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Jó híreink vannak..
Csupa jó hírt tart a kezében, aki mostani Hírlevelün-
ket olvassa. Nyitunk! A művelődési házba egyelőre 
csak védettségi igazolvánnyal lehet bejönni, de sza-
badtéren szerveződnek az összejövetelek gyermekek-
nek és felnőtteknek egyaránt.
Új lendületet vesz a nyitással a közösségi élet, indul a 
közös gondolkodás és tervezés. Az ifjúsági és lakos-
sági kérdőívek feldolgozása után a valóságos találko-
zások, közös élmények és tervezés következnek.
Igyekszünk „fotó nagyhatalommá” válni. Fotópályá-
zatunkra várjuk az amatőröket és a profikat is.
Nyári rendezvényeink is körvonalazódnak. Július 
24-én SÁRRÉT FESZT lesz bajomban. Hírlevelünk 

különszámában minden ezzel kapcsolatos informáci-
ót hamarosan közzéteszünk, de addig érdemes beka-
rikázni a dátumot a naptárban. Fejlesztjük a könyvtár 
szolgáltatásait hamarosan könyvautomata is az olva-
sók rendelkezésére fog állni.
Egy-egy mosolygós pillantást vethetünk a bölcsőde, 
az óvoda és az iskola életére is. Örvendetes gyarapo-
dás történt az egyházközség háza táján. 
Külön fejezetet szánunk a gratulációknak, szakmai 
elismeréseknek örülhetünk. Láposi Istvánné, André 
Sándor és Papp László valamennyien jelentős orszá-
gos elismerésben részesültek. Szép eredményeket 
hoztak a súlyemelők is, ahogy ezt megszoktuk.
Szépül a település is, virágosabb lesz. Biztatok min-
denkit, hogy jelentkezzen a felhívásra.

Nemes-Lajsz Julianna
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Közhírré tétetik
Tisztelt Lakostársak!

Önkormányzatunk számára kiemelten fontos a lakos-
ság szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kí-
sérése, a hátrányos helyzetben levő családok célzott 
támogatása, az alapvető kiadásaikkal járó terheik eny-
hítése érdekében. 
Ezért évről-évre sor kerül a helyi szociális rendele-
tünk felülvizsgálatára, módosítására, kiegészítésére, a 
felmerülő igények, az újonnan megjelenő problémák 
esetén új ellátások bevezetésére. 
Így 2019. decemberében elfogadásra került a helyi 
pénzbeli és természetbeni támogatások igénybevéte-
lének, folyósításának szabályrendszere, mely vélemé-
nyem szerint - összehasonlítva más, hasonló telepü-
lések rendeletével – egy kiterjedt támogatási formát, 
kedvező jövedelemhatárt, és ténylegesen segítséget, 
pénzügyi támogatást biztosít a nehéz helyzetbe került 
rászorulók részére. 
A rendeletünk célzottan úgy került megalkotásra, hogy 
az nyújtson segítséget a lakosság széles körének, kezd-
ve a gyerekek, fiatalok, családosok, egyedülállók, be-
tegek, és az idősek részére.
Az elmúlt évi pandémia és veszélyhelyzet miatt a 
figyelmünk talán leginkább az életünk védelmére 
irányult, ezért most tájékoztatásként szeretném fel-
eleveníteni, néhány gondolatban összegezni, a képvi-
selő-testület által elfogadott szociális rendelet legfon-
tosabb ellátási formáit és igénybevételük lehetőségeit.
A korábbiakhoz képest talán az egyik legfontosabb 
változás, hogy egyidejűleg több ellátás is igénybe ve-
hető. 

Kezdeném a bemutatást a gyerekeknek, fiatalok-
nak nyújtható ellátásokkal: 

Iskolakezdési támogatás
A támogatásra jogosult az általános iskola, közép-
iskola, főiskola és egyetem nappali iskolarendsze-
rű oktatásában, valamint óvodai ellátásban részesülő 
biharnagybajomi lakóhelyű gyermek, fiatal felnőtt, 
ahol a családban az egy főre számított jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
600 %-át, 171.000,- Ft-ot. 
a) az általános iskolai tanulók esetében az iskolakezdé-
si támogatás összege 15.000,- Ft.
b) gimnáziumban, hat osztályos gimnáziumban, szak-
középiskolában, szakiskolában, technikumban tanulók 
esetében az iskolakezdési támogatás kifizetésének fel-
tétele az iskolalátogatási igazolásbenyújtása. Az isko-

lakezdési támogatás összege 20.000,- Ft. 
c) főiskolai és egyetemi hallgatók esetében a támoga-
tás kifizetésének a feltétele a hallgatói jogviszonyról 
szóló igazolás benyújtása. Az iskolakezdési támogatás 
összege 25.000,- Ft. 
d) óvodába járók esetében az óvodakezdési támogatás 
öszege 5.000,- Ft

Táboroztatási támogatás
Az önkormányzat táboroztatási támogatást biztosít az 
önkormányzat és civil szervetek által megszervezett 
nappali nyári táborok igénybevételére, a lakóhellyel 
rendelkező gyermekek számára, ahol az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,- Ft-
ot), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 350 
%-át (99.750,- Ft-ot).

A felnőtt lakosság részére nyújtható ellátások:

Rendkívüli település támogatás
Megállapítható, amennyiben a kérelmező rendkívüli 
élethelyzetbe (elemi kár, súlyos betegség, haláleset) 
kerül, mely miatt megélhetése veszélyeztetve van, 
feltéve, hogy a családjában az egy főre számított havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 130 %-át (37.050,-Ft)

Közműdíj támogatás
Jogosultság feltétele:
a) ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750 Ft), 
4.000 forint, 
b) ha az egyszemélyes háztartásban élő kérelmező havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 450 %-át (128.250 Ft), 
5.000 forint. 

Gyógyszertámogatás
A támogatásra jogosult az a személy, akinek esetében 
a vényköteles havi rendszeres gyógyszerköltsége leg-
alább 5.000,- Ft, és az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg:
a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 350%-át (99.750 Ft), 
b) a lakásban egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128.250 
Ft). 
A gyógyszertámogatás összege havi 5.000 Ft, mely 12 
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hónap időtartamra kerül megállapításra. 

Temetési támogatás
A támogatásra jogosult azon Biharnagybajomban élet-
vitel szerűen élő személy, aki elhunyt közeli hozzátar-
tozója eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy a
a) családban az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
350 %-át (99.750 Ft), 
b) egyedül élő esetében annak 450 %-át (128.250 Ft). 
A temetési támogatás összege a helyben szokásos te-
metés legkisebb költségének 30 %-a

Fűtési költségek egyszeri támogatása
A csak gázzal fűtők esetében december hónapban ter-
mészetbeni ellátásként 20.000,-Ft állapítható meg, 
ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg, a
a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 350%-át (99.750 Ft), 
b) a lakásban egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 
Ft).

Karácsonyi támogatás
a) 65 év feletti személy esetén az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 600 %-át (171.000 Ft), 
a támogatás összege 15.000 forint, 
b) egyedül élő kérelmező havi jövedelme nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 700 %-át (199.500 Ft), a támogatás összege 
15.000 forint. 
c) 14 év alatti gyermek részére, amennyiben az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át 
(171.000,-Ft) a támogatás összege 5.000 forint.

