
 

                         Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

IV. évfolyam 4. szám (2008. május) 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K  
 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utóbbi ülésein többek között az 

alábbi témákban hozott döntést: 

 Az Önkormányzat tulajdonában lévő, biharnagybajomi Vasútállomás területén található 

mérlegház mérlegelési díjtételeit az alábbiak szerint határozta meg (a díjak az áfa-t nem 

tartalmazzák): 

 - juh, kecske 48,- Ft/db   

 - kisállat (150 kg alatti sertés, stb.) 84,- Ft/db      

 - 150 kg feletti sertés 168,- Ft/db  

- nagyállat (ló, szarvasmarha stb.) 324,- Ft/db  

 A Szűcs Sándor Művelődési Ház terembérleti díjai a következők szerint kerültek 

megállapításra, rendezvények esetén:  

100 fő alatti igénybevétel esetén 32.000,- Ft, 100 fő feletti igénybevétel esetén 51.000,- Ft 

Vásár és egyéb igénybevétel esetén:  

nagyterem bérleti díja 6.600,- Ft, kisterem bérleti díja 5.500,- Ft    

 A Képviselő-testület határozatban állapította meg az általános iskolai ebédlő terembérleti 

díját is, melyek az alábbiak: 

 - esküvő 60.000,- Ft   

- egyéb rendezvény: 60 fő alatti 20.000,- Ft, 60 fő feletti 40.000,- Ft 

A fentiektől eltérő esetekben a díjak megállapítása az intézményvezetővel történő  

megállapodás alapján történik. A konyha igénybevétele nélkül történő bérbevétel esetén: 60 

fő alatti 5.000,- Ft,  60 fő feletti 10.000,- Ft 

Szitó Sándor  
polgármester 

P Á L Y Á Z A T I  H Í R E K  
 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy az alábbi témákban kerüljenek pályázatok benyújtásra 

az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett programban: Egészségház és 

Rendőrőrs épületének felújítása; Zalka Máté úti útépítés; közterületi-park rekonstrukcióhoz 

berendezési tárgyak beszerzése; tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése.  

Pályázat került benyújtásra az Észak-alföldi Operatív Program által meghirdetett programban 

Biharnagybajom bel- és külterületi vízrendezésére is. 

 

Örömmel értesítem a Bajomi Hírlevél olvasóit, hogy az Új Magyarország Fejlesztési 

Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott 

„Biharnagybajom Kossuth utcai háziorvosi rendelő komplex akadálymentesítése” című, 

ÉAOP-4.1.5-2007-0168 jelű pályázatunkat a Regionális Fejlesztési Programok Irányító 

Hatósága 4.633.425 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 
 

  
 



 

V I S S Z A T E K I N T Ő  
 

 Április 15-én a Budai Bábszínház bemutatta a Kalapkaland c. mesejátékot. A 

színvonalas előadást közel 150 óvodás és alsó tagozatos élvezhette. 

 Április 25-én az általános iskola felső tagozatos diákjaiból álló 8 csapat mérte össze 

tudását a reneszánsz kor ismeretéről a művelődési házban. 

 Április 27-én Nemes Henrietta 7.b, Bónácz Annabella 3.a és Hajdú Petra 3.b osztályos 

tanulók eredményesen vettek részt a XIV. Sárrétmenti Népzenei-, Néptánc- és 

Mesemondó Fesztiválon, Püspökladányban. 

 Május 1-én megtartott községi Majális sportprogramjainak résztvevői és helyezései: 

A kispályás labdarúgó kupát a Buldózer csapata nyerte, második a Britam, harmadik a 

Titán FC csapata. További helyezések: 4. FC Ronaldo, 5. BKFC, 6. Aramis, 7. UCSCS. 

Az ulti verseny nyertese Makula Iván, második lett Vass Imre, harmadik Balogh Béla. 

További résztvevők: Dobos Sándor, Nemes Lajos, Szabó László, Tóth József. 

A sakkversenyt Erdei Lajos nyerte, második lett Egri László, harmadik Czigler Dezső. 

