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Kedves Olvasók!
Az élet gyakran átírja a terveket. A helyzet úgy kí-
vánja, hogy a vezércikk a legfontosabb információ-
kat tartalmazza. Ajánlom mindenki figyelmébe Dr. 
Imre Gábor írását.

Nemes-Lajsz Julianna

Tisztelt Biharnagybajomi Lakosok!
Néhány gondolatot szeretnék Önökkel megosztani. 
Erre a Magyarországon kialakult súlyos COVID-19 
járványhelyzet miatt van szükség. Sajnos a betegség 
folyamatosan halad, folyamatosan romlik a helyzet. 
Egyre súlyosabb állapotú betegekkel találkozunk. 
Megjegyzem, hogy a súlyosabb állapotú betegek szin-
te kivétel nélkül az oltatlanok közül kerülnek ki. Az 
oltás nem azt jelenti, hogy a betegséget nem kaphatjuk 
el, de a betegség lefolyása ritkán lesz súlyos. Az oltot-
tak közül igen kis százalék kerül kórházi gyógykeze-
lés alá, intenzív ellátásra pedig extrém ritkán kerülnek. 
Ezért is nagyon fontos lenne az oltás felvétele!

Biharnagybajomban is rossz a helyzet. Sajnos a bete-
gek részéről általánosságban kijelenthetem, hogy igen 
rossz a fegyelem. Rendszeresen úgy jelennek meg az 
orvosi rendelőben, hogy nem viselnek maszkot. Ez 
lenne pedig a minimum, amit az egészségünkért 
mindenki megtehetne. Sajnos ehhez el kell monda-
ni, hogy a textil maszkok nem alkalmasak védekezésre 
zárt helységben. Sőt ezt alátámasztja az a  tény, hogy 
egyre több kórház nem enged be senkit sem a 3 ré-
tegű sebészeti maszk viselése nélkül. Kifejezetten rit-
kán észlelek önálló védekezést a fertőzés ellen. Rend-
szeresen vannak családi összejövetelek, bulik, baráti, 
társasági összejövetelek, közös kirándulások. Ezek a 
leginkább azok a tevékenységek, amelyek a fertőzések 
továbbadását jelenthetik.

Tavaly február óta él az a rendelet, hogy légúti megbe-
tegedett, fertőző beteg (hányás, hasmenés stb.), egyéb 
lázas állapotokkal háziorvosi rendelőbe bemenni nem 
lehet. Ezt év eleje óta nem alkalmazom, mert telefo-
non keresztül nem lehet gyógyítani. Minden beteget 
megvizsgálok. Sajnos ez szeptember eleje óta sokszor 
naponta 80-100 beteget is jelent. Ezen vizsgálatok, 

főleg az enyhe tünetes betegek esetében értelmetlen. 
Telefonos tanácsadással is megoldható lenne. Ezen 
esetek a várakozási időt jelentősen megnövelik. Las-
san másfél éve kérem, hogy minden vizsgálat esetén 
jelentkezzenek be betegeink telefonon, kérjenek idő-
pontot. Ez elenyésző esetben történik csak meg. Ez a 
tényleges betegellátást igen nehezíti. Ezért ismételten 
kérem Önöket minden rendelői látogatásuk előtt 
jelentkezzenek be! Ezt egyébként jogszabály is köte-
lezően előírja. December elsejétől alkalmazni szeret-
ném, hogy bejelentkezés után lehet csak a rendelőbe 
bejönni. Ez a járvány terjedését csökkenteni fogja. Ez 
alapján többször fog előfordulni, hogy az aznapi vizs-
gálatot el fogom utasítani (kivéve az életveszély és 
sürgősségi ellátás). Ismételten hangsúlyozom, hogy a 
jogszabály nem is engedné a fertőző betegek megvizs-
gálását az orvosi rendelőben!!!

Rengeteg kritikai hang van településünkön az első 
és harmadik oltások miatt. Szeretném megjegyezni, 
hogy oltásra csak azokat hívhatjuk be, akik szabályo-
san regisztráltak, és rajta vannak az oltandók listáján, 
vagy jelentkeznek nálunk. Ezek után kellene telefonon 
egyeztetnünk az oltásokat, hogy mikor és milyen fajta 
oltást kapjanak. 

