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Biharnagybajom is választott

Az elmúlt időszak kétségtelenül legjelentősebb törté-
nése az országgyűlési választás volt. Biharnagybajom-
ban 1062 fő jelent meg az urnák előtt, s adta le sza-
vazatát április 3-án. Ez azt jelenti, hogy a szavazásra 
jogosultak 54,8 %-a élt a demokratikus jogával. Ha a 
megjelenési adatokat összevetem a 4 évvel ezelőttivel, 
az látható, hogy most ugyan többen mentek el szavaz-
ni, azonban még így sem értük el a választókerületünk 
61,11 %-os átlagát. Ilyen részvétel és jelentősen felfo-
kozott hangulat mellett, településünkön is egyértelmű 
eredmény született. Biharnagybajom lakosai a válasz-
tókerület többi településével összhangban úgy döntöt-
tek, hogy településünket továbbra is Dr. Vitányi István 
képviselje, illetve a FIDESZ Magyar Polgári Párt és 
KDNP szövetség alakítson kormányt. Az eredményhez 
a győzteseknek ezúton is gratulálok, s bízom benne, 
hogy az a fejlődés, amihez az újraválasztottak eddig 
hozzásegítették településünket, töretlen marad.

A Hajdú-Bihar 04-es számú egyéni választókerület 
eredménye, 100 %-os feldolgozottság után:

1. Dr. Vitányi István FIDESZ-KDNP 25.407 szavazat 
(61,66 %)

2. Szántai László DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-
LMP-PÁRBESZÉD 9.483 szavazat (23,01 %)

3. Mezei József független 3.399 szavazat (8,25 %)
4. Somi Lajos MI HAZÁNK 2.270 szavazat (5,51 %)
5. Zelenák András MEMO 283 szavazat (0,69 %)
6. Farkas Antal NORMÁLIS PÁRT 272 szavazat 

(0,66 %)
7. Kóti László MUNKÁSPÁRT-ISZOMM 92 szava-

zat (0,22 %)

*     *     *
Az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseiről

Ebben az évben a Képviselő-testület eddig 4 alkalom-
mal tartott ülést, melyből 3 rendkívüli és egy ülésterv 
szerinti volt. Az alábbi főbb döntések születtek:

• a Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház az EFOP-os 
pályázat leteltét követően (2022. február 28.) a Támasz 
Szociális Alapszolgáltatási Központ biharnagybajomi 
telephelyébe integráltan folytatja a működését
• az önkormányzat ebben az évben is térítésmentesen 
biztosítja az étkezést azoknak a bajomi intézmények-
ben nevelkedő gyermekeknek, akiknek ezt az állam 
nem biztosítja
• elfogadásra került a Szűcs Sándor ÁMK 2022. évi 
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közművelődési szolgáltatási terve, illetve a 2021. évi 
közfoglalkoztatásról szóló beszámoló
• elfogadásra került a Szűcs Sándor ÁMK Óvoda nyári 
nyitvatartási rendje, mely értelmében: 
a Bacsó Béla úti Óvoda 2022. június 20. és 2022. au-
gusztus 31. között zárva tart
a Mátyás király úti Óvoda nagytakarítás miatt 2022. 
augusztus 22. és augusztus 31. között tart zárva. 
• elfogadásra került az Önkormányzat 2022. évi költ-
ségvetési rendelete, 2022. évben is az a fő cél, hogy 
az önkormányzat a működő képességét megőrizze, 
biztosítsa az eddigi szolgáltatások színvonalának fenn-
tartását, valamint a fejlesztési lehetőségek ésszerű, 
szükségletekhez igazodó kihasználását, a gazdaságos, 
eredményes, hatékony gazdálkodást. 
• Takács Tibor biharnagybajomi vállalkozó kapott 
megbízást a Köztemető új kapujának elkészítésére. A 
költségeket a temetkezési vállalat és az önkormányzat 
közösen viseli.

*     *     *

Hogy állnak a bajomi projektek

A legrégebb óta egyértelműen az Egészségház kiala-
kítása húzódik. A műszaki tartalom módosítást – mely 
a meglévő épület felújítására csökkent – előkészítet-
tük, s benyújtottuk az Államkincstárba jóváhagyásra. 
A jóváhagyás épp most érkezett meg, így következhet 
a közbeszerzés és a kivitelezés, melynek még idén meg 
kell valósulnia. Ami rajtunk múlt megtettük, most már 
nem tehetünk mást, mint bízunk a dolgok kedvező ala-
kulásában. 
Kezdődhet a munka a Bercsényi utcai csapadékvízel-
vezető főgyűjtő rendszeren. Eredményesen lezárult a 
közbeszerzési szakasz, melyben a TÖMB 2002 Szol-
gáltató Kft. (Hajdúböszörmény) ajánlata bizonyult a 
legkedvezőbbnek. A munkaterület átadás április 22-én 
várható, míg maga a munkálatok előreláthatólag 3-4 
hónapot vesznek igénybe.

Két nyertes pályázatunk még előkészítő szakaszban 
van. A Piac fejlesztés második üteme esetében műsza-
ki tartalom módosítást – mely eredményeként, nem 
2 hanem 3 üzlethelyiség tud kialakulni – nyújtottunk 
be, míg az ún. kubai út bárándi határig történő felújí-
tása esetében az építési engedélyre várunk. Az utóbbi 
pályázatról január elején kaptuk a jó hírt, miszerint a  
95 %-os támogatási intenzitású projektünket a kiíró tá-
mogatásra alkalmasnak minősítette. A támogatás ösz-
szege 244.435.935 Ft.

