
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

V. évfolyam 6. szám (2009. augusztus) 

K Ö Z H Í R R É  T É T E T I K  
Pályázat a Napraforgó Óvoda óvodavezetői állására 

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Biharnagybajom Község Önkormányzata, 4172 

Biharnagybajom, Rákóczi út 5. 

Meghirdetett munkahely: Napraforgó Óvoda, 4172 Biharnagybajom, Bacsó B. u. 18., beosztás: 

óvodavezető 

Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú főiskolai végzettség, ötéves szakmai gyakorlat 

Juttatások, egyéb információ: Bérezés: Kjt. alapján (alapilletmény + vezetői pótlék 230 %). A 

megbízás 5 évre, 2009. november 1-től 2015. június 30-ig szól. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 14. 

A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai életrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai, 

vezetői programot, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést, az iskolai végzettséget 

igazoló okiratok másolatát,  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, korábbi jogviszonyról, 

szakmai gyakorlatról szóló munkáltatói igazolást, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

nyilatkozat arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér 

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 31. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot két példányban, zárt borítékban, „Pályázat a 

Napraforgó Óvoda óvodavezetői állására” megjelöléssel, Szitó Sándor polgármesterhez kell 

benyújtani (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.) 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Szitó Sándor polgármester, 54/472-002 

Pályázat védőnői állásra 
A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Biharnagybajom Község Önkormányzata, 4172 

Biharnagybajom, Rákóczi út 5. 

Meghirdetett munkahely: Védőnői Szolgálat, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 7., beosztás: körzeti 

védőnő 

Képesítési és egyéb feltételek: egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal 

egyenértékűnek elismert oklevél 

Juttatások, egyéb információ: Bérezés: Kjt. alapján. A megbízás  2009. november 1-től határozatlan 

időre, 3 hónap próbaidő kikötésével 

Pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 14. 

A pályázathoz csatolni kell: szakmai életrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, korábbi 

jogviszonyról, szakmai gyakorlatról szóló munkáltatói igazolás, nyilatkozat arról, hogy személyét 

érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér 

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot két példányban, zárt borítékban, „Pályázat 

védőnői állásra” megjelöléssel, Szitó Sándor polgármesterhez kell benyújtani (4172 Biharnagybajom, 

Rákóczi út 5.) 

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 30. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Szitó Sándor polgármester, 54/472-002 

 Imre-Erdős Szilvia 

 jegyző 



 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… 
 

14. befejező rész 

 

… 

Tanulság, hát az bőven akadt, melyet még külön összegezni kell, de néhány részlet így kapásból is 

érdekes lehet. Itt most megpróbálom csak vázlatosan érinteni azokat. (Gyermekkor, ifjúkor: 

többnyire szép emlék, nosztalgia - hanem a felnőttkor!...). 

 

Kezdeném azzal, hogy az elején – a háború után – minden olyan tiszta és világos volt. Újjáépítést 

akaró egységes ország, egységes (kibontakozó) új szellemű hadsereg, a jó szándékok és a 

tenniakarás igénye-vágya sőt elszántsága mindenhol, de legalábbis túlnyomó többségben. 

(Értetlenek, szélhámosok, csalók, visszaélők, kártékonyak meg akkor is és mindig voltak, vannak, 

– lesznek?). Éledt és működött a Magyar Köztársaság meg az új kormány, beindult a gazdaság, 

benne a közlekedés, a belső-külső kapcsolatok, végül de nem utolsósorban a honvédelem. A 

vezérkarban németellenes, nyilasok-ellen-álló, a már céltalan háborúból kiugró magasan képzett 

tisztek-főtisztek-tábornokok. Avatáskor egyenruháinkon – sapka, gombok stb. – Kossuth-címer, 

diplománkon úgyszintén. 

 

Csakhogy ekkorra már a Farkas Mihály lett a miniszter, miközben perbefogtak-kivégeztek 

feddhetetlen katonákat, köztük iskolánk (Akadémia) parancsnokát Révay Kálmán tábornokot is. 