Szépkorúak köszöntése
A Biharnagybajomban lakcímmel rendelkező 90., 95., 
és 100 életévüket betöltő személyek támogatása, ahol 
az egy főre számított havi jövedelme az öregségi nyug-
díj legkisebb összegének 700 %-át (199.500,-Ft) nem 
haladja meg. A támogatás összege:
a) 90 évet betöltő esetén 30.000,-Ft,
b) 95 évet betöltő személy esetén 35.000,-Ft
c) 100 évet betöltő személy esetén 40.000,-Ft.

Súlyos fogyatékossággal élők támogatása

Egészségügyi támogatás
Akkor jogosult a kérelmező, ha a családban
a) halmozottan fogyatékos gyermeket nevelnek

b) autista vagy down szindrómás személy él, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesülő személy él.
A támogatás összege 40.000,-Ft/év.

Fentieken túl az önkormányzat, hallva és figyelembe 
véve a lakossági igényeket, az idős emberek segítése 
érdekében arról döntött, hogy 2021. július 1-től lehe-
tőség lesz igényelni otthoni fűnyírást, favágást, téli 
síkosságmentesítést az alábbiak szerint:

Magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének 
biztosítása

Az a magánszemély, aki kertes lakóingatlan tulajdo-
nosa, használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) 
az ingatlanban életvitel szerűen lakik, egyedül él, vagy 
kizárólag házastársával, élettársával él együtt, és a 
TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központnál a 
házisegítségnyújtásban részesül, vagy 65 éven felüli 
személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
400 %-át (114.000,-Ft), egyedül élő esetén a jövedel-
me nem haladja meg az öregségi  nyugdíjminimum 
600 %-át (171.000,-Ft,) a lakókörnyezete rendezettsé-
gének biztosítására irányuló kérelmet nyújthat be.

A támogatás keretében a Bajomi Nonprofit Kft. szol-
gáltatásait lehet igénybe venni (például: fűnyírás, 
síkosságmentesítés, favágás).
A szolgáltatás díját az önkormányzat átvállalja, tehát 
azt a kérelmező részére térítésmentesen végzik el. Ter-
mészetesen a fenti kategóriába nem tartozók is igé-
nyelhetik majd ezen szolgáltatási formákat a Nonprofit 
Kft. által megállapított díj ellenében.
A tájékoztatómban a különböző ellátásoknak csak a 
legfőbb elemeit ismertettem, bővebb felvilágosítás, il-
letve a kérelem nyomtatványok a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatánál kérhetők.
Tudom, hogy a rendeletünkben szabályozott támoga-
tások köre a családoknál mélyen gyökerező problémát 
teljesen megoldani nyilván nem képesek, ugyanakkor 
a hirtelen jelentkező, akut problémák esetében az el-
látások különböző formái nagy segítséget jelentenek.
Én úgy gondolom, látható, hogy az önkormányzat 
szándéka a lakosság minél átfogóbb segítése, szociális 
helyzetének javítása, jobbá tétele.
Remélem, hogy hasznosnak találták ezt a kis összefog-
lalót. 

Tisztelettel:
Agócs Miklósné, 
alpolgármester
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Ibolya és Turbolya
Tavasz beköszöntével egy olyan gyógynövénnyel talál-
kozhatunk először, amit igazából gyermekkorunk óta 
ismerünk, és ami az elsők között hirdeti a tavaszt 
az árokpartokon, előkertekben és az erdőszéleken. 
Ő a kék ibolya. Régen ebből a növényből készítették a 
locsoló vizet, húsvétkor ezzel locsoltak a fiúk. Viszont 
azt kevesen tudják, hogy gyógyhatása is van.   Man-
dulagyulladásra és a tüdő csúcsáig húzódó gyulladás 
kezelésére alkalmazta a népi gyógyászat. Nem utolsó 
sorban pedig lázcsillapító hatása miatt használták elő-
szeretettel. A cukrászok is szívesen dolgoznak vele, 
kandírozzák a szirmait. Gyűjtésével lehet gondoskodni 
arról, hogy télen is a rendelkezésünkre álljon. Szellős 
helyen megszárítva és vászonzsákban tárolva sokáig 
használhatjuk. Május végén az ibolya leveleit is be le-
het gyűjteni.  

Jótékonyan hat a szervezetünkre, ha a reggeli turmi-
xunkat még kiegészítjük kék ibolyával és zamatos tur-
bolyával. Ha mindehhez frissen kibújó csalánt is te-
szünk, már meg is van a napi szükséges vas, a friss c 
vitamin és a klorofil, amire testünknek nagy szüksége 
van. 
A turbolyáról is érdemes pár szót ejteni, hiszen a nép-
gyógyászat hólyag gyulladásra használta és nagyfokú 
nyákoldó tulajdonsága miatt szerette. Ma már  ánizsos 
ízvilága miatt a konyhában is egyre többször előfordul 
pogácsák, turmixok kedvelt alkotóelemeként. 
Ha tehát egy kellemes tavaszi sétára indulnánk, min-
denképpen járjunk nyitott szemmel és vegyük észre a 
természet kínálta gyógynövényeket, amelyek éppen 
teremnek, hiszen ahogy Maria Treben mondja:
„Isten patikája előtted hever.”

Jó egészséget kívánok!
A bajomi füvesasszony

Mit tehetünk, ha fáj? 
A fejünk, ha migrén kínoz, ha a fájdalom neuralgiás, a 
keresztcsont és medence közötti ízület fájdalma, ha a 
szalagok és ízületek fájdalma jelentkezik….
Egy pár módszerről írnék, amit ilyen esetekben, akár 
önmagunk is alkalmazhatunk, akár gyógyszer helyett 
is.
Tanuljon meg uralkodni a testén. Elsőként a jógáról 
írnék.
A jóga sajátosságainak egyike az, hogy nagy fáradság 
és kényszer nélkül tanít meg a test feletti uralomra. A 
hátfájdalmak esetében gyakran érezhető megkönnyeb-
bülést hoz, az alaptartások nagy része az „ászanák”- a 
medence felegyenesedéséből, mint bázistartásból in-
dul ki, és a jóga tanításában a légzés és az ellazulás is 
alapvető helyet foglal el. Így a feszültség okozta fejfá-
jások, a tarkó- és derékfájdalmak a jógagyakorlatokkal 
jelentősen javíthatók.
Ennek feltétele a pontosan végrehajtott gyakorlatok, 
képzett vezetéssel, és az a saját elhatározás, hogy a ta-
nultakat gyakorolni kell. A jóga tevékenység indítékai 
biztos mindenkinél különböző.

Szükségét Érzi annak, hogy tegyen valamit az egészsé-
géért, egészen addig a kísérletig, hogy megértse a jóga 
világának filozófiai, és metafizikai oldalát is, hogy a 
test továbbfejlesztésével a szellem és lélek regeneráló-
dását érje el. A meditáció képességének elsajátításával 
érettséget és életében harmóniát tudjon megvalósítani. 
Ha sikerül a személyes fejlődés ezen útján haladni, ak-
kor biztos, hogy az életvezetésben hallatlan nagy ha-
szonnal jár.
Következő részben a koncentrált önellezításról, az au-
togén tréningről lesz szó. 

