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2021. február 1-től a távozó Mikó Róbert helyét Ma-
dar Zoltán r. tőrm. foglalta el, mint körzeti megbízott. 
Munkájához kívánunk sok sikert és egészséget! Elér-
hetősége: 06 30 415 7726, problémájuk esetén fordul-
janak hozzá bizalommal. A település másik körzeti 
megbízottja továbbra is Szűcs Gábor r. főtőrm., az ő 
elérhetősége: 06 30 373 6362.

Kedves Olvasó!

Gratulálunk Boldizsár!

Biztosan sokan tudják, hogy Jenei Boldizsárnak 2019-
ben fotó kiállítása volt községünk parkjában. Számos 
megbízatást tudhat a háta mögött, nagyon szeret alkot-
ni, és ez ma sincs másképp…. (cikkünk a 9. oldalon)

Segítség a regisztrációban

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy aki szeretné beol-
tatni magát, és segítségre van szüksége a regisztráció 
során (nincs számítógépe, nincs email címe stb.) Bi-
harnagybajom Községi Önkormányzata a Szűcs Sán-
dor ÁMK közreműködésével támogatást nyújt a kére-
lem benyújtásában. (cikkünk a 4. oldalon)

Igencsak szerteágazó témakínálattal igyekszünk ki-
tüntető figyelmét megszerezni. Az aktuális tudnivalók 
mellett szeretnénk pozitív, hasznos, és értékes üzene-
teket átnyújtani.
Legyen szó a környezettudatosságról, az egészségünk-
ről, múltunkról, jelenünkről. Életmód-Természetesen 
rovatunkban Nagy Sándorné természetgyógyász és 
Láposi Istvánné füvesasszony írását tesszük közzé. 
A Levelek a Levéltárból címmel sorozatot indítunk, 
melyben Szálkai Tamás főlevéltáros Bajomhoz kötő-
dő érdekességekkel szolgál most és következő száma-

inkban is. Imre-Erdős Szilvia jegyző „a puro pura 
defluit… avagy tiszta forrásból” címmel indít új 
rovatot, eltérve az eddig szokásos „Közhírré tétetik” 
hangvételétől és hivatalos témáitól.
Információs sztrádán robogunk és csak kapkodjuk 
a fejünket. Az internetes híreket egyperc alatt elfújja 
a szél. Mégis jól dönt, aki a Hírlevél olvasására adja 
fejét, mert mindennapjaink lenyomatát fogja kezébe 
csak úgy elavult formában, papíron. 

Nemes-Lajsz Julianna
főszerkesztő

Használt sütőolaj begyűjtése

Már Biharnagybajomban is található lakossági hasz-
nált sütőolaj begyűjtő pont. Cikkünk a 4. oldalon.
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Közhírré tétetik

Kutya egy ügy…

Az elmúlt években igen sok fejfájást okozott a fele-
lőtlen állattartásból adódó kóborló ebek magas szá-
ma, mely nem bajomi sajátosság, hanem országos 
probléma is.

A biharnagybajomi Önkormányzat igyekszik a kóbor 
ebeket befogni és a szerződés szerinti szerepi gyep-
mesteri telepre beszállítani. 2017. és 2020. között - 4 
év  alatt -  közel 180 ebet sikerült befogni, bízva abban, 
hogy ezek a kutyák szerető gazdikhoz kerülnek.
Az eltelt időszak azonban azt igazolja, hogy az igen 
magas befogások ellenére sem sikerül hathatós meg-
oldást találni e súlyos problémára. Ezen okok miatt, 
tervezünk egy egyeztető megbeszélést, a Járási Hivatal 
állatvédelmi hatóságával, a szerepi gyepmesteri telep-
pel, rendőrséggel és állatvédő szervezettel, melynek 
célja az, hogy olyan megoldást találjunk e problémá-

ra, amely túlmutat az ebek befogásán és remélhetőleg 
hosszabb távon megoldást jelenthet településünknek, 
mind az állattartók, az állatvédők, és a lakosság meg-
elégedésére.
Az egyeztetés eredményéről következő Bajomi Hír-
levélben tájékoztatom Önöket, de addig is, ha kóbor 
ebet észlel, azt haladéktalanul jelezze Dobos Sándor 
mezőőrnek, a 06/30-649-9099 telefonszámon!

A témához kapcsolódóan szeretném felhívni a figyel-
met arra, hogy a Kormány online párbeszédet indított 
annak érdekében, hogy mindenki elmondhassa, mit 
gondol az állatvédelem legfontosabb kérdéseiről: töb-
bek között az állatvédő szervezetek támogatásáról, a 
kóbor kutyák befogadásáról, a pirotechnikai szabá-
lyokról, vagy az állatkínzással kapcsolatos bünteté-
sekről. A kérdőív a www.allatvedelem.kormany.hu 
oldalon tölthető ki. Kérem, hogy Ön is éljen ezen lehe-
tőséggel, hiszen csak pár percet vesz igénybe! 

Imre-Erdős Szilvia
jegyző

Gépjárműadót érintő változások 
2021. január 1-jétől
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. január 
1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági fel-
adatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.
 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjármű-
adó ügyekben (túlfizetés visszautalása, hátralék vég-
rehajtása) továbbra is Biharnagybajom Községi Ön-
kormányzat Adóhatósága az illetékes. A 2021. előtti 
időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó 
fizetési kötelezettség esetében még az önkormányza-
ti adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, hogy 
az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 
2021-re esik.
 Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és 
üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változá-
sokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. 
A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyil-

vántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő ada-
tokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és 
vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adat-
bázis.
 Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az 
állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 
31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi 
rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tu-
lajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentes-
ség jogcíméről. Az adóelőírásokat tartalmazó határo-
zatokat 2021. évtől az állami adóhatóság postázza az 
érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos informáci-
ók, az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján 
megtekinthetők.

Helyi iparűzési adót érintő változások 2021. 
január 1-jétől
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. 

Gépjárműadó és az iparűzési adó lakosságot érintő változásairól
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Időpontváltozás  

a Népszámlálás tekintetében

A jelenlegi járványhelyzetben az adatszolgáltatók 
és a számlálóbiztosok egészségének védelme ér-
dekében a Kormány olyan döntést hozott, hogy a 
népszámlálást későbbi időpontra kell halasztani.  A 
45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet szerint a népszám-
lálást 2021. év helyett, 2022. október 1-jén 0.00 óra-
kor fennálló állapot szerint kell végrehajtani.

Imre-Erdős Szilvia
jegyző

évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépé-
sét követően az adózó a helyi iparűzési adóról szó-
ló adóbevallásukat 2021. január 1-jétől - főszabály 
szerint - kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) 
nyújthatják be elektronikus úton, legyen az új be-
vallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve be-
vallás javítás. Így a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  
ÁNYK formátumban fellelhetőek. Az Elektronikus 
Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbeval-
lásokat idén már nem lehet benyújtani egyetlen önkor-
mányzat felé sem.
Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgo-
zása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóság-
nál történik és az adófizetést is az önkormányzat ipar-
űzési adószámlájára kell változatlanul megtenni.
 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatá-
sok általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény szerinti elektronikus ügyintézésre nem kö-
telezett mezőgazdasági őstermelő, lakásszövet-
kezet, valamint az adószámmal nem rendelkező 
egyesület, alapítvány az iparűzési adóbevallást a PM-
rendelet szerinti„ központi” nyomtatványon vagy az 
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyom-
tatványon, papír alapon is teljesítheti, mely nyomtat-
vány letölthető a https://www.biharnagybajom.hu/
letoltheto_nyomtatvanyok weboldalról.

Kis- és középvállalkozásokról fejlődésük tá-
mogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
(továbbiakban: KKV törvény) mikro-, kis- 
és középvállalkozások 2021. évben fizetendő 
iparűzési adóelőleg csökkentéséről
A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 2.§. (1) bekez-
dése alapján a fenti vállalkozóknak a 2021. évben, az 
adott előlegfizetési időpontban esedékes adóelőleg 
50%-át kell az egyes esedékességi időpontokban (már-
cius, szeptember) megfizetni. Az (1) bekezdés szerinti 
meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkor-
mányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-
kötelezettsége összegét hivatalból, határozat nélkül 
csökkenti. 
A NAV honlapján 2021. január 25-n elérhetővé vált a 
21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával 
a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a KKV 
törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások 
(egyéni vállalkozók) 2021. február 25-éig elektroniku-
san nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos 
adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről. 
Részletesebb információ: a koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdeké-
ben szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. 
(XII.22.) Korm.rendeletben

Imre-Erdős Szilvia
jegyző

Állami Számvevőszéki ellenőrzés 
2020.