Ezek már jól bezavartak addig felépített életképünkbe. Majd begyűrűzött a jugoszláv „árulás” – 

nyomás megerősíteni a Déli határt! Ott aztán fura helyzetek: barátságos odaáti légkör (őrségváltó 

katonák átköszöntgetése: „Szevasz magyar!”; május 1-jén a határpatak túlsó oldalán fúvós-

zenekar a mi ismert-játszott nemzetközi dalainkat harsonázva stb.). Megfeszített munkánk során 

volt min fennakadni és elgondolkodni az egésznek értelméről – és még sok másról is –, de a 

katonai kötelmek, majd a szakkiképzések sorozata s azokra koncentrálás, később már a hadrend 

(az egységek) zártsága és politikai befeléfordítása, mondhatni: a „körülmények hatalma” (Simone 

Beauvoir) siketté, monotonná, amolyan „körbejáróvá” tett bennünket. Azaz – kevés kivétellel – a 

katonai középvezető-állományt. Mentünk, tettük, végeztük. Megterveztük, begyakoroltuk, 

végrehajtottuk. Hogy mi van „kívül”, nem mélyedtünk el benne kellő levegő híján. Mint a 

hosszútávfutó, akit már csak a lába visz, tán’ akarat nélkül is, mert beindult a mozgás kényszere. 

 

Meg ott a kitűzött cél! Nálunk, katonáknál akkoriban: a béke megőrzése, védelme, – ami engem is 

megfogott és „személyes ügyemmé” tette, a háború veszteséges következményei által. (Hányadig 

vesztett háborúnk is volt ez, Augsburgtól (1055) a Don-kanyarig (1943), 100-200 ezres 

áldozatokkal...?). Most is, mintha álmomból jönne elő: bementem élelemért Szigetszentmiklósra 

’44 október 15-én déltájt, amikor megszólalt a vasútállomás hangszórója és beolvasták a Horthy-

féle „kiugrás” szövegét, – amitől sajnos nem a szándékolt béke jött el, hanem még az addiginál is 

rosszabb. A vasút felől még hallottam a hírek után Karády Katalin elhíresült dalát: „Csak egy nap 

a világ…”, aztán még, hogy „Hiába menekülsz, hiába futsz, A sorsod elől futni úgysem tudsz…”, 

– aztán majd Karácsony estéjén-éjjelén (a Csepel alatti) lövészárok-ásásban találtam magam 

többszáz társammal, orosz katonák felügyelete alatt. 

 

Azóta megtartottuk, megtarthattuk a békét, kis országunkban sőt Európában. Ez így persze nem 

teljesen igaz és egyértelmű, mert nagyon is viszonylagos mindkét térség vonatkozásában. Nem 

lehet kihagyni ’56-ot sem, majd a Balkánt sem. Sőt a békétlenség parazsa ma is izzik, miközben 

okai változtak, átalakultak. Míg a régi (eddigi) háborúkat egyértelműen a területszerzés 

ösztönözte, mára elég lett hozzá az etnikai, vallási (sőt felekezeti) vagy ideológiai motiváció, 

pontosabban: a gyűlölködés. Nagyban és kicsiben. Távolban és közelben. Vajon hová jutunk ezen 



új métely kiterjedése által a világban, Európában, kis országunkban? Van-e, kell-e hadsereg 

ellene, vagy elég lesz „csak” a józan ész? Az sem biztos, hogy annakidején az iskolában is annyira 

szerettük egymást, biztosan volt olyan, akit esetleg akár utáltunk – de csak úgy csöndben és befelé 

(senki meg sem tudta) és kész! Lehetett ugyanez tanítóink iránt egy-egy „körmös” vagy „fenekes” 

után egy-két napig, de aztán lerendeztük magunkban a belátással meg felejtéssel. Mert tudtuk, 

legalább szüleinktől, hogy ötven különféle kobakot okítani meg összetartani nem könnyű, rendnek 

lenni viszont mindenképpen kell. Azóta azt is tudjuk, megtudtuk (megtanultuk?), hogy a 

gyűlölködés kicsiben viszályt, nagyban agressziót sőt anarchiát, de akár háborút (vagy éppen 

polgárháborút) is szülhet. (Erre közeli szomorú példa is van szomszédunkból). 

