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Tisztelt Lakostársaim!
Beköszöntött advent időszaka, és ez idő tájt egyre 
többször tölti el melegség a szívünket. Egy-egy pil-
lanatra megállunk a rohanó világban és számvetést 
készítünk az elmúlt évről. A családok a kis közössé-
gek készülődnek a szeretet ünnepére. Felidézzük a 
legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot 
elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből nyerjünk erőt 
az elkövetkező év napjaira.

Az advent szó jelentése a latin adventus Domini kife-

jezésből eredően az Úr eljövetele. A keresztény kultúr-
körben a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól 
karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör 
advent első napjával kezdődik, és január 6-ig (vízke-

resztig) tart. 
De vajon mióta várjuk adventi koszorúval a szeretet 
ünnepét? A Révai Lexikon szerint 1860-ban egy berli-
ni árvaházban készítették el az első adventi koszorút. A 
Katolikus Lexikon szerint 1840-ben Johann Wichern 
hamburgi evangélikus lelkész az imaszobában egy 
szekérkereket lógatott le a mennyezetről. Mindkét 
változat szerint huszonnégy kicsi fehér gyertya volt a 
koszorún, minden adventi napra egy. A szokás nagyon 
hamar elterjedt, a későbbiekben négy nagy és húsz ki-
csi gyertyát használtak, majd az egyszerűség kedvéért 
az emberek csak a négy nagy gyertyát helyezték a ko-

szorúra, s vasárnaponként gyújtottak meg egyet-egyet. 

A négygyertyás koszorú van szokásban a világon a 
mai napig. Idővel nemcsak a mennyezetről lógatták 
le a koszorúkat, hanem a bejárati ajtóra akasztották 
vagy az asztalra helyezték a kerek díszeket. Ma álta-

lában fenyőágakból, tobozokból, mohából készül négy 
gyertyával. A katolikus népi vallásosságban minden 
gyertya szimbolizál valamit. Az első a hit gyertyája, 
Ádámot és Évát jelképezi, hiszen a bűneset után nekik 
ígérte meg Isten először, hogy elküldi a Megváltót. A 
második a remény gyertyája, amely a zsidó népet jel-
képezi, akik évezredeken keresztül várták a Messiást. 
A harmadik, a rózsaszín gyertya Szűz Máriáé, és azé az 
örömé, hogy a Fiú a földre jött. A negyedik Keresztelő 
Szent Jánosé, aki utat készített Jézusnak az emberek 
szívében, ez a szeretet gyertyája.
Hit, remény, öröm és szeretet. Különböző lelkiállapot-
ok, melyek sorrendje ugyanúgy egymásra épül, mint 
az őket szimbolizáló gyertyák, ahogy meggyulladnak, 
elhozva ezáltal a teljes világosságot. A szentírás szerint 
a hit gyümölcsei többek között a remény és a szeretet. 
A remény fontos dolog, de ahhoz, hogy rendelkezzünk 
reménnyel, a reménynek a szívünkben meg is kell szü-

letnie és őriznünk is kell, hogy el ne vesszen. Az ünnep 
hangulatában a másik emberre irányul a figyelmünk, és 
arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, 
akik boldogsága az első számunkra. Ez a mi legembe-

ribb értékünk. Nem a drága ajándékok jelentik szerete-

tünket, hanem hogy önmagunkból mit adunk és miről 
vagyunk képesek lemondani azok javára, akik nekünk 
mindennél fontosabbak. Ahol harmónia, béke, szere-

tet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő 
családot lehet teremteni, amely érzelmi, lelki közössé-

get, élményt nyújt. Szeretetet adni csak úgy tudunk, ha 
bennünk is megvan!
Polgármesterként azonban az én gondolataim a na-

gyobb családon, a falu közösségén is kell, hogy járja-

nak és ha az előbbi gondolatokat átültetem, akkor meg 
kell állapítsam, hogy bizony ezek a gondolatok, ezek 
az érzelmi állapotok települési szinten is megtalálható-

ak. Mire is gondolok?

„Élő reménységünk hirdeti a gyertya, / várva-várunk Téged, világ megváltója. …  
Növekvő reményünk két gyertya hirdeti / Szemünkön át, lelkünk megtérésre inti. …  
A harmadik gyertya serkent, buzdít minket, / hogy feléd fordítsuk szívünket, lelkünket. …  
Készületre biztat a negyedik gyertya / gyúljon fel lelkünkben a kegyelem lángja!”

(keresztény ének)
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Ahhoz, hogy valaki egy közösséget irányítson legyen 
az egy civilszervezet vagy épp az önkormányzat, hin-

ni kell. Hinni kell abban, hogy amit vállaltunk, amiért 
sokszor szívünket-lelkünket kitesszük, nem hiábavaló, 
az a közösség javát, fejlődését szolgálja. És amikor 
jönnek a kritikák, a negatív facebook bejegyzések, a 
„bezzeg máshol …” kezdetű mondatok, a hitünkből 
kell, hogy megszülessen a remény. Remélni kell, hogy 
mégsem dolgozunk hiába, hogy igenis vannak rajtunk 
kívül még sokan, akiknek ugyanúgy fontos tenni a 
közösségért, a szülőföldért, a helyért, ahol éljük min-

dennapjainkat, csak ők csendben teszik a dolgukat. Vi-
szont, ha kell önzetlenül ott vannak és segítenek, ki-ki 
abban, amiben tud. 
Év vége táján, az ünnepek közeledtével, amikor mérle-

get vonunk az évről, ismét köszönettel és szeretettel for-
dulunk ezen embertársaink, intézményeink felé. Ilyen-

kor amikor már látjuk, hogy újból sikerült egy kicsit 
előbbre mozdítanunk a közös ügyünket, amikor látjuk, 
hogy eredményes gazdálkodásunknak köszönhetően 
intézményeink zavartalanul működtek egész évben, 
amikor ha nehezen is, de csak beindulnak a beruházá-

saink; öröm tölti el szívünket, és ha ezt az örömöt és 
szeretetet az összejöveteleinken, a közös ünnepvárása-

ink alkalmával sikerül minél több emberrel megosztani, 
akkor elmondhatjuk van értelme a munkánknak, tenni 
kell továbbra is falunkért Biharnagybajomért.  Böjte 
Csaba a következőket mondta ezzel kapcsolatban: „Az 
élet azért van, hogy odaadjuk. Sokszor mondtam, hogy 
a mi életünk olyan, mint egy marék aranypor. Hatal-

mas érték, kincs. De hogyha nem adjuk oda valamiért, 
akkor is kiperegnek a mindennapok az ujjaink közül.” 

„A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem 
annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek 
szüksége van rá” - szintén Böjte atya mondta ezeket a 
mondatokat is, hisz tudjuk a betlehemi istálló fényei 
nemcsak a mi arcunkat világítják meg, hanem minden-

kiét, vagyis az igazi öröm csak akkor és úgy születhet 
meg a szívünkben, ha másokat, embertársainkat is ör-
vendeni látjuk. A születéséhez vezető út az Advent, a 
várakozás időszaka, amikor Isten elküldte egyszülött 
fiát a világ megváltására. Az Advent a karácsonyhoz 
vezeti el az embert, a karácsony pedig a szeretet által 
egymáshoz vezet el minket. Kívánom mindenkinek, 
hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az 
ünnepét! Leljék meg örömüket az együttlét csodálatos 
óráiban, mely maga a szeretet és ezáltal a karácsony 
igazi lényege. 

