
 

 
 
 
 
 
 
 
XII. évfolyam, 3. szám 2016. október 

T i s z t e l e t  a z  i d ő s e k n e k  
Október első napja világszerte az idősek tiszteletéről szól. Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az 

Idősek Világnapját. Addigra ugyanis - sajnos - teljesen világossá vált, hogy már nem egyértelmű az idősek 

tisztelete, megbecsülése, ezért szükség van egy jeles napra, amely évről évre felhívja rá a figyelmet, hogy 

hatszázmillió 60 évnél idősebb ember él a Földön, hazánkban pedig több mint kétmillió. Vannak köztük 

aktívak és passzívak, egészségesek és betegek, boldogok és szomorúak, családban élők és magányosak. Egy 

azonban biztosan közös bennük: nagyon sok mindent átéltek, és minden egyes ránc az arcukon hosszan 

tudna mesélni arról, miért és hogyan alakult ki. Megvívták már az élet nagy, merész csatáit.  

 

Van, aki szerint egy kitüntetett nap az évben nem pótol, nem pótolhat 364 másikat, ezért felesleges külön 

ünnepnapokat tartani, valakiknek vagy valaminek egy ünnepnap erejéig kiemelt figyelmet szentelni. Aki ezt 

gondolja, téved, hiszen félreérti az ünnep lényegét. Mert az ünnep sohasem a hétköznapok helyettesítésére 

szolgál, nem azért van, hogy mindent, amit egyébként elmulasztottunk, egyszerre jóvátegyünk. Az ünnep – 

és különösen az idősek ünnepe – azért van, hogy helyet adjon, és alkalmat kínáljon az elismerésnek, a 

megbecsülésnek, a köszönetnek. 

 

Kedves Időskorúak! 

  

Tiszta szívből kívánom, hogy az Önök felé fordulás, a szeretet, a figyelem ne csupán ezen a napon adassék 

meg az Önök számára! Ne feledjük, a szeretet nem az anyagi lehetőség függvénye, ahogyan a törődés, és az 

odafigyelés sem. Kívánom, hogy minden napjukat aranyozza be valami, amire szívesen gondolnak vissza, 

amikor este álomra hajtják a fejüket, ami erőt ad a nehezebb, betegesebb napokat is elviselni. Az alábbi 

versrészlettel kívánok Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében Önöknek jó egészséget, sok 

szeretetet és tartalmas nyugdíjas éveket! 

 

Szitó Sándor 

polgármester 

 

Miniska Zsejke: Az örök fiatalság 
 

Az idő ... az idő csodákat művel, 

Sebeket gyógyít, bánatot küld el, 

Új hónapot, évet, évszakot hoz, 

Szomorúságot vagy örömet okoz. 

 

Az idő múlik, de kit zavar? 

Miért ne múlhatna, ha akar? 

Hisz mindig ragyog majd napsugár, 

S időtől függetlenül énekel a kismadár. 

 

Múljon az idő, engem nem zavar, 

Múljon csak, múljon, ha akar. 

Az idő, mint egy drágakő, 

Mint a boldogság, csak eljő. 

 

 

Egyformán szép minden kor, 

Mert mind az életről szól, 

Mindegy, hogy idős vagy fiatal, 

Csendes, vagy erős a zivatar. 

 

Hisz a fiatalság el nem múlhat, 

Ez egy örök igazság, mit mindenki tudhat. 

A fiatalság minden embernek megmarad  

lélekben, 

Csak több tapasztalata lesz az életben. 

 
 

 

  

 

 

 

Bajomi Hírlevél 
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Szeptemberben már a bajomi lakosok is olyan 

vízszámlát kaptak, amelyen szerepelt a szennyvízdíj 

összege is, és bizony sokan, értetlenül, illetve 

felháborodva fogadták az ott található adatokat. Két 

fő kérdés fogalmazódott meg: miért ugyanakkora a 

kimenő szennyvíz mennyisége, mint a bejövő 

ivóvízé, illetve miért ilyen magas a szennyvízdíj 

mértéke. A szolgáltató felé továbbított kérdéseinkre 

az alábbi tájékoztatást kaptuk: 

 

A 58/2013.(II.27.) Korm.rendelet előírja, hogy a 

szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz 

mennyisége mérés hiányában az adott helyen 

felhasznált vízmennyiség alapulvételével állapítható 

meg, így minden elszámolt időszakban a vízmérőn 

mért ivóvízfogyasztással megegyező 

szennyvízmennyiség kerül leszámlázásra. 

 

A megállapított szennyvízmennyiség esetében a 

jelzett rendelet alapján két esetben lehet korrekciót 

kezdeményezni. 