FELELŐSSÉGGEL EGYMÁSÉRT
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Ezen a listán még mindig igen kevesen vannak rajta. 
Mégis panaszok vannak minden fórumon.  Sajnos a 
munkánkat nehezítik, hogy betegek jelentős százalékát 
sokszor kell hívni, mert nem veszik fel a telefont, sőt 
nem hívnak vissza mikor ugyanarról a számról 8-10 
nemfogadott hívást észlelnek!!! Naponta 150-200 te-
lefon hívást kapunk, így nem fér az időnkbe bele a 
számtalan telefonos hívás, könyörgés betegeinknek, 
hogy jelenjenek meg oltáson. Jelentős részük nem haj-
landó az általunk felajánlott oltási időpontot elfogadni 
(megjegyzem törvény írja elő, hogy minden munka-
hely el kell fogadja az oltás időpontját, és nem akadá-
lyozhatja meg). Sajnos 25-30% azoknak a betegeknek 
a száma oltásonként, akik megígérik, hogy eljönnek a 
felajánlott időpontban az oltásra, de mégsem jelennek 
meg. Így azokat, akik eljöttek volna, megakadályozzák 
az oltás lehetőségétől. Száz körül van azon betegeink 
száma, akik olyan telefonszámról regisztráltak oltásra, 
amely nem él vagy elérhetetlen!

Oltások során egyéni oltást nem áll módunkban res-
pektálni, mert az oltások 5x, 6x és 10x kiszerelés-
ben vannak, ezért minimum ennyi beteg kell legyen 
az oltóanyag megbontásához. Egyéni időpontot lehet 
oltópontokon kérni bármikor. Az oltások önkéntesek, 
és ezzel teljesen egyetértek. Sőt a kötelező oltások 
elrendelése munkahelyek által véleményem szerint 
megkérdőjelezhetőek. Viszont akik nem veszik fel az 
oltást, veszélyeztetik, hogy hosszú évekig nem jutunk 
a COVID-19 járvány végére. Minden oltatlan az idő-
sebb, súlyos beteg embereket, hozzátartozókat, isme-
rősöket veszélyeztetik. Ezt felelőtlenségnek tartom!!! 
Kérek minden oltatlant, hogy vegye fel a COVID-19 
elleni oltást. Van olyan oltás is, amit csak 1x kell bead-
ni, nem kell ismételni.

A harmadik oltás lehetősége is igen jó lehetőség. Ha 
véletlen az immunrendszert a vírus megkerülné, abban 
az esetben ez egy erősebb védelmi lehetőséget jelent-
het.
Sajnos az emberek türelmetlenségét tapasztalom. A 
problémákat mindig azonnal akarják megoldani. Eh-
hez megjegyzem, hogy az egészségügyi problémákat 
sürgősségi sorrendben tudjuk megoldani. A jelenleg 

hatályos törvények szerint a betegellátásban elsőbbsé-
get jelentenek a fertőző megbetegedések. Ezt kérném 
fogadják el.

Hivatalos panaszt jelentettek be, a gyermekek oltásá-
val kapcsolatban. Ezen panasz jogosságát a hivatalos 
szakfelügyelő elvetette. Tájékoztatásként elmondom, 
hogy a gyermekek oltását jelentős százalékban lázas 
állapot követi. Így nincs szakmai hiba ilyenkor. Oltás 
előtt csak abban az esetben kell a gyermeket megvizs-
gálni, ha felmerül olyan betegség, amely az oltást el-
lenjavallhatja. Ilyen betegség kifejezetten ritka, sőt ezt 
már napokkal korábban a gyermek vizsgálatakor észle-
lem. Ilyenkor eleve az oltás elhalasztását javaslom. Az 
oltások előtti minden gyermek vizsgálata járványügyi 
szempontból aggályos, mert a hosszú időzés a rendelő-
ben fertőzés kockázatát jelentősen növeli.

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a háznál való 
vizsgálatokat csak a ténylegesen fekvő betegek ese-
tében tudom megtenni. Ez az irreális betegforgalom 
miatt van így. Sürgősségi vizsgálatot természetesen 
mindig elvégzem.