Biharnagybajom Község Önkormányzatának nevében 
köszönöm a munkájukat az intézményeink és társin-

tézményeink dolgozóinak, civilszervezeteknek, egy-

háznak, vállalkozásoknak és lakos társainknak, min-

denkinek, akik segítsége nélkül nem tudtunk volna 
boldogulni és ezúton kívánok mindenkinek áldott, bé-

kés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet!
Szitó Sándor
polgármester
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Közhírré tétetik
Közeledve az év végéhez több lakosságot érintő in-
tézkedésről szeretnénk tájékoztatást adni:
Bizonyára többen várják már a szociális célú tűzifa 
támogatást. A Belügyminisztérium ez évben a tavalyi, 
2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kap-
csolódóan kiegészítő támogatást nyújt azoknak, akik 
2017. évben támogatásban részesültek. Településünk 
erre a célra 1.409.700,- 
Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült, 
mely összegből 74 erdei 
m3 keménylombos tűzifát 
kell beszereznie az Ön-
kormányzatnak. A tűzifát 
a korábban támogatásban 
részesülők részére 2019. február 15-ig kell kiosztani. 
Ezen kiegészítő támogatásra nem kell az ügyfélnek ké-
relmet benyújtani. 
Megértésüket kérjük, hiszen a beszerezhető tűzifa 
mennyiségéből adódóan – tekintettel a többszáz jogo-
sultra – igen kis mennyiség jut egy családra.
A jó hír azonban az, hogy Biharnagybajom Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 113/2018. 
(VIII. 27.) számú KT határozatában foglalt döntése 
alapján támogatási igényt nyújtottunk be a Belügymi-
nisztériumhoz a 2018. évi szociális tüzelőanyag vásár-
lására, melyet október hónapban elbíráltak.
A BMÖGF/69-59/2018. számú támogatói okirat sze-
rint településünk összesen 6.057.900,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült, mely összegből 318 
erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzésére nyílik le-
hetőség. A támogatással a Kormány a településen szo-
ciálisan rászorulók részére biztosítandó téli fűtéshez 
szükséges tüzelőanyag megvásárlásához kíván segít-
séget nyújtani. 
A 2018. évi szociális célú tűzifára a kérelmeket 
2018. december 15. napjáig (szombat) lehet benyújta-
ni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, az erre 
rendszeresített formanyomtatványon. 
Kérelmet azon rászoruló személyek nyújthatnak be, 
akik a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi sza-
bályairól szóló 18/2017. (XII.1.) önkormányzati ren-
delet szerint Biharnagybajom község közigazgatási te-
rületén lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen is 
a településen lakik, valamint az alábbi feltételeknek 
megfelel:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására (közfoglalkoztatásban vesz 
részt)
ab) időskorúak járadékára vagy
ac) települési támogatásra (ezen belül: gyógyszertá-
mogatásra vagy közműdíj támogatásra) jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő családban él. 
Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személy-
nek,
a) akinek egy főre számított havi csalá-
di jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb  
összegének 200%-át (57.000,-Ft) nem haladja meg
b) egyedül élő esetén a havi jövedel-
mi az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  
összegének a 250%-át (71.250,-Ft) nem haladja meg.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak 
egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakás-
ban élő személyek és a háztartások számától. 

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a 
személy, család 
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két 
évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen te-
vékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett
b) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fent em-
lített támogatásokból beszerezhető tűzifa megrende-
lésre került, azonban az országosan megnövekedett 
igény miatt a kiszállítás előreláthatólag csak 2019. 
év elején fog megtörténni.  A beérkezett kérelmek 
elbírálásáról a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság, a 
beadási határidő leteltét követően dönt.

Bizonyára sokan figyelemmel követték a rezsicsök-
kentéssel kapcsolatos intézkedéseket. Ezúton tájékoz-
tatom Önöket, hogy a Kormány 2018. november 27-
én, a rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó 
háztartások egyszeri támogatása címen, 1602/2018. 
(XI. 27.) számú határozat 2. számú melléklete alapján 
településünket 3.948.000,- Ft támogatásban része-
sítette azzal a feltétellel, hogy csak a 2018. október 
15-ig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek 
a támogatásból.
A háztartásoknak a határozat szerint 2019. december 
15. napjáig kell biztosítani a tüzelőanyag átvételének 
lehetőségét.
A támogatásra nem kell kérelmet benyújtani, annak 
megállapítása a Polgármesteri Hivatalba 2018. október 
15-ig leadott igények alapján történik.
Tekintettel arra, hogy a támogatói okiratot és a tá-
mogatást még Önkormányzatunk nem kapta meg, 
ezért a későbbiekben tájékoztatjuk az érintett la-
kosságot a támogatás átvételéről.

Közeledik az év vége, Karácsony, a szeretet ünnepe. 
Ez alkalomból, hogy mindenki érezze az otthon mele-
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gét, a Képviselő-testület döntést hozott, hogy a 2018. 
évi szociális kiadásokra betervezett és még rendelke-
zésre álló összegből 2.500.000,- Ft értékben szociális 
célú tüzelőanyagot vásárol, melyet a TÁMASZ Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ azon ellátottai részé-
re biztosít, akik rendelkeznek fa tüzelésére alkalmas 
berendezéssel.

BURSA HUNGARICA ÖNKORMÁNY-
ZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma megbízá-
sából az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő ez 
évben is meghirdette a 
Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. 
évi fordulóját a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rá-

szoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támoga-
tására. 
A Képviselő-testület ez évben is a csatlakozásról dön-
tött, s a pályázat kiírásra került mind az „A” mind a 
„B” típusú támogatási formára.
A diákok pályázataikat 2018. november 13. nap-
jáig adhatták be. A megadott határidőn belül  
17 pályázat érkezett, melyből csupán egy érkezett a 
„B” típusra.
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2018. no-
vember 29-én tartott zárt ülésén bírálta el.  
A döntés értelmében minden pályázó havi 10.000,- 
Ft támogatásban részesül Biharnagybajom Község 
Önkormányzatától, 10 hónapon keresztül.
Gratulálunk a pályázóknak, tanulmányaikhoz ki-
tartást, és sok sikert kívánunk!

Szankció alkalmazható az ingatla-
nát elhanyagoló, vagy közterületen 

szeszesitalt fogyasztó  
személlyel szemben

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdése, valamint 

a 143. § (4) bekezdése d) 
pontja felhatalmazza a he-
lyi önkormányzatok kép-
viselő-testületeit, hogy 
rendeletben határozzák 
meg a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait, 
valamint ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezmé-
nyeit.
Biharnagybajom Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete már évek óta na-
pirendre tűzte e témakörben a rendeletalkotást, azért, 
hogy az olyan lakosság nyugalmát zavaró magatartá-
sok szankcionálhatók legyenek, melyeket nem szabá-
lyoz magasabb szintű jogszabály, például a szabálysér-
tésekről szóló törvény.
A Képviselő-testület 2018. november 30-i ülésén 
megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól és azok megszegésének következményeiről 
szóló 19/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét, 
mely 2019. január 1-jén lép hatályba, rendelkezése-
it ezen naptól kell alkalmazni.

A rendelet a lakosság által elvárt, az együttélést előse-
gítő szabályokat és azok megsértése esetén alkalma-
zandó szankciókat tartalmazza.

A rendelet hét nagyobb területen fektet le szabá-
lyokat: a köz- és magántulajdonú ingatlanok tisztán-
tartása (zártkerteket is ideértve), a temető rendjének 
megsértésével kapcsolatos magatartási szabályok, 
önkormányzati jelképek jogosulatlan használatának 
szabályai, házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos 
szabályok, közterület-használat rendjével kapcsolatos 
szabályok, önkormányzati tulajdonban lévő játszótér 
és sportlétesítmények használatával kapcsolatos sza-
bályszegések, kereskedelmi és vendéglátó egységekre 
vonatkozó előírások.

A rendelet értelmében a közösségi együttélés alapvető 
szabályait megsértő személlyel szemben ötezer forint-
tól százezer forintig, jogi személyek és jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezetek esetén húszezer fo-
rinttól egymillió forintig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki. Amennyiben a kötelezett a bírságot határ-
időre nem fizeti meg, úgy a tartozást adók módjára kell 
behajtani.
A közigazgatási bírság kiszabása helyett bizonyos es-
tekben figyelmeztetés is alkalmazható. A közigazga-
tási hatósági eljárást a Képviselő-testület a jegyzőre 
ruházta át, mely bejelentés alapján vagy hivatalból in-
dítható.
Tájékoztatjuk Önöket, amennyiben részletesen szeret-
nék megismerni a rendeletünket, az elérhető a telepü-
lés honlapján és a Polgármesteri Hivatalban. 
Amennyiben a rendelettel kapcsolatban észrevétele 
van, akár új, a közösségi együttélés alapvető sza-
bályaiba ütköző magatartásra van javaslata, úgy 
kérem azt jelezze a jegyzőnél.