 

1. Az adott év május 1. és szeptember 30. 

közötti időszakában locsolási kedvezmény 

vehető igénybe. Ehhez minden lakosnak 

igénybejelentéssel kell élnie, és meg kell 

felelnie a 8/2000.(X.18.) KÖVIM rendelet 

feltételeinek. A locsolási kedvezmény az 

ivóvízfogyasztás 10%-a. Az igénybejelentő 

letölthető a TRV Zrt. honlapján az 

Ügyfélszolgálat menüpont alatt, és 

visszajuttatható levélben vagy az 

ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu email 

címre. 

 

2. Mindazon esetben, ahol szennyvíz 

kibocsátással nem járó vízhasználat történik, 

(pl. állattartás) ott biztosítani kell e 

vízhasználat elkülönítetten történő mérését. A 

lakosoknak így mellékvízmérő órát kell 

beszerezniük, amelynek eljárása 

kezdeményezhető a helyi vízmű telepünk 

munkatársainál. A beépítés költsége az 

igénylőt terheli. 

 

Víz és szennyvíz tekintetében, jelenleg nincs 

országosan egységes díjmeghatározás, ezért térhetnek 

el egymástól a különböző településeken alkalmazott 

szolgáltatási díjak. Azon településeken, ahol egy 

adott szolgáltatás – akár ivóvíz vagy szennyvíz – 

2012. december 31. előtt is üzemelt, ott még az 

önkormányzati hatáskörben megállapított díjak 

vannak érvényben, a megfelelő rezsicsökkentéssel 

számolva. A 2013. január 1-jétől indult 

szolgáltatások esetében – mint településünkön a 

szennyvíz – az Energetikai Hivatal által 

meghatározott átmeneti díjakat kell érvényesíteni. A 

víziközmű szolgáltatásról szóló törvény hatalmazza 

fel az Energetikai Hivatal elnökét az egységes díjak 

mértékének meghatározására, ami még a 

folyamatban levő beruházások miatt nem történt 

meg. Ennek tudható be, hogy ebben az átmeneti 

állapotban egyes települések között különböző ivóvíz 

– és szennyvíz díjtételek vannak. 

 

Az átmeneti díjak összegét településünkre 

vonatkoztatva az Energetikai Hivatal az alábbiakban 

állapította meg: 

- nettó alapdíj: 243.- Ft/hó 

- fogyasztással arányos nettó díj: 348.- Ft/m
3
 

Ezen díjak mellett a szolgáltató a 2003. évi LXXXIX 

törvény szerint vízterhelési díjat hárít át a 

fogyasztókra, melynek összege: 6,99 Ft/m
3
. 

Mindhárom díj esetében alkalmazni kell a 

rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény 

azon rendelkezését, amely alapján a szolgáltató a 

meghatározott díjtételek legfeljebb 90%-át 

alkalmazhatja. A TRV Zrt. ezen díjakat számlázza 

lakosaink felé a 2016. július 1-je utáni időszaktól 

kezdődően, havi elszámolással. 
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Szeptemberi ülésén a Képviselő-testület az 

önkormányzatot terhelő magas költségek csökkentése 

érdekében a településen található közkifolyók egy 

részének a megszüntetéséről döntött. Az alábbi helyen 

található közkifolyók megszüntetését kérjük a 

szolgáltatótól: Ady E. u. 7., Bem József u. 18. és 29., 

Bethlen G. u. 76., Deák F. u. 31/b., Dózsa Gy. u. 5., 

Várkert u. 25., Petőfi u. 16/a, Rákóczi u. 38, Arany J. u. 

17., Bajcsy Zs. u. 18. 

 

A döntés során természetesen figyelembe vettük a 

víziközmű szolgáltatásról szóló törvény azon 

rendelkezését, amely szerint „A közegészségügyi 

követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás 

akkor biztosított, ha az ivóvízellátás legalább 20 

l/fő/nap mennyiségben, négy emeletnél nem magasabb 

lakóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, 

négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig négy 

emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel járó 

vízvételezési lehetőséggel (közkifolyóról, tűzcsapról, 

szállított vízből) adott. 

 

 

A szeptemberi testületi ülésen lett elbírálva a 2. számú 

védőnői körzet védőnői álláshelyének betöltésére kiírt 

pályázatunk, melyre egy pályázat érkezett. A pályázó 

Császár Csilla püspökladányi lakos volt, akit a 

Képviselő-testület 2016. október 01. napjától 

határozatlan időre kinevezett védőnővé.  

 

 

Befejeződtek a Zrínyi és a Gyalogér utcákon történő 

szilárdburkolatú útépítés munkálatai. A munkálatok 

kivitelezője a D-Profil kft. volt, a beruházás összértéke 

34 millió ft, melyre forrást az adósságkonszolidációban 

részt nem vett önkormányzatok számára kiírt 

pályázaton nyertünk. Szintén e keretből valósul meg a 

ravatalozó felújítása is, melynek a kivitelezési 

munkálatai is zajlanak már. A felújítás befejezésének 

várható ideje 2016. november 1. (Mindenszentek 

napja). 