Az Állami Számvevőszék, a közpénzek őre, kiemelt 
figyelmet fordít az önkormányzatok és hivatalaik te-
kintetében az integritás, vagyis a korrupció elleni vé-
dettség kiépítésének és gyakorlatának ellenőrzésére.  A 
közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a 
közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni.

2020-ban minden önkormányzatnál, így a mi Önkor-
mányzatunknál és a Polgármesteri Hivatalnál is ellen-
őrzést folytatott e témában.
Az ellenőrzés lezárult, részünkre megállapítást nem 
tettek, a munkánkat 5-re értékelték. Domokos Lász-
ló az ÁSZ elnöke gratulált az elért eredményhez.
Ezúton is köszönöm a kollegáim ezen a területen vég-
zett kiemelkedő szakmai munkáját.

Imre-Erdős Szilvia
jegyző
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Tisztelt Lakostársak!

A 2020-as év mindannyiunk számára emlékezetes ma-
rad, hiszen tavaly a koronavírus-járvány teljes mérték-
ben megváltoztatta a mindennapjainkat. A világméretű 
pandémia miatt egy időre gyakorlatilag leállt az élet. A 
járvány kitörése óta több mint egy év telt el. 

A kutatóknak mára sikerült kifejleszteniük több védő-
oltást, mely megvédi a szervezetet a kórtól, lehetővé 
téve ezáltal, hogy minél előbb megmeneküljön a világ 
a vírus pusztító hatásától, és minden visszatérhessen a 
régi kerékvágásba. 
Hazánkban 2020. december 9-től elindult az oltási 
igényre az online regisztráció lehetősége. Ezzel pár-
huzamosan az illetékesek a nyugdíjasokat levélben is 
megkeresték, akik papíralapon is benyújthatják kérel-
müket. 

Az oltási tervnek megfelelően ez év februárjában el-
kezdődött a védőoltásra jelentkezők tömeges oltása.
Amint az a híradásokból gyakran elhangzik, a védőol-
tás felvételéhez az előzetes regisztráció mindenképpen 
szükséges: https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-
oltasra. 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy aki szeretné be-
oltatni magát, és segítségre van szüksége a regiszt-
ráció során (nincs számítógépe, nincs email címe 
stb.) Biharnagybajom Községi Önkormányzata a 
Szűcs Sándor ÁMK közreműködésével támogatást 
nyújt a kérelem benyújtásában.  
A Művelődési Ház munkatársai biztonságos környe-
zetben elvégzik a regisztrációt és ezt követően fo-
lyamatosan figyelemmel kísérik az érintettek oltással 
kapcsolatos emailen érkezett információit, melyről ér-
tesítéssel fognak élni.
A regisztrációhoz szükséges: személyazonosító iga-
zolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, telefonos elér-
hetőség!
A regisztrációval kapcsolatos ügyfélfogadási idő: 
hétköznap 9–12 óra között a Művelődési Házban.
Mindannyiójuknak jó egészséget kívánok! 
Győrfi Pál szavaival: „Vigyázzunk magunkra, vigyáz-
zunk egymásra!”

Agócs Miklósné
alpolgármester

Segítség a regisztrációban

Használt sütőolaj  

begyűjtése

Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat 
használnak fel. A lakosság által használt olajnak csak 
kis része kerül a hulladékudvarokba vagy lerakóhe-
lyekre, jelentős mennyiség a lefolyókba vagy a sze-
métbe kerül. A használt étolaj a csatornában kihűl, 
reakcióba lép a szennyvíz más összetevőivel, és ke-
mény, szappanszerű lerakódást okoz. A csatorna emiatt 
előbb leszűkül, majd eldugul. Emellett egy biológiai 
folyamat következtében kénessav keletkezik, amely 
megtámadja és tönkreteszi a házi és a közcsatorna-
csöveket egyaránt. A rendkívüli dugulás elhárítás és a 
csatornajavítás költségei az ingatlanon belül lévő házi 
szennyvízhálózaton és a közcsatornán egyaránt jelent-
keznek. A használt étolaj a háztartási szemétbe öntve 
pedig nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hul-
ladéklerakókban. Ha pedig a sütőolaj gondatlanságból 
vagy szándékosan az élővizekbe jut, az még veszélye-
sebb: tavakban, folyókban a víz felszínén úszva meg-
gátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlé-
nyeket. A használt sütőolaj esetében kiemelten fontos 

a szelektív gyűjtés: egyetlen csatornába öntött liter 
használt olaj akár százezer liter élővizet is képes el-
szennyezni! Hogy a sütőolaj ne kerülhessen a szenny-
vízelvezető csatornába, a vizekbe, talajba vagy akár 
kommunális lerakóba, ezért nagyon fontosnak tartjuk 
a használt sütőolaj begyűjtését, hiszen a használt sütő-
olaj kiváló biodízel alapanyag, minden cseppje érték.
Óvjuk környezetünket, gyűjtsd TE is szelektíven a 
használt sütőolajat, zsiradékot!
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Álláslehetőség
A Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal pályázatot hir-
det közterület-felügyelő munkakör betöltésére, 2021. 
április 1. napi kezdéssel. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 15., 
elbírálásának határideje: 2021. március 25. 

A részletes pályázati kiírás megtalálható:
-Biharnagybajom Községi Önkormányzat honlapján 
(www.biharnagybajom.hu)
-Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján
-Biharnagybajom Községi Önkormányzat Facebook ol-
dalán

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Imre-Erdős Szilvia jegyző nyújt, a 06/54-472-002-os te-
lefonszámon. (24. mellék)

Gyógynövényekkel  

az egészségünkért

Így, a tél vége felé nagyon nagy szüksége van a szer-
vezetünknek a vitaminpótlásra. Sokféle módon tehet-
jük ezt, például a reggeli gyümölcs turmixunkat színe-
síthetjük friss tyúkhúrral, ami C vitaminban gazdag, 
illetve segít helyreállítani a magas koleszterinszintet. 
Megbolondíthatjuk még egy kis céklával, amely sok 
vasat tartalmaz, valamint a benne lévő anyagok sejtvé-
dő tulajdonságokkal is rendelkeznek. 
A gyógynövények tudnak nekünk segíteni most, a ví-
rus idején is.

Immunrendszerünk erősítése ebben az időszakban ki-
emelten fontos. Nem csak a testi, de a lelki egészsé-
günk megóvása is hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzük 
magunkat a bőrünkben. Ha minden nap szentelünk 
időt magunkra és például sétálunk a friss levegőn, már 
sokat tettünk az egészségünkért. Hiszen még borongós 
időben is bejut a szervezetünkbe egy kis D-vitamin, 
kicserélődik az oxigén az agyunkban, tisztul a vérünk 
a mozgás hatására, pihen a szemünk és tisztulnak a 
gondolataink.
Ha mindezek mellé a délutáni teánkat kakukkfűből ké-
szítjük -ami a gyógynövények közül a legjobb fertőt-
lenítő, köhögés csillapító és nagyon jó immunerősítő 
is- és még bele teszünk egy teáskanál csipkebogyó sű-
rítményt máris megerősítettük a szervezetünket. 
Úgy gondolom, hogy nem szabad lebecsülnünk azo-
kat az apróságoknak vélt dolgokat, amiket magunkért 
tehetünk. Sok éve foglalkozom gyógynövényekkel, 
több éve szállítja a német anyacég magyarországi 
webáruháza (Maria Treben Patikája) a termékeimet. 
Szeretettel ajánlom tehát mindenkinek a természet 
nyújtotta lehetőségeket az egészsége megtartása érde-
kében.

Jó egészséget kívánok!
A bajomi füvesasszony

A gyógyítás misztériuma

Az emberek gyógyítására az igény az ember megjele-
nésével egy időben jelenhetett meg a földön. Minden 
korban, minden kultúrában voltak tehetséges emberek, 
akikben megvolt a késztetés, a vágy a szenvedő em-
berek segítésére, gyógyítására. Az ember törekvése az 
elmúlt évezredek során mit sem változott. A betegsé-
gektől való szabadulás vágya, az élet meghosszabbí-
tása utáni sóvárgás változatlan. Felfogásunk, tudásunk 
azonban sokat változott.

A gyógyulást az emberek 
sok esetben másoktól, kí-
vülről várják mert kényel-
mes erőfeszítést nem igé-
nyel. Eszükbe ritkán jut, 
hogy a bajokat meg lehet-
ne előzni, a jobbulásukért 

maguk is tehetnének.
A természetgyógyászat által kínált gyógyító eljárások 
a betegségek megelőzését is hivatottak szolgálni.
A kezelés akkor kezdődik, amikor valaki bejelentkezik 
a természetgyógyász rendelőbe. A kezelésnek nincs 
vége a távozáskor, mert a kapott javaslatok alapján ő, 
saját maga is részt vesz belső öngyógyító erőinek moz-
gósításában. Fontos tudni, aki ezektől a módszerektől 
várja a megoldást ahhoz is segítséget kap, hogy ön-
maga jöjjön rá problémájának valódi okaira és képes 
legyen átírni ezzel kapcsolatos hiedelmeit, elvárásait, 
megértve a betegség üzenetét, célját.