 

Most, hogy kissé „visszanéztem félutamból” (vagy inkább az út végéből), a gyerek-, ifjú- és 

középkoron át az időskorig, előjönnek a többi, nem említett életképek, mint az iskolai „madarak 

és fák napja” a két kert között, vagy nyári iskolaszünetben a vasúti pálya gyomlálása-tisztogatás a 

vasutas Somogyi-fiúk (Sanyi, Feri) által beszervezve, amit még tűrhetően fizettek is a tizenéves 

„munkásoknak”. Vagy a másik kép: Újfaluba menet a Nagyrábé túlsó végén büszkélkedő 

meseszerű kastély, tornyaival-csipkéivel a többnyire még hajnali derengésben (a francia Des 

Echerolles báró tulajdonában, Pernyéspusztával együtt); meg nagy eszmecserék Újfaluból jött 

unokabátyámmal, aki a párizsi Sorbonne-on egyetemi vizsgáira készült a házvégi olajfa alatti 

„falusi csöndben”. De még számtalan egyéb emlék a múltból, ahogy ez a 19. században élt 

szüleinktől, a mi 20. századi életünkön átívelve a 21. századig (íme!) összegyűlt, – s folytatódik a 

21-22. században, az új nemzedékek ismeretlen jövőjében. 

 

2007. novemberében kezdtük el közölni folytatásokban Nemes Antal visszaemlékezéseit. Ifjúkori 

emlékeinek leírását tulajdonképpen Brüsszelben élő fiának szánta – s a szándék mit sem változott 

–, de mert sok-sok bajomi vonatkozása is van a dolgozatnak, szemezgettünk belőle közel két éven 

keresztül. Természetesen a szerző engedélyével. A Hírlevél olvasóitól jelentős számú elismerő 

visszajelzést kaptunk, éppen ezért most tervezzük az eddig közölt 14 rész összefűzését és külön 

megjelentetését. Később pedig, ahogy lehetőségeink engedik, az egész anyag kiadását. 

 

Köszönjük olvasóinknak az érdeklődést, a figyelmet, s köszönjük Nemes Antalnak – jó egészséget 

kívánva néki és családjának – az élményt. Mert élmény volt az olvasás. Élmény a javából.         

Nemes István 

 

 
 
 

 
Tisztelt Lakosság! 

 

A Biharnagybajom Televízió a Mezei-Vill kábel TV hálózatán külön csatornán fogható, vételi 

paraméterek: 

csatorna: C35 

frekvencia: 583,25 Mhz 

 A legutóbbi szerkesztett adás vetítésének ideje továbbra is vasárnaponként 13 órától 

kezdődik.  

 A regionális adásokat (Megyei Tükör, Kapocs) valamint a korábbi szerkesztett adások 

ismétlését szerdánként 13 órától láthatják. 

 A csatornán adásidőn kívül képújság működik, mely közérdekű híreket és a legutóbbi 

események fotóit tartalmazza.  

A televízió aktuális szerkesztett adása Interneten is elérhető a település honlapjáról a 

Biharnagybajom TV menüpont alatt. 

Lajsz Julianna 

 

 



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  
Tisztelettel köszöntöm a Bajomi Hírlevél olvasóit! 

Örömmel számolok be a 2009. augusztus 15-én Tégláson megrendezett Magyar Bajnokság 

eredményeiről: 

Egyéni eredmények: 

Név Korcsoport Súlycsoport Eredmény 

Jenei Boldizsár fiú 52 kg aranyérem 

Molnár Viktor serdülő 44 kg aranyérem 

Balogh Krisztián serdülő 44 kg ezüstérem 

Rozsik Károly serdülő 52 kg ezüstérem 

Földesi Lajos serdülő 56 kg bronzérem 

Sarkadi Gábor serdülő 62 kg bronzérem 

Szilágyi Jenő serdülő 82 kg aranyérem 

Mezei Dániel serdülő 82 kg ezüstérem 

Szabó Kitti női ifjúsági 44 kg aranyérem + különdíj 

Juhász Nóra női junior 44 kg aranyérem + különdíj 

Dajka Sándor junior 56 kg aranyérem + különdíj 

Sass Péter junior 69 kg aranyérem 

Dajka Sándornak ötödik országos versenye volt, ahol sikerült megőriznie a magyar bajnoki 

címét! 