Településünk az „Önkormányzati épületek energeti-
kai korszerűsítése” TOP Plusz pályázaton 80.282.000 
Ft támogatást nyert, így a Polgármesteri Hivatalban a 
belső terek átrendezése után folytatódhat a munka. Ez 
alkalommal meg fog valósulni a nyílászáró csere, fűtés 
és világítás korszerűsítés és hőszigetelés. A vissza köl-
tözést őszre tervezzük.

TOP Plusz kiírásra nyújtottuk be a MOZI felújításá-
ra vonatkozó pályázatunkat is, azonban az elbírálás itt 
még nem történt meg.  S szintén e felhívás keretében 
került benyújtásra április hónapban a Bem József utca 
szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozó pályá-
zatunk.

Április közepén bírálták el a Magyar Falu program 
keretében benyújtott pályázatainkat, mely alapján 
24.999.999 Ft támogatást kapunk a Bacsó Béla utcai 
óvoda tetőszerkezetének és tetőhéjazatának felújításá-
ra, illetve kültéri nyílászáróinak cseréjére.
továbbá 24.999.999 Ft támogatást pedig a Várkert ut-
cán útalap építésre.

Kisebb léptékű ugyan, de szintén eredményes pá-
lyázatnak köszönhetően ültethettünk el 30 db fát (20 
pusztaszil, 10 szivarfa) a településen az Országfásítási 
program keretében.

 Szitó Sándor
polgármester

A Piac mellett 10 szivarfát ültettünk

A Bercsényi úton 20 db pusztaszil lett elültetve
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A Szűcs Sándor Általános Iskola hírei
Tavaszváró programjaink

Az idei tanév első félévét 2022. január 21-én lezártuk. A második félévben is 
kiemelt szerepet kap a tanulás mellett, hogy gazdag kulturális programokkal, 
versenyekkel, élményekkel gazdagodjanak diákjaink. Ezekből az események-
ből szemezgetve állítottam össze írásomat.

2022. március 7-11. között a „PÉNZ7” köznevelési té-
mahét programjaiba kapcsolódtunk be. Az alsó tagoza-
tos diákok megtervezték iskolánk bankjegyeit.  A felső 
tagozatosok között pedig iskolánk Tortakirályát keres-
tük. A selejtezőket informatika órán bonyolítottuk le. A 
vetélkedő fődíja egy joghurttorta volt.
Az idei tanévben is csatlakoztunk Magyarország leg-
nagyobb digitális pedagógiai eseményéhez a Digitális 
Témahéthez. Vigh Tiborné a témahét alkalmából „Az 
én kis falum” címmel imázsfilm készítő pályázatot hir-
detett a gyerekeknek. 3-5 perces kisfilmeket várunk ta-
nulóinktól, melyben megmutathatják, melyek azok az 
épületek, utcák, rendezvények, amelyeket úgy gondol-
ják, hogy mindenképpen meg kell néznie egy erre járó 
turistának. A pályaművek beérkezési határideje: 2022. 
április 24. 

Kulturális programok
A Lázár Ervin Program keretében 5. osztályos tanuló-
ink 2022.02.18-án az Egyiptom világa című interaktív 
foglalkozáson vettek részt a Déri Múzeumban. A Ta-
bán Néptánc Egyesület rendhagyó néptánc órát tartott 
a hetedikes tanulóinknak. Az első és második osztá-
lyos tanulók Püspökladányban az Eltáncolt cipellők, 

valamint a Bambi-zenés mesejátékot tekintették meg. 
2022. március 20-án tanulói kirándulás keretében di-
ákjaink „A dzsungel könyve” című musicalt nézhették 
meg Budapesten.
Iskolánk alsós- és felsős diákjai is részt vettek a köl-
tészet napja alkalmából rendezett „Verses randevú az 
Agoránál” elnevezésű programon.

Természettudományos nap
2022. március 18-án felső tagozatos diákjaink részére 
Természettudományos napot szerveztünk. A nap során 
a tanulók virtuális robotprogramozáson, „Földön, ví-
zen, levegőben!” – online utazástervezésen, „Kincske-
reső tájékozódási versenyen” vehettek részt.

Irkafirka suliújság
Az EFOP-3.2.5-17-2017-00004 kódszámú és „Pálya-
orientáció megerősítése a Berettyóújfalui Tankerületi 
Központ Intézményeiben” című projekt keretében újra 
működik az újságíró szakkör iskolánkban, melynek 
eredményeképpen aktuális információkkal, verseny-
eredményekkel, rejtvényekkel, érdekességekkel és 
sok-sok fényképpel találkozhatnak az olvasók. Az Ir-
kafirka szerkesztőit 5. és 6. osztályos tanulók alkotják. 
A szerkesztőség tagjai 2022. március 22-én pályaori-
entációs foglakozáson vettek részt a debreceni Agora 
Tudományos Élményközpontban.