„A lélek nyelve a betegség”
Ezt felismerve, változtatni az életükön, a kapott mód-
szerek által segítve a gyógyulási folyamatot.

Nagy Sándorné
reflexológus, természetgyógyász    

Életmód - Természetesen
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„Hajdanában, amikor még
Így beszélt a magyar ember:

Ha per, úgymond, hadd legyen per!
(Ami nem volt épen oly rég) -

Valahol a Tiszaháton
Élt egy gazda: Pál barátom,
S Péter, annak tőszomszédja;

Rólok szól e rövid példa.
Péter és Pál (tudjuk) nyárban

Összeférnek a naptárban,
Könnyü nekik ott szerényen
Megárulni egy gyékényen;
Hanem a mi Péter-Pálunk
Háza körűl mást találunk:
Zenebonát, örök patvart,

Majd felfordítják az udvart;
Rossz szomszédság: török átok,

S ők nem igen jó barátok.”
( Arany János: A fülemile)

Bizonyára sokak számára 
ismert Arany János híres 
verse, mely két szom-
széd, Péter és Pál állandó 
perlekedéséről szól, mely 
ügyről, madárfüttyről, mit 
sem tud a corpus juris. 
Számomra nagyon ked-

ves ez a vers, mert gyermekkoromban egy versmondó 
versenyre ezt választotta nekem a tanító nénim. Ak-
kor még nem is sejtettem, hogy felnőttként a munkám 
során számtalan esetben fogok találkozni fülemile-pö-
rökkel. 
A vers 1854-ben született, s hát valljuk be őszintén, a 
helyzet nem sokat változott az elmúlt évszázadokban, 
s valószínűleg nem is fog sokat az elkövetkezendő 
időkben sem, mivel azt tapasztalom, hogy az embe-
rekből hiányzik manapság a tolerancia, na nem csak 
hazánkban, hanem a világ minden részén. 

Franciaországban valószínűleg megelégelve az örökös 
szomszédvitákat, új törvényt alkotott a törvényhozó, 
melyben kimondja, hogy a vidéki zaj és szag nem más, 
mint érzékszervi örökség, akárcsak a békabrekegés, és 
a kakaskukorékolás, a tehéntrágya szaga. A törvény 
a tehenek nyakában szóló kolompokat, a tücskök ci-
ripelését, a traktorok kora reggeli zaját is Franciaor-
szág vidéki örökségének részévé nyilvánította. Ezzel 

törvénybe iktatták, hogy a vidéken élők milyen érzék-
szervi hatásokat kötelesek eltűrni, mely döntéssel azt 
hiszem sok kakast mentettek meg a vasárnapi ebédtől. 
(Forrás: www.sokszinuvidek.24.hu )

Hát valljuk be őszintén, nem könnyű igazságot tenni a 
jogalkalmazónak, a hatóságnak fenti sérelmek esetén, 
s talán meg is érthető. Falusi lányként azt vallom, aki 
a vidéki életet választja, annak számolni kell a nyugal-
mat zavaró kellemetlenségekkel is, ugyanúgy, mint a 
városon élőknek is el kell tűrnie bizonyos városi saját-
ságokat.

Kedves vidéki társaim, legyünk hát egy kicsit tole-
ránsabbak, türelmesebbek a falusi élet velejáróival! A 
kutyának az a dolga, hogy ugasson, a kakasnak, hogy 
kukorékoljon, a füvet is le kell nyírni valamikor, sőt a 
trágyát is ki kell hordani a földekre.

Persze egy nagyon fontos szempontot figyelembe kell 
venni, a hatályos Polgári Törvénykönyv előírásait, 
miszerint, mindenkinek kötelessége tartózkodni az 
olyan magatartástól, amellyel másokat, különö-
sen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy 
amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.
A birtokvédelem lehetősége mindenki számára adott, 
azonban javaslom annak átgondolását, mielőtt a jegy-
zőhöz, vagy a bírósághoz fordulna, hogy valóban 
szükségtelen-e az adott zavarás.
Bizonyára sokakban megfogalmazódik a kérdés, hogy 
mi lehet az apropója e cikk megírásának. Bevezetésnek 
szánom, azon -talán nem haszontalan elgondolásnak, 
hogy beharangozzam a Bajomi Hírlevél új rovatát, 
melynek „a puro pura defluit… avagy tiszta forrásból” 
elnevezést adtam. Egy latin mondásból ered, a puro 
pura defluit aqua, ami annyit jelent, hogy tiszta forrás-
ból tiszta víz folyik. 

Igyekszem majd időről-időre olyan témát választani, 
ami érdekes lehet, valamint hasznos információval is 
szolgálhat Önök számára. Éppen ezért örömmel ve-
szem, ha témajavaslataikkal segítenek ebben. Kérem 
a jegyzo@biharnagybajom.hu e-mail címen ossza 
meg velem, miről olvasna e rovatban.
Bízom benne, hogy szívesen olvassák majd a soraimat!

Imre-Erdős Szilvia
jegyző

Kinek fütyül a fülemile…vagy miért kukorékol a kakas?

„A puro pura defluit… avagy tiszta forrásból”
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Reszegi Lajos „életei” 
Másfél évtizede egy munkája kapcsán találkoztam elő-
ször Reszegi Lajos nevével, s néhány évvel később, le-
véltári kutatásaim elején az akkori kollégák nagy tisz-
telettel beszéltek „a Reszeghy” -ről, az általa gyűjtött 
családtörténeti cédulagyűjteményről. Kiderült, hogy 
szinte semmit nem lehet tudni erről a „levéltárosról.” 
Később levéltárosként magam kezdtem el kutatni a le-
véltár történetét, s így „ismertem meg” Reszegi Lajos 
életét is.

Levéltári pályafutása
Reszegi Lajos 1895-ben született Nagyváradon. Tri-
anon után onnan menekült Berettyóújfaluba, ahol a 
megyénél alkalmazták napidíjas írnokként. Miután 
azonban végzettségét nem tudta igazolni, felmentették 
állásából. Ezt követően hátat fordított az állami hivata-
loknak és vállalkozónak állt. 
Szűcs Sándor korántsem objektív visszaemléke-

zései szerint Nadányi Zoltán költő – aki ekkori-
ban lett főlevéltáros – Berettyóújfaluban találkozott 
Reszegivel, aki meglepte történeti tájékozottságával 
és elérte, hogy alkalmazzák a levéltárban irodasegéd-
tisztként. Reszegi kiváló modorú úriember volt, akire 
Nadányi nyugodtan ráhagyhatta a levéltárat. 
Bihar archívuma sokat köszönhet Reszegi Lajosnak. A 
két háború között megkezdte a levéltár rendezését, új 
gyűjteményeket alakított ki (pl. plakát-, fotó-, hősi em-
lékmű nyilvántartás stb.), Reszegi mindössze tizenegy 
évig dolgozott a levéltárban, ezalatt több mint három 
tucat (!) különböző témához gyűjtött adatokat. Legje-
lentősebb a nemesi családokra vonatkozó cédulagyűj-
teménye, amely mintegy 3 és fél iratfolyóméternyi 
anyagot tesz ki. Publikációi olykor a tudományos igé-
nyesség, olykor a népszerűsítő stílus jegyében készül-
tek. 
Reszegi Lajos mindössze negyvenhárom évesen vo-
nult nyugdíjba. Hátralévő életében azonban új kihí-
vások várták. Üzletszerűen folytatta a genealógiai ku-
tatásokat, Debrecenben családkutató irodát nyitott, s 
több újságnak is dolgozott, mint helyi tudósító.  
1950-ben a megyeegyesítés után szükségszerűvé vált 
Hajdú és Bihar megyék levéltárainak összevonása. 
Utóbbi anyaga a háború éveiben sokat hányódott: 
Nagyváradról Derecskére, majd Rétszentmiklósra me-
nekítették, majd innen is tovább vitték a Biharnagy-
bajom melletti Csillagtanyára, ahonnan Debrecenbe 
került. Az ömlesztett állapotban lévő iratokat a már 
nyugdíjas Reszegi Lajos rendezte, mint „beosztott” 
levéltáros, később „megbízott főlevéltáros-helyettes,” 
végül a levéltár átadásakor „megbízott levéltárvezető” 
minőségben.  Mintegy fél évi ténykedése alatt a két 
levéltár anyagának többségét rendezték.
Munkájának gyümölcsét a Kossuth utca 12–14. szám 
alatt, az 1. emeleti 19-es számú szobában (a mai kuta-
tóteremben) a következő év áprilisától többek között 
olyan fiatal debreceni egyetemi hallgatók – későbbi 
neves történészek – élvezhették.