További résztvevők: Bende Sándor, ifj. Egri László, Hegedűs Sándor, ifj. Erdei Lajos, 

Bihari Gábor, Szabó Károly, Lente László, Bogár Lajos, Kovács Attila, Erdei Ferenc, 

Erdei Roland, Pálfi Sándor, Pálfi József, Rácz Olivér és Bagdány Gyula. 

A főzőversenyen Szilágyi Jenő marhapörköltje bizonyult a legjobbnak, de valamennyi 

szakács kiválót alkotott: Kasza Istvánné, Szöllősi Jenőné, Földesi Amrusné 

(Nyugdíjasklub), Bak Zoltán, Takács Tibor, Szabó Sándor, Földesi Imre. 

Ezúton is köszönjük a pom-pom és majorette csoportok (vezetőjük: Tóth Irén), az 

asztalitenisz szakkör (vezetőjük: Szilágyi Lászlóné) valamint a biharnagybajomi és földesi 

karate csoportok (vezetőjük: Szöllősi Levente) részvételét a rendezvényen. 

Nagyszámú közönség előtt parádés győzelmet aratott az öregfiúk csapata a nagyrábéi 

öregfiúk ellen május 2-án, az eredmény: 8-0.  

 Május 10-én a Sárándi Szilvia javára szervezett jótékonysági hangverseny szépszámú 

közönség előtt, meghitt hangulatban zajlott. A közönség ez alkalommal megismerhettük 

Szilvia verseit, mely sokakat megérintett. A rendezvényen való részvételt és támogatást 

ezúton is mindenkinek köszönjük.  

  Május 11-én került megrendezésre a hagyományos óvodabál, melyen óriási sikert arattak 

a divatbemutató résztvevői, a pom-pom műsort bemutató óvodai dolgozók. A hajnalig 

tartó mulatságon a Bak Trió muzsikált. Ezúton köszönik az anyagi és tárgyi felajánlásokat. 

  A biharnagybajomi népdalkör május 18-án lépett fel Abasáron, a Katona- és Bordal 

Fesztiválon. Nagysikerű műsorukkal Biharnagybajom hírnevét öregbítették. 

  Május 17-én a Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Körének Szülőföldért 

Alapítványa tartotta soros kuratóriumi ülését. 

  Május 23-án az általános iskola diákönkormányzata szervezésében Ki-Mit-Tud zajlott. 

Délelőtt az alsósok, délután a felsősök produkcióit láthatták az érdeklődők. 

  Május 24-én Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 130. 

évfordulója alkalmából egész napos rendezvényt tartott, amely felvonulással 

kezdődött, csapatok versenyével folytatódott és bállal végződött. 

  Május 24-én Derecskén szerepelt a Karafitty Együttes a VII. Vass Lajos Népzenei 

Verseny középdöntőjében, további 30 tiszántúli együttes és szólista társaságában. 



M E Z Ő G A Z D A S Á G I  O L D A L  
 

NATURA-2000 2008-TÓL 
 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik feltétele volt a Natura-2000-hez tartozó hazai 

területek kijelölése. Az ország területének több mint 20%-a került a hálózatba. A már védett 

területeinken felül kb. 1,2 millió hektár kapott uniós védettséget. Ezen területek védelmében 

nagyon fontos a gazdálkodók és a hagyományos gazdálkodási módok szerepe. A Natura-2000 

hálózatba került gyepterületek földhasználóinak be kell tartani a 269/2007 (X. 18) 

Kormányrendelet előírásait, ennek fejében kompenzációs támogatást igényelhetnek. 

 

Legfontosabb előírások: 

~ legeltetéses – kaszálásos hasznosítás 

~ csak szarvasmarha, bivaly, ló, szamár, juh és kecske legeltethető 

~ tilos a túllegeltetés, a gyep maradandó károsítása 

~ nem szabad trágyázni 

~ 5-10 %-ot kaszálatlanul kell hagyni, váltakozó helyeken 

~ vízelvezetés, öntözés tilos 

~ kaszálás csak kiszorításos módszerrel lehetséges, vadriasztólánc alkalmazásával 