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

PÜSPÖKLADÁNYI JÁRÁSI 
HIVATAL HATÓSÁGI ÉS 
GYÁMÜGYI OSZTÁLY

ÜGYSEGÉDI HELYSZINE
Szűcs  Sándor Művelődési Ház

Várkert u. 35. (bejárat a Gyalogér felől)

Szerda 8.00 - 12.00
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Költészet napja után.... 
Ahogy megfigyelem az embereket mostanában, a ren-
geteg negatívum mellett is érezhetően mozgolódnak a 
családok és a közösségek egyaránt. A tavasz mindig az 
új élet, a megújulás időszaka, ahol mindannyiunk szá-
mára lehetőség nyílik céljaink újragondolására, az első 
negyedévben elért eredményeink értékelésére, a cél-
jainktól, terveinktől esetleges elmaradások kezelésére 
is – illetve azt is ugyanolyan fontos megállapítanunk, 
ha megfelelően vagy akár még jobban haladunk, mint 
amit kitűztünk. Ilyenkor pedig kötelesek vagyunk el-
ismerni Önmagunkat, mert ezt magunknak köszönhet-
jük a leginkább. Együttesvezetőként és vállalkozóként, 
de egyszerű munkavállalóként is nagyon nagy szerepét 
látom életünkben annak, hogy folyamatosan újabb és 
újabb elérendő célokat tűzzünk ki magunk elé, ha kell 
leporoljuk régi álmainkat, ha máskor nem, tavasszal 

mindenképpen. A cél nagyságától függetlenül elenged-
hetetlen, hogy tudjunk megújulni. Levonni a következ-
tetéseket és tovább haladni az úton. 
A Karafitty Együttes is ezelőtt a megújulás előtt áll. Régi 
szálak fűznek minket össze és visszük tovább az Örök-
séget, melyet ránk hagyományozott Tanár úr. Emellett 
figyeljük az új időket, ahol egy civil közösség számá-
ra nemcsak az együtt”zenélés”, az együtt”éneklés”, az 
együtt”focizás”, stb. az összetartóerő, hanem egymás 
valódi támogatása a mindennapokban, a nehezebb 
helyzetekben. 
Kitűztük a következő Karafitty-nap dátumát 2022. ok-
tóber 22-re, mely alkalommal ismét várjuk nagy szere-
tettel a bajomiakat és a „bajomtáblán” kívülről érkező-
ket is, hogy együtt tölthessünk egy kellemes délutánt, 
ahol egyaránt remekül megférnek a hagyományaink 
mellett a modern idők „dalai” is. Énekeljünk! Együtt....

Szilágyi Gergő 
Együttesvezető 

Könyvtári hírek
Olvass és nyerj!
Egy könyves kihívásra szeretném a kedves Olvasók fi-
gyelmét felhívni, melyhez bármikor lehet csatlakozni 
az év folyamán. Ahány hónapban részt vesz az Olva-
só, annyiszor kerül bele  a „kalapba”, így a sorsoláson 
–mely során értékes nyereményeket sorsolunk- meg-
sokszorozódhatnak az esélyek!

Olvasás ma- „Nincs időm!”
A leggyakoribb indok arra, hogy nem olvasnak az em-
berek. A mai rohanó, stresszes világban valóban nincs 
az embereknek sok –sok órájuk könyvet olvasni, de 
napi akár 15 perc is nagyon hasznos lehet, annyi pedig 
mindenkinek van. A buszon, vonaton, munkába/isko-
lába menet, munka után, elalvás előtt, ebédszünetben, 
a reggeli kávézás közben, vagy hétvégén. Ne keressük 
a kifogásokat, csak elkezdeni nehéz olvasni, de ha el-
kezded, egy-egy könyv annyira magával tud ragadni, 
hogy le sem tudod tenni! És hogy miért olvass?

…mert csökkenti a stresszt. Ha az egész napos roha-
nás, stressz után az internet világában kalandozol el, 
vagy facebookozol, mindig találkozol olyan cikkel, 
hírrel, ami nemhogy kikapcsol, inkább tovább stresz-
szel. Olvasás közben megszűnnek a problémák, egy 
másik világba kalandozhatsz el.

…mert dolgoztatja az agyat, hogy szellemileg friss 
maradj

…mert bővíti a szókincsed. Ez felnőtteknek is hasz-
nos, de a gyermekeknek, babáknak pedig még inkább. 
Igen, a babáknak is. Már  egészen születéstől (sőt, míg 
a pocakban van is), lehet nekik mesélni, könyveket la-
pozgatni. Mindenki a legjobbat szeretné a gyermeké-
nek, hogy a lehető legjobban boldoguljon a világban. 

Ehhez az olvasás nagyon fontos.

Várok mindenkit szeretettel a könyvtárban, ahonnan 
ingyenesen lehet kölcsönözni, jöjjön el Ön is, váljon 
rendszeressé az életében az olvasás, a könyvkölcsön-
zés, és tanítsa erre gyermekét is! 