A biharnagybajomi évek
Ezt követően Reszegi második feleségével és annak 
leányával Biharnagybajomba költözött, ahol 1953-tól 
neje családi vállalkozását vitték tovább Reszegi Fotó 
néven. Ő maga a községi tanács iratai szerint 1961-
ben kiváltotta, majd később visszaadta képkeretező 
iparát. Visszaemlékezések szerint a fotóműhely a he-
lyi fiatalok egyik gyűjtőhelye volt, ahol az érdeklődők 
nemcsak a fotózással ismerkedhettek meg, hanem a 

Levelek a Levéltárból
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nyugdíjas levéltáros jó stílusú történeteivel is, aki ez-
által valósággal odaszoktatta az értelmesebb fiatalo-
kat. Sajnos csak a gyászjelentés tájékoztat arról, hogy 
Reszegi a helyi háziipari szövetkezet elnöki tisztét is 
betöltötte. A helyi Hazafias Népfront vezetőségi tagja-
ként vett részt 1956. október 27-én este nyolc órakor – 
a mintegy 300 fő részvételével – megtartott gyűlésen. 
A gyűlés jegyzőkönyvét is ő vezette. 
A forradalom napjai alatt keletkezett több más doku-
mentumon is felismerhető Reszegi kézírása. Miután 
a forradalom elbukott, Reszegit is letartóztatták a ta-
nácsházával szemközt lakó Czeglédiék házában, ott 
laktak ugyanis albérletben a tornácból leválasztott he-
lyiségben kialakított konyhából és két szobából álló la-
kásban. A vádak szerint az ezüstpénz-gyűjteményéből 
pénzelte a forradalmat és lakása padlásáról „adta a jele-
ket” a forradalmároknak. A biharnagybajomi letartóz-
tatottakról készített feljegyzés szerint Reszegi „bűnei” 
a következők voltak: egykori katonatiszt, fényképész, 
ezüstpénz gyűjtő, levéltáros volt a „felszabadulás” 
előtt, jegyzősködött, anyakönyvezett is.  

Egy levéltáros emlékezete
Reszegi Lajos 1964. február 3-án hunyt el a berettyó-
újfalui kórházban. Sírköve ma is látható Biharnagyba-
jom egyik lezárt temetőjében, rajta a felirat: „csak az 
hal meg akit elfelejtenek.” Szűcs Sándor azért írta le 
emlékeit a levéltárosról, mert úgy látta: „Eljön az idő, 
amikor majd a temetőlátogató elgondolkozik egy talán 
már ledőlt sírkő előtt: - Ki lehetett ez a Reszegi Lajos? 
Se rokona, se ilyen nevű család a faluban…”  Szűcs-
nek igaza lett, mert a sírkő valóban leborult – csak jó-
akarók támasztották vissza a helyére. 
Reszegi fentebb említett irathagyatékát a levéltár irat-
tárában található szűkszavú jelentés szerint: „Az igaz-
gató kartárs utasítására Biharnagybajom községben 
Reszegi Lajosnénál a levéltár számára átadandó irato-
kat” beládázták és beszállításra előkészítették. A jegy-
zeteket a könyvekkel együtt gépkocsival szállították 
be a levéltárba 1964. június 4-én.  
A fentebbieket tekinthetjük akár egy jócskán megkésett 
nekrológnak is. Bár, ha igaz a sírfelirat: akkor Reszegi 
Lajos él, mert a levéltár munkatársai nem felejtik el.

Szálkai Tamás
főlevéltáros

Reszegi Lajost már azelőtt foglalkoztatta Biharnagy-
bajom sorsa, mielőtt letelepedett volna ott. A következő 
két számunkban a Magyar Nemzet hasábjain 1939-ben 
megjelent „Mi a baj Nagybajomban?” című írását kö-
zöljük. (Szerk.)

A Baráti Kör a Szülőfaluért Ala-

pítvány 2020-as tevékenységéről

 
Alapítványunk célja az, hogy szerény anyagi lehető-
ségeinkhez képest, a hagyományoknak megfelelően 
támogassuk településünk egyes intézményeit és sze-
mélyeit, amelyek, és akik erre érdemesek. 
Két fő célterületünk van. Az egyik az iskola, a tanuló 
ifjúság, a második a szépkorúak korosztálya. Az első 
a haladást, az előrelépést segítheti, a második esetben 
pedig felköszönthetjük községünk néhány idős lakóját, 
akiknek életük összeforrt Biharnagybajommal, mert itt 
élték életük java részét. 

Ezen szempontok alapján a 2020-as évben a támogatás 
a következőket érintette: 
1., Iskola: 
a. 150.000.- forintot adományoztunk az iskola nevelő-
oktatómunkáját elősegítő eszközökre, jelen esetben az 
oktatási környezet tárgyi feltételeinek javítására
b. 60.000.- forint összeggel járultunk hozzá Sárándi-
Szűcs Orsolya Beatrix tanulmányainak anyagi feltét-
eleihez
2.,Szépkorúak: Biharnagybajom három legidősebb 
hölgy, illetve három legidősebb férfi lakosának egyen-
ként 15.000.- forint értékű karácsonyi ajándékcsoma-
got adtunk át. Hölgyek: Mihály Istvánné, Nagy Elek-
né, Telegdi Sándorné. Urak: Kalmár Gyula, P. Nemes 
Károly, Szabó Gyula.
A jövőre nézve elképzelésünk az, hogy amennyiben 
anyagi lehetőségeink lehetővé teszik továbbra is foly-
tatjuk eddigi segítő, támogató tevékenységünket.

Láposi Zoltán 
kuratóriumi elnök
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Gratulálunk Boldizsár!

Biztosan sokan tudják, hogy Jenei Boldizsárnak 
2019-ben fotó kiállítása volt községünk parkjában. 
Számos megbízatást tudhat a háta mögött, nagyon 
szeret alkotni, és ez ma sincs másképp….
A magyar kormány 2019-ben hirdette meg a Magyar-
ország 365 fotópályázatot. A pályázat célja, hogy 
bemutassa az ország értékeit. Amatőr és hivatásos 
fotográfusok egyaránt küldhettek be képeket, ahol a 
díjazott alkotások között ismerős névvel találkozha-
tunk. 28 ezer kép érkezett a pályázatra, melyek közül 
a szakmai zsűri 3 kategóriában 3-3 díjat osztott ki (I., 
II., III. helyezés), valamint minden kategóriában osz-
tottak 1-1 közönség díjat. „Életképek” kategóriában 
A Sáfián család című fotósorozatáért a II. helyezést 
érte el Jenei Boldizsár biharnagybajomi lakos. 
Mi kell ahhoz, hogy valakiből elismert fotográfus le-
gyen, mitől lesz jó, mi több, művészi egy kép?
Mindannyian tudjuk, hogy egy lencsevégre kapott vi-
lágban élünk. Két perc alatt annyi új fotó kerül fel a 
világ legnagyobb közösségi oldalára, mint amennyit 
az egész emberiség készített a XIX. században. A di-
gitális gépek megjelenésével olcsóbbá, s szélesebb kör 
számára elérhetővé vált a fényképezés. Gombamód 
szaporodnak a közösségi oldalakon a fotós profilok. 
Kattintgat ki merre lát.  Tömegek hobbija a fotózás, 
mely érzéseket kelt, elborzaszt, könnyekre fakaszt, 
vagy gondolkodásra késztet. Az életképek vagy zsá-
nerképek a mindennapi életünk egy-egy jellemző je-
lenségének, pillanatának bemutatása. Az utcán sétáló, 
dolgozó emberek fotózása, mely akkor sikerülhet jól, 
ha észrevétlenek maradunk, ami sokszor nem is olyan 
könnyű, hiszen kíváncsi szempárok vetülnek a fotósra. 
Ezekről kérdeztem Jenei Boldizsárt, melyre online in-
terjú formában válaszolt:
-Hogyan kezelted a Sáfián család mindennapjainak 
fotózását, hogy az ne legyen zavaró, kellemetlen? 
-  Alapvetően én szeretek közeledni az emberekhez, 
talán ez az egyik, ami az alkalmak során oldotta, segí-
tett oldani a hangulatot. Érdeklődtem az életük, maga a 
pásztorélet iránt, rengeteget kérdeztem és ebből kelet-
keztek a jó beszélgetések, amiket jó hangulat követett.
Illetve tisztelettel közeledtem a családhoz! Tiszteltem 
azt, ahogy élnek és a múltjukat! Igyekeztem kevésbé 
hátráltatni őket a munkában, amikor náluk töltöttem 
egy-egy napot. Hogy őszinte legyek, az elején adódtak 
nehézségek ebből kifolyólag, de sikerült legyőznöm 
őket. 
-Mennyi időbe telt a végleges fotósorozat elkészítése?
- Áprilisban lesz két éve, hogy ismerjük egymást a csa-

láddal, de maga, hogy a sorozatot elkezdtem készíte-
ni annak 1,5 éve. Rengeteg utazás, séta, beszélgetés, 
szerkesztés és gondolkodás van a hátam mögött, de 
egy rendkívül izgalmas és tanulságos időszak volt ez 
a számomra, ami folytatódik! A fotózásokat követte a 
szerkesztés (válogatás), amit talán a munka egyik leg-
nehezebb folyamatának tartottam. Több ezer képből 
kiválogatni 10-20 képet, ami elmondja a család törté-
netét, ez néha jobban megizzasztott, mint lesétálni a 
nyájjal egy egész napot. 