Orvosi igazolásokat és táppénzes állományba vételt 
is sajnos rendkívül fegyelmezetlenül kérik betegeink. 
Számos alkalommal 8-10 nappal korábbra kérnek iga-
zolást vagy táppénzes papírt. De minket semmilyen 
formában sem kerestek ezen betegek vagy hozzátarto-
zójuk. Ezen esetekben elutasítom az igazolások kiadá-
sát. Minden egyes alkalommal kérném Önöket, hogy 
ha igazolást és táppénzes igazolást kérnek, ezt mindig 
azonnal jelezzék felénk. Így jelentős konfliktushelyze-
tet tudunk elkerülni. Amennyiben nem jelzik, abban az 
esetben nem adom ki az igazolásokat.

További problémát jelent, és jelentősen hátráltatja a 
munkánkat, hogy a kiadott beutalókat ismételten, akár 
3-4x kérik, mert nem mennek el a kiadott beutalóval 
vizsgálatokra. Még akkor sem, ha a beutalást a bete-
gek kérik. Kérném Önöket, hogy legyenek figyelme-
sebbek. November egytől jogszabály írja elő az elve-
szett leletek, igazolások, egészségügyi dokumentumok 
és beutalók ismételt kiadásának térítés ellenében kell 
megtörténnie. Amennyiben továbbra is a kiadott be-
utalókat 40-50%-ban ismételten, akár többször kell 
kiadni, abban az esetben alkalmazni leszek kénytelen 
a jogszabályt. A betegeink figyelmetlensége a teljesen 
betegellátást akadályozzák, a betegekre szánható időt 
csökkentik jelentős mértékben!!!

Gondolat betegeink COVID-19 elleni teszteléséről. 
NEM A TESZTET GYÓGYÍTJUK. A COVID-19 fer-
tőzés gyanúja esetén már COVID-19 fertőzésnek kell 
tekinteni. Ezen betegek járványügyi elkülönítése mi-
nimum 10 napig kell történjen, valamint akkor enged-
hetjük közösségbe vagy dolgozni, ha már minimálisan 
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3 napja panaszmentesek. Ezen jogszabály nem rendel-
kezik a teszt végzéséről, csak a minimum 3 napi tünet-
mentességről. Lehetőség van gyorsteszt elvégzésére, 
de a betegforgalom miatt csak korlátozott értékben, 
indokolt esetben és előjegyzés alapján. Szeretném kö-
zölni Önökkel, hogy a munkahelyen elvégzett pozitív 
gyorsteszteket a tisztiorvosi hivatal irányába a tesztet 
végző szolgáltatónak kell megtenni, nem a háziorvos-
nak.
Konfliktusok kezelése miatt a 3 nap panaszmentessé-
get a továbbiakban úgy fogjuk kezelni, hogy a beteg-
nek jelentkeznie kell rendelésünkön és utána onnan in-

dul a 3 nap. Kérném ezen döntésemet fogadják el, mert 
rengeteg konfliktushelyzetet tudunk így kezelni!!!

Kérném Önöket, hogy kerüljék a fertőzésveszélyes 
helyeket, viseljenek zárt közösségi helyeken masz-
kot. Valamint vegyék figyelembe, hogy az egészség-
ügy az egyik legnagyobb fertőzésveszélyt terjesztő 
közeg. Ezért osztottam meg a fenti gondolataim je-
lentős részét.

Köszönöm figyelmüket!
Dr. Imre Gábor háziorvos

Biharnagybajom Községi Önkormányzata a Szűcs 
Sándor ÁMK közreműködésével pályázati felhívást 
hirdet

„Öltöztessük karácsonyi díszbe 
településünket!” címmel

Egyetlen ünnepi alkalommal sem díszítjük fel olyan 
gazdagon és szeretettel a lakásunkat, kertünket, mint 
az adventi és karácsonyi időszakokban. Az ünnepi 
hangulatot sokszor már a bejárati ajtónál, ablakoknál 
megteremtjük. Még jó pár hét van karácsonyig, de a 
készülődést érdemes lassan elkezdeni.