Egyebekről, röviden
A novemberi képviselő-testületi ülésen fentieken túl 
több fontos döntés is született, többek között a lakos-
ságnak, valamint a vállalkozásoknak sem kell helyi 
adóemelésre és új adónem bevezetésére számítania 
jövő évben. 2018. évre nem kerül kivetésre a mező-
őri járulék, tekintettel a közös osztatlan földtulajdonok 
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megszüntetésével kapcsolatos jelentős többletmunká-
ra, mellyel naprakésszé tesszük nyilvántartásunkat a 
tulajdonosokra, földhasználókra vonatkozóan. 2019. 
év elején várható a mezőőri rendeletünk felülvizsgála-
ta, melynek eredményéről későbbiekben tájékoztatjuk 
Önöket.
Döntés született arról – mint előző évben is –, 
hogy az Önkormányzat Karácsony alkalmából, a 
Biharnagybajomban lakóhellyel rendelkező és itt 
élő 0-14 éves korú (aki 2018. 12. 31-ig betölti) gyer-
mekeknek és a 65. életévét betöltött (aki 2018. 12. 
31-ig betölti) személyeknek 5000,- Ft pénzbeli tá-
mogatást nyújt. A támogatást a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában lehet felvenni, gyermekek esetében a szü-
lőnek vagy törvényes képviselőnek, míg a 65. év fe-
letti személyeknek személyesen vagy meghatalmazott 
útján.  A támogatást annak tudjuk odaadni, aki hozza 
magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját, va-
lamint kiskorú esetén a gyermek lakcímkártyáját is. 
A kifizetés az alábbi napokon történik:
Gyermekek részére 2018. december 11-én (kedden) 
8.00-12.00 és 13.00-15.00 óráig
65. év felettieknek   2018. december 12-én (szerdán) 
8.00-12.00 és 13.00-15.00 óráig
Azon személyek, akik ezen időpontokban nem tudják 
átvenni a támogatást, azok megtehetik 2018. december 
18-án (kedden) 8.00-12.00 és 13.00-15.00 óráig.

A december 2-án  megüresedett, II. számú körzet vé-
dőnői álláshelyére pályázat került kiírásra. A pályázati 
kiírás a település honlapján, www.biharnagybajom.hu, 
valamint a kormányzati személyügyi igazgatási felada-
tokat ellátó szerv internetes oldalán https://kozigallas.
gov.hu található meg. további információ az állással 
kapcsolatban Szitó Sándor polgármesternél lehet.
Tájékoztató hangzott el az Önkormányzat folyamat-
ban lévő pályázatainak aktuális helyzetéről. Elkez-
dődött a Művelődési Ház felújítása, melyet a kivitele-
ző előreláthatólag ez év december 31-ig valósít meg. A 
felújítás során többek között az épület tetőhéjazatának 
cseréje, napelemek elhelyezése, a parketta és a szín-
pad felújítása, 250 db szék és 40 db sörpad beszerzését 
foglalja magában.

Bizonyára sokan tapasztalták, hogy a Konyha ebédlő-
jében megújult környezetben étkezhetnek az iskolás 
gyermekek. Az ebédlőben a burkolat csere, az aka-
dálymentes mosdó kialakítása, valamint az akadály-
mentes bejárat kialakítása mellett a konyhán is tör-
téntek fejlesztések. Beszerzésre került egy korszerű 
kombipároló berendezés, hűtőkamra került kialakításra.  
Ez év végéig pedig megérkezik az ebédlő új berende-
zése.
Hazai forrású pályázatból 2019. évben megújul a sport-
öltöző, futópálya és kondipark kerül kialakításra.
Még ez évben elkezdődnek a munkálatok a régi eme-
letes iskolán (AGORA), ahol energetikai korszerűsítés 
fog megvalósulni.

Jelenleg is zajlik a Porosközi út felújítása és hamaro-
san kezdetét veszi a Szárító üzem mögötti út felújítása. 
E pályázat kapcsán lehetőségünk nyílt 1 db vontatott 
gréder és 1 db függesztett mélyásó kotró beszerzésére 
is, mely eszközök nagy segítségünkre lesznek a külte-
rületi utak karbantartásában.
Az Önkormányzat előtt álló feladat még a központi 
Egészségház, Piaccsarnok kialakítása, valamint a köz-
világítás korszerűsítése. Reményeink szerint mind-
egyik beruházás elkészül a jövő év folyamán.

Vízjogi létesítési engedély nélkül 
létesített fúrt és ásott kutak   
fennmaradási engedélyezése

Az utóbbi időben renge-

teget foglalkozott a mé-

dia az engedély nélkül 
fúrt vízilétesítmények 
(a továbbiakban: ku-

tak) engedélyeztetésé-

nek témakörével.  Az 
Országgyűlés 2017. évben módosította a vízgaz-

dálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a to-

vábbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett 
hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgaz-
dálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki  
2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító 
vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedé-
lyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és 
az engedély megadásának feltételei fennállnak. 

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetésé-

hez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. 
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi 
engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérő-

en került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell 
kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különb-

séget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utó-
lagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, 
illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező 
megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között.
 A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szó-

ló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján a jegyző 
engedélye szükséges:

1. a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennma-

radásához és megszüntetéséhez, amely a következő 
feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
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ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 
szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt 
álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hid-

rogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- 
vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 
500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet 
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági 
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingat-
lanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvíz-

igény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégí-
tését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat 
ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik 
nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a kataszt-
rófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút 
fennmaradási engedélyezési eljárása!

Vízjogi fennmaradási engedélyezés
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem 
benyújtása előtt a kérelmezőnek tervdokumentáci-
ót kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. 
(VI.13.) KHVM rendelet szerint. Fontos, hogy a fel-
szín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a víz-

kútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. 
(XII.23.) KvVM rendelet szerint tervdokumentációt 
csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mér-
nöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői 
jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási enge-

délyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a 

KHVM rendelet által előírt adatokat.
 Az eljárás mentes a díjfizetési kötelezettség alól:
– az öntözési berendezések vagy az öntözőtelepek en-

gedélyezési eljárása, ha arra a vízhasználat engedélye-

zése keretében kerül sor;
– a vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedé-
lyezési eljárása 2018. december 31-ig.

A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a 

tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a 
KHVM rendelet szerint.
A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakér-
tőként be kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem 
veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet.
Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szak-
értői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmara-

dási engedélyt!
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a 
jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. 
Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási 
engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesí-
tettek.

A vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgaz-
dálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítő-
ket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. 
Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennma-

radási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 
2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizet-
ni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény 
értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy 
vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A ter-
mészetes személyre kiszabott bírság összege nem ha-

ladhatja meg a 300 000 forintot.

 A fentiekből is látható, hogy a jogalkotó csupán a ku-

tak engedélyeztetési eljárását tette díjmentessé, a terv-

dokumentáció készíttetése a továbbiakban is jelentős 
terhet ró a létesítőkre.
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi 
Helyettes Államtitkársága felhívta a jegyzők figyel-
mét, hogy a szabályozásban további módosítások vár-
hatóak.

A Kormány ezzel összefüggésben két intézkedést is 
tett:
• azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte 
senkit ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé 
beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező 
bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020.de-
cember 31-ig meghosszabbodna;
• ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben 
várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, 
amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális 
eljárást tartalmaz.
 

Ha a kutak fennmaradási engedélyezésé-

vel kapcsolatban kérdése merülne fel keresse  
Imre-Erdős Szilvia jegyzőt.

Imre-Erdős Szilvia
jegyző

Bajomi Hírlevél,  
XIV. évf. 4. szám 2018. december
Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Szitó Sándor, polgármester
Főszerkesztő: Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu
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Elfogytak a Mérföldkövek a Bajomi Tanodában

Az Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány az 
EFOP-3.3.1-16- Hátrányos helyzetű tanulók felzár-
kóztatását elősegítő program megvalósítására, „Tano-
da programok támogatása” című pályázati felhíváson 
európai uniós vissza nem térítendő támogatásban ré-
szesült. 
A projekt címe: Bajomi Tanoda folytatása
A projekt támogatási azonosítója: EFOP-3.3.1-16-
2017-00047
A szerződött támogatás összege: 18 850 000.-Ft
Az elnyert támogatás mértéke: 100%
A megvalósítás helyszíne: Biharnagybajom, Várkert 
35.
A projekt kezdete: 2017. július 01.
A projekt befejezése: 2018. december 31. 

Cél, hogy a bevont tanulók (30 fő) tanulmányi eredmé-
nyei a szaktárgyi fejlesztések eredményeképpen javul-
janak, a tanodából való lemorzsolódás ne haladja meg 
a tíz százalékot, aktív együttműködést alakítsunk ki a 
tanodai partnerekkel, folyamtatos, a tanodai hatékony-
ságot pozitív irányba befolyásoló tapasztalatcsere jöj-
jön létre az együttműködő tanodákkal, a nyitott tanodai 
programokon részt vevő szülők száma növekedjen.
 A bevont 8. osztályos tanulók legalább fele minőségi 
szakképzést nyújtó intézményben tanuljon tovább. 