 

További, a temető felújításával kapcsolatos hír, hogy a 

szeptemberi Képviselő-testületi ülésen döntés született 

arról, hogy az idén befolyt kommunális adó összegét a 

temető földútjának járhatóvá tételére fordítjuk. 

 

Az elmúlt időszakban az alábbi pályázatokat nyújtotta 

be önkormányzatunk: 

 

- Önkormányzati intézmények fűtése geotermikus 

energia hasznosításával – TOP-3.2.2-15. A pályázat 

megvalósítása során a régi fürdő területén lévő jelenleg 

lezárt kút (BI-14) termálvizét hasznosítanánk újra 

önkormányzati tulajdonban lévő intézmények fűtésére. 

 

- Régi emeletes Iskola (Agora) épületenergetikai 

fejlesztése - TOP-3.2.1-15. A felújítás során külső 

nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, ami 

már a termálvíz fogadására alapozna, illetve napelemes 

rendszer kiépítése valósulna meg 100%-os 

támogatással. 

- Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

Programban való részvétel. Két helyszínen szeretnénk 

sportparkot kialakítani. Az egyik a Sportpálya, a másik 

pedig a kisbajomi Óvoda előtti zöld terület, ahol 

különböző edző eszközök kerülnek elhelyezésre. A 

program célja, hogy olyan létesítményeket biztosítson, 

amelyek ingyenesek, bárki számára, és helyben állnak 

rendelkezésre. 

 
- Adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása címén a 

Művelődési Ház, szabadidőközpont és udvar 

felújítására nyújtottunk be pályázatot, valamint 

klímaberendezés elhelyezésére a Polgármesteri Hivatal 

tanácskozó termében, a Konyha ebédlő helyiségében, 

és a Művelődési Ház nagytermében a nyári 

rendezvények megtartásának kellemesebbé tétele 

érdekében. A Művelődési Ház felújítása során 

álmennyezet csere, födémszigetelés, parketta felújítás, 

radiátorcsere és napelem elhelyezése valósulna meg, 

valamint az udvaron kültéri közösségi tér lenne 

kialakítva kemencével. 

Jelenleg még sem ezekről, sem a korábban benyújtott 

pályázataink elbírálásáról nem kaptunk értesítést. 

 

 

Szitó Sándor 
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Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt gazdálkodókat, hogy 

Biharnagybajom térségében a PÜSPÖKLADÁNY 

Koncessziós Kft. megbízásából a Geofizyka Toruń 

S.A. geofizikai mérési kivitelező a 3D szeizmikus 

méréseket elvégezte. A mérésekre a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály BO/15/799-17/2016. 

iktatószámú határozata alapján került sor. 

 

A kivitelező cég a mérések végeztével a 

kihelyezett kábeleket és eszközöket beszedi, és a 

mérésekkel érintett ingatlanokról elvonul. A 

kivitelezés során a mezőgazdasági kultúrákban 

okozott károk felmérése elkezdődött. A károk 

felmérését a TDE Services Kft. a károsultakkal 

közösen végzi. Az okozott károkat a 

bányavállalkozó megtéríti. 

 

A hatékonyabb együttműködés és 

kapcsolatfelvétel érdekében kérjük a tisztelt 

gazdálkodókat, hogy kárigényükkel 

jelentkezzenek a kutatási területen működő 

kutató csoportnál, a TDE Services Kft. lenti 

elérhetőségén: TDE Services Kft. 06-70/458-

9217, admin@tdeservices.eu 

 

Megértésüket, együttműködésüket és türelmüket 

köszönjük! 

 

 

 

A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ 

ALMAVÁSÁRT szervez. 

Golden, Idared és Jonagored (édes) fajtákból 

140 Ft/kg-os áron. 

 

Szállítás várhatóan október 10-e után. 

A következő számokon lehet érdeklődni: 

06-20/514-0728,  

06-20/554-1119,  

06-54/472-017 

Gazdag Endréné 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bajomi Hírlevél, XII. évfolyam, 3. szám, 2016. október 

Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Szitó Sándor polgármester 

Főszerkesztő: Nemes-Lajsz Julianna 

Tervezőszerkesztő: Vigh Tiborné 

Szerkesztőség: Györfiné Bagdi Ágnes, Imre-Erdős Szilvia, 

Fejesné Agócs Renáta, Nemes-Lajsz Julianna, Szitó Sándor 

E-mail:muvhaz@biharnagybajom.hu 
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Délelőtti programok: 

∙ 8-tól 9 óráig a résztvevők érkezése  

   az Északi út melletti legelőn!!! 