Jelen pályázatunk keretében nevezni lehet: kivilágí-
tott, feldíszített épületekkel, lakóházakkal, kertekkel, 
az adventi hangulat jegyében.

A nevezési lap és a képek beküldése e-mailben történik 
a muvhaz@biharnagybajom.hu e-mail címen keresz-
tül, „Öltöztessük karácsonyi díszbe településünket!” 
pályázat megnevezéssel! 

A pályázat nyitott, a két kategóriában bárki részt vehet 
(intézmények, vállalkozók, magányszemélyek egy-
aránt). 

A fotók beküldésének határideje: 2021. november 
22-től december 5-ig. 

A pályázaton résztvevő vállalja, hogy a zsűri – előre 
egyeztetett időpontban -
bejárja a díszített területet, ha szükséges további fotó-
kat készít. 

Ezt követően kategóriánkként kiválasztják Biharnagy-
bajom 3 legszebb karácsonyi díszítését.

Eredményhirdetés: 2021. december 12-én.

A legszebb díszítést készítői a pályázat lezárását köve-
tően jutalomban részesülnek.

Jó munkát, alkotást és szép eredményeket kívánunk!

További információ: 
Szűcs Sándor ÁMK

Biharnagybajom, Várkert 35.
06-54/473-606

„Öltöztessük karácsonyi díszbe településünket!”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
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„Öltöztessük karácsonyi díszbe településünket!” pályázat

NEVEZÉSI LAP 

I. Beküldő adatai:  

 Vezetéknév:_________________________________________________________ 

 Keresztnév: _________________________________________________________

 Cím (utca házszám): __________________________________________________ 

 E-mail cím: _________________________________________________________

 Telefonszám: _________________________________________________________

II. Kategória:

  □ Magánszemély
  □ Egyéb (intézmények, vállalkozók stb.)

III. Pályázat tartalma:

Beküldött fotók száma: ………………………. db 
(max. 3 fotó küldhető be)

A képek címe:
    1. kép: ……………………………………………………………………………………
    2. kép: ……………………………………………………………………………………
    3. kép: ……………………………………………………………………………………

IV. Egyéb:

A pályázat beadásával elfogadom, hogy a pályázat kiírói az általam készített fényképeket a to-
vábbiakban felhasználhatják.

A pályázati adatlapot és a fényképeket kérjük a Művelődési Házba juttassák el!
Biharnagybajom, Várkert u. 35 vagy muvhaz@biharnagybajom.hu

Kelt:

           Pályázó aláírása
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KARAFITTY EGYÜTTES
XXVIII. Népzenei Találkozó

Biharnagybajom
Felvétel ideje: 2021. november 20.

szombat 16.00

Helyszin: Szûcs Sándor Mûvelõdési Ház

FELLÉPŐK:
- Széles András 

- Karafitty Együttes 
- Romhányi István 
- Bihar Citerazenekar
- ifj. Tóth Gyula

Fõvédnök: ifj. Tóth Gyula

ONLINE KONCERT 2021. november 27.
szombat 16.00

Bajomi Hírlevél,  
XVII. évf. 5. szám 
2021. november

Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó és főszerkesztő: 
Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu

Saját versének részletével köszöntjük  
Nemes Antalt a Bajomi Életképek íróját  

95. születésnapja alkalmából.

Nemes Antal: Így éltem 95 évet 
részlet

- Visszaemlékezem mult idők sorára,
amiben minden volt bőven, bizonyára
Szép és jó, de rossz is, a mai naphoz érve,
visszaemlékezem kilencvenöt évre

- Keresztelőmre még külföldről is jöttek
Pelenkám bugyrába tízdollárost tettek
Vidámkodva mondták: gazdag legyek majdan,
szerencse kísérjen minden rosszban, bajban

- Teltek majd az évek, sorban, ahogy kellett
Sokszor megfordultam a kovácsüllő mellett
A kohó mellé is gyakran felültettek
Sejtelmes tüze volt a kovácsműhelynek

- Léghajót is láttunk, ötévesen, csodát!,
ott húzott fölöttünk, némán. Az angyalát!
Hatéves koromban iskola kezdődött,
palatábla, plajbász naponta előjött