Frankó Zsuzsa
könyvtáros



5XVIII. évfolyam 1. szám 2022. április

Az idősebbek közül még biztos sokan emlékeznek a 
„tiszta udvar, rendes ház mozgalomra”, mely az 1950-
es években indult el Magyarországon, dr. Seres Géza 
kezdeményezésére. A célja a megmozdulásnak egyér-
telműen az volt, hogy a településeken rend, tisztaság 
és kulturált környezet uralkodjon. A cím birtokosai 
nagyon büszkék voltak a kis táblára, amely a ház fa-
lára kiszegelve hirdette, hogy az ő portájuk megfelelt 
azoknak a szigorú követelményeknek, amellyel azt 
ki lehetett érdemelni. Elvétve, egy-két ház falán még 
most is megpillanthatjuk ezeket a régi táblácskákat. A 
régiek mellett azonban egyre több településen újak is 
feltűnnek, hisz egyre több helyen szeretnék ismét hi-
vatalosan is elismerni azok áldozatos munkáját, akik a 
rendezett környezetükkel hozzájárulnak a kulturált és 
rendezett településkép kialakításához. 
Biharnagybajom Község Önkormányzata 2021-ben 
szintén úgy döntött, hogy szeretné, ha a lakosok, in-
tézmények részt vennének a település szebbé, virágo-
sabbá tételében, ezért meghirdette a „Tiszta, virágos 
Biharnagybajomért” pályázatot, melynek díjátadója a 
Falunapon volt.  
Idén ismét kiírásra fog kerülni ez a pályázatunk, 
azonban ebben az évben egy önkéntes munkára épü-
lő közösségi napot is szervezünk. A faluszépítő nap 
– melynek tervezett időpontja 2022. május 7 - kereté-

ben tervezünk parkosítást, köztéri bútorok felújítását, 
szemétszedést stb. Az elvégezhető feladatok (illetve a 
vendéglátás) helyszíne és mennyisége azonban a részt-
vevők létszámától függ. Ezért arra kérek mindenkit, 
aki szeretne részt venni a falunk további szépítésében 
előzetesen jelentkezzen be személyesen vagy telefo-
non a Művelődési Házban, legkésőbb április 29-én 16 
óráig! További részletekkel hamarosan jelentkezünk.

Szitó Sándor
polgármester

Önkénteseket várunk Biharnagybajom megszépítésére!

Idén az áprilisi programjaink úgy alakultak, hogy 
közülük többnek is a középpontjában az irodalom, 
a könyvek, a versek álltak, állnak.
1-jén tartottuk meg a Költészet napi rendezvényünk 
első felvonását, melyen Meggyesi Éva két új megje-
lent könyvét, a Lélekcseppeket és az Óvodások mese-
könyvét mutatta be, illetve dedikálta. A megjelenteket 
Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató köszöntötte, il-
letve Szitó Sándor polgármester úr egy Sárándi Szil-
via által írt verssel készült. A programot Bagdi Anna, 
B. Csák András, Orosz Kornél, Balogh Kristóf, Nagy 
István, Meggyesi Éva és Bokor Gábor szavalatai szí-
nesítették.
Április 11-én, Verses randevú az AGORÁNÁL elne-
vezésű programunkon számos versmondó lépett fel, 
kicsik és nagyok egyaránt, mindenki, akinek kedve 
támadt szavalni. Felléptek az óvodások, az iskolá-
sok, felnőttek és még más településről is érkeztek 1-1 
verssel gazdagítani rendezvényünket. Felléptek: a Tu-
lipán és Napocska csoport kisgyermekei, az 1. osztá-
lyos tanulók, Szilágyi Dávid, Balogh Kristóf, Földesi 

Mária Irén, Varga Ágnes, Nagy Karolina, Nagy Leila 
Elizabet, Szabó Anasztázia, Nagy Dzsenifer Szand-
ra valamint Forgács Lászlóné, Nagy István Árpád és 
Orosz Béla. Egész hónapban számos helyen nagy pla-
kátokon verseket olvashattak a bajomiak.
Április 22-én a Könyv Napja alkalmából községünkbe 
érkezett Szűcs Péter. Dedikálással egybekötött beszél-
getésen tudhattuk meg, milyen utat járt be a Dharma. 
Bajomiként egy sikertörténet részesei lehetünk.

Áprilisi irodalom maraton
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara küldöttgyűlése 
2022. május 20-ára (péntek) tűzte ki a kamarai válasz-
tás időpontját. A kamarai tagok országosan, ezen a na-
pon adhatják le szavazataikat reggel 6 óra és este 19 
óra között a megyei küldöttek neveit tartalmazó listára 
a lakóhelyük/székhelyük alapján meghatározott szava-
zókörben. 
A biharnagybajomi lakóhellyel/székhellyel rendelke-
ző kamarai tagok a Szűcs Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtárban (Biharnagybajom, Várkert utca 35.) ad-
hatják le szavazataikat. 
Szavazni természetes személy esetén csak személye-
sen, míg gazdálkodó szervezet esetén csak törvényes 
képviselő útján, a személyazonosság igazolását köve-
tően lehet. Természetes személy esetén személyazo-
nosságot igazoló okmány (érvényes személyi igazol-
vány, útlevél vagy vezetői engedély) és lakcímkártya, 
gazdálkodó szervezet esetén aláírási címpéldány és 
cégkivonat szükséges. 
A kamarai választással kapcsolatos részletek megte-
kinthetőek a Kamara portálján (www.nak.hu) a „Ka-
marai választás 2022” menüpont alatt, valamint a 
település falugazdászánál (Bácsó Balázs; telefon: 06 
70 436 2806) érdeklődhetnek a kamara tagjai. 

Tegye le voksát, mert közösen erő vagyunk!

Felhívás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai részére

Hirdetmény
1996.évi Lv. törvény 78§ (1) a pontja alapján, a va-
dászatra jogosult köteles a vadkárral kapcsolatos 
ügyekben hivatalos kapcsolattartót megadni.  