~ termőhelyidegen, agresszív növényfajok terjedését meg kell akadályozni 

~ kaszálást 5 nappal előbb be kell jelenteni a Nemzeti Park-nak 

~ a lekaszált takarmányt max. 30 napig szabad tárolni a területen 

~ csak engedéllyel végezhető tevékenységek:   

 nádirtás 

 okt. 31. és ápr. 23. közötti legeltetés 

 vadgazdálkodási létesítmények elhelyezése 

 

Kompenzációs támogatást nem igényelhetnek azok a földhasználók akik gyepgazdálkodási 

AKG – célprogramra sikerrel pályáztak. Az előírások értelmezéséért a gazdálkodók 

forduljanak bizalommal a Nemzeti Parkok szakembereihez. 

 

Nagyrábé, 2008. május 

 Kissné Parti Ilona 

 AK tanácsadó 

 

 

 

A falugazdász tájékoztatja a termelőket, hogy a  

területalapú támogatás módosításának  

utolsó határideje 2008. május 30. 
 

 
 

JÚNIUS 1-ÉN ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS  

KIRAKODÓVÁSÁR LESZ BIHARNAGYBAJOMBAN 
 

 



Öregedvén egyfajta kettősség zajlik bennünk. Míg a valóságos idő  

egyre  távolabbra sodorja tőlünk volt életünk történéseinek és  

elköltözött szeretteinknek emlékét, addig lelkünkhöz mindinkább  

közelebb kerülnek ők. Kettősség, mígnem szívünk szeretete feloldja azt. 

Így érezhetett a Kecskeméten élő ősbajomi, Nemes Antal (1926., anyja Kiss Berta,  

apja Nemes Áron) is, akinek önéletírásának részleteit közöljük.       /N.I./ 

 

Nemes Antal: Csak az idő sodorja… 
Folytatás - 4. rész 

… 

Iskolavégeztével szépen belenőttem a bolti teendőkbe is. Én lettem a „mindenes”: cukrot, sót 

szállítottam targoncán 50 kilós kiszerelésben a Kiss Kálmán-féle nagyboltból, még a vasútról is az 

alkalmanként oda érkező egyéb árukat. Ezeket aztán bontottam, a megfelelő fiókokat feltöltöttem. 

Ha kellett, mindenben segítettem, de külön az én feladatom lett a petróleumtartály feltöltése a 200 

literes hordóból és kimérni a hozott kiskannákba, továbbá a kocsikenőcs adagolása-mérése igény 

szerint, végül a cipőtalpnak való bőr kivágása hozott méretre a nagy táblából. Ezek mind az 

akkori – főleg vidéki, falusi – élet természetes és nélkülözhetetlen kellékei voltak (sőt pl. a 

petróleumhoz ott voltak a lámpák, lámpaüveg, lámpabél, 3-5-8-11-es méretekben, de még a 

mécsest és hozzávaló olajat is keresték-vették egyesek). Ezek tárolása a bolti bejárat baloldali 

sarkában, a szellőzés miatt is, meg elkülönítve a másik oldali pultos résztől, ahol viszont az 

élelmiszerek, s üveg alatti rekeszekben a sütemények (linzerek, nápolyi, keksz stb.) kínálták 

magukat. Itt volt a kávé- és mákdaráló is, ahol főleg utóbbira várt nagy „hajtás” a jeles ünnepek 

előtt, amelyeknek aztán szintén én lettem a folyamatos és fáradhatatlan kezelője. Mindez 

kézierővel persze, mert hol volt még akkor a villanyáram? Legfeljebb a fizikatankönyvekből volt 

némi ismeretünk róla. Ilyet leghamarabb csak Berettyóújfaluban láttam, amikor – általában 

havonta egyszer – áruért mentünk az ottani nagykereskedőkhöz. Onnan hoztuk az élelmiszerek 

nagyrészét, a fűszereket, és bizonyos műszaki vagy háztartási cikkeket, de egyben a petróleumot, 

a hordós ecetet, no meg a trafik- azaz dohányárut is. 
 