A csapatbajnokság eredménye: 

Helyezés Település Sinclair pont  

I. Téglás „A” csapat 1209,27 pont 

II. Biharnagybajom „A” csapat 1005,61 pont 

III. Kisújszállás 917,72 pont 

IV. Debrecen 788,26 pont 

V. Téglás „B” csapat 721,23 pont 

VI. Biharnagybajom „B” csapat 493,25 pont 

VII. Budapest 431,21 pont 

VIII. Nyíregyháza 430,00 pont 

Következő versenyünk az Utánpótlás Magyar Bajnokság lesz, mely Oroszlányban kerül 

megrendezésre. Reméljük, hogy itt is jó eredményeket tudunk elérni. 

Tisztelettel: 

 Földi József 

 szakosztályvezető, edző 
 

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 megyei II. osztály déli csoportjának sorsolása – 2009/2010 őszi forduló 

1. forduló: 2009.08.15. szombat 17:00 Biharnagybajomi SE  - Szentpéterszegi SC 

 2. forduló: 2009.08.22. szombat 17:00 Pocsaj KSE - Biharnagybajomi SE 

 3. forduló: 2009.08.29. szombat 17:00 Biharnagybajomi SE - Blondy FC Esztár 

 4. forduló: 2009.09.05. szombat 15:30 Biharnagybajomi SE - Kismarjai SE 

 5. forduló: 2009.09.12. szombat 15:30 Körösszakál SE - Biharnagybajomi SE 

 6. forduló: 2009.09.19. szombat 15:00 Biharnagybajomi SE - Konyári SE 

 7. forduló: 2009.09.26. szombat 15:00 Monostorpályi KSE - Biharnagybajomi SE 

 8. forduló: 2009.10.03. szombat 14:00 Biharnagybajomi SE - Zsáka SE 

 9. forduló: 2009.10.10. szombat 14:00 Biharkeresztesi VSE - Biharnagybajomi SE 

10. forduló: 2009.10.17. szombat 13:30 Biharnagybajomi SE - Nagyrábé P. SK 

11. forduló: 2009.10.24. szombat 13:30 Szerep SE - Biharnagybajomi SE 

12. forduló: 2009.10.31. szombat 13:30 Biharnagybajomi SE - Földes NKSE 

13. forduló: 2009.11.07. szombat 13:30 Komádi SE - Biharnagybajomi SE 

Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt két órával kerülnek lejátszásra. 



 
 

 

 

 

 
 

Délelőtti programok: 
 

  8-tól 9 óráig résztvevők érkezése a Kistagra, nevezés 
  9 órakor a Lovasnapot megnyitja Szitó Sándor polgármester 
  9 órától gumiskocsik akadályhajtása 
  Fogatok akadályhajtása 

 

Napközben szórakoztató műsorok: 
 

  Mazsorett csoportok fellépése 
  Csikós- és lovasbemutatók 
 

 
Amatőr csoportok fellépése 

  Kézműves-sátor felnőtteknek és gyerekeknek 
  A Nyugdíjasklub műsora 
 

 
Főzőverseny (nevezés szeptember 8-ig a művelődési házban) 

 

Délutáni programok: 
 

  Gumiskocsik vadászhajtása 
  Fogatok vadászhajtása 
 

 
Eredményhirdetés előtt GYERMEKEKNEK KECSKEFOGÓ VERSENY 

  Ünnepélyes eredményhirdetés 
  Kb. 18 órától tombolasorsolás 

 

Esti programok: 
 

  21:30-kor TŰZIJÁTÉK (helye: művelődési ház) 
  22 órától sztárvendég: PALCSÓ TOMI 
 

 
22:40-től BÁL a művelődési házban – játszik: a Bak Trió 

 

 

A BELÉPÉS DÍJTALAN. A HELYSZÍNEN BÜFÉ VÁRJA A VENDÉGEKET. 

Adományokat, felajánlásokat szívesen fogadunk, és előre is köszönjük. 
 