A Biharnagybajomi Dózsa Vadásztársaság  
ez irányú kapcsolattartója: 

Szabó Károly 
06-30/266-6378

Visszatekintő
2022. március. 2-án „Ismerkedés a gyógynövények-
kel és a belőle készíthető termékekkel” címmel 
tartott bemutatót Láposi Istvánné Terike a bajomi 
füvesasszony. Az érdeklődők gyógyteákat, szirupo-
kat kóstolhattak, és megismerhették ezen termékek 
gyógyhatásait, vagy az elkészítésének fortélyait.
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ha elmúltál 18 éves, ren-
delkezel középfokú vég-
zettséggel, büntetlen elő-
életű, magyar állampolgár 
vagy!

További feltételek:
• állandó belföldi lakó-
hely;
• egészségi, pszichikai, és 
fizikai alkalmasság, vala-

mint kifogástalan életvitel;
• alapvető jogok törvény szerinti korlátozásának elfo-
gadása.

Előnyt jelent:
    • „C” típusú gépjárművezetői engedély

A feltételeknek megfelelő jelentkezővel felnőttképzési 
szerződést kötünk a 2022 szeptemberében kezdődő 5,5 
hónapos, bentlakásos tűzoltóképző tanfolyam elvégzé-
sére.
A tanfolyamot sikeresen elvégzők a megyében mű-
ködő tűzoltóparancsnokságokhoz, katasztrófavédelmi 
őrsökhöz kerülnek kinevezésre, ahol gépjárművezetői 
és beosztott tűzoltói (tűzoltással, műszaki mentéssel 
kapcsolatos) feladatokat fognak ellátni.
A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások meg-
állapítása a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szó-
ló 2015. évi XLII. törvény és végrehajtási rendeletei 
alapján történik.
Amit még kínálunk:  CAFETÉRIA, LAKHATÁSI, 
SZOCIÁLIS ÉS UTAZÁSI TÁMOGATÁS

Gyere el az alábbi időpontok egyikén és tájékozódj 
személyesen a felvételi eljárás menetéről:
    • 2022. április 26-án (kedd) 9.00 óra
    • 2022. április 28-án (csütörtök) 9.00 óra

Tájékoztató helyszínei:
4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.
Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

4080 Hajdúnánás, Bocskai út 25.
Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

4150 Püspökladány, Kossuth út 10.
Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

4100 Berettyóújfalu, Széchenyi út 86.
Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Önéletrajzodat, kérdéseidet a 
hajdu.human@katved.gov.hu 

email címre várjuk!

Magyarország szolgálatában a biztonságért!

Közcsatornák ellenőrzése
A közcsatornák ellenőrzését végzik kollégáink Bi-
harnagybajom településen 2022. április 25-29. kö-
zött. A munkálatok célja a csapadékvizek közcsa-
tornába történő illegális bevezetésének felderítése 
és megszüntetése.

Az illegális esővízbevezetés szennyvízkiöntéseket 
okozhat! Munkatársaink a közterületről észlelt sza-
bálytalanságok esetén a helyszínen jegyzőkönyvet
vesznek fel és megkísérlik az ingatlan belső ellen-
őrzését a tulajdonos, vagy képviselőjének engedé-
lyével. Az ellenőrzést szakembereink a szennyvíz-
gerinccsatornákba vezetett, egészségre ártalmatlan 
füsttel végzik. A munka megkezdéséig az esetle-
gesen szabálytalanul létesített bevezetések követ-
kezmények nélkül megszüntethetők. Szabálytalan 
víziközmű használat felderítése esetén pótdíjat kell 
fizetni!

Kérjük és köszönjük 
segítségüket!

Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet  
beosztott tűzoltói és gépjárművezetői beosztások betöltésére.

 Segíteni akarsz bajba jutott embertársaidon?  Bátor és elhivatott vagy?
Akkornálunk a helyed!

JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK,
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Tájékoztatjuk az eb tartókat, hogy az élelmiszerlánc-
ról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
Törvény 32§. (1) f. pontjában biztosított jogkörében 
eljárva, a veszteség elleni védekezés részletes szabá-
lyairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet 7.§-a 
(1) c. pontjában foglaltak alapán a Hajdú-Bihar me-
gyei Kormányhivatal ÉLBAI 2022. 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 összevezetéses eboltás időpontja:
2022. május 19-20. (csütörtök, péntek) 8-9 óráig
Helye: Biharnagybajom, Művelődési ház udvara

Pótoltás: folyamatosan hétköznaponként 8:00-9:00 
között az állatorvosi rendelőnél, valamint előzetes be-
jelentés alapján háznál.

Az eboltás díja 5000Ft/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

EBOLTÁS

Bajomi Hírlevél,  
XVIII. évf. 1. szám 
2022. április

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

Adja adója 1%-át  
a civileknek 2022-ben is!

Tisztelt Adózó!
Itt a magánszemélyek személyi jövedelemadó be-
vallásának időszaka. Ilyenkor minden adózó gon-
dolhat a környezetében élő és tevékenykedő civi-
lekre és gondoskodhat támogatásukról oly módon, 
hogy a személyi jövedelemadójának 1%-át az általa 
támogatni kívánt civil szervezetnek ajánlja fel. Eh-
hez elegendő, ha tudja a civil szervezet nevét és adó-
számát, amit a megfelelő nyomtatványon feltüntet.
A civilek idén is szeretettel várják az önök felaján-
lását!

Településünkön a 2022. rendelkező évre regiszt-
rált szja 1%-os kedvezményezettek listája:

18552760-1-09
„Baráti Kör a Szülőfaluért” Alapítvány
4172 BIHARNAGYBAJOM, RÁKÓCZI ÚT 5.