Ez meg már egy külön téma: az árubeszerzés. Bajomban akkoriban szinte csak a helyi 

zsidóságnak voltak (textil-, vas-, szatócs-) boltjai, összesen olyan 8-10, na meg a 

Hangyaszövetkezet a falu közepén, és nem utolsósorban a diszkréten csak „huncut örmény”-nek 

ismert K.K. jól felszerelt üzlete. 
 

Elmondom, mivel járt egy vegyesbolt akkori feltöltöttsége, raktári készletezése. Miközben egyes 

márkafélékhez ügynökök jártak ki 1-2-3 havi rendszerességgel és a megrendelteket postán, 

vasúton küldték (Franck kávé, Schmoll paszta, sütemény – csokoládé – cukorkafélék), a többi 

egyéb vegyesáruért az akkori megyeszékhelyre, Berettyóújfaluba kellett menni. A trafikárut 

kezdetben Anna nővérem, majd már én, kerékpárral, rajta méretes csomagtartóval és azon hasonló 

nagy papírdobozban a vegyes dohányfélékkel szállítottuk. Ami nem volt könnyű feladat 30+30 

km-en át, főleg ha menetközben rosszra-szelesre fordult az időjárás, esőről nem is szólva. 
 

De később már ezt is átszerveztük a szekeres-fuvarhoz. Ha bőven volt hoznivaló, akkor csak 

nekünk, ha kevesebb, akkor két bolt összefogva bérelte-fizette és intézte a beszerzést. Utóbbi 

aztán rendszeressé vált, már csak amiatt is, mert egy időben kiraboltak egy ilyen kereskedőt  

Nagyrábé-Pernyéspuszta határában. Intéztük persze egymás dolgait is kölcsönösen, de később már 

mindketten kísértük a szekeret és a kocsist. Ilyen társam volt a piactéri Nemes László (vagy én az 

övé), majd később Komlódi Károly bátyám, aki lábát lejárván a korábbi postáskodás alatt, szintén 

boltot nyitott. Örökvidám, közvetlen és humoros ember volt, szinte örömbe telt vele végigtalpalni 

azt a hosszú távot is. 
 

Mert bizony, nem sokat ültünk a bakon, oda és vissza. Különösen hideg-fagyos teleken, amikor 

hajnali 2-3-kor indulni kellett a csillagfényes (vagy éppen vaksötét) éjszakában, hogy reggel 8-9-

re ott lehessünk, és legalább déli 12-1 körül indulhassunk a szintén 5-6 órai visszaútra, amikoris 

már délutántól sötétedett. Hazainduláskor még megvettük az ebédre való friss kenyeret és a 

mesésen jóízű paprikásszalonnát, aztán pénzünktől megkönnyítve, a jól végzett munka 

nyugalmával felültünk az alaposan megrakott szekérre, „közzévágtunk” az egy lónak és falatozni 

kezdtünk, ami eltartott majd’ Bakonszegig. Utána aztán jött újra a gyaloglás: Bihartorda, 



Nagyrábé, Bajom. Odafelé is csak 1-1 km-t ha felültünk, addigra éppen elzsibbadt-fagyott a 

lábunk a hidegben, vissza meg emellett még a lovat is sajnáltuk terhelni, hiszen volt eleget húznia 

hazáig, a helyenként gidres-gödrös makadám-úton. Fuvarosunk, az Erzsébet-körúti Kiss Károly – 

Hajdú asztalosék mellett – régi gyakorlott jövő-menő emberként működött közre, egyszál lovát is 

megfelelő erőnlétben tartotta. De amikor ő megbetegedett, helyette bizonyos Szarka nevű, 

máshonnan beköltözött fuvarost fogadtunk fel, aki még csak-csak megfelelt, de Holló nevű 

valóban fekete lova bordáit számolni lehetett. Volt olyan is, hogy hazafelé már időnként meg 

kellett állni, sőt egy-egy nagyobb kátyúból csak közös erővel lehetett kijuttatni az erőtlen ló-húzta 

rissz-rossz szekeret. Na, itt aztán tényleg nem volt lelkünk felülni, csak az javította némiképp 

közérzetünket, hogy Komlódi Károly bácsi szinte végig győzte addig sosem hallott jobbnál-jobb 

viccekkel vagy történetekkel (többre még ma is emlékszem). 
 