Fogatosok, csikósok jelentkezését várjuk a művelődési házban vagy telefonon: 06-54/473-606 
 

Mindenkit szeretettel vár Biharnagybajom Község Önkormányzata és civil szervezetei 

A rendezvény szakmai támogatója: Lovas Barátok Egyesülete, Füzesgyarmat 
 

A programváltozás jogát a rendezőség fenntartja! 

A rendezvényeken esetlegesen bekövetkező balesetekért a rendezőség felelősséget nem vállal! 



B E H A R A N G O Z Ó  
Augusztus 20-án a Red Clubban 21 órától Retro Zene élőben a Dió Banddel. Ha nosztalgiázni szeretnél 

élő zenére, szeretettel várunk. Hívd el ismerőseidet is! A belépőjegy ára: 500 Ft.                               Dió Band 
 

 

M E G H Í V Ó  
Meghívjuk községünk minden lakosát  

2009. augusztus 23-án, vasárnap 10 órára 

a Református Templomba, hogy közösen emlékezzünk  

NEMZETI ÜNNEPÜNKRE. 
 

PROGRAM: 
A megjelenteket köszönti és ünnepi prédikációt tart: Domahidi Péter lelkipásztor 

Ünnepi beszédet mond: Földesi Gyula alpolgármester 

Műsort ad: Kocsis Csaba énekes-gitáros 
 

 

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

A mai modern világban a szülők számára az a legfontosabb, hogy mindent megadjon 

gyermekének/gyermekeinek.  

Feltehetjük a kérdést: vajon tényleg az a legfontosabb, hogy mindent megadjunk a gyermekeinknek? Anyagi 

javak, szép ruhák, finom falatok, mesés játékok, később esetleg lakás, autó… Nem felejtünk ki valamit a 

felsorolásból? Ami éppen a lényeg lenne? Egy iránytűt, ami eligazítaná őket az élet ösvényén? Biztos, hogy 

mindent megadunk, meg tudunk adni nekik? 

„Keressétek először Isten országát és igazságát” – írja a Biblia. Istent, az Ő szerető lényét ne felejtsük ki a 

felsorolásból! Engedjük Hozzá gyermekeinket, és ne tiltsuk Tőle, mert ilyeneké a mennyek országa – 

mondja Jézus. Engedjük, hogy megismerjék szeretetét, tanításait, erkölcsi útmutatását, az élet értelmét! 

Bíztatni szeretnék minden középsős és nagycsoportos, illetve iskolás gyermeket, hogy vegyen részt az 

óvodai/iskolai hitoktatásban! Sok érdekes, tanulságos történettel, énekekkel, rejtvényekkel, kézműves 

elfoglaltságokkal várom az érdeklődő gyermekeket! 

Néhány tudnivaló a hitoktatásról: 

- a hittan – Istenről szóló ismeretszerzés – nem pedig egy felesleges foglalkozás 

- minden csoportban, osztályban elmondjuk a tudnivalókat 

- kiosztjuk a jelentkezési lapokat, melyet a szülőnek kell aláírnia 

- az órarend beállása után meghatározzuk a hittanórák időpontját 

- a hittanórákat az óvodákban/ iskolában tartjuk 

- a 12-13 éves gyermekeket szeretettel várjuk a konfirmációi oktatásra. Akiket már megkereszteltek, 

azok névre szóló kiértesítést kapnak. Ahol ez nem történt meg, ott személyesen vagy telefonon 

várjuk a bejelentkezést. Szeretettel várjuk mindazokat, akik felnőtt konfirmációi oktatásban 

kívánnak részt venni.   

 Domahidi Olga 

 hitoktató 

Hittanos gyermektábor 
2009. augusztus 24-től 28-ig, hétfőtől péntekig, minden nap de. 8 órától 12 óráig helyi hittanos 

gyermektábort szervezünk, melyen érdekes programok fogják várni az érdeklődő hittanos gyerekeket. A 

részvétel ingyenes.  

Sor kerül bibliai történetek megbeszélésére, barkácsolásra, színezésre, bibliai rejtvények megfejtésére, 

továbbá szabadidős programok szervezésére.  

Sok szeretettel várjuk a gyerekeket! 

 Domahidi Péter 

 lelkész 