 (A Sáfián család c. fotósorozat egyik képe)

- Milyen nehézségekbe ütköztél a fotózás során?
-  Nehézségnek nem mondanám ezeket a dolgokat, 
mert szeretem azt, amit csinálok. Azért szerettem bele 
a dokumentarista fotográfiába, mert a képeim 95%-át 
már nem lehetne megismételni még egyszer. Azt fény-
képezem le, ami ott történik anélkül, hogy én beleavat-
koznék. Sáfián László figyelmeztetett a munkám ele-
jén, hogy itt a pillanat a mérvadó, azt keressem, mert 
anélkül nehéz dolgom lesz, de erre hamar rájöttem. 
Nagyon sok olyan esemény volt, amik másodpercek 
alatt történtek és nagyon észnél kellett, hogy legyek, 
de szerintem ez a szép ebben a szakmában, hogy sok-
szor olyan pillanatokat megragadhatunk a fényképező-
vel, ami a szemnek néha láthatatlan. 
- Miért pont „Őket” választottad témául?
-  Kezdetben ahogy a képeket nézegettem, néprajzi 
szempontból kezdtem el közeledni a témához, de rá-
jöttem, hogy ez sokkal többről fog szólni: a családról. 
Maga ez az „életforma”, amiben ők élnek egy szilaj, 
kemény élet. Rengeteg munkával és önfeláldozás-
sal jár, ezáltal merül fel a kérdés az emberben, - mint 
ahogy bennem is az elején -, hogy hogyan képesek 
mégis boldogok lenni? A válasz egyszerű: Szeretet és 
összetartás, mert ez a család lényege, és ez vezetett 
engem, hogy folytassam a munkát. A célom az volt, 
hogy hűen bemutassam egy mai pásztorcsalád életét, 
úgy, hogy miképp jelenik meg a múlt az életükben, és 
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hogy a családi összetartás, a szeretet a legfontosabb 
egy ilyen kemény, munkával teli életben.
- Mit éreztél, mikor a II. helyezést érted el a fotópá-
lyázaton?
- Emlékszem a telefonhívásra mikor a pályázat 
zsűrielnöke felhívott telefonon, elképesztő érzés volt.  
Hatalmas megtiszteltetés ez nekem a szakmában, hogy 
olyan fotográfusok mint, Keleti Éva, Kaiser Ottó, 
Földházi Árpád, Daróczi Csaba méltónak találták a 
munkámat a díjazásra. Ez nem csak az én érdemem, 
hisz ez egy közös munka volt a Sáfián családdal, és 
mérhetetlenül hálás vagyok nekik és Korniss Péter 
fotográfusnak, akinek nagyon sokat köszönhettem az 
évek alatt. Az Ő munkássága és személye motivált en-
gem folyamatosan a munkám során és bármilyen kér-
désem volt, bizalommal fordulhattam hozzá. 

Válaszaidat köszönöm, munkádhoz további sok sikert 
kívánok!

Sárkány Alexandra

Jenei Boldizsár Kaiser Ottóval, a Magyarország 365 
fotópályázat zsűrielnökével

További díjai:
Amenca „A kirekesztés színe” Országos fotópályázat          
I. hely (2017)
DUE Médiahálózat Országos Pályázat „Az év diákfo-
tósa” II. hely (2018)
DUE Médiahálózat Országos Pályázat „Az év diákfo-
tósa”  I. hely (2019)

TÁMASZ HÍREK

2020. december elejétől Gazdag Endréné nyugdíjba 
vonulása után lettem a Támasz Szociális Alapszolgál-
tatási Központ biharnagybajomi telephelyének meg-
bízott vezetője. Bár 2015-től az intézmény dolgozója 
vagyok, mégis óriási kihívás egy tapasztalt nagytudású 
vezető helyébe lépni.
Valamennyi kollégámmal odaadással dolgozunk, hogy 
ellátottjaink javát szolgáljuk.
Összefoglalom, hogy miben számíthatnak ránk:
Két munkatársammal gondoskodunk az étkeztetés és 
a nappali ellátások faladatainak megszervezésében, il-
letve lebonyolításában.
Az ebéd kiszállítását munkatársaimmal, illetve négy 
közcélú foglalkoztatott és két tiszteletdíjas munkatár-
sunk bevonásával végezzük, kerékpárral szállítjuk ki 
az ebédet az ellátottak lakására.
Nappali ellátás keretében a kapcsolatot ellátottjainkkal 

mobiltelefonon keresztül tartjuk. Az igénybe vevők-
nek segítünk a   bevásárlásban, gyógyszer íratásban, a 
kiváltásban és ügyek intézésében.
A házi segítségnyújtás keretében 11 gondozónő biz-
tosítja az igénybe vevők részére saját otthonukban a 
szociális segítés és személyi gondozás feladatainak 
ellátását.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételé-
vel az ellátottak biztonságérzete nő, illetve megszokott 
környezetükben végzi egy gondozónő az ellátásukat.
Közösségi ellátás által nyújtott tevékenységek igénybe 
vehetőek.
Támogató szolgáltatás keretén belül korlátozott lét-
számmal igénybe vehető a szállítás szolgáltatás, ame-
lyet egy gépkocsivezető munkatársunk végez.
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladata-
it két családsegítőnk látja el. Céljuk a családok csa-
ládmegtartó erejének növelése, amelynek érdekében 
hangsúlyt helyeznek a prevencióra, családtámogatási 
módszerek kidolgozására, az alapellátás hatékonysá-
gának növelésére.
Munkánkat járványügyi előírások betartásával végez-
zük, megfelelő higiéniai előírások betartásával, az elő-
írt védőtávolság figyelembevételével, illetve belépés-
kor szájmaszk használatával!

A szolgáltatásokról érdeklődni lehet  
a 06 (54) 472-017, vagy 06 (30) 397-88-46  

telefonszámon
hétfő- csütörtök 7:30-16:00
               péntek 7:30-13:30

Szívesen segítünk!
Miléné Sáfár Andrea

a telephely megbízott vezetője
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Vidám napra ébredtünk…

Az idei farsangi mulatságunkat 2021. február 11-én, 
egy mesés csütörtök délelőtt tartottuk óvodánkban.
A Farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosz-
szú, vidám, télbúcsúztató időszak. Az óvodában igen 
mozgalmas hetek ezek. Minden csoport nagy izgalom-
mal készül az év legbolondosabb napjára. Az ünnep-
lést megelőző napokban beszélgetünk a farsangi régi 
szokásokról, megnézzük az előző évek Farsangjait fo-
tókon, videón; jelmezeket tervezünk, élénk színekkel, 
vidám dekorációval díszítjük az óvoda épületét és a 
csoportszobákat.

A farsang a mókázásnak, a vidámságnak, a táncos mu-
latozásnak is helyet adó népszokás. Egy könnyedebb, 
felszabadítóbb érzést biztosít, mely különösen vonzó 
tevékenységekre ad lehetőséget az óvodában. Ilyenkor 
a legizgalmasabb elfoglaltság, más ruhájába, „bőrébe” 
bújni ami alól természetesen mi, óvodapedagógusok 
sem vagyunk kivételek, a gyermekek nagy örömére. 
A gyermekek az ünnepséget megelőző időszakban már 
hosszan mesélték, ki-milyen maskarába öltözik majd a 
farsangi mulatságon. 
A szabadjáték-tevékenységük során egyébként is 
gyakran nyúlnak jelmezek és kiegészítők után a gyer-
mekek, de ez az időszak még inkább megmozgatja fan-
táziájukat és kreativitásukat. Egymás után készülnek a 
farsang fő kellékei, a különböző technikákkal készült 
színes, ötletes álarcok, a játékukhoz barkácsolt kiegé-
szítő eszközök, valamint mókás dekorációk.
Ebben az időszakban minden tevékenységben fellelhe-
tőek a farsang különböző jegyei. Előtérbe kerülnek min-
den életkornak megfelelően a bolondos mesék, mint A 
brémai muzsikusok, Az aranyszőrű bárány.  Ezekben a 
napokban a gyerekekkel vicces játékokat játszunk, ön-
feledten nevetünk, mókázunk, énekelünk, táncolunk. 
A versek, mondókák, csúfolódók, népi gyermekjáté-
kok, dalok is a farsang hangulatát idézik.
A hangszeres játékunk legfontosabb szerepe a zajkel-
tés. Örömmel dobolunk, ütjük a cintányért, triangulu-

mot a különböző dalok ritmusára. Minden csoportszo-
bából az önfeledt, boldog hangulat árad, szól a zene, 
hiszen a farsang legfőbb attrakciója az önfeledt tánc, 
a farsangi bál. 
A vidám zeneszó mellett nagyon finom illatok is 
terjengenek ebben az időszakban az óvoda falai kö-
zött, hisz a farsang elképzelhetetlen finom farsangi 
fánk nélkül. Minden csoportunkban hagyomány már a 
farsangi sütemény elkészítése, melyben nagy segítsé-
günkre vannak az ügyes kezű dajka nénik, akik mindig 
nagy örömmel alkotják meg a finomabbnál- finomabb 
farsangi finomságokat.