A programsorozat a tanoda megvalósításában részt 
vevő pedagógusok irányításával az alábbi kulcskom-
petenciák fejlesztését célozta: 
    • Az általános műveltség kulcskompetenciái
    • A társadalmi beilleszkedés és együttélés kulcskom-
petenciái
    • Életvezetési, életpálya-építési kulcskompetenciák.

A tanoda program az alábbi fejlesztő tevékenységek-
ben való részvételre nyújtott lehetőséget heti rendsze-
rességgel: 
    • Szövegértési képesség fejlesztése
    • Matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesz-
tése
    • Idegen nyelvi képességek fejlesztése
    • Informatikai kompetenciák fejlesztése
    • Sportolási lehetőségek
    • Önálló tanulási képességek fejlesztése
    • Szociális kompetenciák fejlesztése
    • Önismeret és pozitív jövőkép fejlesztése (dráma-
pedagógia)
    • Továbbtanulással és pályaválasztással kapcsolatos 
ismeretek bővítése
    • Szabadidős foglalkozások, kirándulások és kultu-
rális programokon való részvétel.

    • A Tanoda program keretében a fejlesztő tevékeny-
ségek mellett különböző szabadidős rendezvényeket 
valósítottunk meg. 

Megvalósult nyitott tanodai programok: 
    • Toborzónap, 
    • Hagyományőrző napok, 
    • Egészségnapok,
    • Családi nap,
    • Sportnapok,
    • Szülőklub, 
    • Együttműködő Tanodák fogadása.

Megvalósult tanodán kívüli programok: 
• Pályaválasztás: szerepmodellek bemutatása, 
munkaerőpiaci szereplőkkel szervezett programok, is-
kolalátogatás.
• Kirándulások (Szarvas, Debrecen, Nyíregyháza) 
• Nyári tábor (Balatongyörök)

A projekt során együttműködtünk az Oktatási Hiva-
tal „Esélyteremtés a köznevelésben” című projekttel, 
amely keretében Tanoda tanácsadó segítette a mun-
kánkat.
Szakmai képzéseket biztosítottak a mentorok és a pro-
jektmenedzsment számára. 
A kapott támogatásból megvalósult a gyerekek napi 
egyszeri étkeztetése is (tízórai vagy uzsonna). 
Vásároltunk íróeszközöket, könyveket, játékokat, 
tabletet, CD-lejátszót, fénymásolót is. 
Összegségében elmondhatjuk, hogy a projekt során 
megvalósult programok 30 résztvevő gyermek iskolai 
sikerét segítette elő. 

A III. Mérföldkő feladatit elvégezve december 31-én 
bezárja „kapuit”   a Bajomi Tanoda. 

„A Tanodába járó gyerekek maguk is felfedezők, az 
élet felfedezői és a tanoda lehet az iránytű, mellyel 
útba igazítjuk őket.” 

B.Csákné dr. Faják Ilona 
az alapítvány elnöke 

Joóné Nemes Gabriella                     Zagyva Lászlóné 
projektmenedzser    szakmai vezető

ISKOLATÁSKA OKTATÁSFEJLESZTŐ KÖZALAPÍTVÁNY

BAJOMI TANODA FOLYTATÁSA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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A Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI hírei
Pro r!m"#b!$ 
b&'()*ed+ ő-.

Eseményeink
Megemlékezéseink
Idén is a két hatodik osztály műsorával emlékeztünk 
október 5-én 1849 október 6-ának vértanúira Mile 
Elekné ás Nagy Marianna felkészítésével.

1956. október 23-ának tiszteletére a nyolcadikosaink 
készültek műsorral Barna József felkészítésével.

A Szűcs Sándor Hét kezdetén a két negyedik osztály 
műsorával Szabóné Szilágyi Mária és Gálné Makra 
Júlia osztályfőnökök felkészítésével megemlékeztünk 
iskolánk névadójáról és ez után 3 napon át vehettek 
részt a gyerekek a településünkhöz, a Sárréthez, Szűcs 
Sándorhoz kapcsolódó versenyeken, vetélkedőkön.

A szépíró és a rajz verseny helyezettjei:
1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály
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ERASMUS+ mobilitás
Október 24-29-ig iskolánk vendége volt 12 lengyel, 12 
román gyermek és tanáraik. A hat napos program ide-

jén diákjainkkal közös programban vettek részt vendé-

geink. Meglátogatták a Szűcs Sándor házat, a biogáz 
üzemet, a Bajomi füves asszonyt, ellátogattak Buda-

pestre és Berettyóújfaluba.
Növénygyűjteményt, szappant, barátság karkötőt, ké-

peslapot, négy nyelvű térkép magyarázatot készítettek. 
Testnevelés, informatika és matematika órán vettek 
részt. A pályázat céljainak megfelelően ez a program 
kiváló alkalmat teremtett a diákjaink számára az angol 
nyelv gyakorlására. Tavasszal az újabb találkozó a ro-

mán iskolában lesz.

Tök jó nap
November 10-én versenyt hirdettünk, melyik osztály 
nyeri el „a legborzasztóbb osztály” címet. Az osztá-

lyok maskarájára, a faragott tökökre és a Halloween 
plakátokra az iskola közösségi oldalán szavazhattak az 
oldal látogatói. A versenyt a 3.a és a 8. osztály nyer-
te. Ők december 1-jén ingyenes kiránduláson vehettek 
részt a Nyíregyházi Vadasparkban. 

3.a

8.a

Projektzáró rendezvény
Az EFOP-4.1.3. Az állami fenntartású köznevelési 
intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális 
fejlesztése című pályázat keretében 31,12 millió forint 
értékben. a kis tornaterem felújítása és az Agóra épület 
előtetőjének cseréje valamint egy tanterem berendezé-

sére elegendő tanulói székek és asztalok, szekrények 
és sporteszközök beszerzése történt. Az ünnepélyes 
átadóra november 14-én kerülhetett sor.

Pályaorientációs nap – idén már második alkalom-

mal szerveztük meg ezt a napot, amikor a környező 
középiskolák képviselői és helyi munkaadók, vállalko-

zók mutathatták be a szakmákat a gyerekeknek.

Az év vége közeledtével intézményem diákjai 
és dolgozói nevében kellemes karácsonyi  
ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok  

minden kedves olvasónak!
Vigh Tiborné intézményvezető
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A Református Egyház hírei

Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, 
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy 
éljünk őáltala.” (I.Jn. 4.9.)

Nemrég még a természet ezer színében pompázott, 
most pedig azt látjuk, hogy az üzletek hetek óta fény-

áradatban úsznak és a polcok tömve mikulásokkal és 
szaloncukrokkal, s már a kis-

falvakban is felkerültek a fé-

nyek villanypóznákra. Embe-

rek tömegei jönnek-mennek a 
nagyvárosok utcáin, sokuk előtt 
egyetlen cél van: beszerezni az 
ajándékokat karácsonyra, ké-

szülni az ünnepre, hogy min-

den szép és tökéletes legyen. 
Várakozunk, s izgalom is van 
bennünk, mellyel a karácsonyra 
készülünk. Sok mindent őrzünk 
a szívünkben, régi karácsonyok 
illatát, hangulatát, jó volt együtt 
lenni a nagycsaládnak, gyer-
meki izgalommal várni az ajándékra, nagyszülőkkel 
elmenni a zsúfolásig megtelt templomba. Ady Endre 
sorai jutnak eszembe:

 De jó volna tiszta szívből
 - Úgy mint régen -
 Fohászkodni,
 De jó volna megnyugodni.
 De jó volna mindent, mindent
 Elfeledni,
 De jó volna játszadozó
 Gyermek lenni.
 Igaz hittel, gyermek szívvel
 A világgal
 Kibékülni,
 Szeretetben üdvözülni.

Igen, valóban tudunk a szeretetről, s vágyunk is a sze-

retetre. Arra, hogy elfogadjanak bennünket, hogy biz-

tos pont legyen számunkra egy másik vagy több ember, 
s vágyunk arra is, hogy másoknak szeretet adhassunk, 
s mégis olykor-olykor rájövünk, hogy valami nem jól 
működik, s mindez nem csak rajtunk múlik.

