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Kedves Bajomiak!
Biharnagybajom napja köszönt ránk hamarosan. Itt lesz 
mindenki, aki számít!
És jöjjön is el mindenki, mert ITT mindenki számít! 2018 
a családok éve. Programot kínálunk minden korosztály-
nak, családoknak, baráti társaságoknak nem csak egy, de 
mindjárt két egész napra. Július 14-én a sportpályán, júli-
us 15-én a Kistagon várjuk az érdekl d ket. Szombaton a 
gyerekeket vidámpark, ugrálóvár, szivacslöv -puskák és 
kalandpálya várja, valamit  freestyle bringások is bemu-
tatják tudásukat. Érdekesnek ígérkezik a roncsvágási bemu-
tató is. A f z verseny adja az alaphangulatot és az illatokat.  
Mindeközben a feln tteket Toborzók tájékoztatják külön-
féle ígéretes lehet ségekr l. Együtt örülhetünk sportolóink 
sikereinek is: a labdarúgó csapat az utóbbi id k legjobb 
eredményét érem-osztóval ünnepli, a súlyemel k bemuta-
tóval népszer sítik sportágukat. Találkoznak itt az Elszár-
mazottak, az „Olajipar Biharnagybajomban” csoport 
tagjai és azok az osztályok is, amelyek 55 éve végeztek a 
bajomi iskolában.

Jubilálók sorát láthatjuk majd. A legpatinásabb mind közül 
a 140 éves múlttal büszkélked  Önkéntes T zoltó Egye-
sület. T zoltóink meghívták a környékbeli egyesületeket, 
hogy együtt vonuljanak fel a bajomi utcákon és a nap meg-
nyitását szirénáik hangja nyomatékosítsa. 15 évet és fényes 
sikereket tudhat maga mögött a Mazsorett együttes. Ci-
terásaink 25 éve viszik hírét országban mindenfelé Sz cs 
Sándor szépen szóló citera-hangú KARAFITTY madará-
nak.
Láthatjuk az immár 10 éves Református Fér  kart, mely a 
legszomorúbb alkalmakon kívül közös ünnepeinken is szol-
gálja közösségünket. Velünk lesznek a Nyugdíjasklub és 
a Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének tagjai, akik 
frissek,  atalosak, f znek, énekelnek és táncolnak. A TÁ-
MASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozóiról 
is kiderül, hogy nem csak gondozni, de szórakoztatni is 
tudnak, mindenki örömére. Vidám történetet mutatnak be 
iskolásaink. Három kiállítással készülünk: A m vel dési 
házban megtekinthet  a t zoltók fotókból, oklevelekb l 
összeállított anyaga és Nemes Lajosné csipkéi is. A sport-
pályán bajomi köt dés  újságíró, Sz cs Péter extra nagy-
ságú fotóiról csendéletek és bajomi arcok néznek vissza 

majd ránk.
Igazi kuriózum a Gu a Partyzans, Magyarország els  
Balkán rezesbandája, pro   magyar csapat, válogatott jazz-
zenészekb l. Céljuk, hogy Magyarországon is elérhet vé 
váljon a balkáni szerb „underground” zene.
A zenei kínálat sokrét , mondhatnám ÜT S. Kevesen gon-
dolnák a mulatós énekes Bunyós Pityuról, hogy az egyetlen 
európai ökölvívó volt, aki talpon maradt a legendás Mike 
Tyson és Lennox Lewis ellen is. Igaz, akkor még verseny-
szer en bokszolt és Szikora István volt a neve. Érdekesség-
ként ennyi, a dalait úgyis mindenki ismeri. t követ en a 
„FÉKES”  ataloktól hallhatunk fülbemászó dallamokat.
A WAN-TED lesz a f koncertünk el zenekara. k idevalók 
a szó minden értelmében, bajomi és környékbeli  atalok: 
Lukács Zsolt (Kaba), Jakab Imre (Biharnagybajom) Végh 
István (Biharnagybajom) Berkes Krisztián (Ebes) Berkes 
Zoltán (Ebes).  Éljen a Rock és rockjon az éj!”
A REPUBLIC fellépése rendezvényünk csúcsprodukció-
ja. A zenekar számos könny zenei elismerést kapott már, 
eMeRTon-díjat, Aranyzsiráf díjat és gyémántlemezt, de kö-
zönségük meg nem sz n  szeretete adja mégis a legf bb 
üzemanyagot az immár több évtizeden átível  zenei misszi-
ójukhoz.  Hamarosan nálunk is Indul a mandula és együtt  
énekelhetjük majd, hogy Szállj el, kismadár…
Aki szereti a ’70-es, ’80-as és a ’90-es évek dallamos retro 
zenéjét, a rock and rollt, akkor szeretni fogja a Retroleumot 
is.
A sportpályához vezet  úton pedig bajomi portékáért is be-
térhetnek vendégeink a régi ABC épületébe.
Délután az út másik oldalán ingyenes sz r busz várja az 
érdekl d ket.
Vigyáznak ránk a t zoltók, polgár rök, rend rök és per-
sze mi is vigyázzunk magunkra!
15-én, vasárnap a Lovasnap kerül megrendezésre, immár 
tizenötödik alkalommal. Idén C és D kategóriás verseny is 
lesz. Kísér  programjaink is érdemesek a  gyelemre. Mercs 
József érkezik hozzánk a Hortobágyról puszta ötösével, 
mely a szabadság, a magyar virtus jelképe is egyben.
A ló-board show Püspökladányból érkezik.  A lovasok a 
technikai tudásukat, lóval való kapcsolatukat és a táncm -
vészetet együtt mutatják be – látványosan.
Programjaink aktív résztvev i lesznek a lengyel Gmina 
Krašnik, Nagybajom és Kisbajom delegációi is.
Örömünnepre várjuk ÖNÖKET!
Mindenféle támogatást, segítséget, önkéntes munkát, tom-
bolatárgyat szívesen fogadunk.