18995097-1-09
BIHARNAGYBAJOMI SPORTEGYESÜLET
4172 BIHARNAGYBAJOM, VÁRKERT U. 35

18549263-1-09
BIHARNAGYBAJOMI ÖNKÉNTES TÜZOLTO 
EGYESÜLET
4172 BIHARNAGYBAJOM, Posta UTCA 7.

18992977-1-09
BIHARNAGYBAJOMÉRT EGYESÜLET
4172 BIHARNAGYBAJOM, BACSÓ BÉLA U. 22

18558333-1-09
NYUGDÍJAS KLUB BIHARNAGYBAJOM
4172 BIHARNAGYBAJOM, VÁRKERT U 35

19063892-1-09
Szeretet Közössége Hagyományőrző Egyesület
4172 BIHARNAGYBAJOM, ARANY JÁNOS 
UTCA 18.
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2022. március 12-én 13:00 órától tartottunk Nőnapi 
megemlékezést a helyi Művelődési Házban. 
„A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az egyszerű, 
de mégis történelmet alakító nők napja, ami a nők 
évszázados küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyen-
lő jogokért és lehetőségekért vívtak. Az első március 
8-hoz kötődő esemény 1857-ben történt, amikor már-
cius 8-án emberibb munkafeltételeket és magasabb 
fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New 
York utcáin. 1909-ben az Egyesült Államokban tartot-
ták meg az első nemzeti nőnapot, február utolsó va-
sárnapjára, 28-ára igazítva. A II. Internacionálé VIII. 
kongresszusán 1910. augusztus 28. és szeptember 3. 
között határoztak arról, hogy a nők választójogának ki-
vívása érdekében nemzetközileg is nőnapot tartanak. A 
határozatot a kongresszus elfogadta, de a megemléke-
zés pontos dátumáról nem született döntés. 1911. már-
cius 19-én Ausztriában, Dániában, Németországban és 
Svájcban tartották meg a világon először a nemzetközi 
nőnapot. Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 
1913-ban csatlakozott, amikor az Országos Nőszerve-
ző Bizottság röplapokat osztott. A következő évben, 
1914-ben már országszerte rendezvényeket szervez-
tek. A Rákosi-korszakban a nőnap ünneplése kötelező-
vé vált, és az eredetileg különböző időpontokban ren-
dezett nőnapot 1948-tól szovjet mintára március 8-án 
tartották meg.” 1

A Nyugdíjas Klub minden évben tart nőnapi rendez-
vényt, kivéve az elmúlt két évet a járványügyi korlá-
tozások miatt. A klub férfi tagjai versekkel, dalokkal 
köszöntik a hölgyeket. Ilyen volt a Tavaszi szél vizet 
áraszt, Azok a szép napok vagy az Egy jó asszony min-
dent megbocsát című dal. Furka Albert Szabó Balázs 
egyik versével köszöntötte a klub női tagjait, melyet 

gitárral kísért Láposi Mihály, közben pedig Mile Bar-
nabás, Papp Gyula és Schubert László énekelt. 

  Minden nap Nőnap!
  Mosolyotok akácfaméz
  madárdal a hangotok
  nélkületek nagyon nehéz
  élni, annyit mondhatok
  Szemeitek ránk oly szépen
  drágakőként ragyognak
  vezetnek, mint sötétségben
  fényük a csillagoknak

  Ti vagytok a Földön, akik
  felülmúlják a Napot
  kis leányok, nők és nagyik
  Nagyon Boldog Nőnapot!

A nótacsokor elhangzása után a közönség nagy tapssal 
köszönte meg a kedves gesztust. Ezután a klub újon-
nan alakult tánc csoportja mintegy főpróba gyanánt 
mutatta be azt a country táncot, amit most tanultak be 
a lelkes klubtagok. Ezt követően ebéddel kedvesked-
tünk a jelenlévőknek, majd elkezdődött a táncos mu-
latság, mely kora estig tartott. Célunk az volt, hogy a 
jelenlévő hölgyeknek mosolyt csaljunk az arcukra, és 
meglátásom szerint ez sikerült.

Furka Albert

Visszatekintő

Nőnapi köszöntő a biharnagybajomi Nyugdíjas Klubban
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Tavaly ősszel Biharnagybajom déli határában, a Zsel-
lérföldön, a porosközi Szarvasmarha telep bővíté-
sével kapcsolatban végeztünk régészeti ásatást. Az 
örökségvédelmi törvény alapján a nyilvántartott lelő-
helyeken végzett építkezések vagy földmunkák előtt 
próbafeltárásra, és ha szükséges, megelőző feltárásra 
van szükség, hogy a régészeti leleteket és jelensége-
ket megmentsük a pusztulástól. Az előzetes vizsgála-
tok alapján megállapítottuk, hogy a kérdéses területen 
van régészeti lelőhely, ezért próbafeltárást végeztünk 
a beruházás által érintett területen. A próbafeltárás so-
rán előkerült 18, akkor még bizonytalan korú régészeti 
jelenség, ezért a beruházásnak azon a részen, ahol a 
régészeti objektumok jelentkeztek megelőző feltárást 
végeztünk.