  A vírushelyzet fennmaradása miatt ebben az évben a 
szülők bevonása nélkül tartottuk meg a mulatozásun-
kat. Mi az óvodában dolgozó felnőttek mindent meg-
tettünk annak érdekében, hogy emlékezetes eseményt 
szervezzünk a gyerekeknek a csoportszoba keretein 
belül. Különböző mókás feladatokkal, énekes- táncos 
mulatsággal, szörppel, finomabbnál- finomabb fala-
tokkal készültünk a gyermekek számára.
 A vigadalom nem múlhat el mókás játékok nélkül, de 
helyet kapnak óvodánk hagyományainak megfelelően 
a népi gyermekjátékok, körjátékok, csúfolódók is. A 
farsangi időszak végén – mikor már kiélveztük a téli 
világ adta örömöket – egy régi népszokás felidézé-
sével, a kiszebáb-égetéssel űzzük el a hideget, mely-
re február 12-én pénteken a Bacsó Béla úti óvodába 
került sor és nagy reményekkel várjuk a tavasz első 
napsugarait.
 Ezúton is meg szeretném köszönni a szülőknek az 
együttműködésüket, a segítségüket, hogy felejthetet-
lenné tették gyermekeik számára a farsangi mulatozá-
sukat! 

Nagy Mária
intézményegység-vezető
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2020. október 5-én késő este az RTL Klub televízi-
ós csatornán, a XXI. Század elnevezésű sorozat epi-
zódjaként volt látható „A fekete kincs: a magyar olaj 
története” című film. A közel fél órás műsor első ré-
sze a dunántúli Bázakerettyéről, a MAORT-ról szólt, 
míg a másik fele Biharnagybajomról, a MANÁT-
MASZOLAJ-os eredetű alföldi olajkutatás és bányá-
szat kezdeteiről. A filmet az a Veress Krisztina készí-
tette, akinek a nagyapja - G. Nemes Lajos – is bajomi 
olajbányász volt. Köszönet a remek munkájáért! 
Természetesen, ahogyan Ő is, mi is idő és helyhiány-
nyal küzdünk, amikor e kedves újság hasábjain beszél-
ni, mesélni szeretnénk arról, hogy mit váltott ki

belőlünk ez a média esemény. Egyáltalán az a lehető-
ség, hogy egy ilyen népszerű, rangos TV műsor kere-
tében megszólalhattunk, megmutathattuk- egy rövid, 
szinte csak villanásnyi idő erejéig- hogy mi történt itt 
annak idején több mint 20 esztendőn keresztül, és mer-
re, hány felé vezetett a sárréti, a bajomi olajbányászok 
útja a XX. század második felében Magyarországon és 
külföldön. Megérdemlik a nevük felsorolását azok is, 
akik pontosan, hűséggel, szeretettel és jóízűen beszél-
tek, emlékeztek a műsor keretében, Íme: 
Somogyi János, (92 éves, Szolnokon lakik; kérte, hogy 
személyesen lehessen jelen a film felvételén) Szabó 
Albert, Fórián Lajos, Máthé Lajos, Szőllősi László, 
Nagy Gyula, Sólyom Károly. Természetesen a film 
címe (...a magyar olaj története) kissé túlzás. Hiszen 
hogy is férhetne bele ennyi műsor időbe az a hatalmas 
történet, ami nem volt kevesebb, mint egy új iparág 
születése. Számunkra, a kezdet folytatóira, örököse-
ire, az alapítók leszármazottaira, az „Olajipar Bihar-

nagybajomban” csoport tagjaira az is nagy hatással 
volt, hogy a 2017-18-as évi munkánk eredményeként 
ténylegesen helyreállni látszik a helyes értékrend. Ami 
nem más, mint az az igazság, hogy az 1937-es zalai 
MAORT eredmények és események után alig pár év-
vel itt, távol Zalától, Biharnagybajomban jött létre a 
folytatás, a másik kezdet, az új olajmezők feltárásának 
lehetősége, egy másik olajbányász generáció szerveze-
ti és munkastílusa, egy másik, modernebb olajbányász 
mentalitás. Ami épp olyan nemzeti kincs, olyan magyar 
érték, olyan szakmai, emberi érdem, mint amilyen ki-
csivel korábban Zalában született. 2020. október 5-én 
este a televíziók képernyőjén láthattuk, érezhettük sok 
tízezren az országban (nem túlzás!) azt, amit 2018- 
ban a biharnagybajomi Olajbányász Emlékmű avatá-
sára kiadott „A nagy remény” című könyv utóiratában 
leírtunk: „…az olajbányász szakma, a leszármazottak, 
utódok, valamint a térség, - elsősorban Biharnagyba-
jom- népképviselete e könyv, az emlékmű, valamint 
a jó és pontos beszéd formájában visszahelyezték Bi-
harnagybajomot a magyar bányász történelemben az 
őt megillető helyre.”

Jó szerencsét!
Somogyi László

A biharnagybajomi Olajbányász Emlékmű hatása
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A könyvtárból jelentem! 

Kedves Biharnagybajomiak!
A nevem Földesi Marianna, Biharnagybajomban szü-
lettem. 

2021 januárjától a biharnagybajomi könyvtárban dol-
gozom helyettesítő könyvtárosként.  
Az olvasás amellett, hogy kikapcsolódást jelent feltölt, 
elvarázsol, biztonságos megálló ebben a rohanó világ-
ban, olyan lelki és szellemi támasz, amely az életünk-
höz hozzáad. A könyvtár épp ezért egy kincsesbánya. 
Nagyon várjuk ennek a nehéz időszaknak a végét, mert 
az olvasókkal együtt él a könyvtár! 
Ebben a megváltozott helyzetben nálunk is, a hétköz-
napitól eltérő szabályok érvényesek. Azonban törek-
szünk arra, hogy az olvasóink ne maradjanak könyv és 
könyvtár nélkül!
A könyvtárból a következő módon juthatnak olvasni-
valóhoz:

• otthon írják össze a szükséges könyveket és telefo-
non, e-mailben vagy akár a Szűcs Sándor Művelő-
dési Ház facebook oldalán – üzenetben értesítsenek 
minket arról, mit szeretnének kézhez kapni

• az összeállított listán szereplő könyveket munkaidő-
ben kiadjuk a könyvtárból, az ajtónál

• hat könyv kölcsönözhető egyszerre, a kölcsönzési 
idő lejárta egy hónap

• amennyiben az olvasó visszahozza a nála lévő köny-
veket, utána viheti a következő adagot

• a könyvtárba visszakerült könyveket egy hét leteltét 
követően lehet újra kölcsönözni

• három napig félrerakjuk az igényelt könyveket - az 
értesítéstől számítva

• csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe – jelenleg 
- a könyvtári szolgáltatást

• a könyvtárközi kölcsönzés újraindult, egyelőre a már 
beiratkozott olvasók vehetik igénybe

Elérhetőségeink: 
Könyvtár
4172 Biharnagybajom, Várkert u. 35.
Telefon: (54) 473-606
Fax: (54) 473-607
e-mail: konyvtar@biharnagybajom.hu ; 
 muvhaz@biharnagybajom.hu 
  
Kérjük, figyeljék a Szűcs Sándor Művelődési Ház ér-
tesítéseit, facebook oldalát, mert a pandémia időszaka 
alatt sem marad a település könyvtár nélkül! 
Éljenek velünk!

Földesi Marianna

Ajánló  

A Biharnagybajomról szóló, helytörténeti jellegű 
írások tárháza igen gazdag. Mindig vannak olyanok, 
akik kutatási célból vagy egyszerűen csak érdeklő-
dési szinten foglalkoznak a település történetével. 
Az ő számukra nagy segítség, ha a tanulmány té-
májának van bibliográfiája. A bibliográfia röviden, 
tömören (szerző, cím, kiadás ideje, oldalszám) mu-
tatja be azokat az anyagokat (könyv, folyóirat, stb.), 
amelyben például Biharnagybajomról bármilyen le-
írás található. 