„A jókedv  adakozót szereti az Isten!” (2Kor.9.7.)
Nemes-Lajsz Julianna
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A Képvisel -testület a legutóbbi Bajomi Hírlevél meg-
jelenése óta 3 alkalommal ülésezett. Az üléseken több, a 
széleskör  nyilvánosságot is érint  kérdésekben döntött, 
melyekr l az alábbiakban adok tájékoztatást.
A 2018. április 26-án tartott ülésén megtárgyalta a te-
lepülésünkön m köd  civil szervezetek 2017. évi te-
vékenységér l, illetve az Önkormányzat által nyújtott 
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, majd ezt 
követ en döntés született a civil szervezetek részére 
nyújtott ez évi támogatásokról. A Biharnagybajomért 
Egyesület 700.000,- Ft; a Biharnagybajomi Sportegyesü-
let 1.500.000,- Ft, ezen belül a Labdarúgó Szakosztály 
1.000.000,- Ft, Súlyemel  Szakosztály 500.000,- Ft; a 
Biharnagybajomi Gazdakör 200.000,- Ft; a Nyugdíjas 
Klub 200.000,- Ft; az Iskolatáska Oktatásfejleszt  Köz-
alapítvány 100.000,- Ft; a Biharnagybajomi Önkéntes 
T zoltó Egyesület 700.000,- Ft; a Biharnagybajomi Pol-
gár rség 500.000,- Ft támogatásban részesült.

Korszer síteni kívánjuk a falu közvilágítási rendszerét. 
Mi is szeretnénk, ha a jelenlegi lámpákat LED-es techno-
lógiájú világító eszközökre cserélhetnénk (amilyen már 
több szomszédos településen látható), amely azontúl, 
hogy korszer bb, még az üzemeltetése is sokkal gazda-
ságosabb. Jelenleg zajlik a legmegfelel bb  nanszírozási 
forma felkutatása, melyet közbeszerzési eljárás fog kö-
vetni a kivitelez  kiválasztása érdekében. El re látható-
lag következ  év elejére történhet meg a csere.

A Sz cs Sándor ÁMK hatékonyabb és gazdaságosabb 
m ködése érdekében döntés született a f z konyha 
ÁMK-hoz történ  átszervezésér l. 

Elfogadásra került a Püspökladányi Rend rkapitányság 
településünk közbiztonsági helyzetér l, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekr l, feladatok szóló beszámo-
lója

Nevesítésre került a 2017. évben befolyt kommunális 
adó felhasználása, melyet a településen meglév  kamera-
rendszer fejlesztésére fordítunk. A beruházás eredménye 
képpen további 4 kamera kerül elhelyezésre a település 
belterületén. 

A május 31-én tartott ülésén a Képvisel -testület beszámo-
lókat – Püspökladányi Hivatásos T zoltóparancsnokság 
m ködési területének 2017. évi ment  t zvédelmi 
helyzetér l; település szociális ellátó rendszerér l; 
Biharnagybajom község 2017. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról; a Sz cs Sándor Ál-
talános M vel dési Központ 2013. július 1-t l végzett 

munkájáról – tárgyalt meg és fogadott el.
Az ülésen döntött még a Képvisel -testület az elmúlt 
id szakban elnyert építési jelleg  pályázataival kapcso-
latban a közbeszerzési eljárások megindításáról. Ennek 
kapcsán hosszan tárgyalt arról az országos jelenségr l, 
hogy az épít iparban utóbbi id ben bekövetkezett nagy-
mérték  áremelkedés hatására, jelent sen megn ttek az 
eredménytelen közbeszerzések számai. A képvisel -tes-
tület az eredmények tükrében kívánja kiértékelni, hogy 
szükség esetén milyen mértékben kíván öner t bevonni a 
projektek megvalósítása érdekében. 

Június 26-án rendkívüli ülés keretében születtek döntések 
a 2018. évi helyi kitüntetésekben részesül k személyé-
r l:

a Képvisel -testület 
Imre Lajosné részére, aki az óvodai nevelés területén vég-
zett kiemelked  szakmai munkájával és jelent s közéleti 
tevékenységével hozzájárult a falu fejl déséhez és a tele-
pülés hírnevének öregbítéséhez BIHARNAGYBAJOM 
DÍSZPOLGÁRA,
néhai Darabos Imre részére a Biharnagybajomi Refor-
mátus Egyházközség gondnokaként végzett, sok éves ki-
magasló munkájáért, mellyel a település javát szolgálta 
POSZTUMUSZ BIHARNAGYBAJOMÉRT EMLÉK-
ÉREM,
a Biharnagybajomi Önkéntes T zoltó Egyesület ré-
szére a 140 éven át tartó a település szolgálatban végzett 
áldozatos munkájáért BIHARNAGYBAJOMÉRT EM-
LÉKÉREM,
Agócs Miklósné részére, aki kiemelked  köztisztvisel i 
tevékenységét hosszú id n át közmegelégedésre látta el 
BIHARNAGYBAJOM KÖZSZOLGÁLATÁÉRT EL-
ISMER  DÍJ,
Nagy Sándorné részére, aki kiemelked  ápolón i te-
vékenységét hosszú id n át közmegelégedésre látta el 
BIHARNAGYBAJOM KÖZSZOLGÁLATÁÉRT EL-
ISMER  DÍJ,
Földi József részére a Biharnagybajom Sportegyesü-
let Súlyemel  Szakosztályában végzett kiemelked  
edz i tevékenységéért, mellyel hozzájárult a település 
hírnevének öregbítéséhez, a sportág népszer sítéséhez 
BIHARNAGYBAJOM SPORTJÁÉRT ELISMER  DÍJ 
kitüntet  címet és oklevelet adományoz.
A kitüntetések átadása - Biharnagybajom Napja alkalmá-
ból - 2018. június 13-án, ünnepi testületi ülés keretében 
fog megtörténni.

