
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

VI. évfolyam 9. szám (2010. november) 

 

Polgármesteri köszöntő 
 

Tisztelt Bajomiak! 

 

 „Nem arról van szó, hogy mit vagyunk hajlandóak és mit vagyunk képesek tenni egymás 

ellen, hanem hogy mire jutunk végre együtt.” – Wass Albert sorai szívemből szólnak. Október 

3-án a harc lezárult, a lakosság döntött és most már végre meg kell látnunk, mire vagyunk 

képesek együtt.  

 

Magam és képviselőtársaim nevében is köszönöm azt a megtisztelő bizalmat, amelyet a 

választások eredményeként felénk tanúsítottak. Megtisztelő számomra az is, hogy az előző 

testületből öten újra lehetőséget kaptunk arra, hogy folytassuk a megkezdett munkát. Hisz a 

lakosság nagyobb része úgy gondolja, hogy jó az az irány amerre tartunk. Célom továbbra 

sem változott, a Biharnagybajomért vállalt szolgálatom során hajlandó vagyok együttműködni 

mindenkivel, aki a település megmaradásáért, fejlődéséért tenni akar. Számomra ugyanis 

kétféle ember létezik a falunkban: a községért tenni akaró polgár és a falun élősködő ember. 

Az elkövetkező időszakban mindent megteszünk azért, hogy az utóbbiak minél kevesebben 

maradjanak. 

 

A kampányidőszak során sokan rávilágítottak arra, hogy mik azok a dolgok, amin 

változtatnunk kell, és mik azok, amiket pedig folytatnunk.  Azt gondolom, hogy az előttünk 

álló négy év legfontosabb feladata az, hogy biztosítsuk lakos társaink számára az őket 

megillető lét- és közbiztonságot. Persze tennivaló a biztonság megteremtésén túl is akad 

bőven, azonban ezeknek a feladatoknak a meghatározásában és rangsorolásában szeretnénk 

kikérni az önök véleményét is. Lehetővé fogjuk tenni, hogy mindenki elmondhassa, hogy 

szerinte mitől lenne jobb Biharnagybajomban élni. Ahogy eddig is, továbbra is azt kérem 

Önöktől, hogy figyeljünk oda embertársainkra, segítsük egymást a problémák megoldásában, 

hisz együtt többre vagyunk képesek.  

 

Végül pedig soraimat a Magyarok Szövetsége által megfogalmazott gondolattal zárom, 

amelyet polgármesteri hitvallásomnak is tartok 

 

„Minden mindennel összefügg, így a természettel összhangban a tájat építve, az erőforrásokat 

használva, de nem kihasználva, az emberi kapcsolatokban az egyenlőség és a szeretet erkölcsi 

parancsainak érvényesítésével kell újjáépítenünk gazdasági, természeti és társadalmi 

életterünket.” (Magyarok Szövetsége) 

Tisztelettel: 

 Szitó Sándor polgármester 



K Ö Z É R D E K Ű  H Í R E K  
Tájékoztató 

Tisztelt Szülők! 

 

2010. szeptember 17-től hatályba lépett a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény módosításai, melyről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket: 

1. A tanköteles korú gyermekek esetén a korábbi családi pótlék helyett iskoláztatási támogatás 

kerül folyósításra, az arra jogosultaknak. 

2. Az iskoláztatási támogatás feltétele a gyermekek rendszeres iskolába járása! 

3. Az iskola a tanuló 10 óra igazolatlan hiányzása esetén köteles tájékoztatni a települési 

önkormányzat jegyzőjét az igazolatlan hiányzás tényéről. 

4. A jegyző az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után 

felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját az igazolatlan hiányzás jogkövetkezményeire, 

mely szerint az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás 

után elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá elrendeli a teljes összegű iskoláztatási 

támogatás folyósításának felfüggesztését is! 

 

A törvénymódosítására tekintettel fokozottan felhívjuk a szülők figyelmét a gyermekek 

tankötelezettségének teljesítésére, a rendszeres iskolába járás napi ellenőrzésére, mellyel 

elkerülhetővé válhat a fent említett szankciók alkalmazása. 