S mégis mi számunkra az advent? Vajon csak annyi, 
hogy hetek óta azon töprengünk, hogy mit adjunk a 
szeretteinknek karácsonykor? Vajon csak egy emléke-

zés egy közel kétezer évvel ezelőtti eseményre? Talán 
csak kedves, meghitt hangulata van az adventi készü-

lődésnek és ez jó? Vajon valamiféle vágyakozással és 
várakozással teli ez az időszak, valamiféle különös 

érzés, izgatottság lesz úrrá rajtunk? Vagy ennél több 
is? Valakire, valakinek a jövetelére való izgatott vára-

kozás? 
Annak, aki szeretetéből az egyszülöttjét küldte e világ-

ra, Jézust… ő adhatja nekünk a megnyugvást, gyerme-

ki szívet, békességet és szeretetet.
Várakozás és szeretet, igen, valóban e kettőről szólna 
az advent és a karácsony. Azonban amikor a rohanó, 
idegeskedő, feszült tömegre nézünk, valahogy nem ezt 
tapasztaljuk… Sokkal inkább a stressz, amely a vásár-
lásból, a „muszáj valami ajándékot adni karácsony-

kor”-ból fakad. Nem látunk türelmet és megértést ma-

gunk körül és végül kimarad vagy csorbát szenved a 
pozitív várakozás és a mások iránti önzetlen szeretet. 
Advent és a karácsony eredetileg Jézusról szól, akiben 
testet ölt a szeretet, türelem és megértés. Az adventi 
hetek lehetőséget adnak az elcsendesedésre és az áldott 
várakozásra. Próbáljuk meg időnket jobban beosztani, 
fordítsunk legalább ilyenkor több időt emberi kapcso-

latainkra. Legyünk türelmesek, megértőek másokkal 
szemben, hogy ez az időszak ünnep legyen, másabb 
legyen az átlagos hétköznapoknál!

Adventi gondolatok
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FALUGAZDÁSZ
FOGADÓÓRA

szerdán 8.00 - 12.00

csütörtökön 8.00 - 16.00
a művelődési házban

Várkert u. 35.

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

PÜSPÖKLADÁNYI JÁRÁSI 
HIVATAL HATÓSÁGI ÉS 
GYÁMÜGYI OSZTÁLY

ÜGYSEGÉDI HELYSZINE

Szűcs  Sándor Művelődési Ház
Várkert u. 35. (bejárat a Gyalogér felől)

Péntek 8.00 - 14.00
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megkérdeztük a Szűcs Sándor ÁMK óvoda óvónő-
it, ki hogyan ünnepel, mire emlékszik szívesen a ka-
rácsony kapcsán

Nagy Mária: Minden évben 
eszembe jutnak gyermekkorom 
karácsonyai, mikor anyukám a 
kemencében sütötte a kalácsot 
és én az apukám ölében ülve 
karácsonyi dalokat énekeltem. 
Most már számomra az az iga-
zi karácsony, ha mind a három 

gyermekem a párjával együtt ott ül szenteste az asz-
talnál, és közösen fogyasztjuk el a nálunk már hagyo-
mánnyá vált karácsonyi vacsorát. 

Györfiné Bagdi Ágnes: Ná-
lunk - főleg a kislányom ked-
véért -, nagy hangsúlyt fekte-
tünk a lakás ünnepi díszbe való 
öltöztetésére karácsonykor. 
Szűcs Annamária: Az én 
k a r á -

csonyfám minden évben más 
színű díszeket kap. Volt már 
hogy arany, piros és lila színű 
dekoráció került rá.

Papp Lászlóné: Bár már fel-
nőttek a fiaink, de nálunk mind 
a mai napig nagy fenyőfa áll 
és arany színben tündököl ka-
rácsonykor. A szenteste a szűk 
családé, viszont az ünnep má-
sodik napján összejön a nagy 
család, ahol harmincan üljük 
körbe az ünnepi asztalt.

Somogyi Tünde: Családunkban az a karácsonyi ha-
gyomány, hogy szenteste egy 
almát annyi felé vágunk ahá-
nyan az asztalnál ülünk és 
mindenki kap belőle. Ez azt 
jelenti a néphit szerint, hogy 
„Ahogyan ez az alma egészet 
alkot, úgy egész a mi csalá-
dunk is!” Az almagerezd ve-
zessen haza egy év múlva, 
hogy mindannyian együtt le-
gyünk, ahogyan az almage-
rezdek is egy egész almát adnak össze.” 

Hajdu Emese: Nálunk a szent-
este napján ebédre gyűlik össze 
a család, majd  ebéd után közö-
sen feldíszítjük a karácsonyfát. 
Karácsony első és második 
napján pedig meglátogatjuk a 
nagyszülőket, rokonokat. 
Domokos Katalin: A decem-

bert és a karácsonyt szolidan 
szoktam ünnepelni. A szüle-
im decemberben haltak meg. 
Fájdalmas az ünnepi készülő-
désem is. 2017-ben váltam el, 
az idén szenteste is egyedül 
leszek, mert a volt férjem el-
viszi a gyerkőceim. Tavaly a 
lányaim meglepetésként egye-
dül feldíszítették a karácsony-
fát. A fát a barátaim vették. A 
lányaim mikor elkészült a karácsonyi „meglepim”, a 
díszített fa alá bújtak, és ők voltak a karácsonyi aján-
dékaim. Egyébként a lányokkal közösen díszítem és 
terítem meg az asztalt, a menü: pandúr leves és sültes 
tál, amit mi készítünk el.

Nagy Edina: Már az adventi 
időszakban elkezdünk készülni 
a karácsonyra. A lakást feldíszít-
jük, az adventi koszorú mindig az 
asztalon van és mire a negyedik 
gyertyát is meggyújtjuk az anyu-
kámmal minden évben közösen  
megsütjük a mézes süteményt és 

a bejglit, aminek illata szétárad az egész lakásban. 
Az utóbbi években a karácsonyfa  feldíszítése az én 
feladatom. Piros és arany színekben  pompázik a gyö-
nyörű karácsonyfánk.

Baloghné Kiss Katalin:  
A karácsonyi készület nálunk 
is adventben kezdődik. A fe-
nyőfát a fiaim díszítik, míg én 
a vacsorát készítem. A karácso-
nyi asztalon mindig van hal és 
bejgli. Szenteste  a családdal 
elmegyünk a templomba és 

részt veszünk az ünnepi istentiszteleten.

A Szűcs Sándor ÁMK Óvoda minden dolgozója 
áldott karácsonyi ünnepet  

és boldog új évet kíván az olvasóknak!

Kis karácsony, nagy karácsony… 
A Szűcs Sándor ÁMK Óvoda hírei
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…címmel bemutató foglalkozást tartottunk a Süni cso-
portban 2018. november 29-én és 30-án. Első nap a 
szülőknek, nagyszülőknek, második nap pedig az óvó 
néniknek, tanító néniknek. 
A projekt célja a kenyér megbecsülésére, tiszteletére 
való nevelés, a „gabona útjának” megismerése a ve-
téstől a sütésig, az aratáshoz, őrléshez, kenyérsütéshez 
használt eszközök bemutatása, megnevezése, haszná-
latuk megfigyelése, az eszközök kipróbálása, az egész-
séges életmód szokásaink kialakítása, a kenyér szerepe 
a helyes táplálkozásban, a projekthez kötődő népme-
sék, versek, mondókák, dalok, dalos játékok megta-
nulása, a különböző foglalkozások: molnárok, pékek, 
bolti eladók munkájának játékos megismerése, a csa-
ládok bevonása a gyűjtő munkába és a tevékenységbe: 
termények, csutkák gyűjtése, stb. 
A két hét alatt a gyermekek nagyon sok új élménnyel 
és ismerettel gazdagodtak, hisz búzát csiráztattunk 
nedves vattában, búzát ültettünk és gondoztuk, figyel-
tük napról, napra a változást, hogyan növekedik. El-
látogattunk Szűcs Sándor szülőházához, ahol megis-
merhették a gyerekek a kenyérsütéshez használt régi 
eszközöket (sütőlapát, szénvonó, keresztfa, teknő, ko-
sár, szakajtó, szita, stb.) Ellátogattunk a berettyóújfalui 
malomba, ahol bemutatták nekünk a búza útját a liszt 
becsomagolásáig. 