A boltokban akkoriban még megvolt az ún. Hitelkönyv, ami önmagáért beszél. Ebbe azok 

kerültek bele, akik havi jövedelemmel, keresettel, bérrel kapták a pénzüket és ilyen igényük volt, 

hogy fizethessenek az addig vásároltakért. Persze, voltak ezen kívüli, alkalmi keresetű, de 

megbízható emberek is a hitel-listán, mint az uradalmi cselédek (kommenciósok), vagy a 

gyékényesek – utóbbiakra még visszatérek. A falutól olyan 5-6 km-re terült el a Csillagtanya nevű 

nagybirtok, melynek tulajdonosát nem ismertük, annál is inkább nem, mivel mindig csak bérlői 

voltak, de még azok nevét sem tudtuk. Klasszikus birtok volt: tiszttartó, gazdatiszt, kulcsár, 

állatgondozók, fogatosok, cselédek; hatalmas istállók a hatökrös szántáshoz-szállításhoz; 

cselédsori épületek közöskonyhás-szabadkéményes „komforttal”. Az itten évről-évre felfogadott-

megtartott cselédek a mi boltunkat találták legelébb a faluba jövet, így aztán ők is a mi hitelbe-

vásárlóink lettek. Jóravaló, tisztességes, dolgos emberek voltak, de egyben nagyon szegények is. 

Rendesen fizették hitelüket, semmi gond nem volt velük. Viszont nyomasztó volt látni egyik 

napról-hónapról a másikra való életüket. (Utólag visszagondolva, igencsak akkoriban és ettől 

szocializálódtam érzelmileg és értelmileg egyaránt). De jöttek nyári szezonmunkára máshonnan 

is, főleg Nyírből; Nógrád, Heves vidékéről, akárcsak a régi nóta szerint: „Sej, haj, lemegyek az 

Alföldre aratni…”. A jó palócok aztán szintén jöttek vásárolni csapatostól. Egyik alkalommal 

hallom ám, hogy Berta nővérem értetlenkedik egyik emberünkkel, aki újra kezdi, hogy mit akar: 

Kisosszon, nekem haorom meter modzog a gátyáóba! – mire aztán én fordítottam le a 3 méter 

gatyamadzag-vételi szándékát, - amit aztán még sokat emlegettük. 
 

Részemről a legérdekesebb munka (kötelesség, felelősség) a szeszesitaláru kezelése volt. Kocsma 

mindig volt bőven a faluban, de aki otthon, családi körben akarta egy hétvégét ünnepiesebbé tenni 

– és nem volt saját szőlleje-bora –, az többnyire nem a zajos kocsmából, hanem innen szerezte be 

a palackozott bort, vagy akár a töményebb italt. Sőt, nagy kelete volt a családiként ismert másfél 

literes barna sörnek. A bor-pálinka-likőr palackozását önállóan végeztem, az északi fekvésű 

betonaljzatú kamrában. Borból fehér és vörös, 1 literes üvegekben. Utóbbinak nagy barátja volt a 

közeli B.L. gazda, aki olyan tökélyre vitte borivási készségét, hogy az üveget le se’ véve a 

szájáról amíg volt benne, egyből leengedte a torkán, de közben nem kortyolt azaz nem nyelt, csak 

folyatta le az egészet. Csak néztük bentről, mert inni csak kívül lehetett az előírások szerint. Az 

árut Törökszentmiklósról szállították havonta-kéthavonta. Pálinkafélék 5-10 literes fonott 

butykosokban, nagy választékban: barack, szilva, törköly, seprő, eper és az alig 30-os 

aratópálinka, ami a nevének megfelelő szezonban fogyott bőven, a napszámosok és 

cséplőmunkások között. Aztán volt valami zöld, és természetesen az akkoriban divatos 

császárkörte meg triplesec. Soha nem csábultam el tőlük, csak kötelességszerűen kóstoltam bele 

némelyikbe, hogy tudjam milyen, azaz iható-e. A parafa dugóval jól lezárt üvegek ott sorakoztak 

a bolti bejárattól jobbra eső külön polcokon, s ahogy fogyatkozott, úgy pótoltam őket. 