∙ 9 órakor a Lovasnapot megnyitja  

   Szitó Sándor polgármester 

∙ 9.20 órától Akadályhajtás I. forduló  

   (póni-, egyes-,  kettesfogatok) 

 
 

Napközben: 

∙ Csikós- és lovasbemutatók, Lószépségverseny 

∙ Kézműves-sátor felnőtteknek és gyerekeknek, 

mazsorett bemutató 

∙ Főzési lehetőség / jelentkezés október 6-ig a 

Művelődési Házban 
 

 

Délutáni programok:  

∙ Akadályhajtás II. forduló  

   (póni-, egyes-, kettesfogatok) 

∙ Eredményhirdetés előtt a gyermekeknek 

   kecskefogó-verseny 

∙ Ünnepélyes eredményhirdetés 

∙ Kb. 17 órától tombolasorsolás 

 

20 órától A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN SZÜRETI 

BÁL. Játszik: CHEOPS együttes, belépőjegy: 

500Ft 

 

A helyszínen büfé várja a vendégeket. 

Adományokat, felajánlásokat szívesen fogadunk, 

és előre is köszönjük. 

 

Fogatosok, csikósok jelentkezését várjuk a 

Művelődési Házban (Várkert u. 35), 

vagy telefonon: 06-54/473-606, 

e-mailben: muvhaz@biharnagybajom.hu 

 

Mindenkit szeretettel vár Biharnagybajom Község 

Önkormányzata és civil szervezetei 

 

A rendezvény szakmai támogatója: 

Lovas Barátok Egyesülete, Füzesgyarmat 

 

Sok szeretettel meghívunk minden kedves biharnagybajomi nyugdíjas korú lakost  

2016. október 12-én 14 órától a Szűcs Sándor Művelődési Házban megrendezendő 

IDŐSEK NAPJÁRA. 

 

Ez alkalomból köszöntőt mond Szitó Sándor polgármester. 

A rendezvény fellépői: a Szűcs Sándor ÁMK óvodásai, a Nyugdíjasklub Énekkara,  

az Ezüsthíd Tánccsoport, Nagy István és a Nagyváradi Színház művészei. 

 

Együttműködő partnerek: Biharnagybajom Község Önkormányzata,  

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ, Nyugdíjasklub Biharnagybajom, Szűcs Sándor ÁMK. 

 

 

 

 

Beharangozó 
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Szeretettel hívunk, és szívesen látunk mindenkit, aki szereti a szépet, aki szereti a népzenét, a népdalt, a 

néptáncot. Kérjük, jöjjenek el minél többen, mert igenis szépnek ígérkezik ez a nap - éljük meg közösen!  

A találkozó 2016. október 22-én 16 órától a Szűcs Sándor Művelődési Házban kerül megrendezésre. 

 

Volt találkozásaink során énekelhettünk már pl. a balmazújvárosi, bárándi, derecskei, józsai, mezőtúri, 

nyíregyházi, szabadegyházi, szentesi, tiszapéterfalvi, vecsési, veszprémi  együttesekkel és nagyszerű szólistákkal 

(megint csak kiragadott példák), mint Agárdi Éva, Bárdosi Ildikó, Berta Alexandra, Budai Ilona, Horváth Lajos, 

Ivánovics Tünde, Juhász Erika, Koczka Andrea, Pál István Szalonna, Széles András, Tar Csilla Eszter, Ifj. Tóth 

Gyula és  Ifj.Vígh Sándor - most  íme, itt  az alkalom: énekeljünk együtt ismét a bárándiakkal, Széles  Andrással 

(bizony már tizenhetedszer!) és Csizmadia Annával (először, ám reményeink szerint nem utoljára). 

 

A találkozó műsorrendje: 

Megnyitó: Szitó Sándor polgármester 

 

- Karafitty Együttes         Biharnagybajom 

  Nemes István 

- Rácz Dóra és 

 Romhányi István   Püspökladány 

-Eszteró-parti Citerások  Báránd 

  Péterné Berde Sarolta 

-Rimán Barbara és   Kazincbarcika 

  Takács Attila    Báránd 

-Határtalan Néptánccsoport  Báránd 

  Takács Judit 

 

S   z   ü   n   e   t 

 

- Nyitnikék Népzenei Együttes Báránd 

  Futóné Török Tímea 

- Csizmadia Anna             Bácskertes  

       (Kupuszina)-Budapest 

- Széles András  Tunyogmatolcs- 

    Budapest 

 

Zárszó: Nemes-Lajsz Julianna igazgató 

 

 

 

Akik először sikeresen pengettek: 

Bogár Lajos, Borbély Zsigmond, Demjén Ágnes, Nemes Erzsébet, Oláh Péter, Papp Béla 

 

Ők viselték először a Karafitty nevet: 

Agócs Petra, Agócs Regina, Barna Noémi, Bartha Edit, Bene Gabriella, Földesi Marianna, Földi Enikő, Földi 

Róbert, Hajdú Emese, Máthé Gabriella, Mile Gabriella, Nagy Krisztina, Schubert Anikó, Szilágyi Árpád, Szilágyi 

Gergő 

 

Időnként segítségünkre voltak: 

Bagdi Márta, Baloghné Kiss Katalin,Bene Károlyné, Bézi Lajosné, Gál Margit, Gyügyei Katalin, Homoki Irén, 

Láposiné Nagy Gabriella, Nagy Andrea Hugi,Nagy Gabriella, Nemes Viktória,Popovics Istvánné, Séllei 

Bernadett,Szabó László Kissima, Szabóné Imre Gabriella,Szűcs Erzsébet,  Vigh Tiborné, de segítettek a bárándi 

barátaink is. Akitől pedig a legtöbb segítséget kaptuk: Széles András.  