Szitó Sándor
polgármester

Közhírré tétetik
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FELHÍVÁS
Azzal a kezdeményezéssel fordulunk mindazokhoz, akik 1963 – ban, Biharnagybajomban fejezték be általános 
iskolai tanulmányaikat, hogy - tekintettel az 55. évfordulóra – rendezzük meg iskolai találkozónkat! A találkozó 
id pontja 2018. július 14., amikor a Biharnagybajom Napja rendezvényére is sor kerül.
Várjuk az 1963 – ban végzett 8. a, b és c osztály egykori tanulóinak és tanárainak jelentkezését az alábbi 
telefon számon, e-mail elérhet ségen vagy a facebook messenger pro  lján privát üzenetben!

Darabos János: +36 30 335 9839; darabos.janos@freemai.hu;  
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 18/b  I.em. 5.

Láposi Zoltán: +36 70 597 9706 4172 Biharnagybajom, Várkert u. 8.
Kérjük a bajomi lakosokat, hogy értesítsék err l a kezdeményezésr l az érintett rokonokat, barátokat is, akik 
id közben elkerültek a településr l és ez a felhívás másképp nem jut el hozzájuk! 

A találkozó id pontja: 2018. július 14. 9.30

Biharnagybajom Általános Iskola 1955 - 1963
8.a osztály Osztályf nök: Ábrahám Jánosné
Bagdi Ilona, Bak Károly, Bartha Albert, Borbély Irén, Darabos János, Domokos Sándor, Földesi Éva, Garabuczi 
Miklós, Gellén Erzsébet, Gidai Ilona, Gorzsás Matild, Gulyás Ilona, Hajdu Endre, Hajdu Zsuzsánna, Juhász 
Piroska, Juhász Sándor, Kalmár Benjámin, Kovács Éva, Láposi Zoltán, Mile Sándor, Nagy Mária, Nemes Irén, 
Nemes Irma, Nemes Károly, Nemes Mária, Szabó Ilona, Szabó Margit, Sz ke Lajos, Telegdi Pál, Tóth Ferenc, 
Heged s Imre, Kiss Kálmán
8.b osztály Osztályf nök: Nemes István
Bagdi Albert, Bogyó Imre, Czeglédi Katalin, Czeglédy Irén, Csorna Ern , Földesi Eszter, Földesi Róza, Gorzsás 
Erzsébet, Guruczi Zsuzsánna, Hajdú Berta, Hajdu Sándor, Imre Lajos, Jenei Pál, Lengyel Erzsébet, Lukács Mar-
git, Matkó József, Máthé Piroska, Mile Katalin, Mosolygó Gyula, Nagy László, Nemes Erzsébet, Nemes János
Nemes Katalin, Ökrös Erzsébet, Sárközi Ágnes, Somogyi Ferenc, Szabó Irén, Szabó Matild, Szöll si Imre, 
Szöll si Mária, Tóth László
8.c osztály Osztályf nök: Sz cs Sándorné
Bagdány Béla, Bagdi Imre, Bakk Julianna, Bene Gábor, B r Eszter, Erd s Sándor, Földesi Erzsébet, Gorzsás 
József, Guruci Margit, Hamza Gyula, Horváth Anna, Horváth Róza, K. Szabó Mária, Lengyel László, Mile 
Erzsébet, Nagy János, Nemes Imre, Opóczki Erzsébet, Somogyi Júlia, Szabó Béni, Sz ke Lajos, Sz cs Gizella, 
Telegdi Erzsébet, Török Magda, Váncsa István, Vessz s Mária
NEVEL K: Ábrahám János, Ábrahám Jánosné, Bihari Kálmán, Czeglédy Jen , Dr. Makár Andrásné, Gy. 
Kiss József, Gy. Kiss Józsefné, Hegyesi Mihály, Nagy Antalné, Nemes Antal, Nemes István, Orbán József, 
Sz cs Sándorné

Tisztelt Biharnagybajomi Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a 41/2018. 
(IV. 26.) számú KT határozatával

a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el

2018. július 16. naptól 2018. augusztus 5. napjáig,
valamint,

2018. december 17.  naptól 2018. december 31. napjáig.

Fenti id szakban a Polgármesteri Hivatal csökkentett létszámmal, ügyeleti rendszerben 
– 8,00 órától 10,00 óráig – látja el az anyakönyvi igazgatási feladatokat, a pénzügyi zárások, jelentések el-
végzését és az egyéb HALADÉKTALAN intézkedést igényl  feladatokat.

Megértésüket köszönöm.  
         Imre-Erd s Szilvia
                    jegyz
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Ó! IÓ! CIÓ! ÁCIÓ! KÁCIÓ! AKÁCIÓ!
 VAKÁCIÓ!

Ismét lezártunk egy tanévet. Június 16-án az évzáró és ballagási ünnepségünkön számba vettük az év eredmé-
nyeit és útjukra engedtük nyolcadikosainkat.

Akikre büszkék vagyunk
Az évzáró és ballagási ünnepségen a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
igazgatón jének dicsér  oklevelét kapta Tóth Mónika 8.b.
A Biharnagybajomi Községi  Önkormányzat kitüntet  díját kapta:Bai 
Klaudia  Csenge, Kiss Vanda Lili, Mile Petra, Éles Viktória, Tóth Mó-
nika, Varga Kata, Vass Nóra Lili 8.b és Keser  Fruzsina, Györ   Gyula, 
Nagy Szimonetta Szonja, Pál   Tamás 8.a osztályos tanulónk.
Az évzáró és ballagási ünnepségen a Sz cs Sándor emlék plakettet vehet-
te át 8 éven át tartó kiemelked  teljesítményéért Mile Petra, Tóth Móni-

ka, Varga Kata és Vass Nóra Lili 8.b osztályos tanulónk, valamint a díjat postumus kapta Zagyva Orsolya.

Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kit n  vagy jeles tanulmányi 
eredményéért, kiemelked  közösségi és/vagy sport teljesítményéért, leg-
alább 3 igazgatói dicséretért gyémánt kristály díjban részesült 23 tanu-
lónk.
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért, 
kiemelked  közösségi és/vagy sport teljesítményéért, legalább 2 igazgatói 
dicséretért gyöngyvirág díjban részesült 12 tanulónk.

Kit n  bizonyítványuk mellé a MACIVA cirkuszjegyét 18 tanuló vehette át.

Bartha Ferencné – kollégánk a nyugdíjba vonulása alkalmából a pedagógusnapi 
ünnepségen a Dr. Kásler Miklós miniszter úr által adományozott Szolgálati emlék-
érmet vehette át.
Nyugdíjba vonulása alkalmából Sz cs Sándor emlék plakettel jutalmaztuk 
Láposi Istvánné technikai dolgozónkat a ballagási ünnepségen.

ASzücs Sándor Általános Iskola és AMI hírei
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Tanulmányi eredményeink
A tanulóink  38 %-a példás magatartású, 31 %-a példás 
szorgalmú.
Kit n  tanuló 18, jeles 21. Egy tantárgyból 9, kett  
tantárgyból 12, három vagy több tantárgyból 11 tanuló 
bukott. Az iskolai átlagunk 3,56.
Mindegyik osztályunk átlaga hármas fölött van, s t 6 
osztályunk teljesített 4 egész felett. Iskolai szinten a 
legjobban teljesít  osztály a 2.a, a leggyengébb ered-
ményt pedig a 7.a érte el, leggyengébben a 7. évfolyam 
teljesített. A fels s osztályok között az 5.b és a 6.a osz-
tály teljesített a legjobban 4-es fölötti átlaggal.
Javított tavaly év végi eredményéhez képest a 4.a, 4.b, 
6.a, 7.a, 7.b, 8.b.

A tavaly év végi eredményéhez képest legtöbbet a 6.a 
osztály (0,28) javított
A természettudományos tárgyak közül a biológia és a 
természetismeret környezetismeret átlaga haladta meg 
a 3-as átlagot. F tárgyak közül az angol és informatika 
4-es fölötti átlagú, a földrajz, kémia,  zika 3-as alatti. 
A készségtárgyak 4-es feletti átlagúak
Az utóbbi három évben javuló tendenciát mutat az in-
formatika, matematika, angol tantárgyak eredménye. 
Viszonylag állandó a történelem, magyar nyelvtan, 
magyar irodalom eredménye.

Verseny eredményeink
Felkészít  pedagógus: Barna József:
GYIK kupa – Püspökladány    2017. 11.23 
 3.hely Mile Tamás, Földesi Irén, Bárczi Krisztián, B r Károly
Kerékpáros Iskola Kupa Területi vetélked   2018.04.12 
 1. hely Bárczi Hanna, Györ   Gyula 
Katasztrófavédelmi megyei vetélked   2018.04.12
 8. hely
 Közlekedési rész 1. hely Györ   Gyula, Bárczi Hanna, Kolozsi Boglárka, Orosz Balázs
Els segély nyújtó vetélked   területi   2018. 05.23.
 2. hely Sárándi-Sz cs Orsolya, Orosz Balázs, Bárczi Hanna, Kolozsi Boglárka, Pál   Tamás, 
  Györ   Gyula
Kerékpáros Iskola Kupa megyei dönt    2018.04.19 
 7. hely Orosz Balázs, Guzi Aletta Felkészít  pedagógus: Gálné Makra Júlia
Olvasom, értem- Megyei szövegért  verseny  Püspökladány,  2017. 11.17. 
 11. hely Györ   Zsó  a  18. hely Szitó Nóra Felkészít  pedagógus: Simon Gézáné:
Kerülj beljebb vetélked -Szerep,    2017.12.22. 
 4. hely Orosz Balázs, Ajtai Szilárd, Mezei Béla, Mezei Krisztián Felkészít  pedagógus: Darai Márta:
Középiskolára fel! vetélked  – Berettyóújfalu  2018.01. 30. 
 8. hely 2x 5 f s csapat 
IV. Farkasszigeti Daruvonulás futás Püspökladány 2017. október 21. 
 7. hely Sarkadi Ferenc Felkészít  pedagógus: Kunkli Zoltán:
Kakaó kupa       2018. 05. 28. 
 4. hely 1  ú és 1 lány csapat 
Leány focibajnokság-Füzesgyarmat    2018.02. 10. 
 3. hely: Szabó Letícia, Szabó Evelin, Horváth Laura, Hajdu Réka, Szabó Katalin, Marsi Evelin.

Ezúton is köszönöm a kollégáim egész éves munkáját, a nyári szünetre jó pihenést kívánok nekik s minden 
tanítványunknak.
            Vigh Tiborné
                     intézményvezet
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A Biharnagybajomért 
Egyesület égisze alatt m -
köd  Biharnagybajomi 
Mazsorett Együttes, 2018. 
június 10-én, utcai felvo-
nulással, térzenével, gála-
m sorral, a füzesgyarmati 
Napsugár, Százszorszép, 
Csillagfürt, a köröstarcsai 
Gyémánt, a szeghalmi 
Százszorszép, Csillag, a 
vészt i Napsugár, Hold-
fény mazsorett csoportok 
és a Berettyóújfalui Ifjú-
sági Fúvószenekar köz-
rem ködésével ünnepelte 
fennállásának 15. évfor-
dulóját.  
A Heged s Imre karnagy úr vezette Báthory Gábor – 
díjas Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar fanfárja 
után, Dr. Vitányi István országgy lési képvisel  úr, a 
gála f védnöke köszöntötte a jelenlév ket.
Szitó Sándor védnök úr, Biharnagybajom Község pol-
gármestere nyitotta meg a rendezvényt és az Önkor-
mányzat elismeréseként emléklapokat, emléktárgya-
kat adtak át Imre – Erd s Szilvia jegyz asszonnyal az 
együttes tagjainak. 