Nagyné Szőllősi Éva
természetgyógyász, reflexológus
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Búcsúznak a Szűcs Sándor ÁMK óvoda  
nagycsoportosai

NAPOCSKA CSOPORT:

Bak Attila, Balog Máté, Dobák Valentina Dorina, Jenei Imre Boldizsár, Máthé Ba-
lázs, Mező Attila, Németh Bella, Piller Botond Bence, Rostás Dóra Amira, Szőke 
Zsófi, Szöllősi Fanni, Varga Boglárka

SÜNI CSOPORT:

Ajtai Krisztián, Bagdi Inez, Balogh Hermina Amira, Balogh Vanessza Norina, Bu-
dai Zoé, Gidai Alexa Trixi, Guzi Aida Róza, Kanalas János Oktáv, Kiss Szabolcs 
Márton, Makula Béla Ronaldó, Mezei Armandó Zoltán, Mezei István Károly, Me-
zei Olívia Virág, Nagy Liliom Fanni, Rézműves Leonárdó Nikolasz, Silipkó Má-
tyás, Szabó Máté Kevin, Vadász Dániel Teó, Vesszős Dominik
Óvodánkból összesen 31 gyermeket várnak az iskolapadok szeptembertől.

Sikeres iskolai éveket kívánunk nekik!

A bajomi 
Bölcsőde

Tisztelt Biharnagybajo-
mi Szülők/Családok!

Szeretném Önöknek be-
mutatni és elmondani, 
hogy a település bölcső-
déjében Önkormányzati 
segítséggel milyen beru-
házások valósultak meg. 
Megújult a bölcsőde öltö-
zőinek, csoportszobáinak 
bútorzata, játékkészlete. 

A külső játszókertben te-
lepített játszótér lett kiala-
kítva, a bölcsődés korosz-
tály mozgásfejlettségét, 
mozgásigényét, bizton-
ságát szem előtt tartva. 
Megújult a nyitott terasz 
tetőszerkezete, a homo-
kozó. Festésre kerülnek 
a belső udvar kerítés ele-
mei. Szeretettel várjuk 
a leendő kis bölcsiseket 
egy szép, modern, ápolt, 
barátságos, biztonságos 
bölcsődébe, ahol egy 
szakmailag jól felkészült 
gyermekcentrikus kis-
gyermeknevelői team 
segíti fejlődésük kibonta-
koztatását.

Tisztelettel: 
Dede Marianna 
bölcsődevezető
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A Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI hírei

Tavaszi programjaink

2021.03.01. – 03.05. között Pénzügyi és Vállalkozói té-
mahetet valósítottunk meg. 
Többféle programlehetőséget biztosítottunk a tanulóknak.
Az idei év központi témája a „Tudatos pénzkezelés a csa-
ládban” – családi költségvetés volt. A tanulók osztályfő-
nöki órák keretében költségvetést készítettek, illetve gye-
rekeknek szánt oktatóvideókat néztek meg, elemeztek. 
Rajzversenyt is hirdettünk „Tervezd meg iskolánk bank-
jegyét” címmel, melyre ötletes, kreatív alkotások érkeztek 
a tanulóktól. Oklevelekkel és könyvjutalommal díjaztuk a 
legjobb alkotásokat.

Az idei tanévben is csatlakozott intézményünk a Digitá-
lis Témahéthez. A Digitális Témahét kapcsán fontosnak tar-
tottuk, hogy szenteljünk egy kis időt a digitális gyermekvé-
delemre és médiatudatosságra, mivel ebben az időszakban 
újra az online térben dolgoztunk. Az osztályfőnöki órákon 
a https://televele.hu/mediapakk/ oldalán található média-
pedagógiai tananyag csomagokat dolgoztak fel, melyek 
témái: Korosztályos tartalmak, Reklámok körülöttünk, A 
személyes adat, Biztonságban a neten. Informatika órákon 
3-4. évfolyamon a Tudatos alkalmazás választás mobilesz-
közökre témáról néztek meg egy kisfilmet és beszélgettek 
a látottak kapcsán. 5-8. évfolyamon pedig az Ellenállni a 
reklámnak témát dolgozták fel a Linoit online üzenőfal se-
gítségével. Itt gyűjtötték össze tapasztalataikat, ötleteiket, 
a megszerzett hasznos információikat. Az elkészült táblá-
kat pedig a KRÉTA felületen és a Facebook csoportokban 
is megosztottuk, így visszakereshetők a későbbiekben is. 
Emellett  a gyerekek kreativitását megmozgató társasjáték 
készítő versenyt hirdetett Vigh Tiborné informatika tanár 
az 5-8. évfolyamon, amely során a gyerekek az informa-
tika órákon megismert https://www.flippity.net/ oldalon 
található sablon segítségével készítenek online társasjáté-
kot. Az elkészült társasjátékokra az iskola facebook olda-

lán lehetett szavazni a tavaszi szünetben. Két kategóriában 
hirdettünk helyezetteket: kerestük a „Legötletesebb, leg-
szórakoztatóbb társasjátékot” és a „Legnépszerűbb társas-
játékot”. Mottónk: Játssz és Alkoss! Alkoss, hogy játszhas-
sunk!

A Fenntarthatósági Témahetet 
2021. április 19-23. között valósítottuk meg. 
A programsorozat célja a fenntarthatóság üzenetének elter-
jesztése volt. Az idei év kiemelt témái: az erdő, mint öko-
szisztéma, a zöld gazdaság és a fenntartható közösségek. 
Az alsó tagozaton egy 6 tanórából álló projektet valósítot-
tak meg a tanító nénik. Rajzversenyt is hirdettünk, mely-
nek témája az év élőlényei voltak. A rajzokat oklevéllel és 
rajzeszközökkel díjaztuk.

Tantermen kívüli digitális munkarend
A 17/2021. (III.5.) EMMI határozat értelmében 2021. már-
cius 8-tól intézményünkben is tantermen kívüli digitális 
munkarend került bevezetésre. Tanulóink 67%-a tudott 
részt venni az online oktatásban, a többiek eszköz vagy 
internetelérés hiánya miatt papír alapon kapták a házi fel-
adatokat. 
Heti szinten átlagosan 180 online órát tartottunk a kollé-
gákkal. A szülőknek, tanulóknak és a kollégáknak pozitív 
visszajelzései voltak az órákkal kapcsolatban. A pedagó-
gusok a KRÉTA rendszeren kívül az online órák elérhető-
ségeit, anyagait, hasznos linkeket, házi feladatokat, fontos 
információkat az osztályok facebook csoportjaiba is feltöl-
tötték. Alsó tagozaton az 1. és 2. évfolyamon a szülők kéré-
sére a pedagógusok Messenger hívással, kis csoportokban 
tartották tanórákat. 
2021. április 19-étől az alsó tagozatos, május 10-től pedig 
a felső tagozatos diákok is visszatértek a jelenléti oktatás-
hoz.

Sólyom Eszter
mb. intézményvezető
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Reszegi Lajos már levéltári nyugdíjaztatása előtt 
is sokat publikált országos lapokba is, többek kö-
zött a konzervatív Magyar Nemzetbe is. Írásaiban 
hangsúlyosan megjelenik az erős magyarságtudat, 
a kritikus hangnem, a jobboldali szemlélet, Reszegi 
azonban elzárkózott a szélsőjobboldali, nyilas-
keresztes propagandától. Biharnagybajomról az 
1939. januárjában elhunyt Létay Ernő országgyű-
lési képviselő halála kapcsán írt. Cikkét két részben 
Dr. Szálkai Tamás főlevéltáros jóvoltából közöljük.