Fontos: A Karafitty-napok előkészítése és lebonyolítása során mindig számíthattunk a Művelődési Ház 

dolgozóinak segítségére. 

 

A 2016. október 22-i gála szereplői: 

A citeráknál: Kiss Bence, Nemes András, Nemes István, Szilágyi Árpád, Szilágyi Gergő 

Énekelnek: Agócs Józsefné, Györfiné Bagdi Ágnes, Hajdú Emese, Nagy Mária, Nemes Bogdán Marianna, Nemes 

Istvánné, Somogyi Tünde, Szilágyi Csabáné, Szűcs Annamária, Vargáné Domokos Katalin 
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2016. október 23-án lesz, hogy 113 éve megszületett Szűcs Sándor egy bajomi fehér falú, nádfedeles 

házban.  Ő lett a puszta utolsó krónikása. 

Kisdiák volt még, amikor tudatosan ápolt ismeretséget kötött a Sárrét, a Nagykunság meg a Hajdúság, 

az előtte éltek nyelvén nevezve: a Három Föld népével, akik életre szólóan elkötelezték, hogy a sárréti 

múltat, az itt élő, pusztuló, idő árjától sodort nép örökségének gondját hordozza. 

 

 

 

Kisgyerekkoromból emlékszem rá, akkor már deres hajú, idős ember volt. A háta mögött úgy emlegették a 

falubéliek: hazug Szabó. Sokszor hallottam a felnőttektől ilyenféle beszédet: - Ahol ő tengert mond, ott száraz 

lábbal is elmehetsz! – Tán az öreg Szabótól hallottad ezt? – kérdezték, ha valaki füllentett. Aki hitelt adott a 

szavának, azt kinevették. A vén Szabó téged is felültetett „hiszek farkára”. Így aztán sose mertem elárulni, 

hogy szívesen elbeszélgettem vele. Állt az udvar hátulján egy régi-régi juhszínnél. Nem is szín volt ez 

tulajdonképpen, hanem inkább ól. Mégis valami oknál fogva színnek mondták. Így jobban hangzott. Nem is 

annyira állt már ez a megszúvadt építmény, mint inkább düledezett. Vályogfaláról lehullt nem csak a mész, 

hanem helyt-helyt még a sártapasz is. Torzonborz nádtetejét vastag, zöld moha borította. Egyik végével 

fáradtan nekidőlt egy óriási, vén eperfának. Az őszi esők különösen megviselték. Sátort vert fejemben a gond, 

hogy valamelyik tavaszi olvadáskor, amikor átázott falát már nem tartja a fagy, összerogyik, mint valami 

megágyúzott ódon vár. Azért féltettem, mert szerintem nagyon érdekes építmény volt. Háttal állt a mi 

kertünknek, s nagy mogyoróbokrainak árnyékában nyári napokon hosszú órákat tanyázgattam, végig a fala 

tövin. Vakolatlan vályogjai közt csodálatosan fénylő bogarak, meg szorgoskodó hangyák laktak, s ezek 

jövését-menését figyelgettem. Aszályos időben, amikor hónapszámra nem esett az eső, kis bádogdobozban 

vizet ástam le a falak tövén, nagy itatást rendeztem. Mint szomjas gulya a kútra, úgy gyűltek rá a bogarak, 

amikor felfedezték. A fákra karavánutat csapó hangyák közé kenyérmorzsát hintettem, hogy ne fáradjanak 

olyan messzire élelem után. Nosza, lett nagy szenzáció, futkosás, szaladgálás! De mindez még semmi! A 

nádereszben valami elvadult méhraj ütött tanyát. Nyári forróságban egyik-egyik kinyúló nádszálon lassan-

lassan cseppent-cseppent a méz. Alátartottam a tenyeremet és úgy kóstolgattam. Joggal aggódtam tehát, 

hogyha összerogyik ez a gyenge lábon álló szín, mi lesz akkor a bogarakkal, a hangyákkal, a méhekkel? 

Annyira nyugtalanított ez az ügy, hogy végül is nem állhattam meg, hogy szóvá ne tegyem. Egyszer az istálló 

végénél hámot zsírozott az öreg Szabó. Éppen beszélgetésre való alkalom ez, gondoltam – így átszóltam a 

kerítésen: 

          - Szabó bácsi! Jó vastag gerendákkal meg kellene támogatni ezt az ócska juhszint! 