A m sorban fellépett és nagy sikert aratott a 
Biharnagybajomi Mazsorett Együttes Napraforgó, 
Kristály, Orchidea, Mini, Fortuna, a szül kb l álló Ru-
bin csoport, valamint a Nyugdíjas Klub Ezüsthíd tánc-
csoportja.

Els  alkalommal a Zagyva Orsolya – díjat, Vass Nóra 
Lili nyerte el. 

10 éves kitartó, szorgalmas és eredményes munkájáért, 
a mazsorett népszer sítéséért, Biharnagybajom jó hí-
rének öregbítéséért, mazsorett logóval ellátott karlánc-
ban részesült a Napraforgó csoport 7 alapító tagja, Bai 
Klaudia Csenge, Éles Viktória, Ivanesei Denisa, Kiss 
Vanda Lili, Mile Petra, Varga Kata és Vass Nóra Lili.  

Megköszöntük az Ezüsthíd tánccsoport nagyszer  
szereplését. Tagok: Baranyai Balázsné, Furka Albert, 

Guruczi Jánosné, Guruczi Sándorné, Kádár Lajosné, 
Máthé Zoltán Lászlóné, Nagy Gyuláné, Pálmai 
Gyuláné, Schubert László, Schubert Lászlóné, Sz ll si 
Jen né, Sz cs Albertné, Sz cs Gáborné.

Szeretettel emlékeztünk a Nyugdíjas Klub korábbi 
elnökére, a tánccsoport meghatározó egyéniségére, 
Furka Albertné, Ági nénire. Hálás szívvel gondolunk 
rá, megköszönve azt a sok-sok segítséget, amellyel a 
Biharnagybajomi Mazsorett Együttest is elhalmozta. 

A 15 éves jubileum alkalmából, a Biharnagybajomi 
Mazsorett Együttes elismerését és köszönetét fe-
jezte ki a támogatásért, az aktív együttm ködésért:
Szitó Sándor polgármester úrnak, Imre – Erd s Szilvia 
jegyz asszonynak, Nemes- Lajsz Julianna igazgató 
asszonynak, Vígh Tiborné intézményvezet  asszony-
nak, Nagy Mária óvodavezet nek, Dózsa Agrár Zrt. B. 
Csák Imre igazgatósági elnök úrnak.

Nagy örömünkre az egykori tanítványok közül, 18 lány 
vállalkozott az ünnepi gálam sorban való szereplés-
re! Észrevehetetlen volt a néhány év kihagyás, olyan, 
mintha tegnap fejezték volna be a mazsorett pályafu-
tásukat. A csoport a Zafír és a Napraforgó csoport to-
vábbtanuló biharnagybajomi, földesi, bihardancsházi 
lányaiból alakult, akik ebben a formációban a Fortuna 
nevet viselték. Részünkr l a szerencse, hogy láthattuk 
ket. 

15 ÉVES a BIHARNAGYBAJOMI 
MAZSORETT EGYÜTTES 
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Fortuna csoport tagjai: Bartha Fatime, 
Biczó Nikolett, Földesi Zsuzsa, Gál Szil-
via, Karalyos Barbara, Kapás Anna, Kemecsei 
Anna Zsó  a, Kertész Lilla, Kovács Viktória,
Lengyel Brigitta, Molnár Judit, Pócsi Virág Szabina, 
Rácz Vána, Takács Alexandra, Vass Bernadett, Vígh 
Judit, Zagyva Xénia, Zsila Noémi Anna.

A Biharnagybajomi Mazsorett Együttes 15 éves 
fennállása alatt el ször fordult el , hogy anya kis és 
nagy lánya együtt szerepelt. A Rubin csoport tagjai: 
Harmatiné Sólyom Brigitta, Ivanesei Laura, Máthé 
Ferencné, Mile Piroska, Miléné Sáfár Andrea, Szabóné 
Máthé Tímea, Ráczné Jenei Judit.
 
Kiemelked  közösségi munkájáért Máthé Ferencné, a 
Biharnagybajomért Egyesület elnökasszonya, elisme-
r  plakettben részesült. 

Elbúcsúztattuk a Napraforgó csoport 8. osztályos 
ballagó lányait, Bai Klaudia Csengét, Éles Viktóriát, 
Ivanesei Denisát, Kiss Vanda Lilit, Mile Petrát, Tóth 
Mónikát, Varga Katát és Vass Nóra Lilit. Megköszön-
tük a szüleik erkölcsi és anyagi támogatását.
A 2017-2018-ban indított tanfolyamot az együt-
tes minden tagja sikeresen elvégezte. Az okleve-
leket, érmeket és az ajándékokat a védnök urak, 
Szitó Sándor Biharnagybajom polgármestere, Ti-
szai Károly Nagyrábé polgármestere és Major József 
Bihardancsháza polgármestere adta át.

A Mini csoport tagjai: Balogh Anett Flóra, Feka Lara, 
Földesi Fanni, Mile Dorka, Nagy Liliom Fanni, Varga 
Dorottya.

Az Orchidea csoportot biharnagybajomi, 
bihardancsházi, nagyrábéi és sárrétudvari kislányok 

alkotják: Balku Zsó  a, Dan Hanna, Furka Jázmin, 
Garabuczi Réka, Gál Zora Zoé, Harmati Karolina és 
Patai Hanna Barbara
A Kristály csoport tagjai biharnagybajomi és nagyrábéi 
kislányok: Gál Luca Judit, Éles Fanni, Máté Lili, 
Sárándi - Sz cs Orsolya Beatrix, Szabó Fanni, Szabó 
Tímea, Csibi Hanna, Gál Nelli Nikolett, Gy r   Zsó  a, 
Nagy Natália, Szabó Anasztázia, Szitó Nóra. 