 

Figyelemmel arra is, hogy a tankötelezettség teljesítésének biztosítása (a gyermek érdeke mellett) 

elsősorban a szülők kötelessége, bízunk ez irányú együttműködésükben. 

 Imre-Erdős Szilvia jegyző 

Közlemény 
A Biharnagybajomi Helyi Választási Bizottság a 2010. október 3-án megtartott helyi 

önkormányzati képviselők, polgármesterek és kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. 

évi választásának eredményét az alábbiakban teszi közzé: 

 

Megválasztott polgármester:  

 Szitó Sándor – Fidesz 

 

Megválasztott egyéni listás képviselők: 

 B. Csák Imre István – független 

 B. Csák István Márton – Fidesz 

 Dobos Sándor – független 

 Dobos Sándorné – független 

 Gazdag Endréné – független 

 Láposi Márton Zoltán – független 

 

Megválasztott cigány kisebbségi önkormányzati képviselők: 

 Balogh Béla – ÉKE 

 Balogh Péter – ÉKE 

 Makula József – ÉKE 

 Vadász Dezső – ÉKE 

 Helyi Választási Bizottság 

 



Felhívás 
Tisztelt Biharnagybajomiak! 

 

A Sárréti Kistérségi Társulás Segélyakciót hirdet a vörösiszap által elöntött települések 

megsegítésére. A Várkert 35. szám alatt (a művelődési házban) hétköznap 13.00-16.00 óra 

között várjuk az adományokat (tartós élelmiszer, tisztítószer), melyet a gyűjtés után 

elszállítunk a katasztrófa helyszínére.  

A biharnagybajomi emberek többször bizonyították már nagylelkűségüket, önzetlen segítségüket. 

Erre kérjük Önöket most is. 

 

Az akció védnöke:  Arnóth Sándor Püspökladány polgármestere 

A gyűjtés szervezői: Lajsz Julianna, Nagy Gyuláné, Papp Lászlóné 

 

 Szitó Sándor polgármester 

 Imre-Erdős Szilvia jegyző 

A párlat otthoni főzésének szabályai 
 Magánfőzésben a 18. életévét betöltött személy saját vagy vásárolt gyümölcsből évente, 

kizárólag személyes fogyasztásra 50 liter 86 fokos párlatot állíthat elő adómentesen (amely 86 

liter 50 fokos, vagy 100 liter 43 fokos párlatnak felel meg). Ezen mennyiség fölött, illetve ha a 

párlatot a magánfőző értékesíteni kívánja, meg kell fizetni a jövedéki adót, és az előállítást a 

vámhatóságnak három nappal korábban be kell jelenteni. A magánfőző által egy évben 

előállított párlat mennyisége nem haladhatja meg a 2 hektoliter tiszta szesz mennyiséget (azaz 

a 400 liter 50 fokos párlatot, melyből a fentiekben említett mennyiség adómentes); 

 Magánfőzést végezni legfeljebb 100 liter űrtartalmú lepárló berendezésben lehet, melyet a 

vámhatóságnak nem kell bejelenteni; 

 Amennyiben egy háztartásban több magánfőző él, akkor az adómentesen, illetve az adó 

megfizetésével előállítható mennyiségek egybeszámítandók (egy háztartásban akkor is csak 

50 liter párlat állatható elő adómentesen, ha abba több magánfőző él, azaz az adómentes 

mennyiséget a háztartásban élő magánfőzők nem vonhatják össze); 

 Lepárló berendezést gyártani, értékesíteni kizárólag a vámhatóság engedélyével lehet; 

 A párlatot értékesíteni akkor lehet, ha a magánfőző kistermelőnek minősül, és megfizette a 

jövedéki adót, az értékesítés palackozva, legfeljebb 2 literes kiszerelésben és párlat zárjeggyel 

ellátva, a kistermelő saját gazdasági helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely-

szolgáltatás keretében történhet; 

 A bérfőzdékben előállított párlat után 50 literig nem kell megfizetni a jövedéki adót, az a 

fölötti mennyiségre a jövedéki adó 2010-ben 1380 forint, 1 liter 50 fokos párlat esetében. 