- 7 éves koromra apa nélkül lettem,
nagyobb testvéreim gyámkodtak felettem
Merthogy én voltam az utolsó a sorban:
nyolcadikként lettem ebben a csokorban

- Kijártam a 6-ot, átlagosan, szépen
Nagyokat játszottunk a faluszéli réten
Nyáron futbaloztunk, télen korcsolyáztunk
Birtuk a meleget, de télen sem fáztunk

- Közben belenőttem komolyabb dolgokba:
kisinas majd segéd lettem kisboltunkba’
Ekkorra mér értek szebbnél-szebb élmények
De tragédiák is íjesztőn kísértek

Márton napi

lakoma Lázár chef-el

A jelenlegi járványhelyzet alakulását figyelembe véve 
úgy döntöttünk, hogy a Karafitty Népzenei Találko-
zónkat ebben az évben is rendhagyó módon felvételről 
fogjuk megtartani, melyet 2021. november 27-én dél-
után 16:00-kor fogunk közvetíteni a Biharnagyba-
jom Tv-ben. Köszönjük a megértésüket és reméljük, 
hogy jövőre már az elmúlt években megszokott élő ta-
lálkozó keretein belül ünnepelhetünk.

 -  Szilágyi Gergő -
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Figyelem, fontos tudnivalók a fűtéssel kapcsolatban!
A hivatalos fűtési szezon október 15-én kezdődik, vi-
szont a hűvösebbre fordult időjárás miatt sok helyen 
már befűtöttek. Azok, akik meg nem ellenőriztették 
kéményüket és fűtőeszközeiket, ezt ugyan még mindig 
megtehetik, de ilyenkor leterheltek a szakemberek és 
hosszabb a várakozási idő.
A kéményseprő ősszel és télen is el tudja végezni a ké-
mény ellenőrzését, és ha szükséges, a tisztítását. Ilyen-
kor arra érdemes figyelni, hogy a kéményellenőrzés 
napján ne fűtsünk be, hogy a kéményseprőnek ne forró 
környezetben kelljen dolgoznia.
A kémények javasolt ellenőrzési gyakorisága gázos fű-
tés esetén kétévente, szilárd tüzelés esetén évente egy 
alkalom. Akik családi házban élnek és a családi házba 
nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok szá-
mára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor 
jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglalt.
Azt, hogy mennyire fontos az ingyenes lakossági ké-
ményseprés lehetőségével élni, mutatja a tény, amely 
szerint a tűzoltókat idén már 24 kéménytűzhöz riasztot-
ták Hajdú-Bihar megyében. Az ilyen esetek leggyako-
ribb oka, ha nincs megfelelően kitisztítva és a kémény 
belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad. 
Minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik. 
A fűtési időszakban megnő a szén-monoxid-mérge-
zéses esetek száma. Tévhit, hogy csak a régi gázka-
zánoknál jelentkezhet ez a probléma, hiszen minden 
nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet 
a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosított a leve-

gő-utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, illetve a ve-
gyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő 
is lehet nyílt égésterű és akkor ezek a szoba levegőjét 
használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő 
ezek környezetében, szén-monoxid fog keletkezni, ami 
magas koncentrációban akár egy percen belül is halált 
okozhat. Idén már egy ember halt meg emiatt a megyé-
ben. Évente egyszer érdemes szakemberrel megnézet-
ni a fűtést és a vízmelegítőket. Ezek hőtermelő, láng-
gal égő berendezések, a meghibásodásuk lakástűzhöz 
vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet.
Érdemes minden nyílt égésterű fűtő- és vízmelegí-
tő eszköz mellé szén-monoxid-érzékelőt helyezni. 
A megbízható érzékelők listája megtalálható a kataszt-
rófavédelem honlapján. Az érzékelőt a fűtőeszköztől, 
vagy vízmelegítőtől egy méterre, fejmagasságba he-
lyezzük el, és figyeljünk a szavatossági idejükre.

Papp-Kunkli Nóra tű. főhadnagy
megyei szóvivő

Hajdú-Bihar Megyei  Katasztrófavédelmi Igazgatóság