A biharnagybajomi választókerületben Létay Ernő ha-
lálával már megindultak a választási agitációk. Most, 
midőn az ellenpártok a választók ezreit mozgósítják, 
lássuk, hogy valójában milyen ez a kerület, kik lakják, 
hogyan élnek és mik a problémái az itt élő lakosság-
nak?
Valahányszor földhözragadt szegény magyarokat lá-
tok, mindig eltűnődöm, hogyan lehet az, hogy az ország 
legszegényebb rétege az uralkodófajból; a törzsökös 
magyarságból kerül ki. Ezekre a kérdésekre minden-
kor a történelem adja meg a feleletet. Az osztrák ura-
lom alatt a magyarság kiirtására való törekvés, a ne-
messég üldözése, az újonnan betelepedett kisebbségek 
kiváltságai, az 1849 után bejött uzsorakamat, különbö-
ző időkben a kormányok nemtörődömsége a fajtánkkal 
szemben: mind-mind kialakító hatással voltak a tör-
zsökös magyarok leszegényedésére. S amikor a gyö-
keres megoldás felett gondolkozom, mindig visszaté-
rek ahhoz a gondolathoz, hogy ezt a magyar rákfekélyt 
nem lehet karitatív úton meggyógyítani, az intézmé-
nyes megoldás felett való gondolkozás is túlhaladott 
álláspont; ezen csak a munkaalkalom megteremtése 
segít és ezt a munkaalkalmat követeli Biharnagybajom 
község páriasorban sínylődő, legszegényebb néposztá-
lya is. Ebben a községben is az egyetemes magyarság 
súlyos nemzeti nagy problémája kísért, a földreform. 
Föld kell ezeknek a szerencsétlen ezeréves honfogla-
ló magyaroknak, hogy érezzék azt a magasztos érzést, 
hogy ők sem számkivetettjei ennek a hazának, hanem 
legalábbis egyenrangú állampolgárai a náluknál jóval 
később betelepült és fajilag is idegen kisebbségeivel. 
Másképp volt itt régen, amikor még nem nyögött a ma-
gyarság annyira az idegenek járma alatt. 

Négyszáz pengő…
Biharnagybajom régente közvetlenül a híres Nagysár-

rét szélén feküdt. Amerre a szem ellátott, beláthatat-
lan messzeségig, vadvizek vették körül, hol ilványos 
rónák, semlyék, káka, nád és sáserdők, puha pázsitú 
gorondok, libegő lápok tették változatossá a terepet. 
Fehérre meszelt apró házaiban csengő, vidám kaca-
gás, egészséges magyar élet uralkodott. Nem volt itt 
probléma akkor megélni. Hideg sem gyötörte a drága 
kismagyarok életét és nem hangzott fel minduntalan 
annyi házban, mint manapság, hogy: „Istenem, add 
meg a mindennapi kenyerünket legalább.” Enni-inni-
való és tüzelő volt bőven. Csak amikor elapadt előlük 
a nagytenger, kezdődött meg a szegénysorba süllyedt 
hajdú-ivadékok iszonyatos kálváriája. Nincs nagyobb 
istenverése az emberiségnek, mint a mérhetetlen sze-
génység és nyomor. A fent már vázolt körülmények 
miatt leszegényedett lakosságon a társadalom próbál 
ugyan segíteni, de hogyan? Ötven terhes asszony kö-
zül – aki mind nagyon rá van szorulva a segítésre – 
csak 15–20-an kapnak segélyt, mert a többieknek már 
nem jut. Önkéntelenül felvetődik az a kérdés, hogy 
széles e hazában mindenre van pénz; van teniszverse-
nyekre, összetákolt monográfiákra, ünnepélyekre stb., 
csak a jövő magyarjának nem jut, akinek már az any-
ja méhében meg kell kezdeni a koplalást? A helybeli 
úri társadalom is próbál rajtuk segíteni, de ez is annyi, 
mint egy csepp a tengerbe. Január közepén ért ki az a 
kevés főispáni segítség is, ami a rongyos gyermeke-
ket volna hivatva felruházni. A tanítók a sok rongyos 
gyermek közül 94 gyermeket választottak ki, akik kö-
zül az egyiknek feltétlenül kell ruha, másiknak cipő, 
harmadiknak csizma, negyediknek télikabát. De ez is 
olyan nagy számnak bizonyult, hogy redukálni kellett, 
mert összesen csak harmincan kaptak valamit, négy-
száz pengő értékben. Ha mind a 94 gyereket fel akar-
ták volna ruházni, úgy 1000–1200 pengőre lett volna 
szükség. Nagyon jól tette volna Szálasi Ferencné, ha 
Békásmegyer sváb község anyagilag jobban szituált 
lakosai gyermekeinek felsegítése helyett, ezeknek az 
árva sárréti magyar gyermekeknek küldte volna ki, va-
lószínűleg kiadós ajándékát. A községben elhangzott 
sok jaj és panasz, mint mindenütt, itt is a községházára 
fut be. Szerettem volna megkérdezni a község érdemes 
főjegyzőjét, hogy mikor tudja befejezni a napi munká-
ját, de nem tudtam, mert a sok ügyes-bajos embertől 
nem jutottam szóhoz. 

Levelek a levéltárból

Reszegi Lajos: Mi a baj Nagybajomban?  (1. rész)
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A bajomi harangok értünk szólnak, nézzünk meg 
tehát néhány érdekességet harangjainkról.

Református templomunk tornyában 2 harang lakik:
Nagyharang

560 kg-os, 104 cm alsó át-
mérőjű, ges1 alaphangú, 
Thury János és fia öntötte 
1887-ben Budapesten. A 
harang szecessziós díszí-
tésű. A harang palástján 
több lövésnyom és csor-
bulás is látható. 
Felirata a vállon:
ÖNTÖTTE ÉS FELSZE-
RELTE THURY JÁNOS 
ÉS FIA BUDAPESTEN 
1887
Egyik oldalán:

A N. BAJOMI EV. REF. EGYHÁZ HASZNÁLATÁ-
RA LÁSZLÓ JÁNOS LELKIPÁSZTORSÁGÁBAN 
NAGY MIKLÓS (:1874:) ÉS N. SZŰCS MÁRTON 
(:1837:) FŐGONDNOKSÁGÁBAN.
Másik oldalán: ÖNTETETT 1874. MÓRICZ PÁL, 
DARABOS LÁSZLÓ, BORBÉLY BÁLINT, MARKA 
FERENCZ, LOVASSY FERENCZ, LENGYEL SÁN-
DOR, VESSZŐS ISTVÁN, MUSZÁL PÁL, NAGY 
MIKLÓS, N. GÁL PÉTER, JUHÁSZ PÉTER, CZÖ-
VEK BALÁZS, CZÖVEK MÁRTON, SÁRKÁNY 
MIKLÓS ÉS TÖBB EGYESEK ADAKOZÁSÁBÓL 
ÉS AZ EGYHÁZ KÖLTSÉGÉN.ÚJRA ÖNTETETT 
EV. REF. EGYHÁZ KÖLTSÉGÉN 1887-BEN.