A biharnagybajomi és bihardancsházi lányokból álló 
Napraforgó csoport tagjai: Bai Csenge Klaudia, Balku 
Boglárka, Éles Viktória, Gál Vivien Mária, Ivanesei 
Denisa, Kiss Vanda Lili, Mile Petra, Tóth Mónika, Var-
ga Kata, Vass Nóra Lili.

Szívb l GRATULÁLUNK MINDENKINEK!

A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövet-
ség Díszoklevelét Balogh – Tóth Zita az el-
nökség tagja, a Hajdúdorogi és a Hajdúnánási 
Mazsorett Együttesek m vészeti vezet je adta át.
Köszönjük Balogh – Tóth Zitának, hogy jelenlétével 
emelte rendezvényünk színvonalát, köszönjük szépen 
a méltatást, a szövetség és a személyes ajándékát.
Máthé Ferencné Biharnagybajomért Egyesület elnök 
asszonya zárta be a XV. Jubileumi Mazsorett Gálát.
Köszönjük Biharnagybajom Község Önkormányzat 
Képvisel -testületének a támogatását, a Sz cs Sándor 
Általános és Alapfokú M vészeti Iskola intézményve-
zet jének, Vígh Tibornénak, a Fortuna csoport zavar-
talan felkészülését az iskola pedagógusainak, dolgozó-
inak egész éves türelmét és segítségét, a Sz cs Sándor 
Általános M vel dési Központ igazgatón jének, Ne-
mes – Lajsz Juliannának és dolgozóinak a segítségét, a 
mindenre kiterjed   gyelmességét.
Köszönjük a támogatóink együttm ködését, Biha-
ri Imrének a hangosítást, a Sárrét TV-nek a felvételt, 
Feketéné Korponai Gabriellának a m sorvezetést és a 
Biharnagybajomért Egyesület munkáját.
Köszönjük a szül k pozitív hozzáállását, összefogását, 
anyagi áldozatvállalását, a 15 éves jubileum megszer-
vezését és lebonyolítását.

A Kristály csoport a IV. Nyári Mazsorett Tábor után, 
részt vett a VII. EGRI ,, BOSCH „ Országos Mazsorett 
Fesztiválon, (2018. 06 - 23.)  I. korcsoportban, KI-
EMELT ARANY OKLEVELET szereztek és elnyer-
ték az egyik MOSOLYDÍJAT. Gratulálunk és további 
sok sikert kívánunk!

Macskinné Pór Erzsébet
m vészeti vezet
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A Debreceni Helyi Vasút 
Rt. 1927. március 20-án 
megindította három helyi 
járatát a városban, me-
lyeket már három hónap 
után meg akart szüntetni. 
Mivel a villamosközle-
kedéssel ellentétben a já-
ratok a sikertelenek vol-
tak, így a városi autóbusz 
közlekedés ügyét rossz 
megvilágításba helyezték 
a lakosság szemében. Az 
utazóközönség soknak 
tartotta a viteldíjat ahhoz 

a szolgáltatáshoz képest, melyet a helyi vasút pontat-
lan, bizonytalan, akadozó autóbuszai produkáltak. A 
temet i ráhordó járat már némi javulást mutatott, de 
a villamospálya meghosszabbításával ez feleslegessé 
vált és megsz nt. E negatív sikerek után nem volt foly-
tatás és úgy látszott, hogy Debrecenben az autóbusz 
közlekedés nem fog gyökeret verni és a tömegközleke-
dést örök id re a villamosvasút fogja megoldani. Bár 
a nyilastelepi járatot 20 nap próbaid re ismét megindí-
tották, a hozzá f zött reményeket nem váltotta be. 
A DHV sikertelensége után 9 évvel pontosabban 1936. 
december 11-én egy ködös pénteki napon Szilágyi End-
re –aki el z leg autószerel , majd buszvezet ként volt 
alkalmazásban a helyi vasútnál- megindította járatát a 
Kossuth utca – Burgundia utca torkolatától (Kossuth 
utca 45.) a Nyilastelepig, pontosabban a Fancsovics 
(ma: Sólyom) utca utcáig el ször egy 15 személyes 
FIAT típusú autóbusszal, melynek rendszáma: DA 
009 volt. (Szilágyi egyébként a Táncsics Mihály (ma: 
Csáthy) utca 18. sz. alatt lakott. Kölcsönökb l ron-
csokat vásárolt, majd saját kez leg megjavította ket, 
így 1937 márciusától egy 25 személyes Mercedessel, 
majd egy évvel kés bb még egy ilyen busszal b vült 
a járm parkja. Az öt megállóhelyes útvonalon olcsón 
utazhattak az emberek, s t a legszegényebbekt l sem 
kért pénzt. Egy vonaljegy 18  llér, míg a gyerekjegy 
12  llérbe került. Szilágyi Endre 1941-ben az enge-
délye meghosszabbítását kérte Kölcsey Sándor pol-
gármestert l, aki a következ  jellemzéssel támogatta 
a kérelmet: 
„… az elmúlt öt év alatt a járati id ket a legpontosab-
ban betartotta és pár napi hótorlasz miatti téli szünett l 