A pékségben lehetőségünk 
volt vásárolni kenyeret, és 
megismerhettünk többféle 
péksüteményt is. 
A csoportszobát úgy ren-
deztük be, hogy a gye-
rekeknek az élmények 
kijátszására minél több 
lehetőségük legyen.  A 
játékeszközöket a pro-
jekthez kapcsolódó tár-
gyakkal egészítettük ki. 
(szélmalom, fateknő, szi-
ta, zsákok, mérleg, mo-

zsár, vászonkendő, stb.)
Egész héten élvezettel „őrölték” a búzát a mozsárban, 
a fiúk hordták a búzás zsákokat a játék pótkocsis autó-
val a malomba, közben a mérlegen mérték a búzát. A 
lányok gyúrták a pogácsát, kenyértésztát, mikor kisült 
a pogácsa, a vendégeket megkínáltuk vele. 
A Derék Jankó és a kemény kenyér c. magyar népme-
sét is a projekt témájához kapcsolódva választottuk. 
Reméljük, hogy a gyerekek lelkében nyomot hagytak 
a projekt során megélt élmények és az erkölcsi tar-
talmak. Megtanulták, hogy a mindennapi kenyerünk 
mennyire fontos az életünkben, milyen sok fáradságos 

munka árán kerül az asztalunkra. Erősítettük a gyere-
kekben a kitartás fontosságát, hogy bármi áron el kell 
végeznünk a vállalt feladatainkat. Ne felejtsük el a 
meséből a kenyér szavát: „Hallod-e te derék legény! 
Ember vagy te, mert nem hagytad abba, amit elkezdtél. 
Mert ne hidd, hogy az embert szerencse várja valahol 
a világon. Munka várja, amiben ki kell tartani! Ki a 
könnyig, ki a vérig, ki az utolsó leheletig. Most menj 
utadra, de ne felejtsd el, soha amit hallottál!”
Munkánk során a kicsi gyerekekben elültetjük a szép, a 
jó, az igaz csiráit, mely reméljük felnőtt korukra szárba 
szökken és boldog, becsületes felnőtt emberré válnak. 

Nagy Mária 
intézményegység-vezető

A búzamagtól a kenyérig…
A Szűcs Sándor ÁMK Óvoda hírei
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Biharnagybajomi lakosságból kb. 60 személy tartozik 
a Hajdú-Bihar Megyei Mozgáskorlátozott Egyesület 
csoportjai közé. Számos közösségi programot végez-

nek el a tagok egymás között, illetve megyei tagok és 
szomszéd települések tagjaival együtt.  2018-ban két 
alkalommal is kiemelkedő színvonalú bált is rendez-

tek a faluban. Elsőként a Húsvéti Locsolóbál került 
megrendezésre március 31-én, majd november 17-én 
Lombhullató bált is szerveztek a csoporttagok a falu 
közösségének segítségével. Köszönettel tartozunk 
ezen rendezvényekre érkezett felajánlásokért, melyet 
a falu szervezeteitől, vállalkozóitól és a lakosságtól 
egyaránt kaptunk. Ebben az évben a jótékonysági bál 
hozzájárulásával karácsonyig megajándékozzuk az 
érvényes tagsággal rendelkező tagjainkat. Ezen bálo-

kat a 2019-es évben is meg szeretnék rendezni, immár 
hagyományt teremtve és ehhez segítséget szeretnénk 
a továbbiakban is kérni a falu vezetőségétől és egyéb 
helyi civilszervezetek képviselőitől az együttműködés 
érdekében. 

A két fő rendezvényen kívül 3 kirándulást is szervez-

tünk a csoporttagok részére, így idén Nyíregyházán, 
Lillafüreden és Nagyváradon is kirándultunk. A ki-
rándulásokon kívül más megyei szintű csoporttagok 

rendezvényeire is meghívást kapott a biharnagybajomi 
csoport, melyen aktívan részt is vettek minden alka-

lommal és saját műsorral is készültek. Ilyen rendezvé-

nyek pl. Mesemondók, Sütemény fesztiválok, Farsangi 
rendezvény, Mikulásnap.  A falu bármilyen rendezvé-

nyén (Falunap, Nemzeti ünnepi koszorúzás) az egye-

sületi tagok szívesen részt vettek, képviselték csoport-
tagjainkat. Nagy szeretettel  jelennek meg elsősorban 
a Húsvéti és Karácsonyi előkészületek és az Adventi 
gyertyagyújtási rendezvényeken. 
Köszönettel és hálával tartozunk minden támogatónk-

nak, akik segítenek minket a rendezvényeink megszer-
vezésében, megvalósításában. Reméljük a jövőben is 
számíthatunk a segítségekre és arra, hogy minél töb-

ben csatlakozzanak a közösségünkhöz. 
A Hajdú-Bihar Megyei Mozgáskorlátozott Egyesü-

lete nevében szeretnénk elsőként Boldog Karácsonyt 
és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet kívánni  a 
falu lakossága számára. 

Páll Lászlóné                       Szűcs Zoltánné
Mozgáskorlátozott Egyesület 

csoportvezető                      helyi csoportvezető

Civilek a pályán
A Mozgáskorlátozottak Egyesületének

mozgalmas 2018-as éve

Egész évben a „ Bajomi Tanoda folytatása ” pályá-

zati feladatok megvalósításán dolgoztunk.  Az EFOP 
– 3.3.1-16-2017-00047 számú projekt keretében foly-

tattuk a 2017-ben megkezdett Tanoda programunkat. 
A program keretében kirándulásokat (Debrecen, Nyír-
egyháza) táborozást (Balatongyörök) szerveztünk a 
Tanodába járó hátrányos helyzetű gyerekeknek. Rend-

szeres tanulássegítő foglalkozásokat, nyitott Tanodai 
rendezvényeket tartottunk. 

A Községi Önkormányzat jegyzője elkészítette és a 
Debreceni Törvényszék jóváhagyta a jogszabályoknak 
megfelelő, módosított Alapító Okiratunkat. Változott a 
kuratórium összetétele is. Nemes Istvánné kurátor le-

mondott. Szilágyi Csabáné lett a kuratórium negyedik 
tagja, aki édesanyja nyomdokaiba lépve szívesen vál-
lalta ezt a feladatot. 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat képviselő-
testülete által megállapított 100.000.-Ft támogatást a 
pályázati célnak megfelelően az iskolás gyerekek ki-
rándulására – Kehidakustány fürdőbelépő, balatoni 
vízibiciklizés, könyvek, fagylalt vásárlásra – használ-
tuk fel. Köszönjük a támogatást! 
Az alapítvány a céljának, tevékenységi körének meg-

felelően végezte az éves munkáját. 
Zagyva  Lászlóné 

kuratóriumi tag

Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány 2018. 
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A labdarúgó szakosztály 
2018-as évéről

A 2018-as évet egy sikeres sport bankettel nyitottuk 
februárban, melyet teljes egészében támogatóink fe-

deztek. Mind az ételek, mind a Retro-buli nagyon jól 
sikerültek, amiért rendkívül hálásak vagyunk támoga-

tóinknak, akik nem csak ekkor, hanem az egész sze-

zonban a csapat mellett állnak, amiben tudják segítik 
a csapatot,  a csapat pedig próbál minél több örömet 
szerezni nekik.

Na de nézzük a lényeget. A csapat végre hosszú idő 
után, a sikeres tavaszi szereplésnek köszönhetően is-

mét dobogós helyen végzett a bajnokságban és ezzel 
kiérdemelte a bronzérmet. Úgy gondoltuk, ha már eny-

nyit (17 évet) kellett várni egy dobogós helyezésre, ün-

nepeljük meg ezt méltóképpen!
A falunapra szerveztük meg az éremátadást, ahol leg-

nagyobb támogatónk, a Polgármesteri Hivatal képvi-
seletében Szító Sándor polgármester úrtól vehettük át 
az érmeket. Az új, 2018/19-es évadra erősítettük ismét 
a csapatunkat, hogy ebben a szezonban is minimum 
ilyen eredményt tudjunk elérni. Voltak sajnos távozók 

is a csapattól, de hát így megy ez minden évben.

Jó rajtot vettünk a bajnokságban, azonban a sorozat 
harmadához érve sajnos meggyengültünk, mivel 4 sta-

bil kezdő játékosunk is kiesett a csapatból munkahelyi 
és nyelvvizsga kötelezettségek miatt. Ez rányomta a 
bélyegét a teljesítményünkre, sok pontot elhullajtot-
tunk. Az évad végére azonban újra kiegyenesedtünk, 
és remek hajrával ismét helyzetbe hoztuk magunkat 
ahhoz, hogy a céljainkat elérjük.
Nem titkolt cél, hogy újra dobogón végezzünk, hogy 
melyik fokán, arra a tavasz ad majd választ.
Még egyszer köszönjük mindenkinek a támogatást, a 
kitartó szurkolást, reméljük, egyre többen választják 
majd hétvégenként programul a Biharnagybajom SE 
biztatását! Hajrá Bajom!!