Kisharang
350 kg-os, 81 cm alsó 
átmérőjű, b1 alaphangú, 
Szlezák László öntötte 
1923-ban, Budapesten. 
Felirata egyik oldalán: 
ÖNTETTE T. SZŰCS 
IMRE ADOMÁNYÁ-
BÓL A BIHARNAGY-
BAJOMI REF. EGY-
HÁZ AZ 1917. ÉVBEN 
HADICÉLOKRA (sic!) 
ELVITT 611 FONTOS 
HARANG HELYETT, A 
MELYET „A N. BAJO-
MI REF. EGYHÁZ RÉSZÉRE ÖNTETTÉK BART-
HA MÁRTON ÉS NEJE SZŰCS SÁRA 1874-BEN 

ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE SZLEZÁK LÁSZLÓ 
HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN 1923.
Másik oldalán kehely díszítmény látható. 
A harangok jármait és nyelveit Pozdech József készí-
tette 1874-ben. 
A toronyból hiányzik egy - a megmaradt járom és 
nyelv méretei alapján legalább 11 mázsás nagyharang, 
amelyet az I. világháborúban rekviráltak. A járom 159 
cm fesztávra van állítva, a nyelv 103 cm magas. A ha-
rangok villamosítása értékvédelmi szempontból szinte 
példa értékű. A harangok az eredeti formájukhoz kö-
zeli állapotban szólnak, az 1874-ben készült, ősi jár-
mok meghagyásával, golyóscsapágyasításával. Meg-
hagyták, és szépen lefestették a Pozdech-jármokat, és 
a vasúti sínekből álló tartószerkezet egy részét is. A 
Rancz Kft. csőlineáris motoraival vannak ellátva, ami 
által nyelvkötés nem szükséges, és a kongatókat is ők 
szerelték be. 
A fenti információk megtalálhatók a MAGYAR HA-
RANGOK honlapján Bajkó Ferenc harangrajongó jó-
voltából. Köszönet érte, hogy hozzájárult a Hírlevél-
ben való megjelenéshez!

Lélekharang:
Harmadik harangunk kint lakik a Korhányon.

1987. január 1-én megnyitották az új temetőt a ravata-
lozó épülettel együtt A bajomi temetőben lélekharang 
búcsúztatja az elhunytakat.
Már 30 éve annak, hogy az új temető megnyitása után 
lakossági kezdeményezésre közadakozásból került 
felavatásra 1991. július 27-én az első önkormányzati 
falunapon.
A lélekharangot Gombos Lajos aranykoszorús harang-
öntő mester készítette Őrbottyánban.
Őseink fontosnak tartották, hogy a bajomi harangokat 
az ország legjobb mesterei készítsék.

Nemes-Lajsz Julianna

Mikor a harang hangja szól s hangja égig hatol…
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Gratulálunk
A HÍR így szól: Magyarország belügyminisztere Szent Flórián Érdemjelet 
adományozott Papp Lászlónak, a Gazdasági Ellátó Központ Békés Megyei 
Ellátási csoport vezetőjének.
Szépen ívelő karriert mutathatunk be. László a FÜTESZ-nél kéményseprőként 

kezdett dolgozni, majd hamarosan 
2012-ben a püspökladányi körzet-
ben az év kéményseprője lett. 2017-
ben Kéményseprő mesterlevelet 
szerzett. A kiváló mesterlevélhez 
egy elismerő oklevél is társult a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság Gazdasági Ellátó Köz-
pont személyi állománya nevében 
Berecz György tűzoltó ezredestől. 
2018-ban a Hajdú-Bihar Megyei 
Ellátási Csoport helyettes vezetője, 
majd 2020. júniusa óta a Békés Me-
gyei Ellátási Csoport vezetője lett. 
Munkáját Szent Flórián érdemjellel 
ismerték el. 
Őszintén gratulálok és hasonló sike-
reket kívánok a továbbiakban!

NLJ

MÍV -  Magyar 
Ízek Versenye  

A Fiatalokért Együtt Kul-
turális Egyesület szer-
vezésében meghirdetett 
Magyar Ízek Versenyére 
35 termelő 130 termék-
kel nevezett be. Az ország 
számos pontján termelő 
kistermelők mellé Szlo-
vákiából és Csehország-
ból is érkeztek nevezések. 
A neves 
gasztroszakértőkből, ét-
teremtulajdonosokból, 
gasztrobloggerekből, és 
átlag fogyasztókból álló 
zsűri 31 termelő termékét 
értékelte minimum bronz 
minősítésre. 
Végeredményben 38 
bronz, 45 ezüst és 10 
arany minősítésű termék 
lett. 
Ismerős névvel is talál-
kozhatunk a nyertesek 
között:
Terézia Mama gyógynö-
vényes kertje
7 gyógynövény szirup: 
bronz minősítés
Fekete bodza ivólé:      
ezüst minősítés
Csipkebogyó lekvár:    
arany minősítés
Gratulálunk és további 

sok sikert kívánunk  
Láposi Istvánné  

Terikének!

ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET
XVII. ORSZÁGOS NÉP-
MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS

2021. áp-
rilis 22-
én online 
nyílt meg 
a XVII. élő 
népművé -
szet – or-
szágos nép-
művészeti 
k i á l l í t á s , 

amely a kárpát-medencei kézművesek 
ötévente megrendezett legnagyobb se-
regszemléje.
A több mint másfél ezer népművészeti 
alkotást felvonultató országos tárlatnak 
a Hagyományok Háza ad otthont, a ki-

állítást Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-
díjas néprajzkutató nyitotta meg. 464 
egyéni alkotó, 37 szakkör és 27, kife-
jezetten erre a pályázatra alakult alkotó 
közösség 1533 pályamunkáját válogat-
ták be.
Kihirdették az országos díjazottakat is. 
Örömmel és büszkeséggel számolunk 
be településünk egyik lakójáról, aki:

Arany oklevélben részesült: 
- André Sándor (Biharnagybajom) 
gyékényből font tárolóedényeiért.
Szeretettel gratulálunk Sanyi bácsinak, 
és további sok sikert kívánunk!

Gratulálunk „Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben és ezt 
a valamit mindenáron el is kell érnünk!” (Madame Curie)



10 Bajomi Hírlevél

A Református Egyház hírei

Kedves Biharnagybajomi Testvérek!

Egy nagyon nehéz és emberpróbáló idő van mögöttünk, 
melynek mindennapjaiban a járványhelyzet okozta 
korlátozások és az elszigeteltség közepette, mintha 
észre sem vettük volna, azokat az apró, mindennapi 
és nem mindennapi örömöket, melyek mégis ajándék-
ként, lehetősségként, Isten áldásaként értek bennünket 
egyéni és közösségi életünkben. Mert a nehézségek és 
gondok mellett, Istennek hála, azért jó dolgok is értek 
minket és kisebb és nagyobb örömök, sikerek és ki-ki 
maga tudja, hogy mi volt az, ami a borús és félelmek-
kel teli napok ellenére is reményt adtak és boldogságot 
okoztak.  S most, hogy kissé újra fellélegezhettünk, 
talán jobban át tudjuk gondolni és másként tudjuk 
újraértékelni mindazt, ami velünk történt. Így van ez 
egyéni és közösségi szinten is és jó, hogy most már 
valóban felszabadultan tudunk örülni, akár együtt is 
családban, gyülekezetben vagy a település egészében. 
Néhány gondolatban szeretném megosztani a lakos-
sággal a református gyülekezetben megtapasztalt örö-
möket és áldásokat bízva abban, hogy sokan velünk 
együtt örülnek majd és együtt adhatunk hálát Istennek 
megtapasztalt szeretetéért, ajándékaiért.
Nagy öröm számunkra, hogy több hetes bezártság 
után, május 2-óta újra megnyílt a templom ajtaja és 
minden vasárnap 10 órakor istentiszteletre hívogatnak 
a harangok. Szeretettel várunk mindenkit Isten házába!
Istennek adunk hálát azért is, hogy idén 9 gyermek és 5 
ifjú készül a gyülekezet előtt bizonyságot tenni hitéről 
június 27-én vasárnap délelőtt 10 órától, a konfirmáció 
alkalmával.
Örömmel fogadjuk azokat a kisgyermekes családokat, 
akik Isten áldását kérik gyermekeik életére a kereszt-
ség által és boldogan indítjuk útjára azokat a leendő 
házaspárokat, akik idén nyáron és ősszel tervezik há-
zasságkötésüket és Isten áldását kérik házasságukra. 
A lelki építkezés és hitbeli növekedés mellett az utóbbi 
időkben számos más örvendetes és hálára indító ese-
mény is gazdagította a gyülekezet életét. 
Elkészült és használatba vette a gyülekezte a nemré-
giben Európai Uniós forrásból sikeresen átalakított és 
felújított Gyülekezeti Házat a templom mellett, mely-
ben kialakításra került a Lelkészi Hivatal irodahelyi-
sége, a gyülekezeti terem, valamint egy tárgyaló és 

