési engedély, telepengedél'v vag.v

más hatósági engedélyköteles' az azokban megjeliilt

kozterületnevet meg kell váltoáatniuk' A
telepengedély' valamint a működési engedély

cseréje az illetékekrol szóló l990. évi XClll'
torvény alap.ján illetékrnentes. Gazdasági társaság

esetén azonban az alapítő okiratot/alapszabály is

módosítani kell, de a kőzjegyzői, ügyvédi költség,

az esetleges cégbírósági eljárás díja már az tigyfelet

terheli.

4. Ingatlan-nyilvántartás adatainak
megváltoztatása
Az ingatlan-nyilvántartáSban történő átvezettetést a

polgármesteri hivatal kérelmére, a Képvise1ó-testt'ilet

határozaÍa a1ap1án az ingatlan-nyilvántaltásban az

ingatlanra vonatkozó adatokat a ]árási Földhivatal

fogja megváltoztatni' A fentieken túl az ott lakó

kötelessége a változásról minden olyan szervet

értesíteni' anrellyel kapcsolatban, jogviszonyban (pl.

hallgatói-, rnunkáltatói, pénzüg.vi, egyéb

jogviszonyban) van.

Bajorrri Hírlevél, XI. évfolyarn. 2..szárrr' 2015' decerrrber
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