eltekintve –ami az abnormális havazás és hófúvás kö-
vetkeztében országszerte minden autóbusz-vállalat ki-
terjedt- járatait soha, egyetlen napig sem szüneteltette. 
A legnehezebb viszonyok között is mind a mai napig 
igyekezett az utazóközönség érdekeit lelkiismeretesen 
szolgálni, miáltal a közönség osztatlan bizalmát és ra-
gaszkodását érdemelte ki.”
Az engedélyt természetesen megadták, a Magyar Vas-
útforgalmi Rt. legnagyobb bánatára, mely ismét meg 
akarta indítani járatát a belváros és a Nyilastelep kö-
zött. Itt a cél nem a járat beindítása volt, hanem inkább 
Szilágyi Endre vállalkozásának tönkretétele volt. Lát-
juk viszont, hogy az utasok a vállalkozót tisztelték meg 
a bizalmukkal, mivel a nyilastelepi DHV járat 1927-es 
forgalma csekély volt a drágaság és a pontatlanság 
miatt. 1944 szén autóbuszait a katonaság lefoglalta, 
melyet soha nem kapott vissza. Mindent elölr l kel-
lett kezdenie. A háború után a MOGÜRT-ön keresztül 
vásárolt egy roncs állapotú 32 személyes Chevrolet tí-
pusú buszt, így 1947. április 1-én ismét megindult a 
Szilágyi-féle autóbusz közlekedés a Kossuth utca 45. 
és a Fancsovics utca között. Ez nem kis er feszítésé-
be került, hiszen mindig újra és újra kellett engedé-
lyeztetni az autóbuszüzemét. Erre azért volt szükség, 
mert a Magyar Vasútforgalmi Rt. –amely már egyszer 
lemondott err l a vonalról Szilágyi Endre javára- ké-
s bb ismét maga akart járatot indítani a belváros és a 
Szabadságtelep között. Az engedélyének határozati 
részében a következ  szerepelt: „A vezet ségi ülésen 
megjelen  szabadságtelepi lakosok, valamint a kom-
munista és a szociáldemokrata pártok kiküldöttjei által 
el adottakból a vezet ség semmi konkrétumot nem 
lát fennforogni, melynek alapján Szilágyi Endre autó-
busz-engedélye ellen kifogást emelhetne.”
Az MVF Rt. azonban nem adta fel a küzdelmet és 
1949. március 29-én hirdetményt jelentetett meg a 
Debreczen újságban (is) a következ  szöveggel: 
„DHV hirdetmény  Értesítjük a t. utazóközönséget, 
hogy a Kossuth utcai orosz emlékm  és a Szabadság te-
lep között közleked  Szilágyi Endre féle autóbuszjárat 
április hó 1-ével megsz nik. Ugyanezen az útvonalon 
a Kistemplomig meghosszabbítva f. év április hó 1-t l 
kezdve az MVF autóbuszait állítják üzembe az eddig 
érvényben volt Szilágyi féle menetrenddel az alábbiak 
szerint kib vítve…..A megállóhelyek változatlanok. A 
menetdíjak árai: átszálló villamos-autóbuszjegy 1.20, 
vonaljegy 1 forint, szakaszjegy 80  llér. A szakaszha-

Kedves Olvasó!
Valaki aki, Bajomban született nem kisebb dolgot tett, mint azt, hogy a debreceni autóbusz közlekedést meg-
szervezte. Remélve, hogy szolgáltatásával, tisztes jövedelemhez fog jutni. Rögös utakon döcögtetve életét és 
Debrecen buszait. Err l értesülhetünk Balogh László helytörténeti kutató cikkéb l, melyet Jó szívvel ajánlok 
a bajomiak  gyelmébe.

Nemes-Lajsz Julianna

Aki megpróbálta...
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tár a Vámospércsi út feltételes megállóhelynél van.”
Szilágyi Endre reagálása az újság másnapi számában a 
következ  volt: 
„Továbbra is Szilágyi Endre engedélyes tartja üzem-
ben a szabadságtelepi autóbuszjáratokat! A Magyar 
Közlekedési Minisztériumtól nyert engedélyem alap-
ján továbbra is üzemben tartom a szabadságtelepi 
autóbuszjárataimat. Május elsejét l nyári menetrend 
szerint fog az utóbusz közlekedni. Mivel az üzemi 
önköltséget sikerült csökkenteni, ennek folytán május 
1-t l a viteldíjakat 90  lléres vonaljegy árát és a 60 
 lléres szakaszjegy árát mérsékelni – a járatok számát 

pedig b víteni fogom a t. utazóközönség érdekében. 
Tisztelettel: Szilágyi Endre engedélyes”
A pórul járt helyi vasút így a következ  hirdetményt 

volt kénytelen megjelentetni az újságban: 
„D.H.V. hirdetmény. Értesítjük a t. utazóközönséget, 
hogy e napilap f. hó 29-i számában a szabadságtelepi 
autóbuszjáratra vonatkozólag közzétett hirdetményünk 
tárgytalanná vált, mivel ezen autóbuszjáratunkat a köz-
bejött akadályok miatt egyel re nem közlekedtetjük. 
Üzletigazgatóság.”
Szilágyi Endre 1946-1949 között tagja volt a kommu-
nista pártnak, ennek ellenére az államosítások során 
1950-ben az engedélyét bevonták. Ezután autószere-
l  lett az autóközlekedési vállalatnál, majd a süt ipari 
vállalatnál helyezkedett el. Innen ment nyugdíjba, mint 
garázsm hely-vezet . Szilágyi Endre 1906. novem-
ber 6-án született Biharnagybajomban. Szül háza 
ma már nincs meg, mely egykor a református temp-
lom udvarán állt. Utolsó lakhelye a Debrecenben, a 
Hétvezér utca 91.szám alatt volt. 2000. május 2-án halt 
meg, de végakarata szerint a földesi temet ben helyez-
ték örök nyugalomra sz k családi körben 2000. május 
5-én.