          - Megtámogatni? Aztán miért, te? – csodálkozott szemmeresztve. 

          - Azért, mert egyszer csak össze talál dőlni. 

          - Össze talál dőlni? azt mondod? – Alig bírt szóhoz jutni, úgy nevetett. – Ne félj te attól, hé! Túlél az 

még téged is. Nem kontár rakta azt, hanem valóságos mesterember. Nem adnám én ezt még ezer újért 

se, úgy nézz rá! 

         - Még ezer újért se? 

         - Biz Isten, hallod! 

Hiszen adni én se adtam volna. De vajon miért adná? – lettem kíváncsi, hirtelen meg is kérdeztem. Egy ideig 

gondolkozott, kenegette a hámot, közben jó nagyot nevetett. Szeretett gyakran jóízűeket kacagni. 

        - Hogy miért nem adnám? Azt kérdezed, fiú? Megmondanám szívesen, ha el nem járna a szád, mert nem 

szeretném, ha ország világ tolvaja, lopója tudná. 

Erősen fogadkoztam, hogy titokban tartom, mire feltartotta a mutatóujját, halkabbra fogva a szót: 

      -  Azért nem adnám hé,  mert ennek a szelemenjében madár fészkel. 

Örökségünk 
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      -  A mi ólunk padlásán is fészkel denevér is, bagoly is. 

Ez hiányzott csak! Úgy kinevette dicsekvésemet, majd elsüllyedtem szégyenemben. 

      -  Süsd meg a denevéreket is, a baglyokat is! 

Búcsú nélkül szép csendesen el akartam oldalogni, de az öreg Szabó megint megszólalt nagy komolysággal: 

      - Ez a madár hé, karafitty madár. 

      - Ilyen is van? Soha hírét se hallottam. 

      - Meghiszem hé, nem hallották ennek hírét még nálad öregebb emberek se. Nem fészkel ez minden ilyen-

olyan padláson, már csak azért se hékás, mert az egész világon mindössze 7 van belőle, eggyel se több. Száz 

esztendőben tojik egyszer, akkor is csak egyet. Ha osztán ez az egy tojás megzápul, megint lehet lesni száz 

esztendőt míg fia lesz. 

      - Nagyon érdekes. 

      - Ugye? – Lassanként mégis elszaporodik – véltem. 

Az öreg Szabó leintett: Ne várd te azt a fiú, mert ha felnő fiókája akkor az anyja megdöglik. 

      - Ilyen a természetük? 

      - Biz ilyen. Jól mondod. Ezért osztán drága is nagyon. Valamelyik nap is egyszer csak megáll a kapum 

előtt egy fényes hintó. Láttad? Nem? – Hát sajnálhatod, úgy ragyogott, fénylett, akár a Salamon tökéletessége. 

Négy kipucolt paripa ficánkolt előtte. Valami fene nagy úr volt. Felőlem lehetett király is.  De ha jól sejtettem, 

igencsak az is volt, mert sipka helyett korona szikrázott a fejében. Azt mondja adjam neki a karafitty madarat, 

azonnal leolvas érte ezer forintot. De megmondtam neki kereken: - nem eladó! 

       - Aztán hát milyen madár az a karafitty? 

Az öreg  a kantár rózsájával bíbelődött, csak azután válaszolt amikor azt szépen kifényesítette. 

       - Azt kérded hé, hogy milyen a madár? Hát olyan kis madár, annyicska mint egy veréb. A tolla fekete, 

szép, ragyogó fekete. 

Akkor nem is olyan érdekes – mondtam, bár nem őszintén. Ki is nevetett megint az öreg Szabó. 

        - Igen ám hé, de van a begyén egy lencsényi fehér petty. Ezt ne felejsd el! 

        - Olyan parányi petty! 

        - Mit akarsz még? Éppen elegendő az: éjjel a sötétben úgy világit, mint valami nagy falámpás. 

Elgondolkoztam a hallottakon. Csak később jutott eszembe, hogy elfelejtettem megérdeklődni, milyen hangja 

van annak a karafitty madárnak. Nehezen vártam az alkalmat, hogy megkérdezhessen. 

         - Csipog, mint a veréb? 

Az öreg Szabó csak úgy dőlt a nevetéstől. 

         - Hogy jut eszedbe? Olyan szépen szól hékás, akár az a valóságos citera. Azt mondja: pitty-pitty-pitty. 

Éppen mintha citerahúrt pengetnél. Nem hallottad még soha? 

         - Nem. 

         - Ezen csodálkozom, hiszen mindig itt szöszmötölsz, pedig a szín mögött. Bár ritkán szól, az igaz. 

Olyankor csak, amikor kedve tartja a maga mulatságára. Figyeld meg hé! 

Én bizony nem figyelgetem – gondoltam magamban -, hiszen hazudhat is az öreg. Ámde egyszer csak éppen a 

bogarakat itatgattam, hallom a furcsa hangot. Szép halkan szól: pitty-pitty-pitty. Csakugyan, mintha citeraszó 

lett volna. Időközben azután is hallottam még többször. 