Összefoglalva e témát: mindezzel arra jutottunk, hogy megvoltunk mától holnapig, vagy 

holnaputánig, azaz sűrű gondokkal, de tisztességesen és még elviselhető módon megéltünk. Utóbb 

azért sokszor eszembe jutnak a jóval később olvasott József Attila erre példázó sorai: … Mondd, 

mit érlel annak a sorsa, ki sót mér, krumplit, kenyeret…, – és mélyen elgondolkodtatott 

értékelése/jövendőlése, címadó költeménye minden vers-szakasza vonatkozásában. De akár 

feltehetjük a nagy kérdést: Na és hol tarunk ma?! Egy biztos azaz nyilvánvaló: elképzelhetetlen, 

hihetetlen, óriási mértékű és értékű a technikai fejlődés! És a többi egyéb? … 

 

(folytatása következik…) 



 

Tisztelt Biharnagybajomiak! 
 

2008. februárjában vendégemként üdvözöl-

hettem püspökladányi irodámban Dr. 

Kurcsinka Ilonát, az Észak-alföldi 

Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 

vezetőjét. A beszélgetésre meghívtam a 

Sárréti Kistérségben működő nyugdíjas 

klubok vezetőit is. A rendezvényen szó volt 

a nyugdíjakat érintő változásokról, a 

nyugdíjemelésekről és a nyugdíjkorrekcióról 

is.  

 

Ekkor megígértem, hogy a nyugdíjasokat 

érintő fontos kérdésekről tájékoztatom a 

Sárréti Kistérségben élőket. 

 

Mint arról már Önök is értesültek, májusban 

emelt összegű nyugdíjat, rokkant nyugdíjat 

és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátást 

kézbesített a Magyar Posta. A rendkívüli 

emelést januárig visszamenően egy 

összegben kapja meg a mintegy 3 millió 

érintett. A kormány a vártnál nagyobb 

áremelkedésekre tekintettel döntött úgy 

márciusban, hogy idén már az év első 

felében korrigálja a nyugdíjak összegét. 

 

A nyugdíjak és nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 1,1 százalékos emelésével 

a nyugdíjak összege átlagosan havi 850 

forinttal nő, májusban pedig a visszamenően 

4 hónap után járó egy összegű kifizetéssel 

átlagosan további 3 400 forintot kapnak a 

nyugdíjasok. 

 

A nyugdíjak vásárlóértéke idén mintegy 1,5-

2 százalékkal nő, figyelembe véve a januári 

5 százalékos, a májusi 1,1 százalékos 

emelést, valamint az 5 éves igazságossági 

nyugdíjprogram 2008-ban végrehajtott 

lépéseit. A nyugdíjakat érintő 5 százalékos 

januári emelés átlagos összege 3 600 forint 

volt, a mostani emeléssel így átlagosan 

havonta 4 500 forinttal kapnak többet a 

jogosultak, mint 2007-ben. 

 

A nyugellátások 1,1 százalékos, vissza-

menőleges hatályú emelése mintegy 31 

milliárd forint többletforrást igényel. A 

nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő, 

mintegy 420 ezer ember esetében ez további 

1,23 milliárd forintot jelent. 

A kormány természetesen ősszel ismét 

felülvizsgálja a nyugdíjakat, és amennyiben 

szükséges, novemberben ismét kiigazítja az 

összegeket. 

A mindenkinek járó nyugdíjemelésen kívül 

egyéb lehetőségekre is szeretném felhívni a 

figyelmet. 

 Méltányossági nyugdíjemelést kérhet 

az, akinek nyugdíja nem éri el az 

58.000 Ft-ot. 

 Létezik krízis-segély, halálozás 

esetén kérhető, ezt 85.000 Ft 

nyugdíjig lehet kérni. 

 Ugyanígy gyógyszersegély is 

kérhető, szintén 85.000 Ft nyugdíjig. 

 Lehetőség van egyszeri segély 

igénylésére is. 