Az ásatás során majdnem 2500 m²-t tártunk fel, ahol 
előkerült 150 régészeti jelenség. Kiderült, hogy mind 
egy korszakból származnak, és egy szarmata település 
részét sikerült megtalálni. A szarmaták egy keletről ér-
kező, feltehetően iráni nyelvet beszélő népcsoport volt, 
amely a Kr. u. 1. évszázadtól több hullámban érkezett a 
Kárpát medencébe. Ebben az időben a Dunántúl a Ró-
mai Birodalom része volt Pannonia provincia néven, a 
szarmaták tehát az ő szomszédságukba érkeztek, elő-
ször a Duna-Tisza közén letelepedve, majd fokozato-
san elfoglalták a Tiszántúlt is, kiszorítva az addig ott 
élő dákokat. Itt, a Római Birodalom mellett leteleped-
ve éltek 300 évig, néha a birodalom ellen, néha vele 
szövetségben háborúzva, de alapvetően nyugalomban, 
amíg a népvándorlás el nem söpörte őket.
Ennek a letelepedett népességnek az egyik települése 
került elő Biharnagybajom határában. Egy ilyen szar-
mata falu több hektárnyi területet ölel fel, ezért a fel-

tárással érintett rész épp csak bepillantást ad a teljes 
településbe. Valószínűleg a település délnyugati szélét 
sikerült megtalálnunk, mivel a központi elhelyezkedé-
sű lakóépületek földbe ásott alapjai nem kerültek elő, 
csak egyéb, gazdasági rendeltetésű objektumok. Mint 
általában a legtöbb szarmata településen, itt is a legna-
gyobb számban különböző méretű, kerek, úgynevezett 
méhkas alakú tárológödör került elő.  Ezeket a göd-
röket alapvetően különböző élelmiszerek tárolására 
használták. A földfelszínen lévő szűk szájukat lefedve 
a lentebbi, öblösebb részben, mintegy veremben tárol-
hatták a gabonát és az egyéb romlandó élelmiszert. A 
funkciójukat vesztett gödröket később hulladéktáro-
lásra használták, így az ásatásokon előkerülő leletek 
kb. 90 %-át ezekben találjuk meg. A leletanyag legna-
gyobb része a különböző méretű és funkciójú agyag-
edények töredékeiből áll, mivel ezek maradnak meg 
a legjobb állapotban. A vaseszközök különböző mér-
tékben korrodálódnak, a szerves anyagok lebomlanak 
ennyi idő után, így a nemesfémeken és a csontokon 
kívül az égetett agyag őrzi meg leginkább az eredeti ál-
lapotát. Ezeket a kerámiatöredékeket az ásatás végez-
tével megtisztítjuk, majd restauráljuk, és ha elegendő 

Biharnagybajom − Porosköz, Dózsa Agrár Zrt. Szarvasmarha telepe 
lelőhely feltárása 2021.



11XVIII. évfolyam 1. szám 2022. április

része megvan egy edénynek ki is tudják egészíteni a 
restaurátorok. Az edényeknek mindenféle változata 
előkerült, a kisméretű tálaktól az akár 1 méter magas-
ságot is elérő hombárokig. A kerámiatöredékek mel-
lett, azoknál általában kisebb számban előkerültek 
egyéb leletek is. A különböző állatcsontok a korabeli 
étkezési szokásokról tanúskodnak, a ritkább fém ék-
szerek és viseleti tárgyak pedig az öltözködésről. Az 
ásatáson előkerült többek közt egy nadrágszíj bronzból 
készült vége, egy csont fésű darabjai és egy, a római 
viseletből átvett ruhakapcsoló tű, úgynevezett fibula 
is. Az egyetlen megtalált római pénzérme a restaurálás 
után pedig segít majd a pontosabb kormeghatározás-
ban, mivel a készítésének dátuma alapján meg lehet 
határozni a település korát. A felszíni épületek ugyan 
nem maradtak meg, de a bizonyos leletek alapján lehet 
következtetni a meglétükre. Előkerültek nagyméretű, 
agyagból készített, kiégett tapasztás darabok is, ezek 
egy lakóház és kemence falából származhatnak, me-

lyek egy tűz során égtek ki és ezért őrizhették meg for-
májukat. Annak alapján, hogy a törmeléket gondosan 
eltemették egy külön gödörbe, a település még a tűz 
után is tovább élt. Találtunk három nagy méretű úgy-
nevezett anyagnyerő gödröt, amelyekből a kerámiához 
és az épületek falazatához szükséges agyagot nyerték 
ki. Később ezeknek a gödröknek az aljába ásták a kut-
jaikat. Az egyik gödörből előkerült egy mellélet nélkü-
li temetkezés is, de ez csak elvétve fordul elő ebben a 
korban, mivel a temetők elkülönülnek a településektől.

Miután a településnek csak egy kis részét tártuk fel, a 
környező területeken biztosan találhatóak még továb-
bi régészeti jelenségek és leletek. Valahol a település 
közelében kell lennie a temetőnek is, amely újabb ada-
tokkal szolgálhat a valamikor itt élőkről.