Hanem esztendők múltán, amikor már rég nem sátoroztam a szín mögött, egy napon hallottam, hogy meghalt 

az öreg Szabó. Nyugodjon békében! – mondják. Volt aki utána tette: Nem hazudik többet az öreg. Nekem meg 

az jutott eszembe, hogy nem szólal meg többé a karafitty madár. Mert habár nem is lestem már a hangját, 

emlékezni szívesen emlékeztem rá. Az öreg Szabó kopott citerája az ól falán függött. A szolgalegény szokott 

rajta esténként nótát játszani. Az ócska szín azonban még most is áll, noha a nagy eperfát már kivágták 

mellőle. Valóban jó mester építette, jó vályogból. Igencsak beválik az öreg Szabó jóslata: túlél az engem is. 
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Visszatekintő 

2016. július 9-én, Biharnagybajom 

napján újra dörögtek a fegyverek, 

emlékezve ezzel történelmi 

múltunkra, a bajomi várra. Ezen a 

napon mindenki úgy érezhette, hogy 

„...a legnagyobb hős a világon” 

Hagyományos programnak lehettek 

részesei a bajomiak, és a 

településünkre látogató vendégek. 

Főzőverseny, pálinkaverseny, 

kézműves utca, Betyárdal fesztivál 

szórakoztatta a nagyérdemű 

közönséget. Sztárvendégeink: a 

Honeybeast és Sós Fecó & Hencsy 

nagy sikert arattak. 

Kit is hívtunk meg a település 

ünnepére? Vendégünk volt 

Füzesgyarmat és a lengyelországi 

Krasnik falu delegációja, valamint a 

Biharnagybajomból Elszármazottak 

Baráti Körének tagjai. 

Támogatóinknak és az össze-

fogásnak köszönhetően nagyszabású 

és talán nem túlzás, hogy 

messzeföldön híres eseményt 

sikerült megvalósítanunk. 

Nemes Sándor famíves alkotását 

avattuk 2016. augusztus 21-én. 450 

éve annak, hogy csata zajlott 

Szigetváron. Emléket állítottunk a 

Bajoni család utolsó férfi tagjának és 

azoknak a bajomiaknak, akik vele 

együtt a Szigetvárat védő vitézekhez 

csatlakozva harcoltak. A míves 

fafaragást, amely a templom előtti 

téren áll, hamar megszerették a 

bajomiak. Szeressük, legyünk rá 

büszkék, és vigyázzunk rá együtt! 
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Az egyik legnagyobb magyar költő, Arany János egyszer azt írta: 

 

 

 
1990-ben rendezték meg először a modern kori visegrádi csúcsot, ami kiszélesítette a Lengyelország és 

Magyarország, illetve több szomszédos állam közötti együttműködést. 2007-ben a magyar Országgyűlés, majd a 

lengyel Szejm nyilvánította március 23-át a magyar–lengyel barátság napjává. 

 

A magyar és lengyel államok körülbelül ugyanabban az időben alakultak ki, hasonló, de nem ugyanolyan 

körülmények és feltételek mellett. Közép-Európában évszázadokon keresztül azokat a területeket foglalták el, 

ahol a keleti és a nyugati civilizációk kereszteződtek. Már ezek a feltételek és körülmények is befolyásolták és 

irányították a magyar és lengyel nemzetek sorsát. 

 

A régi magyar és lengyel történetet elemezve hasonló társadalmi szerkezetet találunk, hasonló politikai és 

szociális rendszert és közel azonos állami problémákat. A függetlenség elvesztése, az idegen uralom hosszú évei, 

a szabadság elvesztése, a szabadságharcok, a külföldi száműzetések, a függetlenség jelszavai a két ország 

legtipikusabb politikai és szociális problémái közé tartoztak. Hosszú, idegen elnyomás sújtotta mindkét 

nemzetet. 

 

A kultúrában még élesebbek a hasonlóságok. Függetlenül az idegen inspirációktól, a nyelvi és mentalitásbeli 

különbségektől, a lengyel és magyar kultúra formában és tartalomban a legközelebb állnak egymáshoz közép-

Európában. Beleértve az építészeti stílusokat is, a várak, nemesi kastélyok, városházák stílusát is. A kultúrában is 

tapasztalhatók kölcsönös átszivárgások. A Kárpátok nem jelentettek akadályt, nem elválasztották, hanem 

összekapcsolták a két népet. Manapság sem választanak el minket, amikor már nem szabnak gátat a határok. 

A magyarok és a lengyelek nem tartoznak közös nyelvcsaládhoz. Ezt a barátságot a politikai uniók, a királyi 

családokon belüli házasságkötések és közös szentjeink szilárdították meg. 