A vámhatóság ellenőrzései során a jövedéki szabályokban meghatározottak teljesülését 

vizsgálja, így például a bejelentési kötelezettség teljesítését, a párlat értékesítésére, elidegenítésére 

vonatkozó szabályok betartását (például a párlat továbbra sem ajándékozható). A vámhatóság az 

előzőeken túlmenően a jövőben is elvégzi az ellenőrzött információkat tartalmazó – például a 

bérfőzetőkre vagy a magánfőzőkre vonatkozó – közérdekű bejelentések kivizsgálását is. 

A részletes szabályok megismerése, illetve további információ érdekében látogasson el a Vám- és 

Pénzügyőrség honlapjára (http://vam.gov.hu), vagy keresse meg a területileg illetékes regionális 

ellenőrzési pontjainkat melynek címéről és egyéb információkról a helyi tarifával éjjel-nappal 

hívható Információs Központunknál, a 06-40-FINÁNC (06-40-346-262) telefonszámon 

érdeklődhet. 

 A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében! 

 Vám- és Pénzügyőrség 



B E H A R A N G O Z Ó  
Örömmel tudatjuk 

Befejeződött a Szűcs Sándor Művelődési Ház teljes felújítása. A kívül-belül kicsinosított 

épület ünnepélyes átadás-átvétele december elsején 14 órakor lesz.  
 

Fellépnek:  

 Biharnagybajomi mazsorett csoportok  

 Biharnagybajomi Népdalkör 

 Biharnagybajomi Nyugdíjasklub 

 Biharnagybajomi óvodások és iskolások 

Első nagyrendezvényként a XVII. Karafitty Népzenei Találkozót tartjuk november 13-án 16 órától. 
 

A találkozón műsort adnak: 

 Gál Gyuláné (ének) - Kaba 

 Horváth Gyula (citera, ének) - Nagyrábé 

 Kadarcs Népzenei Együttes - Balmazújváros 

 Kispesti Citeratrió - Budapest 

 Napraforgó Együttes - Biharnagybajom 

 Népdalkör - Biharnagybajom 

 Rákász Citeraegyüttes - Komádi 

 Sóki Ferenc (tárogató) - Szolnok 

 Széles András (citera, ének) - Budapest / Tunyogmatolcs 
 

Mindkét ünnepségre szeretettel hívjuk községünk minden érdeklődő lakosát! 

100. évforduló 
A Napraforgó Óvoda ebben az évben ünnepli a fennállásának 100. évfordulóját. Ez 

alkalomból szeretettel várunk mindenkit 2010. november 20-án 13.30 órától a Szűcs Sándor 

Művelődési Házba egy kis visszaemlékezésre. 
 

Program: 

- Köszöntő 

- Óvodás gyerekek műsora 

- Óvodavezető visszaemlékezése 

- Polgármester köszöntője 

- Volt óvodavezetők emlékezései 

- Napraforgó-Karafitty Együttes műsora 

- A két óvoda körbejárása 

- Kiállítás megtekintése 

- Kötetlen beszélgetés az óvodákban 

Jótékonysági óvodabál 
Szeretettel meghívjuk a falu lakosságát a Napraforgó Óvoda jótékonysági báljára. 

Ideje: 2010. november 20. 19.00 óra, helye : Szűcs Sándor Művelődési Ház. 
 

Műsor: 

- Óvodás gyerekek műsora 

- Óvónők műsora 

- Napraforgó-Karafitty együttes műsora 
 

A zenét Újvári Imre szolgáltatja. 

Vacsorás belépőjegy: 1800 Ft, műsoros belépő (felnőtt/gyermek): 500 Ft, pártolójegy: 500 Ft. 

Jegyek vásárolhatók 2010. november 2-től az óvodákban.  

A vacsorás jegyek igénylését 2010. november 12-ig kérjük jelezzék! 

Anyagi és tombola felajánlásokat szívesen fogadunk! 



A BIHARNAGYBAJOMÉRT EGYESÜLET HÍREI  
Újra Sárrét Sütije! 

2010. november 27-én a Biharnagybajomért Egyesület által ismét megrendezésre kerül a 

SÁRRÉT SÜTIJE SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY a Szűcs Sándor Művelődési Házban. 
 

