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Bruno&Spacc
Bruno&Spacc vagyis Pető Brúnó és Tóth László  rap 
duója  az  utóbbi  2  évben  berobbant  a  hazai  hiphop 
életben  és  sikert  sikerre  halmoznak  a  srácok. Nevük 
egyre több mindenkinek ismerős ma Magyarországon, 
de azoknak szinte biztosan, akik szeretik és követik a 
magyar  rap  és  new wave  rap  világát. Bruno&Spacc, 
számos  hatalmas  slágert  gyártottak  le,  melyet  több 
millióan néztek meg. Időarányosan, ilyen rövid idő el-
teltével kevesen produkálnak ilyen nézettségű klipeket 
és dalokat a YouTube-on. Mindezek mellett még szem-
telenül fiatalok, így egészen biztosak lehetünk abban, 
hogy ha ilyen ütemben fejlődnek, akkor egészen nagy 
magasságokba  tudnak  jutni a magyar hiphop palettá-
ján. 

Csordás Tibi
Csordás Tibor énekes, zeneszerző és dalszövegíró. Az 
éneklés  14-15  éves  kora  óta  tölti  ki  mindennapjait. 
Rockzenészként kezdte pályafutását, a Junkies éneke-
seként tűnt fel, majd 1999-ben Knapik Tamással meg-
alakították a Fiesta zenekart, mely nagy sikerrel mű-
ködött. Többszörös platina- és aranylemez tulajdonos, 
2003-ban az év szövegírójának választották. 2008-ban 
az Eurovíziós dalfesztivál nemzeti döntőjének résztve-
vője, illetve a Viva Comet díj legjobb zenekar jelöltje 
volt.
2012. óta szólistaként folytatja tovább karrierét. Célja, 
hogy a hazánkban oly kedvelté vált, populáris irányza-
tokkal vegyített tradicionális latin-amerikai zene hang-
zásvilágában  továbbra  se változzon,  a már  jól  ismert 
dalok  és  a  hozzájuk  tartozó  egyedi  hang  továbbra  is 
ugyanaz maradjon, és a népszerű Fiesta dalok ugyan-
úgy szólaljanak meg a jelenben is.

Rácz Gergő
A  többszörös  Fonogram-díjas  zeneszerző  és  énekes, 
a  V.I.P  együttes  egykori  frontembere  szólókarrierjét 
2006-ban  kezdte.  Első  önálló  dala,  a  Bennünk  a  vi-
lág rögtön hatalmas siker  lett, az egyik legtöbbet ját-
szott magyar dal volt 2006-ban. A Fool Moon acapella 
együttessel rangos külföldi díjakat nyert. Zeneszerző-
ként többek között Wolf Katinak, Kocsis Tibinek, illet-
ve a Vastag-testvéreknek is írt rádiós slágereket.
Az  utóbbi  években  sok  új  dallal  és  klippel  jelentke-
zett, ilyen például a „Rossz vér”  és a „Szédíts másva-
lakit”,  amik  a  fiatalok  kedvencei  lettek.  „Mostantól” 
című, Orsovai Renivel közös duettjükkel, a Dal 2020 
győzelem mellett Petőfi Zenei Díjat és Fonogram-díjat 
is nyertek, valamint rekord ideig uralták a rádiós top-
listákat. Gergő új dalai a Youtube trending rendszeres 
szereplői.

DJ Maci
Szulyák Zoltán azaz Dj Maci így vall magáról:
„Már tizennégy éves koromban a lemezjátszók mögött 
szórakoztattam  Debrecen  közönségét  a  belvárosban, 
azóta pedig egyfolytában zenélek. Céges partik,  szü-
letésnapok, zenés klubok, a legkülönfélébb rendezvé-
nyek és mintegy öt éve az ESKÜVŐK!!
Hatalmas  kihívás  egyszerre  több  korosztály  számára 
zenét szolgáltatni, elérni, hogy a táncoló örömszülők-
höz  úgy  csatlakozzanak  a  fiatalok,  hogy  előbbiek  se 
üljenek le… A legmodernebb hangtechnikai berende-
zések mellett profi fénytechnikát, akár robotlámpákat, 
igény szerint füstgépet is bevetek a lagzikon. ”

Fehér zaj
A székesfehérvári Fehér zaj zenekar a biharnagybajomi 
származású Majláth Brigi (Máthé Brigi) legújabb for-
mációja. Brigi  ide  járt  általános  iskolába,  szülei mai 
napig itt élnek. A zenekar saját dalokat és feldolgozá-
sokat  is  játszik. Az  este  folyamán  felcsendül  többek 
között az Afrika, a Pálinka dal és még sok közkedvelt 
magyar és angol sláger. 
Szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne bulizni, tán-
colni és kikapcsolódni.
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Imit szinte mindenki ismeri a községünkben, ze-
nekari sikereit nyomon követjük folyamatosan. Ő 
az igazi példa arra, hogy lehet időt szakítani az ol-
vasásra és hogy olvasni igenis menő. Őt kérdeztem 
meg olvasási szokásairól. 