Forrás: Hajdú-bihari Napló 1986. december 6.
Képek forrása: Méliusz Juhász Péter Könyvtár Hely-
történeti gy jtemény és fotótár Debrecen
(a cikk a készül  Buszpanoráma cím  kiadvány része)

Balogh László
helytörténeti kutató

Debrecen

Portrék és csendéletek 
Biharnagybajomból 
Sz cs Péter fotókiállítása 

Büszke vagyok a gyökereimre, arra, amit a nagyszüle-
imt l, szüleimt l és a falukjuktól kaptam. k mindany-
nyian Biharnagybajomban születtek vagy n ttek föl, de 
én már Berettyóújfaluban születtem. Ett l függetlenül 
minden gyerekkori nyaramat a nagyszül kkel töltöt-
tem az akkori Zalka Máté, most már Pákász utcában. 
Nagy kártyázások, nevetések, szilvaszedés és almás 
lepény, a lehet  legközelebbi kapcsolat a természettel 
és velük, a nagyszül kkel, ami el ször eszembe jut, 
még arra is emlékszem, hogy egy ágyban aludtunk né-
gyen, amikor nagyon kicsik voltunk a bátyámmal. 

Biharnagybajom akkor egy egészen más világ volt, 
ahová a megszokott otthonomból kerültem a nyárra. 
Strandot rendeztünk be az udvaron, gyümölcsökkel, 
virágokkal és háziállatokkal játszottunk akkor. Most, 
41 évesen a fél világot bejárva békéért, biztonságért, 
szeretetet adni és kapni jövök haza, és büszkén mutat-
tam meg Kubában és Iránban készült portréimat egy 
kiállításon a M vel dési Házban. Még büszkébben 
osztom meg a Biharnagybajomban készült képeimet 
és portréimat, a közvetlen családom és egy vasárnapi 
ebéd mell l indultam el, hogy  - akárcsak a világ bár-

melyik távoli, egzotikus pontján járva - felfedezzem 
magamnak annak a helységnek a lakóit, ahol pedig 
otthon vagyok. Értelemszer en azokat kezdtem el fo-
tózni, akik a legközelebb állnak hozzám, majd azokat, 
akik nyitottságra nyitottsággal reagáltak. Véletlenül 
fedeztem fel a Bajomi Portéka dolgozóit, remélem, 
nemcsak nekem volt emlékezetes az az id , amit együtt 
töltöttünk. 
Szerintem jó, ha az ember a saját környezetét egy olyan 
ember szemével is látja, aki frissen néz rá arra, amit  
már megszokott. Egyszer en azért, mert így meg lehet 
mutatni azt is, ami észrevétlenül megszokott, pedig  -
gyelemre méltó. A biharnagybajomi emberek ilyenek. 
Remélem, még sok helyen meg tudom mutatni ket. 

Történetekkel, feszült-
ségekkel, megható pilla-
natokkal, nyitottsággal, 
szépséggel és értékekkel 
találkoztam abban a majd 
két hétben, amíg a képek 
készültek. Természetesen 
a projekt nem áll meg itt, 
sok izgalmas emberrel, 
megfejetend  történettel 
kerültem kapcsolatba, alig 
várom, hogy elmélyítsem 
ezeket a történeteket.
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Szezonértékel
Lezárult a 2017/18-as bajnokság, melyet röviden érté-
kelek ezen a fórumon is.
El ször is visszautalnék az év végi évértékel  írásom-
ra, melyben az fejtegettem, hogy a fél szezon után akár 
hátra is d lhetnénk,- hisz annyi pontot szereztünk fél 
szezon alatt, mint az ezt megel z  bajnokságban össze-
sen,- de nyilván nem tettük, hanem dolgoztunk azért, 
hogy elérjük az idény elején kit zött célt,          -most 
már elárulom mi volt az- odaérni valamelyik dobogós 
helyre. Ez csak nagy küzdelemben sikerült, de sike-
rült. 
Annak, aki nem követte folyamatosan a bajnokságot-
egyel re még k vannak többen-, röviden összefogla-
lom a tavaszi szezon történéseit. 
Sokáig harcban voltunk akár az els  hely megszerzé-
séért is, de egy sajnálatos idegenbeli döntetlen és két 
hazai vereség- amib l az egyiket a bajnokságot meg-
nyer  csapat mérte ránk (0-1)- elvette a lehet ségét az 
aranyérem megszerzésének, s t a következ  hazai ku-
darc után már er sen kellett számolgatni a harmadik 
helyhez is. A sorsdönt  utolsó két mérk zésre azonban 
sikerült gatyába rázni a csapatot, és közvetlen riváli-
sunkat gy ztük le (5-1) itthon, így saját kezünkbe tet-

tük a sorsunkat. Ezután idegenben is hoztuk a kötelez t 
(2-5), így remek hajrával behúztuk a harmadik helyet.
Ez úton is gratulálok a  úknak és remélem, hogy a kö-
vetkez  szezon célját is együtt el tudjuk érni!
Ezen a felületen is szeretném még egyszer megkö-
szönni a szurkolóinknak - szerencsére egyre többen 
vannak- a lelkes buzdítást, támogatóinknak az anyagi 
és a természetbeni támogatásokat.
A labdarúgó szakosztály nevében kellemes nyarat kí-
ván 

Furka Róbert 
szakosztályvezet /edz

Bajomi Hírlevél,  
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Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felel s kiadó: Szitó Sándor, polgármester
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Szerkeszt ség: Sz cs Sándor ÁMK
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

PÜSPÖKLADÁNYI JÁRÁSI 
HIVATAL HATÓSÁGI ÉS 
GYÁMÜGYI OSZTÁLY

ÜGYSEGÉDI HELYSZINE
Sz cs  Sándor M vel dési Ház

Várkert u. 35. (bejárat a Gyalogér fel l)

Péntek 8.00 - 14.00

FALUGAZDÁSZ
FOGADÓÓRA
szerdán 8.00 - 12.00
csütörtökön 8.00 - 16.00

a m vel dési házban
Várkert u. 35.