Nevezés: egy tálca süteménnyel 

Nevezhető kategóriák: „család kedvence” (sütés nélküli / aprósütemények / torták) 
 

A nap programja: 11.00-12.00  Sütemények átvétele 

 13.00-tól Kézműves foglalkozás, sütemények zsűrizése. Közben műsorok. 

 16.00-tól Eredményhirdetés 
 

A kategóriák helyezettjei díjazásban részesülnek. A sütemények a zsűrizést követően megvásárolhatók. 

Fő támogatók: a Küld el a recepted! magazin A zsűri tagjai: Szitó Sándor polgármester, Végh László 

a Küld el a recepted! magazin főszerkesztője, Tóth Sándor cukrászmester. 
 

17 órától koncertet ad a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar a Biharnagybajomi 

Református templomban. A koncertre a belépőjegy ára 500,- Ft. Minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk! 

 Máthé Ferencné 

Újabb siker 
A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség 20 éves jubileuma alkalmából, Budapesten a Stefánia 

Kulturális Központban, – ünnepi gála műsor keretében – a szakma legjobbjai elismeréseket vehettek 

át. Macskinné Pór Erzsébet a Sárrét Mazsorett Együttes művészeti vezetője ,,a mazsorett szekcióban 

végzett kiemelkedő tevékenységéért és kiváló művészeti munkájáért” Díszoklevélben részesült.  

 

 

Hét település, Szeghalom, Füzesgyarmat, Vésztő, Biharnagybajom, Körösladány, Köröstarcsa, 

Biharnagybajom, Zsadány csoportjaival 18 év alatt, sikert – sikerre halmoztak. A Szeghalmon 2000-ben, 

Pro Urbe díjjal kitüntetett Macskinné Pór Erzsébet, tanítványaival nemzetközi és országos versenyeken 13 

első, 21 második, 3 harmadik helyezést, 28 kiemelt arany, 30 arany, 16 ezüst, 1 bronz oklevelet szerzett. 

További eredmények: 3 kiemelt arany és 1 ezüst minősítés, 6 Fődíj, 5 Vándorserleg, 9 Különdíj, 2 

koreográfiai díj, 8 Legjobb tamburmajor cím. Többször szerveztek országos fesztiválokat, találkozókat, 

közel ezer rendezvényen vettek részt, Kína és Izrael mellett, Európa 11 országában képviselték térségünket, 

az önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, támogatók, szülők segítségével. Jövőre 12 sárréti mazsorett 

csoport vállalkozik újabb szakmai megmérettetésre, a francia és spanyol vendégszereplések mellett, 

fellépnek a 42. Debreceni Virágkarneválon, valamint fennállásuk 15. évfordulóját ünneplik a 

füzesgyarmati, körösladányi és vésztői mazsorettek. A 19. tanévet elkezdve a célok és a feladatok 

változatlanok, a mazsorett iránt érdeklődők mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése, az egészséges 

életmódra nevelés, a közösségformálás, a tehetséges fiatalok szerepeltetése, versenyeztetése, hivatásos 

pályára irányítása, a fúvószene népszerűsítése, a közönség kulturált szórakoztatása. Köszönöm minden 

jelenlegi és volt tanítványomnak a munkáját, a hozzátartozók, önkormányzatok, intézmények, támogatók 

pozitív hozzáállását, segítségét, együttműködését. 

 Macskinné Pór Erzsébet 



I S K O L A I  H Í R E K  
„Mesebeszéd” mesemondó fesztivál 

2010. szeptember 30-án a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény rendezte meg a népmese napja alkalmából mesemondó 

fesztiválját. Iskolánkat ketten képviseltük: Bónácz Annabella Judit és Hajdu Petra.  