- Mióta része az életednek az olvasás és mennyit ol-
vasol?
- Amióta csak tudok olvasni! :D Édesanyám elég nagy 
figyelmet  fordított  a  nevelésünkre  és  így már  iskola 
előtt tudtunk minimálisan számolni és olvasni is a hú-
gommal. Valószínűleg az olvasás szeretete is a szülők-
től  öröklődött.  Édesapámnak  hatalmas  gyűjteménye 
volt otthon, amikből én is olvasgattam: Rejtő Jenő ösz-
szes, Winnetou regények és a nagy kedvence, a Piszkos 
Tizenkettő. De sose felejtem pl. azt, hogy édesanyám 
úgy olvasott ki egy Leslie L. Lawrence könyvet, hogy 
közben megfőzött  egy komplett  ebédet.  :D Az, hogy 
mennyit olvasok változó, a szabadidőmtől  függ. Volt 
olyan,  hogy  egy  évben  csak  egy  könyvet  tudtam  el-
olvasni, de idén pl. már a negyediknél járok, ami kb. 
olyan  1200  oldal  jelenleg.  Illetve  minden  hónapban 
elolvasom  a Hammerworld  rockzenei magazint,  ami 
általában olyan 100-120 oldal között szokott lenni, de 
ott természetesen szelektálok és csak azokat a cikkeket 
olvasom el, amik engem is érdekelnek.

- Milyen könyveket szeretsz olvasni?
- Jelenleg két csapásvonal van, ami igazán leköt. Kb. 
8 éve annak, hogy gyűjtöm a zenei előadók önéletrajzi 
könyveit  és  imádom ezeket olvasni, mert nagyon ér-
dekelnek,  illetve mint  zenész  én  is  sokat  tanulhatok 
ezekből az életpályákból. A másik szerelmem pedig a 
Star Wars-os  könyvek. Erre  úgy  2  éve  kattantam  rá, 
mivel már mindent láttam, amit képernyőn levetítettek 

és még  többre vágytam,  így hát elkezdtem begyűjte-
ni  a  könyveket. Természetesen  néha  ezek  közé  a  té-
mák  közé  is  bekerül  egy-egy másjellegű  kötet, mint 
pl.  Cserna-Szabó András  Sömmi  című  könyve,  ami 
Rózsa Sándor story-ját mutatja be a jó öreg Veszelka 
Imre  szemszögéből. Amúgy  elég  nehéz  eset  vagyok 
ilyen szempontból, mert bár nagyon szeretek olvasni, 
de csak kizárólag azt, ami igazán érdekel. Ennek saj-
nos elég sok kötelező olvasmány látta kárát, amit kicsit 
szégyellek is, viszont azok közül imádtam pl. a Kincs-
kereső kisködmönt, az Egri csillagokat, a Toldit és hát 
a legnagyobb kedvenc a Pál utcai fiúk voltak. Bokáék 
és a grund történetét legalább ötször olvastam már el. 
Egyszerűen imádom!
- Mit olvasol jelenleg?
-  Jelenleg  is  egy  Star  Wars-os  könyvet  olvasok,  az 
Ahsoka-t E.K. Johnston tollából. De ha ezzel végzek, 
már elő is van készítve a következő könyv, ami a To 
Live Is To Die lesz. Ez a könyv a Metallica tragikusan 
fiatalon elhunyt basszusgitárosának, Cliff Burton-ek az 
életét mutatja be.
- Hogyan szakítasz időt az olvasásra a munka, a 
próbák, fellépések, a család vagy az egyéb kikap-
csolódások mellett?
- Ez nagyon egyszerű. Kb. 2 éve szinte teljesen kiik-
tattam  az  esti  televíziózást  az  életemből  és  helyette 
inkább olvasok  elalvás  előtt. Elég mennyiségű káros 
és  népbutító  dolog  jön  velünk  szembe  az  interneten 
keresztül, így nem hiányzik, hogy még a tv-ben is ezt 
nyomják az arcomba. Még jobban is alszom, ha előtte 
elolvasok 20-30 oldalt és itt esténként csak fél órákról 
beszélünk. Ennyit szerintem bárki be tud szorítani az 
életébe.
- Miért ajánlanád az olvasást mindenkinek?
- Engem személy szerint kikapcsol és pár órára vagy 
akár csak félórára  is, de kiszakít a mindennapos mó-
kuskerékből. Növeli az ember szókincsét, fogalmazási 
készségét és képzelőerejét is. Illetve egy másik fontos 
dolog. Mikor az ember olvas és belemerül egy könyv-
be  senki más  nincs,  csak  kizárólag  ő  és  a  saját  fan-
tázia világa. Kiismerhetjük saját magunkat, hogy mi-
lyen emberek is vagyunk valójában. Itt nincs előre, jól 
beállított profilkép vagy filter. Csak mi és az őszinte, 
spontán gondolataink. Én ezekért a dolgokért szeretek 
olvasni. 