Ezúton ismételten felajánlom segítségemet 

abban, hogy ha a kitöltött adatlapokat 

behozzák irodámba, amely a Püspökladány, 

Kossuth utca 6. szám alatt lévő Turisztikai, 

Információs és Rendezvényközpontban 

található az 1. emeleten a 105-ös szobában, 

akkor én ezeket a kérelmeket személyesen 

adom át Dr. Kurcsinka Ilonának, az Észak-

alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási 

Igazgatóság vezetőjének.  

 

Tisztelettel: 

 

    Csontos János 

országgyűlési képviselő 



A  R E F O R M Á T U S  E G Y H Á Z  H Í R E I  
 

VISSZATEKINTŐ AZ ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGRE 
 

Istennek hála, 2008. május 4-én de. 10 órától 

az ünnepi istentisztelet keretén belül sor 

került az édesanyák, nagymamák 

köszöntésére. Az istentiszteleten Domahidi 

Péter lelkipásztor prédikációja után a 

hittanos gyermekek szavalatait, énekeit 

hallgathattuk meg. Az ünnepi hangulatot 

még jobban fokozta, hogy mivel olyan nagy 

volt a gyülekezet létszáma, nem fértünk el a 

fűtött gyülekezeti teremben, ezért át kellett 

vonulnunk a kicsit hűvösebb templomba 

(reméljük, senki nem fázott meg). Nagyon 

nagy köszönet illeti meg az ügyes 

gyermekeket, akik emlékezetessé tették 

számunkra a 2008. évi anyák napját! Egyben 

szeretettel köszönjük meg azoknak 

érdeklődését, akik eljöttek, és akiknek 

köszönhetően mintegy 150-en gyűlhettünk 

össze szép templomunkban. 

 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
 

 A korábban meghirdetett időponthoz képest egy héttel hamarabb, május 25-én, 

vasárnap, de. 10 órától a református templomban hittanos tanévzárót tartunk, 

melyre szeretettel várjuk a hittanos gyermekek szüleit és minden kedves érdeklődőt! 
Próbát május 24-én 16 órától tartunk a templomban! A gyerekek megjelenésére 

feltétlenül számítunk! 

 Június 1-én, vasárnap, körzeti presbiteri találkozót szervez az egyházközség, 

melyre a környező településekről érkeznek hozzánk lelkipásztorok, presbiterek. A 

program de. 10 órától istentisztelettel kezdődik a templomban, majd előadásokkal fog 

folytatódni. Ezt ebéd követi az iskola ebédlőjében, melynek ára 700 Ft/fő. Aki innen 

helyből szeretne ebédet igényelni, hogy ez idő alatt is alkalma legyen a beszélgetésre, 

kérjük, jelezze igényét a Lelkészi Hivatalban! Természetesen nemcsak a gyülekezet 

presbiterjeit, hanem minden gyülekezeti tagot, érdeklődőt várunk erre az alkalomra! 

 Június 8-án, vasárnap, de. 10 órától konfirmációi ünnepi istentisztelet lesz. Sok 

szeretettel várjuk a konfirmandusok hozzátartozóit, a gyülekezeti tagokat és az 

érdeklődőket! 

 Június 13-án a templomkertben felállításra kerülő Nagy András-szobor avatása lesz. 

Ezt a szobrot a Debreceni Megyei Jogú Önkormányzat Bocskai-bizottsága állíttatja a 

Bocskai-év keretén belül. Az ünnepség részletes programját később adjuk közre.  

 Július 14-től 19-ig helyi hittanos gyermektábort szervezünk. A délelőtti 

foglalkozások a gyülekezeti teremben lesznek megtartva. Délután szabadidős 

programok lesznek. Szeretettel hívjuk a hittanos gyermekeket! 

 Augusztus 11-től 16-ig Óhután, a Hajdúvidéki Egyházmegye Üdülőjében ismét sor 

kerül a gyülekezeti kirándulásra. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet. 
 