egyéb szociális helyiségek, melyek teret és lehetősé-
get biztosítanak különféle közösségi hitéleti alkalmak 
komfortos környezetben való megtartásához. 
A Magyar Falu Program keretében, a Magyar Állam 
pályázati forrásából egy fő foglalkoztatására is tá-
mogatást nyert a gyülekezet, melynek köszönhetően 
szeretnénk a közösségi alkalmainkat is bővíteni és a 
hosszú bezártság és elszigeteltség után lehetőséget 
biztosítani a különböző korosztályok részére a közös 
találkozásoknak a különféle alkalmak szervezése által. 
Idén nyáron szeretnénk egy gyermek napközis tábort 
szervezni az 5-14 éves korosztály részére, mely terve-
ink szerint tartalmas és örömteli napokat tartogat majd 
hittanos gyermekeink részére. A táborban, napi három-
szori étkezés mellett, a gyermekek a bibliai története-
ken keresztül, játékos formában, ismerkedhetnek meg 
a keresztény értékrenddel.
Nagy örömmel készülünk a templomunk felújítására 
is, hisz a Magyar Állam templom felújítási programjá-
ban a Biharnagybajomi Református Templom utólagos 
falszigetelésére és felújítására beadott pályázatunkon 
közel 15 millió forint támogatásra kaptunk ígéretet, s 
reménységgel várjuk a támogató okirat elkészültét és a 
támogatás kiutalását, melynek köszönhetően újra egy 
megszépült formában hirdesse Isten nagyságos dolga-
it megjelenésében is a település legöregebb és egyben 
legbecsesebb épülete.

A Magyar Falu program keretében idén két pályázatot 
adott be gyülekeztünk melyben közösségi alkalmaink 
megtartásához eszközök beszerzésére, 1 fő foglalkoz-
tatására és egy kereti filagória, szalonnasütő és főző-

ÁLDÁS ÉS HÁLA A NEHÉZSÉGEKBEN IS
„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”

Zsoltárok 106.rész 1.vers
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hely kialakítására kértünk támogatást.
Bízunk Isten áldásában és bízunk abban, hogy mind a 
lelki mind a fizikai építkezés tovább gyarapítja majd 
közösségünket!
Szeretettel kérjük és várjuk a lakosság támogatását 
ebben. Kérjük, akiknek lehetősége van rá, azok egy-
házfenntartó járulékaikkal, adományaikkal legyenek 
segítségünkre! Egyházfenntartó járulék összege 3000 
Ft/ fő/ év, melyet befizethetnek a felújított Gyüleke-
zeti Házban található Lelkészi Hivatalban (Rákóczi u. 
22. „Régi parókia” a templom és a Rendőrség között) 
vagy a helyi Takarékban fiókjánál vezetett 60600273-

15000020 számú számlaszámunkra. Várjuk az egyéni 
adományokat akár magánszemélyektől, akár vállalko-
zóktól, cégektől is, hisz akár a templom felújítása, akár 
a Gyülekezeti Ház udvarának rendbetétele a pályáza-
ti források mellett is igényel önerőt, melyben kérjük, 
hogy aki tud járuljon hozzá pénzbeli befizetéssel.
A Presbitérium és a gyülekezet nevében kívánok a te-
lepülés valamennyi lakosának jó egészséget, szép nya-
rat és Áldást Békességet!

Hézser Tímea
helyettes-lelkész

Biharnagybajom települési
környezetvédelmi 
infrastruktúra fejlesztése
A kedvezményezett neve: Biharnagybajom Községi Önkormányzat
A projekt címe: Biharnagybajom települési környezetvédelmi 
                           infrastruktúra fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 179 564 881 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100% vissza nem térítendő
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. augusztus 1.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év december 31.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül Települési környezetvédelmi inf-
rastruktúrafejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Biharnagybajom Községi Önkormányzat TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005 
azonosító számon regisztrált, amelyet a Támogató 2020. június 2. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített. 
A Támogató döntése alapján Önkormányzatunk vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírására 
2020.08.12. napján került sor.
A szerződés tárgya: a Biharnagybajom települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése című és TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005 
azonosító számú projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési elő-
irányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Támogatási Szerződés aláírására 2020.
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 179 564 881.- Ft , mely 100%-os támogatási intenzitású. A projekt célja, a település bel-
területi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti 
állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének 
javítása, továbbá a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és 
belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros 
hatásaitól.
A településen a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése az alábbi utcák infrastrukturális beavatkozásait foglalja magában: Bercsényi 
körút 1-0-0 főgyűjtő csatorna (141 m); 1-1-0 csatorna (1218 m); Petőfi S. utcai 1. csatorna (250 m); Petőfi S. utcai 2. csatorna (165 m); 
Baross utcai csatorna (100 m); 1-1-10 csatorna (134); 1-1-12 csatorna (154 m); Esze T. utcai csatorna (150 m) felújítása.
A TOP-2.1.3-16 pályázati felhívás keretében fejleszteni kívánt főgyűjtő csatorna és csapadékvíz elvezető hálózat 1850 méter hosszú-
ságú szakasza nyert támogatást. A kiviteli terv elkészítése során azonban a Petőfi utcai csatornának és az Esze Tamás utcai csatornának 
az 1-1-0 befogadóba történő becsatlakozási szakaszait is szükséges felújítani, ezért a felújítandó csatorna hossz 2312 méterre növeke-
dett a kiviteli terv alapján. A jelenleg megtervezésre kerülő településrész csapadékvíz elvezető rendszere nem képes feladatait ellátni, 
vagyis a lehulló, összegyűlt csapadékvizet elvezetni az utcákról és befogadni a telkekről kivezetett felszíni vizeket. A csapadékvíz 
csatornák rekonstrukciója során megoldásra kerülnek ezek a problémák. A vízrendezés végrehajtásával az a cél, hogy a belterületen (a 
tervezési területen) a vízi létesítmények olyan állapotba kerüljenek, hogy azok vízkárt, elöntést ne okozzanak a vízgyűjtő területükön 
lévő magán, a közösségi és állami létesítményekben. A pályázati támogatással érintett utcákban lévő csatornákat mederburkolattal 
látjuk el, utcai átereszek kerülnek elhelyezésre, valamint a gyűjtő csatornák földmederrel nyernek felújítást.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. augusztus 1.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év december 31.

A Vásárhelyi Mélyépítő Kft. elkészítette a projekt kiviteli és vízjogi létesítési engedélyes tervét 2020. decemberében, mely benyújtásra 
került a debreceni Vízügyi Igazgatósághoz engedélyeztetésre. Jelenleg az engedélyezési eljárás van folyamatban. Tavasszal induló 
közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra a nyertes kivitelező. A projekt kivitelezése várhatóan 2021. május közepén kezdődik és 
2021. november végén fejeződik be.
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Eboltás
Tájékoztatjuk az eb tartókat, hogy az élelmiszerlánc-
ról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
Törvény 32§. (1) f. pontjában biztosított jogkörében 
eljárva, a veszettség elleni védekezés részletes szabá-
lyiról szóló 164/2008.(XII.20) FVM rendelet 7.§-a (1) 
c. pontjában foglaltak alapján a Hajdú-Bihar megyei 
Kormányhivatal ÉLBAI 2021. évben is elrendelte az 
ebek veszettség elleni kötelező védőoltását.
Ennek figyelembevételével Biharnagybajom települé-
sen ismét sor kerül az ebek kötelező veszettség elleni 
védőoltására és féregtelenítésére.