 

Településünket elsőként Krasnik falu elöljárói látogatták meg. Biharnagybajom napján a megnyitó alkalmával 

köszöntötték településünk lakóit. Megismerkedtek intézményeinkkel és a Dózsa Agrár ZRT. tevékenységével. 

Biztosan többeknek feltűnt, hogy a magyar zászló mellett lengyel is lengett középületeinken. Ugyanezzel a 

gesztussal vártak bennünket, amikor augusztusban viszontlátogatásra érkeztünk. Aláírásra került a 

testvértelepülési megállapodás. A bajomiakat polgármester úr, jegyző asszony és jómagam képviseltük.  

Ismerkedtünk Krasnikkal: helyi gazdálkodókat, üzemeket és oktatási intézményeket látogattunk. Az iskolák 

között már megtörtént a kapcsolatfelvétel. Reményeink szerint számos közös pályázat nyújt majd lehetőséget a 

kapcsolatok további építéséhez. 

A második találkozás már olyan volt, mintha ezer év óta ismernénk egymást – és valóban…… 

 

Nemes-Lajsz Julianna 

  

Lengyel-Magyar barátság 
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2016. szeptember elsején megszólalt az iskolacsengő, amely az iskolapadba hívta diákjainkat. Egy igen 

mozgalmas nyár után kezdte meg a tanévet a 254 tanulónk. 

 

Elsőseink 

Sajnos csak egy első osztályt tudtunk indítani, hiszen 

22 elsőst írtattak be a szüleik iskolánkba. 

Osztályfőnökük Vargáné Bagdi Márta tanító néni, az 

iskolaotthonos oktatásban a társa Császár Zsuzsa 

kolléganő. Az évet a régi emeletes iskolában 

kezdhették és a községünk önkormányzatának 

segítségével a két második osztály is ebben az 

épületben maradhatott.  

Nevelőtestületünk 

A nyár a pedagógusok között is változásokat hozott. 

Szilágyi Csabáné kolléganő a nyugdíjazása előtti 

felmentési idejét kezdte, így már nem állt munkába 

szeptember elsejével. Volánszki Károly kolléga 

megpályázott egy bárándi tanítói állást, és az 

áthelyezését kérte a másik iskolába. Új kollégák is 

érkeztek hozzánk, ezzel jelentősen javult a férfi 

kollégák aránya iskolánkban. És, hogy kik ők? 

Vesszős-Sólyom Eszter, tanító, ember és társadalom 

műveltségterület végzettségű kolléganő, Barna Ágnes, 

tanító, ének műveltségterülettel rendelkező kolléganő, 

Kunkli Zoltán, tanító, informatika műveltségterület 

végzettségű kolléga, Jámbor Lajos, földrajz – rajz 

szakos kolléga, Szepesváry Csaba, biológia szakos 

kolléga és végül, de nem utolsó sorban, Pazár István 

zongoratanár kolléga, akik erősítik a 

nevelőtestületünket. Még fizika szakos kollégát 

keresünk, akinek van az ismeretségi körében kérem 

jelezze!  

Tehetséggondozás-felzárkóztatás 

Az idei tanévben sikerült az alsós évfolyamokon első 

és negyedik osztályban osztály szinten, második és 

harmadik évfolyamon évfolyam szinten 1-1 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozást 

indítanunk amellett, hogy harmadik osztályban a 

matematikát, ötödik osztálytól pedig a matematika és 

a magyar tanórákat évfolyam szinten képesség szerinti 

bontásban oktatjuk, amely matematikából a választott 

tankönyvekben is megnyilvánul. Elsőtől kezdve van 

lehetősége a gyerekeknek az informatikával 

foglalkozni, 1-2. osztályban szakkör formájában, míg 

3. osztálytól tanórai keretben. Idén is több szakkört 

tudtunk indítani: néptánc, történelem, matematika, 

magyar, KRESZ, egészséges életmód, informatika 

szakköröket. 

 

A nyár eseményei 

Valóban mozgalmas nyarat tudhatunk magunk 

mögött, hiszen debreceni jutalom kiránduláson, egy 

balatoni táborozáson és egyhetes napközis Erzsébet-

táborban vehettek részt diákjaink, így élményekkel 

feltöltődve kezdhették az évet. Idén is szeretnénk a 

gyerekeknek minél több közösségi élményt nyújtani, 

amelyet egy zempléni táborozással kezdtünk 

szeptember végén, színház és mozi látogatás 

szervezésével, egy a szülőkkel közösen eltöltött őszi 

„Tök jó” nappal, valamint az iskolánk névadójához 

kötődő Szűcs Sándor héttel folytatjuk. 

Rendezvényeinkre szeretettel várjuk a szülőket 

nagyszülőket és rokonokat is, tehát falunk apraját és 

nagyját. 

Diákjainknak és dolgozóinknak eredményes és sikeres 

tanévet kívánok! 

Vigh Tiborné intézményvezető

 

 

  

           A Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI hírei 
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