Furka Róbert 
szakosztályvezető

A községünkben az 1991 óta működő Biharnagybajomi 
Polgárőrség 2018-ban is jelentős szerepet vállalt te-

lepülésünk életében. November hónappal bezárólag 
egyesületünk tagsága 34 fővel, 278 szolgálatot látott 
el. Ez összesítve közel 2400 óra közterületeinken el-
töltött időt jelent. Ez az időtartam magában foglalja a 
Biharnagybajomi Rendőrőrs kollégáival együtt töltött 
szolgálati időt, az iskolai „zebraszolgálatokat” illetve 
a települési események – rendezvények biztosításával 
töltött órákat is. 

Az idei év februárjában a Megyei Polgárőr Szövetség 
tulajdonában lévő Suzuki személygépkocsit sikerült 
egy fiatalabb, komfortosabb Skoda Octaviara cserélni.
2015 második felétől - miután a törvényi rendelke-

zések módosításával az Országgyűlés lehetővé tette - 
indította el az Országos Polgárőr Szövetség az „Ifjú 

Polgárőr” programját. 2018 -as évben e lehetőséget 
kihasználva 4 érettségi előtt álló fiatal végezte nálunk 
közösségi szolgálatát.
Szeretnénk kérni a lakosság segítségét abban, hogy ha 
környezetükben tudomásuk van egyedül élő, a közbiz-

tonságában segítségre szoruló személyről, akkor je-

lezzék bármelyik polgárőrnek, mert így a szolgálatok 
alkalmával kiemelt figyelemben részesíthetjük őket.
Várjuk továbbra is azon 18 évet betöltött, büntetlen 
előéletű biharnagybajomi lakosok jelentkezését, akik 
szívesen csatlakoznának hozzánk!
Bár már csak néhány nap van hátra az idei évből, fel-
adataink még bőven vannak. Ahogyan az elmúlt évek-

ben már gyakorlattá vált, az idei karácsonyi készülő-

dés alkalmával is mi segítünk a főtéren megrendezett 
rendezvények biztosításában. A szolgálatok tovább 
folytatódnak hétköznapokon és ünnepnapokon is. 
Az ünnepek közeledtével, Polgárőr társaim nevében is 
kívánok Önöknek Boldog Békés Karácsonyi Ünnepe-

ket és Eredményes Új Esztendőt!
Varga Lajos

Egyesületi elnök

A Biharnagybajomi Polgárőrség hírei
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Ez évben is szép sikerekről számolhat be a súlyeme-
lő szakosztály, csokorba szedtük versenyeinket és 
az elért eredményeket.

1. Területi minősítő verseny – Biharnagybajom, 
2018.02.03.

Békéscsaba, Szolnok, Téglás, Debrecen, 
Biharnagybajom
Biharnagybajomi eredmények:
 Tóth Vivien 1. arany
 Tóth Bernadett 2. ezüst
 Keserű Fruzsina 1. arany
 Petrezselyem Ferenc 1. arany
 Borbély Zoltán 1. arany
2. Dóró Antal emlékverseny – Téglás, 2018.02.17.
Biharnagybajom, Debrecen, Nyíregyháza, Téglás, 
Abaújszántó
Bajomi eredmények:
 Tóth Vivien 2. ezüst
 Tóth Bernadett 1. arany
 Tóth Bence 2. ezüst
 Borbély Zoltán 1. arany

3. Nemzetközi Súlyemelő Verseny (Grand Prix) – 
Kassa, 2018.03.03.
Szlovákia, Lengyelország, Magyarország
Bajomi eredmények:
 Keserű Fruzsina 2. ezüst
 Borbély Zoltán 2. ezüst
4. Területi minősítő verseny – Szolnok, 2018.03.17.
Szeged, Szolnok, Biharnagybajom, Téglás, Békéscsa-

ba   Bajomi eredmények:
 Tóth Vivien 1. arany
 Keserű Fruzsina 1. arany
 Tóth Bernadett 1. arany
 Tóth Bence 2. ezüst
 Borbély Zoltán 1. arany
5. CSB selejtező – Téglás 2018.05.19.
Szolnok, Téglás, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Deb-

recen Biharnagybajomi eredmény:  III. helyezés

6. Tini OB – Szerencs, 2018.05.26.
Békéscsaba, Ózd, Abaújszántó, Szerencs, Téglás
Bajomi eredmények:
 Keserű Fruzsina 1. arany
 Borbély Zoltán 1. arany
 Tóth Bence 4.
7. Juhász Sándor emlékverseny – Biharnagybajom, 
2018.06.02. Szolnok, Budapest, Téglás, Szolnok, 
Biharnagybajom, Békéscsaba
Bajomi eredmények:
 Tóth Vivien 1. arany
 Keserű Fruzsina 1. arany
 Borbély Zoltán 1. arany
 Tóth Bence 2. ezüst
 Zsoldos László 1. arany
 Tóth Bernadett 1. arany
8. Narancs Kupa – Téglás, 2018.07.21.
Szolnok, Szerencs, Abaújszántó, Téglás
Bajomi eredmények:
 Borbély Zoltán 1. arany
 Tóth Bence 3. bronz
9. U15 és U17 OB – Kecskemét, 2018.08.25-26.
Békés, Tamási, Kecskemét, Ózd, Tiszaújváros, Orosz-

lány, Pécs
Bajomi eredmények:
 Keserű Fruzsina 2. ezüstérem
 Borbély Zoltán 1. aranyérem
10. Területi minősítő verseny – Téglás, 2018.10.20.
Téglás, Biharnagybajom, BKV Előre, Debrecen, Nyír-
egyháza
Bajomi eredmények:
 Zsoldos László 1. arany
 Tóth Bence 1. arany
 Borbély Zoltán 1. arany
11. Területi minősítő verseny – Tiszaújváros, 
2018.11.24. Abaújszántó, Biharnagybajom, 
Tiszaújváros, Nyíregyháza
Bajomi eredmények:
 Borbély Zoltán 3. bronzérem
 Tóth Bence 3. bronzérem
 Zsoldos László 3. bronzérem
12. Hajdú Zrt. Kupa – Téglás, 2018.12.16.

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk 
minden kedves olvasónknak a Súlyemelő Szakosz-
tály.

Tisztelettel:
Földi József

szakosztályvezető

Biharnagybajomi Súlyemelő Szakosztály 2018-as éve
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A települési rendezvények állandó részvevői vagyunk, 
dolgozók és gondozottak egyaránt. Legyen az húsvét, 
falunap, idősek napja vagy az adventi programok.
Hetente egyszer sor kerül Aldis adományosztásra, 
időnként Élelmiszerbankos adományokat is osztunk.
Júliusban megrendezésre került a „Közös séta”, ame-

lyen résztvevőnként 1000Ft-ot kaptunk, mely összeg-

ből gyógyászati segédeszközöket vásároltunk.
Ősszel megrendezésre kerül a „Vándorfakanál” főző-

verseny a Támasz telephelyei között, ahol az elkészült 
ételeket közösen elfogyasztottuk.
Ebben az évben is hangulatos rendezvényeket tudha-

tunk magunk mögött.

A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 
élete képekben
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A Nyugdíjas Klub tagjai, ahogyan azt már megszoktuk 
a 2018. esztendőt sem töltöttük tétlenül. Klubfoglal-
kozásunkat szerdán 14 órától, táncpróbákat Macskinné 
Pór Erzsébet Nívó-díjas táncoktatóval csütörtökön 14 
órától a művelődési házban tartjuk.

Igyekszünk jó kapcsolatot tartani a községünkben lévő 
civil szervezetekkel, intézményekkel (Biharnagybajomi 
Polgármesteri Hivatal, Támasz Szociális Alapszolgál-
tatási Központ, Szűcs Sándor ÁMK, iskola, óvoda ve-
zetői, dolgozói, Biharnagybajomi „Dózsa” Agrár Zrt., 
Szent Korona Gyógyszertár, Biharnagybajomból El-
származottak Baráti Köre, B. Csákné dr. Faják Ilona, 
Dr. B. Csák István, B. Csák István, Imki-Food Kft., 
Tiszántúli Takarékszövetkezet, Gerda Lajos, Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat, Hajdú-Bihar Megyei 
Nyugdíjas Szövetség  és azok családtagjai, akik adójuk 
1%-ával támogattak bennünket).