Az összevezetett eboltás időpontja:
2021. június 17-18. 08:00-09:00  

(csütörtök, péntek)
Helye: Biharnagybajom, a művelődési ház 

hátsó udvara
Pótoltás: folyamatosan hétköznaponként 08:00-
09:00 óráig az állatorvosi rendelőnél, valamint 

előzetes bejelentés alapján háznál.
Az eboltás díja: 4.500 Ft/eb. 

A díj tartalmazza az oltással, féregtelenítéssel kapcso-
latos összes anyagköltséget, munka és adminisztráci-
ós díjat, valamint a beragasztásra kerülő sorszámozott 

hologramos matrica állategészségügyi igazgatási szol-
gáltatási díját. A veszettség elleni védekezés részletes 
szabályairól szóló 164/2008. (XII.20) FVM rendelet 
4.§ (1) bekezdése szerint az eb tulajdonosa minden 
három hónaposnál idősebb ebet saját költségén köte-
les veszettség ellen beoltani. Oltani csak mikrochippel 
megjelölt állatot lehet. (mikrochip behelyezési díja 
3500 Ft/eb.)

Dr. Sperlágh András
állatorvos

Dr. Sperlágh András állatorvosi rendelője új címre köl-
tözött.  Ezentúl a Várkert u. 35. szám alatt (Művelődési 
Ház, főbejárat felől) fogadja ügyfeleit a megszokott 
rendelési időben (H-P: 8-9 óráig).

Kutyavilág
Évente több tízezer kutya válik fölöslegessé. A fölösle-
get pedig elaltatják. 
A képen lévő állat Magyarország egyik gyepmeste-
ri telepén várja a megváltást vagy a halált. A magyar 
mondás úgy szól: a kutya az ember legjobb barátja. De 
mi történik akkor, amikor a barát egyben hóhér is? 
Több, mint égető probléma a kóbor kutya kérdés Bi-
harnagybajomban (szerte kis hazánkban hasonló a 
helyzet, leginkább jellemző pedig a hátrányos helyze-
tű térségekre). Nagyon kényes kérdés is, heves vitákat 
kilátásba helyező. Az egyik oldal a csapatokba verő-
dött jószágokat látja, akik potenciális veszélyforrások. 
A másik oldal pedig a törtvényi kereteket betartva 
próbál segíteni, egyfajta 22-es csapdájában vergődve 
mert a felelőtlen gazdák miatt folyamatos a kóbor ku-
tya utánpótlás. De van egy harmadik szempont is, az 
állati része, ha tetszik, ha nem. A kóbor kutya jelen-
ség elenyésző hányadában van szó szökős állatról, a 
leggyakoribb oka az emberi hanyagság. Mégis a kutya 
halhat bele. 
Kisbajomban nőttem fel, a kétezres évek után olyan 
szinten elszaporodtak a kóbor kutyák és ezzel együtt 
az állatkínzásos esetek, hogy szinte a mindennapjaink 
részévé váltak. Megszámlálni sem tudnám, hányszor 
indultam útnak, hogy próbáljak segítni. Hadd meséljek 
el egy esetet. Tavasz volt, zuhogott az eső egész nap. 
Szellőztetés közben éktelen sírást hallottam. Keresni 
kezdtem, honnan jöhet a hang, a Kazinczy-zugban ta-
láltam meg a forrását. Csont sovány, férges kiskutya 
egy, a földbe döngölt madzag-rongy keverékre volt fel-

csavarva, a feje fölött a szakadó égbolttal. Egy új épí-
tésű ház mellett kötötték ki. Megfordulván beláttam a 
csupasz ablakon. Bentről legalább öt, kisebb-nagyobb 
gyerek figyelt, hadd ne mondjam, milyen állapotban 
voltak ők is. Akkor a legtöbb, amit tenni tudtam, hogy 
leszedtem a jószág nyakáról a fojtást. Nem tudom, ki-
nek mi lett a sorsa… Vegyük végre azt is észre, sok 
esetben, ha a kóbor kutyát a gazdája akadályozza a kó-
borlásban, lehetetlen helyre, lehetetlen körülmények 
közé szorítja. Mindannyiunk felelőssége a környeze-
tünk rendben tartása. 
Először is, NE TART-
SON ÁLLATOT AZ, 
AKI NEM TUDJA 
MEGFELELŐEN EL-
LÁTNI! AZ ÁLLATOK 
ÉLŐLÉNYEK, A MEG-
FELELŐ GONDOS-
KODÁST ÉRDEMLIK! 
A háborgás helyett idő-
ben szóljunk, bármi rosz-
szat tapasztalunk. Bizony, 
az állatvédelmi-kóbor kutya kérdés küzdelmet kíván, 
minden oldalról, mert nagyon el vagyunk maradva. Ta-
nítani, észrevenni, jelezni, ahányszor csak szükséges. 
A magyar ember tudja, hogy mindenért meg kell dol-
gozni, be kell lássuk, ebben az ügyben sincs ez más-
ként. Nyitott szemmel járjunk. Szülőként úgy gondo-
lom, a gyermekem azt kell lássa, felemelem a szavam, 
kiállok, ha szükséges. Muszáj, hogy élhetőbb legyen 
a környezetünk. Együtt, egymásért. Mert egyszer és 
mindenkorra felelősek lettünk!

Földesi Mariann
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Meghalt Szomjas György

Életének 81. évében elhunyt Szomjas György Kossuth-
díjas filmrendező – tudatta a család kérésére a Magyar 
Filmművészek Szövetsége csütörtökön az MTI-vel. A 
Balázs Béla-díjas kiváló művész április 7-én otthoná-
ban, szerettei körében hunyt el. Szűk családi körben 
helyezik végső nyugalomra – olvasható a közlemény-
ben.

A filmszövetség felidézi, hogy Szomjas György nagy 
sikerű filmjeivel – Talpuk alatt fütyül a szél, Kopasz-
kutya, Falfúró, Roncsfilm – műfajt teremtett Magyar-
országon. Megszállott híve volt a táncházmozgalom és 
az autentikus népi zene megörökítésének. Kezdetektől 
fogva részt vett benne, és hitelesen közvetítette a né-
zők felé.

TALPUNK ALATT FÜ-
TYÜL A SZÉL: Szomjas 
György 1975-ben forga-
tott, 1976-ban bemutatott 
színes, magyar western-
filmje, az első magyar 
eastern. Az ősbemutató a 
biharnagybajomi mozi-
ban volt. Története Szűcs 
Sándor, a karcagi Györffy 
István Nagykun Múzeum 
akkori igazgatójának nép-
rajzi kutatásain alapul.