Kacska Zoltán néprajz-
kutatóként (is) Bihar-
nagybajom kulturális 
fejlődéséért nagyon so-
kat dolgozott. 1988-ban 
a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Néprajzi 
Tanszékének gondozá-
sában egy bibliográfiát 
állított össze Biharnagy-
bajom az évig fellelhe-
tő irodalmáról. A kötet 
címe: Biharnagybajom 

történeti és néprajzi bibliográfiája. Az összefoglaló 
mű megtalálható könyvtárunkban. 

Aki valamilyen formában Biharnagybajom történe-
tével foglalkozik, alapmű lehet ez a kiadvány. Bár a 
kutatási lehetőségek jelenleg korlátozottak, interne-
ten és telefonon segítséget kérhetnek, amennyiben 
szükségük van rá!
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A film lepergett…

……
„És mi figyeltük, ahogy összerakja bűvös gépeit,
Izgatottan vártuk, hogy mit vetít?
Mindig ott ültünk az első sor közepén,
Olajos padló, a szék kőkemény,
De ahogy kialudt az ócska lámpa a füstös teremben,
Megváltoztunk képzeletben.”
                      (Bojtorján -Horváth Attila)

Búcsú Barna bácsitól
Nemes Barna 1938-ban született Biharnagybajomban 
Nemes János és Czeglédi Sára egyetlen gyermekeként. 
Gyermekkorától rajongott a filmvetítésért, ez a szen-
vedély élete végéig elkísérte. Ahogy a mozitekercsek 
között, úgy az életben is gyakran kell váltani. Ő min-
dig készen állt a váltásokra.

Az általános iskolát szülőfalujában, további tanulmá-
nyait Makón, Budapesten és Debrecenben végezte. 
Előbb esztergályos szakmát szerzett, később mozigép-
ész vizsgát tett. Ettől kezdve rendszeres látogatója, lel-
kes dolgozója lett a mozinak, Hajdú Aladár kollégájá-
val váltott műszakban. 
Következett a katonaság, majd 1960-tól a Debreceni 
Vagongyárban helyezkedett el.1966-ban kötött há-
zasságot Kiss Emmával. 1967-ben hazaköltöztek Bi-

harnagybajomba. A Késgyárban lett minőségi ellen-
őr, közben másodállásban folytatta a filmvetítéseket. 
A nyolcvanas évek elején lehetősége nyílt arra, hogy 
teljes munkaidőben mozigépészként dolgozhasson. 
Szenvedélyesen szerette ezt a munkát. Ezt követően 
már nemcsak esténként a moziban, hanem napközben 
az óvodákban, a művelődési házban és az öregek nap-
közijében is vetített. 
1980-ban kezdett temetéseken polgári szónokként 
szolgálni. Megtiszteltetésnek vette a feladatot, azt, 
hogy a családok számítanak rá. Egyre többen hívták, 
nem csak Biharnagybajomban, hanem a környező te-
lepülésekre is. 40 év alatt közel 1000 alkalommal bú-
csúztatott.
1957-től folyamatosan a bajomi mozi munkatársa volt, 
csupán a katonai évek szólították el. A Moziüzemi 
Vállalat 1993. évi megszűnését követően voltak ön-
kormányzati és magánvállalkozások a mozik működ-
tetésére, de a biharnagybajomi mozit 1996-ban végleg 
bezárták. Szerette a munkáját és sok generációnak 
okozott örömteli pillanatot a levetített filmekkel. 
Részt vett a közösség életében: volt tanácselnök-he-
lyettes, önkéntes tűzoltó, többször felkérték a helyi 
választási bizottság tagjának. Mozigépészként, postás-
ként, polgári szónokként generációk ismerték és sze-
rették meg, mindenki „Barna bácsija” lett.
1998-ban nyugdíjba vonult, de rendkívül aktív maradt, 
belevetette magát a kertészkedésbe és folytatta a szó-
noki tevékenységet.
2020 májusában riportfilm készült vele (YouTube: 
„Beszélgetés Nemes Barna mozigépésszel” címen). 
Magával ragadóan beszélt, szellemes, jó humorú volt, 
mint mindig. Több, mint ezren látták visszaemlékezé-
sét.
2020. december 4-én lepergett az az utolsó tekercs. 
Élete filmje véget ért. Betegsége és balesete után szer-
vezete feladta a küzdelmet.
A sors úgy hozta, hogy a pandémia miatt alig néhá-
nyan vehettek részt temetésén.
Szűk körben búcsúztak Barna bácsitól, tőle, aki oly 
sokszor, sok-sok család támasza volt a gyászban.
Nagyra becsültük emberségéért, szorgalmáért, tisztes-
ségéért. 
Űrt hagyott maga után, nemcsak családja, de szülőfa-
luja életében is.

Nemes-Lajsz Julianna

Bajomi Hírlevél,  
XVII. évf. 1. szám 2021. március
Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó és főszerkesztő: 
Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu
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Kupakgyűjtő

Számodra csak egy apró, műanyag szemét, a súlyos 
beteg gyermekek részére modern kezelések lehetősé-
ge: ezért ne dobd ki a kupakokat!
Bizonyára láttad már más falvakban, városokban azt a 
rengeteg színes kupakot, amit rendületlenül gyűjtöget-
nek. 2020 decembere óta Biharnagybajomban is ren-
delkezésre áll a kupakgyűjtő szív.

Szabó Lászlót (képünkön) pont a kupakgyűjtőnél csíp-
tük el, és kérdeztük meg honnan ez a rengeteg kupak?!
- Mostanság már 500 liter fölötti az a kupakmeny-
nyiség, amit összegyűjtök. Persze ez nem csak az én 
érdemem, gyűjti és adja tovább nekem a Konyha, a 
Zozó vegyesbolt, a szomszédok, valamint kapok Bu-
dapestről és Vácról a fiaméktól is. Eddig én magam is 
szállítottam a gyűjtőpontokra, de most egyszerűen be-
dobom a helyi kupakgyűjtő szívbe.  Javaslom minden-
kinek a gyűjtését, nekünk ez semmibe nem kerül. Szép 
gesztus, ha így is segíthetünk másokon; tudtommal a 

legtöbb felvásárló az összegyűjtött kupakok árát beteg 
gyermekeknek ajánlják fel. 
Most megtudhatod, kinek szántuk az első adag  
(7 zsák) összegyűjtött kupakot, milyen nemes ügyet 
szolgálva:

Egymillió lépés Zsombiért!
Zsombi a gerincvelő eredetű izomsorvadás, ismertebb 
nevén SMA legsúlyosabb változatával az 1-es típussal 
született. A modern kezelések nélkül valószínűleg nem 
élné meg a második életévét, mert az izmokat mozgató 
idegek fokozatosan elhalnának a szervezetében. A lég-
zésért felelős izmok sem működhetnek, mely fulladás-
hoz vezetne. A jelenlegi kezelése meghosszabbítja az 
életét, meggátolja az idegek elhalását, de Zsombinak 
a teljes élet reményét a Zolgensma adja meg. A moz-
gás szabadságára ezzel a génterápiával van a legjobb 
esélye. Viszont a kezelés megközelítőleg 730 millió 
forintba kerül. 
Léteznek felvásárlók, akik fizetnek a kupakokért, 
melyek egyébként a szemétben végeznék.
Az első adag összegyűjtött műanyag kupakokat a helyi 
Önkormányzat elszállította a „kupakgyűjtő Zsombiért” 
egyik pontjára, hogy ezzel mi is támogassuk a kisfiú 
szebb, egészségesebb jövőjét. 

A kupakok jelen esetben nem csak a környezettudatos-
ságra nevelést, hanem egy beteg gyermeknek a teljes 
élet reményét szolgálja. 
Cikkünk elkészülte után értesültünk róla, hogy össze-
gyűlt a teljes összeg Zsombi részére!
De továbbra is gyűjtsük a kupakokat, mert sajnos ren-
geteg beteg gyermek van országunkban, akiknek ezzel 
a kis „apró” gesztussal, akár egy kis anyagi támogatást 
biztosíthatunk a megfelelő kezelések, terápiák elvég-
zéshez; szükséges eszközök, műszerek beszerzéséhez.