Kapcsolatunk kiterjed a községünkön kívüli szerveze-
tekre is (Hajdú-Bihar Megyei NYOSZ, Hajdú-Bihar 
Megyei Mozgáskorlátozottak Szövetsége, továbbá a 
szomszédos községek nyugdíjas klubjaira is (Szerep, 
Sárrétudvari, Füzesgyarmat, Kaba, Nagyrábé, Földes, 
Derecske).

A Biharnagybajomi Nyugdíjas Klub 1992 óta műkö-
dik, jelenleg 32 fővel.

Január 10-én újévi köszöntővel köszöntöttem minden 
kedves klubtagjaimat. Kacsazsíros kenyeret lila hagy-
mával kínáltuk a klub tagságának. Egy pohár pezsgő-
vel köszöntünk egymásnak boldog új évet.

Márciusban megünnepeltük a nőnapot és a farsan-
got. A férfiak virággal köszöntötték a klub női tagjait. 
Schubert László és Furka Albert finom gulyáslevessel 
kedveskedtek nekünk. Női klubtagjaink finom fánkot 
sütöttek. 

Március 3-án részt vettünk a XII. Megyei Humorfesz-
tiválon Derecskén, ahol az Ezüsthíd tánccsoport lépett 
fel. Nagy sikert aratott. Kádár Lajosné verssel köszön-
tötte a kedves vendégeket.

Márciusban új tánccal készültünk a falunapra. A tánc-
csoport jelenleg 11 fővel működik. Vezetőjük: Máté 
Zoltán Lászlóné. A kórusunk Furka Albert irányításá-
val újjá szerveződött, citerán kísér Papp Gyula.

Március részt vettünk a községben rendezett ünnepsé-
gen (Március 15., Húsvéti előkészületek, Locsolóbál). 
A Húsvéti előkészületek a Szűcs Sándor Művelődési 

Házzal és a civil szervezetekkel együtt. A tavasz bekö-
szöntével közös szalonna sütés, bográcsolás volt igény 
szerint.

Április 11-én a Szűcs Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár, valamint a Nyugdíjas Klub közös szervezé-
sében Költészet napi ünnepséget tartottunk.

Április 27-én a Nagyrábéi Ízek Fesztiválján reggeli-
re Schubert László finom lecsót készített, Guruczi 
Antalné és Nagy Gyuláné finom zsufás levest főztek.

Május 8-án részt vettünk klubtagjainkkal együtt a Tá-
masznál megrendezésre kerülő Anyák napi rendezvé-
nyen.

Május 8-án Kiskunhalason háromnapos klubvezetői 
konferencián vettünk részt a NYOSZ szervezésében. A 
klubot Máté Zoltán Lászlóné elnök, Furka Albert titkár 
és klubtagunk Kádár Lajosné képviselte.

Június hónapban részt vettünk a Nemzeti Összetarto-
zás Napján. 

Június 6-án részt vettünk a nyugdíjasklub tagjaival 
együtt az Összefogás a Biharnagybajomi Iskoláért jó-
tékonysági rendezvényen. A kórusunk képviselte ma-
gát, finom süteményeket sütöttünk, amivel hozzájárul-
tunk a rendezvény színvonalához.

A Bárándi Kenyérfesztiválon a vezetőségi tagok képvi-
selték a klubot. Schubert László finom kakaspörköltet 
főzött, mellyel 3. helyezést ért el.
Június 10-én a Biharnagybajomi Mazsorett Együttes 
15. éves jubileumán részt vettünk. Az Ezüsthíd tánc-
csoport lépett fel. Klubtagjainkkal együtt finom süte-
ményeket sütöttünk, üdítőitallal járultunk hozzá a ren-
dezvény színvonalához.

Beszámoló a Nyugdíjas Klub Biharnagybajom 
2018. évi tevékenységéről
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Július 7-én részt vettünk a Nyugdíjas Színjátszók XI. 
Megyei Találkozóján, Nagyrábén. Guruczi Antalné 
(humoros jelenet). Az Ezüsthíd tánccsoport itt lépett 
fel először country tánccal. Nagy sikert arattunk.

Július 13-án Biharnagybajom Község Önkormányza-
tának képviselő-testületének a művelődési házban a 
klub elnöke képviselte Máté Zoltán Lászlóné a Nyug-
díjas Klubot.

Július 14-én megrendezésre kerülő Biharnagybajom 
Napján egésznapon rendezvényen vettünk részt klub-
társainkkal együtt. Közös főzés Schubert László finom 
gulyáslevessel, Furka Albert titkárunk Papp Gyulával 
együtt sült tarjával kedveskedtek nekünk. Az Ezüsthíd 
tánccsoport lépett fel. Kórusunk új csokor összeállítá-
sával lépett fel, citerán kísért Papp Gyula. Kellemes 
napot töltöttünk együtt. A délutáni órákban hazamen-
tünk, és aki úgy érezte, hogy nem kellőképpen fáradt 
el, este még visszament és hajnalig ropták a táncot.

Július 15-én Lovasnapon klubunk képviseltette ma-
gát. 

Július 28-án a Sárréti Hagyományőrző Aratónapra 
meghívást kaptunk. Házigazdánk B. Csák István és 
családja volt. Schubert László finom birkapörköltet fő-
zött. Köszönöm klubtársaimnak, hogy mindenki részt 
vett az elkészítésben. Az Ezüsthíd tánccsoport és a kó-
rusunk lépett fel.

Augusztus 8-án Berekfürdőre látogattunk el, ahol a 
NYOSZ keretében megrendezett XXVIII. Berekfürdő 
Országos Nyugdíjas Találkozón vettünk részt. Schu-
bert László kanásztánccal, kórusunk lépett fel.

Augusztus 19-én államalapítónkról való megemléke-
zésen vettünk részt.

Szeptember 2-án a Füzesgyarmati „Hóvirág” Nyug-
díjas Klub ünnepi rendezvényén vettünk részt, a klub 
fennállásának 5. évfordulóját rendezték meg.

Szeptember 15-én részt vettünk a Sárrét Daloskör 
Közhasznú Egyesület által megrendezett népzenei ta-
lálkozón, ahol kórusunk lépett fel.

Szeptember 20-án részt vettünk nyugdíjas társainkkal 
együtt a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 
által az I. Vándor Fakanál Versenyén.

Az Egyenlő Esély Egyesület a Rád hagyományozom 
című rendezvényen a Bajomi Portékában a nyugdíjas 
klub tagjaival részt vettünk.

Szeptember 22. Területi Nyugdíjas Találkozó Sárrét-
udvari.

Szeptember 29. A Biharnagybajomi Nyugdíjas Klub 
XXVI. alkalommal rendezte meg a Sárréti Nyugdí-
jas Találkozót a művelődési házban. Vendégül láttuk 
Nagyrábé, Sárrétudvari, Szerep, Földes nyugdíjasait. 
Klubunk mesével, verssel, tánccal járultak hozzá a 
rendezvény sikeréhez.

Október hónapban Bartha László és Bartha Lászlóné 
volt 50. éves házassági évfordulója, mely megünnep-
lésére a Kölcsey Központban, Debrecenben került sor, 
mely ünnepségen klubunkból 5 fő vett részt.

Október 20-án részt vettünk a Szűcs Sándor Művelő-
dési Házban tartandó XXV. Karafitty Népzenei Talál-
kozón.

Október 27-én Olajbányász emlékmű avatáson vettünk 
részt.

Október 30-án az Idősek Napján vettünk részt.

November 17-én a Mozgáskorlátozottak által megren-
dezésre kerülő Lombhullató Jótékonysági Batyus Bá-
lon való részvétel.

November 20-21-22-én a NYOSZ által szervezett há-
romnapos klubvezetői konferencián vett részt 2 fő a 
Nyugdíjas Klub részéről (Furka Albert titkár, Kádár 
Lajosné) Túrkevén a Termál Hotelben.

Az előző évekhez hasonlóan az adventi rendezvénye-
ken a Nyugdíjas Klubunk részt vesz. Ez évben is szava-
latot fog előadni Guruczi Antalné és Kádár Lajosné.

A 2019. évi programunkat is mozgalmasra kívánjuk 
tervezni és szívesen várjuk a mostani és közeljövő 
nyugdíjasainkat „töltsük el együtt az éveket”. Sike-
rekben gazdag, eredményes boldog új évet kívánunk a 
Nyugdíjas Klub tagságának nevében.

Máté Zoltán Lászlóné  Furka Albert
          elnök   titkár
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