Frankó Zsuzsa
könyvtáros

Ezt olvassák ők…
Jakab Imre –a Kabinláz gitárosa, a Wan-Ted zenekar dobosa
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Visszatekintő

2022. június 3-án emlékeztünk meg Biharnagybajom-
ban a trianoni békediktátum aláírásának 102. évfordu-
lójáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról.
A  Himnusz  közös  eléneklése  után  megemlékezett 
Szitó Sándor polgármester úr, igét hirdetett Simon Má-
tyás lelkipásztor, majd a 7. osztályos tanulók műsorát 
láthattuk, felkészítőjük Barna József. Közreműködött 
az iskola kórusa Vígh Tiborné vezetésével és a Sárréti 
Pajtások. A Szózat eléneklése után a templomkertben 
koszorúzás következett, majd a székely himnusz közös 
eléneklésével záródott a megemlékezés. 
Az  esemény  érdekes  momentuma  volt  egy  könyv, 
Igazságot!  Levelek  Csonkaországból  (összeállította: 
Illy L. Béla,) melyben gyermekek gondolatait gyűjtöt-

ték  össze Trianonról,  egy  évtizeddel  az  ország meg-
csonkítása után. Közvetlen bajomi vonatkozása, hogy 
megjelent  benne  a  bajomi Sárkány Zsuzsánna  levele 
is:
„Kedves  Barátnőim,  én  egy  megcsonkitott  várme-
gyében lakom, mely azelőtt egy nagy vármegye volt, 
ma pedig csonka Bihar vármegye a neve. Arra kérlek 
benneteket, hogy gondolkozzatok és érezzetek velünk, 
mert mi  ebbe  bele  nem  nyugszunk  soha. Nem,  nem 
soha!”
Ezúton  is köszönjük Györfiné Bagdi Ágnesnek ezt  a 
kincset, melyet megosztott velünk. 

Frankó Zsuzsa
könyvtáros

Bajomi Igazgyöngyök kiállítás
Bajomi  Igazgyöngyök kiállítás  az  általános  iskola 3.  a.  osztályos  tanulóinak  rajzaiból. A  rajzok az L. Ritók 
Nóra által létrehozott Igazgyöngy Alapítvány - Berettyóújfalu szakmai programja és támogatása alapján létrejött 
együttműködés keretében születtek.

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

Nyári Szabadidős Tábor
Sok szeretettel várunk változatos és mozgalmas kül 
-és beltéri programokra.
Amivel készülünk számotokra:
felhőtlen  szórakozás,  kézműveskedés,  csocsó, me-
sevetítés, zene-tánc, versenyek ….

Időpont: június 27 – július 1.
A dolgozó szülők gyermekeit 8:00 órától várjuk, a 
programok 9:00- 16:00-ig tartanak

Helyszín: Művelődési ház és környéke
Részvételi díj: 500 Ft/nap

Egész napra hidegélelmet és  
saját kulacsot hozz magaddal! 

Kérdés esetén hívható: 06/54 473-606
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2021.október 25-én hoztam létre a „Régi Bajomi Ké-
pek” elnevezésű facebook-os csoportot, ahol települé-
sünk régi fotóit kívánom összegyűjteni, legyenek azok 
családi, épületekről vagy eseményekről készült fotók. 
E gyűjtőhely népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy már  több mint 1000  tagja van, köztük  sok 
bajomból  elszármazott  Németországból  az  Egyesült 
Államokból stb., és már több száz régi kép került fel-
töltésre. A  fotók  között  találkozhatunk  1936-ban  ké-
szülttel, tablóképekkel, csoportképekkel és még sorol-
hatnám. 

Ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik  töltöt-
tek fel vagy személyesen hoztak be régi képeket!
Mivel az utóbbi időben kicsit megcsappant a feltölté-
sek száma, ezért arra kérem a bajomi lakosokat, hogy 
ha lehetőségük van rá, nyugodtan hozzanak be a Mű-
velődési házba (Várkert u. 35.) régi,  lehetőleg ’90-es 
évek  előtti  fotókat,  amik  jobb minőségűek  (nem ho-
mályos, nem távolról fotózott), névvel, évszámmal el-
látva.

Szinte biztos, hogy legtöbbünknek van olyan régi fotó-
ja melyet még ma, sok-sok év múltán is szívesen vesz 
elő  a  fiók mélyéről,  hogy  a  segítségével  felelevenít-
se kicsit a régi emlékeket, melyekből csak úgy árad a 
nosztalgia varázsa.           Osszuk meg ezeket az emlé-
keket Egymással!

Sárkány Alexandra

A legújabb, 435 millió Ft összköltségű projektjét mu-
tatta  be  az  érdeklődőknek  2022.  május  19-én  a  Bi-
harnagybajomi  Dózsa  Agrár  Zrt.  képviseletében  B. 
Csák András és az EuroAdvance Kft. képviseletében 
Szuhóczky Gábor. 

A projekt céljai a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. 
biogáz üzemének hatékonyság növelése, hidegen saj-
tolt olajok előállítása, a gáztermelő kapacitás bővítése, 
és a mezőgazdasági hulladékok, melléktermékek hasz-
nosítása, abból agripellet gyártása. 
A  fejlesztések  során  a  biogáz  és  bioetanol  üzem  lett 
összekötve hő-és villamos árammal. A keletkező hul-
ladék hasznosítását valósították meg, ezáltal csökken 
a hulladék kibocsátás és 50%-kal nő az energiaterme-
lés. Létrehoztak egy szárító és pelletáló üzemegységet, 
mely többféle alapanyagot képes feldolgozni, elsősor-

ban  a mezőgazdasági,  betakarított  hulladékból  képes 
agripellet1,  biopellet  előállítására,  mely  értékesíthető 
fűtőanyagként szolgál. 
A  fejlesztések  nagy  lépést  jelentenek  ahhoz,  hogy  a 
mai energiafüggésünket csökkentsük, és olcsóbb ener-
giát tudjunk előállítani. 
A bemutatón  részt  vettek  a  konzorciumi  tagok,  kivi-
telezők,  a  pályázat  megvalósulásában  részt  vevő  tu-
dományos intézetek professzorai, a finanszírozó bank 
képviselői és a biharnagybajomi érdeklődők, vállalko-
zók. 

1) agripellet: A mezőgazdasági termelés során keletke-
ző növényi anyagok, maradékok, hulladékok préselve, 
pelletálva kiváló fűtőanyagokká alakíthatóak.

Fejlesztések a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.-nél

Azok a „Régi Bajomi Képek”
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Kedvezményezett neve: Szöllősi Béla egyéni vállalkozó
Projekt címe: Szöllősi Béla egyéni vállalkozó telephelyén történő ingatlan fejlesztés és eszközvásárlás
Projekt azonosítója: GINOP-1.2.9-20 -2021-01731
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Szőllősi Béla egyé-
ni vállalkozó telephelyén történő ingatlan fejlesztés, és eszköz
vásárlás” című, GINOP-1.2.9-20-2021-01731 kódszámú , „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- 
és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című felhívás alapján beadott pályázata 2021.06.01.-én kiadott 
támogatói okirata alapján támogatást nyert. Az elnyert vissza nem térintendő támogatás összege: 8.730.000 Ft. A 
projekt eredményeképp Szöllősi Béla egyéni vállalkozó telephelyén történő ingatlan fejlesztés és eszközvásárlás 
valósult meg, mely keretében a telephelyen található ingatlan felújítása, illetve targonca vásárlása történt meg.

HAJDÚ-BIHARI TERMÉKDÍJ
2022. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázatok beérkezésének határideje:
2022. július 15. (péntek) 12.00 óra.

A pályázat kiírásával a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat azt a célt kívánja elérni, hogy megvalósuljon 
a  hagyományos,  kézműves  és  tájjellegű  termékeink 
és  mezőgazdasági  élelmiszereink  magas  minősé-
gi  színvonalának elismerése,  a megyében előállított 

termékek népszerűsítése, ismertségének növelése, az 
ilyen termékeket gyártók piaci  lehetőségeinek bőví-
tése, a piacra jutásának segítése, valamint a fogyasz-
tók  hozzásegítése  a minőségtudatos,  környezetbarát 
termékek kiválasztásában.

Teljes pályázati anyag elérhető:
http://hajdubiharitermek.hu/termekdij-palyazat
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Iskolába indulnak óvodásaink.