Köszönjük!
Sárkány Alexandra

Ifjúsági helyzetjelentés …

Kedves Bajomi Fiatalok!
Igyekeztünk felmérni nagyjából az igényeiteket kérdőíve-
zéssel, személyes beszélgetésekkel, hogy milyen szabad-
idős szükségleteitek vannak településünkön. A felmérésből 
megtudtuk, hogy mennyi szabadidőtök van, milyen tevé-
kenységekben vennétek részt és hogy csatlakoznátok- e 
egy ifjúsági klubhoz. Átlagosan a többségnek heti 1-2 alka-
lommal van szabadideje kikapcsolódni. Kiderült, hogy egy 
közösségi térre lenne szükség, ahol együtt lehettek baráta-
itokkal, ismerőseitekkel. Szintén megállapíthattuk, hogy 
szívesen vállalnátok szerepet Biharnagybajom közösségi 
életében. Örömmel vettük tudomásul, hogy sokan szeretné-
tek ifjúsági klubot és ezen belül szerepet is vállalnátok, se-
gítenétek a csoport munkáját, programokat szerveznétek, és 
vezetői szerepre is lenne jelentkező. Egy ilyen ifjúsági klub 
magába foglalna rendszeres összejöveteleket vagy egyén 
klubfoglalkozásokat is, de minden más javaslatot szívesen 
fogadunk.
Sajnos a tavalyi év a vírushelyzet miatt nem úgy alakult, 

ahogy szerettük volna, de reméljük idén már beindul az 
„élet”. 
Egy aktív közösséghez viszont arra van szükség, hogy Ti is 
aktívak legyetek! Az önszerveződéshez szükség van nagy 
közösségi hozzájárulásra, ezért kérünk Titeket, hogy ötlete-
itekkel keressetek minket bátran!
Kezdésnek mit szólnátok egy jó kis biciklitúrához? Úgyis 
jön a jó idő, a sportolni vágyók kimozdulhatnak. Javasolnánk 
Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhelyet (Biharnagybajom-
Füzesgyarmat-Szeghalom-Vésztő), de más úticélt is vá-
laszthatunk. A pontos dátumról, helyszínről és időpontról a 
Szűcs Sándor ÁMK facebook oldalán fogunk tájékoztatást 
adni, szóval akit érdekel és jelentkezni szeretne figyelje az 
ÁMK oldalát, vagy keressen meg minket személyesen a 
Művelődési házban (Várkert 35.)
Továbbá a közeljövőben szeretnénk egy közös szemétsze-
désre invitálni a civil önkénteseket. (A részletekről egy ké-
sőbbi facebook bejegyzésben tájékoztatunk titeket!)          
E program célja, hogy a helyi emberek (főleg fiatalok) be-
vonásával közösen tisztítsuk meg szűkebb-tágabb környe-
zetünket. Hiszen a fiatalok felelőssége megnőtt, így ezzel is 
hozzájárulhatnak jövőnk jobbá tételéhez!  

Kolozsi Gabriella                Sárkány Alexandra
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Vetőmaggyűjtés Hajdú -Bihar megyében maggyűjtés

A Magyar Református Szeretetszolgálat felkeresésére a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezete – immáron harmadik alkalommal – idén is 
szervez vetőmag gyűjtést. A gazdák összefogásával se-
gíteni kívánjuk a kárpátaljai nehéz sorban lévő gaz-
datársakat, az egyházi intézményeket és a gyülekezet 
tagjait vetőmagadománnyal. A szeretetszolgálat jelzése 
alapján elsősorban kukorica vetőmagra van szükség, de 
természetesen szívesen fogadják az egyéb vetőmagokat 
is, például napraforgót, sárgarépát, káposztát, uborkát, 
paradicsomot és burgonyát. Amennyiben adományozni 
szeretne, illetve ezzel kapcsolatosan kérdése van, kér-
jük, forduljon bátran Ábelné Ludman Gabriellához, a 
NAK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság munkatársához, 
az abelne.gabriella@nak.hu e-mail címen vagy a 06/30 
596-6828, 06/52 503-310 telefonszámok egyikén.

*  *  *
Téli Gazdaklub
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyik legfontosabb 
feladata tagjai széles körű tájékoztatása. A korlátozó intéz-
kedésekhez alkalmazkodva idén tíz alkalomból álló online 
fórumsorozatot szervez a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szer-
vezete, amelyen igyekszünk az aktuális agrárszabályozási, 
piaci, támogatási, technológia ismereteket megosztani tag-
jainkkal. Az online előadásokra heti rendszerességgel, csü-
törtökönként 14:00 órától kerül sor. Kérjük, rögzítsék előre 
a naptárjukba! 

*  *  *
Anyajuh támogatás
A korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is mind nemzeti, 
mind pedig EU-s forrásból támogatás kerülhet kifizetésre a 
juhtenyésztők, juhtartók számára. Az Európai Mezőgazda-
sági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 
támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti 
támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdések-
ről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján állategye-
denként, termeléshez kötötten anyajuhtartás támogatásként 
(ÁNT) valamint termeléstől elválasztva, történelmi bázis 
alapján a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anya-
juh kiegészítő támogatásként, továbbá a termeléshez kötött 
közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szó-
ló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján termeléshez kötött 
közvetlen anyajuhtartás támogatásként. Mind az átmeneti 
nemzeti anyajuhtartás támogatás, mind pedig a termeléshez 
kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás esetében minden 
olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat jogosult támogatás-
ra, amely a birtokon tartási időszak utolsó napján legalább 
az egy éves kort elérte.
A 2021. évi anyajuhtartás támogatására irányuló ké-
relmek szankciómentes benyújtásának időszaka: 2021. 

február 1. - március 20. Tekintettel azonban arra, hogy 
2021. március 20. munkaszüneti napra esik, a kérelmek 
legkésőbb a következő munkanapig, azaz 2021. márci-
us 22-ig benyújthatóak. A támogatási kérelmek a 2021. 
március 22-i határidőt követően további 25. naptári napig, 
azaz 2022. április 16. napjáig még benyújthatóak, de eb-
ben az esetben a megállapított támogatási összeg – mindkét 
támogatás tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csök-
kentésre kerül. A 25 naptári napon túli késedelmes − azaz 
2021. április 16.-a utáni − benyújtás esetén pedig a kérelem 
visszautasításra kerül. A támogatási kérelmek a Magyar Ál-
lamkincstár (a továbbiakban: MÁK) honlapján keresztül, 
ügyfélkapus bejelentkezést követően és kizárólag elektro-
nikusan nyújthatóak be. A támogatási kérelmet benyújtó 
mezőgazdasági termelőnek:
- meg kell felelnie az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet és a 
9/2015. (III. 13.) FM rendeletben rögzített valamennyi fel-
tételnek, 
- gondoskodnia kell a tenyészetében lévő állatállományra 
vonatkozóan a hatályos jogszabályokban rögzített, az egye-
dek tartós egyedi jelölésére, a folyamatos adatnyilvántar-
tásra, valamint az adatok adatbázisba történő bejelentésére 
vonatkozó előírások betartásáról, valamint a szakszerű apa-
állat - használatról. A birtokon tartási kötelezettség mindkét 
támogatásnál a kérelem benyújtására jogkövetkezmények 
nélkül nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően 
100. napig áll fenn.
A korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség (MJKSz), illetve annak megbízottja a 
támogatási feltételek teljesítéséről instruktori igazolást állít 
ki, ezért javasoljuk felhívni a kérelmet benyújtó termelők 
figyelmét arra, hogy időben keressék instruktorukat!
Fontos változás, hogy az idei évtől az MJKSz instrukto-
ra által kiadott igazolást nem kell benyújtani a támogatási 
kérelem mellékleteként mivel az abban foglalt tényekről a 
MÁK megkeresésére közvetlenül az MJKSz szolgáltat ada-
tot! Az instruktori igazolást azonban a támogatási döntés 
véglegessé válása naptári évének utolsó napjától számított 
legalább tíz évig meg kell őrizni! Fontos, hogy a kérelme-
zett állatlétszám nem lehet több mint az instruktori igazo-
láson szereplő anyajuh létszám, de a tartási kötelezettség 
betartása érdekében annál kevesebb lehet!
Fontos, hogy a kérelmezők figyelmét felhívjuk arra, 
hogy az elektronikus kérelem benyújtása előtt ellenőriz-
zék, hogy az instruktoruk által kiállított igazolás min-
denben megfelel-e a fent említett kitöltési útmutatóban 
foglaltaknak, továbbá, hogy végezzék el a kötelező éven-
ként egyszeri ügyfél adatellenőrzést!

Bácsó Balázs
falugazdász

A NEMZETI AGRÁRKAMARA HÍREI
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Tisztelt Lakostársaim!

Lapzárta után érkezett a hír, hogy szigorodnak a veszélyhelyzeti intézkedések.
A vonatkozó szabályokat az országos médiából megismerhetik, a helyi információkat
településünk polgármestere teszi közzé. Leghamarabb a település honlapján és facebook
oldalán.

Minden más információs csatornát is használunk, így természetesen a Hírlevelet is.
Most közzétesszük nyomtatásban is Szitó Sándor polgármester bejegyzését

(szerk.)