 Domahidi Péter 

 Lelkipásztor 

 

 

Biharnagybajom TV  

 

A helyi TV júniusi adásának műsorkínálata: 
 

- A május 10-én tartott jótékonysági hangverseny felvételei 

- A május 11-i óvodabál műsora 

- Tudósítás a május 23-án a művelődési házban megrendezésre került iskolai Ki-Mit-Tudról 

- Az Önkénes Tűzoltó Egyesület fennállásának 130. évfordulója alkalmából május 24-én rendezett 

verseny képkockái 
 



A  L A B D A R Ú G Ó  S Z A K O S Z T Á L Y  H Í R E I  
 

A Biharnagybajom SE labdarúgó szakosztályának eredményei a tavaszi idényben: 
 

21. forduló, 2008. április 27.: Biharnagybajomi SE – Szerep SE 2-2 

Biharnagybajom SE: Dajka Lajos – Darabos Medárd, Popovics István, Dúl Sándor, 
Madar Zoltán, Szalai János (Muzsnai József), Bajnok Imre (Salya Péter), ifj. Popovics 
István, Gál Péter, Somogyi László, Kiss Gábor Pál 

Gólszerző: ifj. Popovics István, Kiss Gábor Pál 
 

22. forduló: Pihenő forduló 
 

23. forduló, 2008. május 11.: Kismarjai SE – Biharnagybajomi SE 1-3 

Biharnagybajom SE: Dajka Lajos – Darabos Medárd, Popovics István, Dúl Sándor, 
Madar Zoltán, Bajnok Imre (Takács János), ifj. Popovics István, Gál Péter (Szőlősi Péter), 
Somogyi László, Kiss Gábor Pál, Salya Péter 

Gólszerző: Bajnok Imre (2), ifj. Popovics István 
 

24. forduló, 2008. május 17.: Biharnagybajomi SE – Derecskei LSE-II. 5-0 

Biharnagybajom SE: Dajka Lajos – Darabos Medárd, Popovics István, Madar Zoltán, 
Bajnok Imre (Budai János), Gál Péter, Somogyi László, Kiss Gábor Pál, Szőlősi Péter, 
Muzsnai József (Takács János), Somogyi Gyula 

Gólszerző: Popovics István, Gál Péter (2), Somogyi László, Kiss Gábor Pál 
 

A következő fordulók rendje: 

25. forduló, 2008. május 24., szombat 1700: Körösszegapáti SE – Biharnagybajomi SE 

26. forduló, 2008. május 31., szombat 1700: Biharnagybajomi SE – Pocsaj KSE 

27. forduló, 2008. június 7., szombat 1700: Komádi SE-II. – Biharnagybajomi SE  
 

Az egyesü le t  a  mérkőzésekre  vá r ja  a  spor t s ze re tő  közönséget !  
 

A  S Ú L Y E M E L Ő  S Z A K O S Z T Á L Y  H Í R E I  
 

Az országos verseny eredményei: 
 

Tisztelettel köszöntöm a Bajomi Hírlevél olvasóit. Az előző hírlevélben és a TV műsorban örömmel 

számoltunk be a megyei versenyen elért sikerekről, melyet Hajdúszoboszló és Téglás rendezett. 2008. 

május 12-én a Téglás és Debrecen által rendezett „Reál” Kupa országos versenyen vettünk részt. 

97 versenyző indult a komoly díjakért. Mi a következő eredményeket értük el: 
 

Név    Súlycsoport   Korcsoport 

Aranyérmet nyertek: 

Sarkadi Sándor  Nehézsúly   Junior 

Sass Péter   Könnyűsúly   Junior 

Ezüstérmet nyertek: 

Dajka Sándor   Könnyűsúly   Junior 

Jenei Boldizsár  Középsúly   Fiú 

Bronzérmet nyert: 

Gál Milán   Váltósúly   Fiú 

Gali Dávid   Könnyűsúly   Serdülő 

Jenei Szabolcs   Könnyűsúly   Serdülő 

Juhász Péter   Váltósúly   Serdülő 

Popovics Tamás  Könnyűsúly   Fiú 

4. helyezett lett: 

Rozsik Károly   Váltósúly   Fiú 
 

Rendszeres és kitartó edzésekkel szeretnénk az elért eredményeket tovább javítani. 
 

 Földi József 

 szakosztályvezető, edző 