Szabó László
Déri Múzeum

Visszatekintő képekben
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének biharnagybajomi csoportja 2022. április 9-én tar-
totta Húsvéti Hagyományőrző Bálját
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Kiállításaink
Január 22-én A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
tartott „Hajdu Balázs népi bőrműves és barátai” kiál-
lításáé volt a főszerep. Kiállított: Hajdu Balázs népi 
bőrműves, Vargáné Mile Katalin népi nemezkészítő, 
B. Szilágyi Edit népi nemezkészítő, Mezei Zoltánné 
népi szövő és Hajduné Láposi Éva népi hímző. Az 
alkotásokat divatbemutatón is bemutatták, mely na-
gyon tetszett a közönségnek. Ez alkalommal tartotta 
a Sárréti Pajtások amatőr színjátszó csoport nyilvános 
főpróbáját, Vén Márkus címmel, melyet január 30-án 
Budapesten a Nemzeti Színházban mutattak be a nagy-
közönség előtt.

 A következő kiállítás kapuit a PÜSPÖKLADÁNYI 
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR 2022. február 26-án 
szombaton 17:00 órától nyitotta meg az érdeklődők 
számára a Művelődési házban. 

A Képzőművészeti Kör 1961-ben alakult, tehát több 
mint 60 évvel
ezelőtt. Azóta kisebb-nagyobb létszámmal folyamato-
san
ismerkednek tagjai a művészeti alkotások rejtelmeivel.

KIÁLLÍTÓ TAGJAINK:
    • LOVASSY GÉZÁNÉ
    • VÉGHNÉ KOLOZSI ILONA
    • DR KENYERESNÉ Z. ÁGNES
    • HARSÁNYI ISTVÁN
    • FÓRIÁN SÁNDORNÉ
    • GOMBOS IMRE
    • MIKÓ IMRE
    • LACKÓ SZILÁGYI IMRE
    • SLÉDER ATTILÁNÉ
    • RÁCZNÉ ARNOLD RÓZA
    • KÖVESI BÉLÁNÉ
    • TŐKÉNÉ ZAGYVA ILONA
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Több programmal a gyerekeknek kedveztünk. Ilyen különleges nap volt a 2022. március 8-án tartott  a Sirály a 
király, az Elek merre keresselek, a Tündérboszorkány és sok más ismert könyv írónője, Bosnyák Viktória „Író-
olvasó” találkozója. Az általános iskola 4. évfolyamos tanulói ismerkedhettek meg vele. Az írónő és illusztrátora 
Dudás Győző érdekes előadással készült. A gyerekek (és az őket elkísérő nevelők) játékos hangulatban ismer-
kedhettek meg könyvekkel, vidám történetekkel. Az egyik attrakció egy rajzfoglalkozás volt, mely során Dudás 
Győző kápráztatta el spontán rajzaival a nézőközönséget.

Március 18-án újra gyerekzsivajtól volt hangos a Művelődési ház. Közel száz gyermek örülhetett a Bibuczi 
Gyermekszínház: Nagyotmondó Tóbiás című zenés mesejátékának!

Április 14-én Frankó Zsuzsa könyvtárosunk húsvéti kreatívkodàst szervezett a könyvtárban - Könyvtármoziztunk, 
ajtódíszt, és nyuszis kosarat készítettünk, néhányan pedig maradtak még kicsit olvasgatni is.

Gyereknek való
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Nagy esemény, ha egy színjátszó csapat eljut a Nemze-
ti Színházba. Nekünk ez két lépésből sikerült. Először 
itthon a Magyar Kultúra Napján léptünk fel, a második 
bemutató pedig január 30-án a színjátszás fellegvárá-
ban volt.

Már az is siker volt, hogy a viharos szélben - három 
gyékénykúppal, tíz bottal, két székkel, gyékény kosa-
rakkal, egy kosárnyi homokkal, számtalan csomaggal 
stb., - a busztól heroikus küzdelem árán eljutottunk a 
színházig. Beérve is komikus látványt mutattunk, mint 
igazi „gyékényrágók” érkeztünk. A java csak ezután 
jött. Amint sikerült elfoglalni az öltözőnket, hamaro-
san kiderült, hogy hárman elkeveredtek. Több csopor-
tot alkotva kerestük őket. 

A színházban kétféle emberrel találkoztunk:
- az egyik éppen úgy eltévedt, mint mi és megnyugta-
tott bennünket, hogy fogalma sincs, hogy hol van, 
- a másik megpróbált segíteni elmagyarázta, hogy mer-

re lehet menni, de valószínűleg látszott rajtunk, hogy 
reménytelenek vagyunk.
Szegény mentorunk, Mercs Jancsi, mint aki a legjob-
ban ismeri a színházat, az egészet körbe futotta az el-
veszettek után, sikertelenül. Hermann Ati a megpró-
báltatások közepette lelkitámaszt nyújtott.
Végül, mint a mesében a jó elnyerte jutalmát, megke-
rültek a jóságos mamik, Magda néni és Matild néni és 
Gabika is, aki hosszú út alatt végig magával vitte az 
azonosításunkat segítő gyékénykúpot.
Már ízlelgettük az új darab címét „ELVESZVE A 
NEMZETIBEN”
Ezen események után a fellépés kitűnő hangulatban 
zajlott és minden percét megemlegetjük. A képen még 
nem sejtettük, hogy a hazafelé vezető úton további ka-
landok előtt állunk, de ez már egy következő történet.
Harmadik bemutatkozás a nagyrábéi Sárrét Íze fesz-
tiválon volt. Hamarosan közzé tesszük az ÁMK 
facebook oldalán az előadás felvételét.

Nemes-Lajsz Julianna

Viharos sikert arattunk…
(Sárréti Pajtások)
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BAJOMI KÖTŐDÉSŰ KÖNYVEINKET

KERESSE A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!
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