Szomjas György és Biharnagybajom

Ingyenes színházlátogatási  
lehetőség

A Nemzeti Művelődési Intézet és az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának támogatásával

Időpont: 2021. június. 16. szerda

Az egész napos program az alábbiakat tartalmazza: 
    • Délelőtt 10 órakor színházi előadás megtekintése 
cirkuszi sátorban Lakiteleki Tőserdőben (Bács-Kiskun 
megye)
    • Hungarikum Liget területének, épületeinek veze-
tett csoportos megtekintése
    • Nemzeti Művelődési Intézet 2020 tavaszán átadott 
Székházának vezetett megtekintése
    • Ebéd (egytálétel, 0,5l szénsavas vagy mentes ás-
ványvíz)
    • Utazás bérelt autóbuszokkal, amelynek részleteiről 
a jelentkezők tájékoztatást kapnak
A programra jelentkezhetnek amatőr művészeti közös-
ségek vagy bármely civil közösség tagjai, településve-
zetők és önkormányzati munkatársak, közintézmény 
vezetők és munkatársak, családok, magánszemélyek, 
minden kedves érdeklődő!

A teljes programon való részvétel (utazás, étkezés, 
előadás, vezetett körséták) ingyenes, de előzetes je-
lentkezéshez kötött! 

A jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzetre való te-
kintettel a részvételt csak érvényes védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezők számára tudjuk biztosíta-
ni! 

További információ és jelentkezés: 
Szűcs Sándor ÁMK
4172 Biharnagybajom, Várkert u. 35.
Telefon: (54) 473-606
Email: muvhaz@biharnagybajom.hu

(A részletekről a későbbiekben a Művelődési ház dol-
gozói fognak pontos tájékoztatást adni.)

Szeretettel várjuk minden érdeklődő jelentkezését!
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OLTÁS REGISZTRÁCIÓ
Tisztelt Lakosság!
A koronavírus elleni védőoltás felvételéhez előzetes 
regisztráció szükséges. Az oltás önkéntes és ingye-
nes. 
Továbbra is segítséget nyújtunk mindazoknak, 
akik szeretnének regisztrálni a koronavírus elle-
ni védőoltásra.
Kérjük a Lakosságot, amennyiben tudomásuk van 
olyan személyről, aki regisztrálni kíván, de a be-
jelentkezését egyéb okokból kifolyólag nem tudja 
megoldani, szíveskedjenek őket információikkal 
hozzásegíteni ehhez a lehetőséghez.  
Jelentkezni személyesen (Várkert 35.), vagy tele-
fonon (06-54/473-606) lehet, mely során az alábbi 
adatokat kell megadni: név, lakcím, életkor, e-mail 
cím, telefonszám (amin a védőoltás beadásának 
időpontjáról és helyéről értesítheti a hatóság), TAJ 
szám.

Szűcs Sándor ÁMK
dolgozói

Súlyemelő verseny
A kevés edzés ellenére is szép eredmények születtek a 
Tégláson megrendezett Minősítő súlyemelő versenyen 
2021.04.10-én. Sok településről nagy létszámú verse-
nyen tettük próbára tudásunkat.

Eredmények:   
Bai Koppány 67 kg-os súlycsoport - fiú korcsoport - 
82pont    1. hely aranyérem
Vass Dániel János 73 kg-os súlycsop. - serdülő 
korcsop. - 70kg összetett 1. hely aranyérem
Molnár Zoltán 67 kg-os súlycsoport - serdülő korcso-
port - 70kg összetett  1. hely aranyérem
Tóth Albert 55 kg-os súlycsoport - serdülő korcsoport 
- 70kg összetett  1. hely aranyérem
Tóth Bence 96 kg-os súlycsoport - junior korcsoport 
-130kg összetett  1. hely aranyérem

Földi József 
edző

Jövőműhely
Hadd ejtsünk pár 
szót magáról a Jövőmű-
helyről. Mi is ez volta-
képp? Ez nem más, mint 
egy közösségfejlesztő, 
közösségtervező mód-
szer. A módszer lényege, 
hogy felébresszük egy 
formálódó közösség cse-
lekvési kedvét, és ez len-

ne a mi személyes célunk is. Felkelteni a cselekvési 
kedved, felébreszteni az embereket. Mivel az elmúlt 
időszakban a pandémia miatt a rendezvények üteme-
zése nem a megszokott módon zajlott, ezért ifjúsági 
és lakossági felhívás (kérdőívezés) történt, amelyben 
sok ötlet, észrevétel felmerült Biharnagybajommal 
kapcsolatban. Ezért megkérjük a település közössé-
géért tenni akarókat, hogy jöjjenek el a Művelődési 
házba, a közeljövőben megrendezésre kerülő gyűlés-
re (részletesebb tájékoztatás a későbbiekben), ahol   
megvitatjuk településünk, közösségünk problémáit, 
lehetőségeit, jövőjét. 
Mindenki ötletére, véleményére kíváncsiak vagyunk! 
Tegyük EGYÜTT jobbá Biharnagybajom közösségi 
életét!

Mászlai Alexandra
Sárkány Alexandra

„A győztesek soha nem adják fel. 
Akik feladják, sohasem győznek.” 

Németh Pál
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16 Bajomi Hírlevél

Biharnagybajom Község Önkormányzata közös 
együttműködésre kéri fel a település lakosságát, in-
tézményeit és vállalkozóit, hogy segítsék szebbé, 
tisztábbá, virágosabbá tenni lakókörnyezetünket, köz-
területeinket, ezért meghirdeti a „Tiszta, virágos Bi-
harnagybajomért” virágosítási, parkosítási és környe-
zetszépítési pályázatát.

A pályázati felhívás célja: kulturált, környezetbarát, 
virágzó településkép kialakításának elősegítése.

A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre:
1. kategória: magánszemélyek
2. kategória: vállalkozások, intézmények.

A verseny elbírálásának szempontjai:
• közterület parkosítás, tartós díszítés,
• hangulatos előkertek, kapubejárók, virágos balkonok 
kialakítása
• lakóházak, intézmények virágosítása, növényi díszí-
tése, különös tekintettel a házak és intézmények előtti 
közvetlen közterületekre
• üzlet bejáratának csinosítása, szépítése
• a virágosítás, parkosítás, környezetszépítés minősége 
és esztétikai hatása.

Ebben az évben az első 20 pályázó a pályázat benyúj-
tásával egyidejűleg 10 db virágpalántát kap ajándékba, 
mely átvehető a polgármesteri hivatalban.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2021. június 20. megjelölve a kategóriát, amelyben 
a pályázó indulni kíván.

A jelentkezés módja: pályázati adatlap letölthető a 
www.biharnagybajom.hu oldalról.
valamint átvehető: Biharnagybajomi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán.

Pályázat benyújtásának címe: Biharnagybajomi Pol-
gármesteri Hivatal (Ügyfélszolgálat) Biharnagybajom, 
Rákóczi út 5. sz.
A borítékra kérjük írják rá: „Tiszta, virágos Biharnagy-
bajomért”

A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület által 
meghatározott személyekből álló zsűri bírálja el.

A zsűri mindkét kategóriában az első 3 helyezettet ér-
tékes tárgyjutalomban részesíti, valamint - évszámmal 
ellátott - „Tiszta, virágos Biharnagybajomért” elisme-
rő táblát adományoz a kategóriák jutalmazottjainak 
munkájuk elismeréséül.

A nyertes pályázók névsora Biharnagybajom Község 
honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján kerül kihirdetésre 2021. szeptember 30-án. A 
zsűrizéshez használt fotók pedig a Biharnagybajom 
Község facebook oldalán kerülnek bemutatásra.

A pályázati kiírás ötletadója: Agócs Miklósné alpol-
gármester

Biharnagybajom Község Önkormányzata

Tiszta, virágos Biharnagybajomért Pályázat 2021
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