A mesemondóknak a Benedek Elek Könyvtárban kellett gyülekezniük. Kedvesen és szívesen 

fogadtak bennünket. A verseny kezdetekor Sass Bálintné zsűrielnök ismertette a szempontokat, 

melyek a következők voltak: hangszín, hanglejtés, hangerő, megjelenés, meseválasztás stb. Két 

korcsoportban lehetett nevezni, mi a 10-12 évesek között mérettük meg magunkat. A kis gömböc 

és a Mátyás király meg az öregember című meséket adtuk elő nagy sikerrel, hiszen ezüst és bronz 

minősítést hozhattunk haza, sőt még egy különdíjat is. Nagyon örültünk, hogy minket s általunk 

iskolánkat érte ez a megtiszteltetés. Azóta mindenkit bíztatunk, hogy vegyenek részt hasonló 

versenyeken. 

 

Hajdu Petra 6.b és Bónácz Annabella Judit 6.a osztályos tanulók 

Hajdu Petra: II. helyezés, Különdíj (Mátyás király meg az öregember) 

Bónácz Annabella Judit: III. helyezés (A kis gömböc) 

Felkészítő tanár: Fejesné Agócs Renáta, kísérő tanár: Vígh Tiborné 

Felhívás 
A Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákönkormányzata novemberben TÖK-

napot tart az iskola tanulóinak és szüleinek, ismerőseinek. Ezúton szeretnénk felhívni a lakosság 

figyelmét, hogy akinek esetleg van 1-2 felesleges töke, melyből lámpást faraghatnánk, azt 

szívesen elfogadnánk felajánlásként. Egyébként egy tök jó délutánt tervezünk, tök jó feladatokkal, 

versenyekkel. (Független a 2. osztály családi programjától, mely szintén hasonló, de csak 

osztályszintű lesz.) 

Szervezők: Fejesné Agócs Renáta, Hodosi Andrásné és a diákönkormányzat tagjai 

Influenza elleni védőoltás 
November 5-től az influenza elleni oltást igénybe lehet venni a háziorvosoknál (rendelési időben). 

 Dr. Kulcsár Lajos, Dr. Pintye László 



I R O D A L O M  
Budai Kulcsár János: Őrszem a toronyban 

(hexaméterek) 
Fent a toronyból néztem a szőke mezőkre, a tájra. 

Néhol már csak a szúrós tarló tűfoga látszott. 

Tűzvédelmi okokból másztam a létra fokán fel 

megfigyelőnek, mert a melegben a tűz veszedelme 

könnyen eléri az asztagokat, kicsi szikra elég, hogy 

minden lángba boruljon, s tűzvész ördögi lángja  

rátörhet házakra, kazalra, mezőre. A templom 

tornya magaslat, a négy bástyája a tájon aránylag 

messzire látszik. Tűz esetén kalapáccsal azonnal 

kell szaporán ütögetni a bronz medvét, a harangot. 

Úgy nevezik, hogy félreverés, az egész falu hallja. 

Hála az Úrnak, nem volt tűz a mezőn, a határban. 

 

Innen a kis falu látszik; a Nagy kert és a Keresztér, 

messze a Fáskert és a kis erdő és a Porosköz, 

Kisrábé, meg a Korhány. Templomkert közelében 

kedvelt rét, Gyalogér a tekézés és focizás, meg 

más egyebek, sőt alma lopás, mert loptuk a kertből. 

Megvesszőzött almalopáskor, tetten is ért egy  

bácsi, de jó csíny volt gyerek ésszel. Szertefutottunk 

ott a gerádgyánál a csodás fűzfák szomorúan 

csüngő lombja alatt. Már fél évszázada ennek, 

mégis eszembe jutott, az agyam kibeszélte mi történt. 

 

Négyszáz éve falumban végvár állt török ellen. 

Bocskai István hős katonája Nagy András a végvár 

hős védője a hajdú. Itt áll szobra a templom- 

kertben. Mennyi virág viritott a mezőkön, a réten, 

s illata szállt. Ó, régi barátok, Széplaki Sándor, 

Gál Gyula, Bagdány Béni, sorolni nehéz, de az Antós 

Lajkó, hol van már? Meg Hajdú Béla vidám fi? 

 

Régen fényes bokszcsizmában hetyke legények 

kugliztak, guritottak nagy fa golyót, hogy a bábok 

dőljenek el mind. Én meg Kulcsár János, a suszter 

kisfia bambán néztem a játékot figyelemmel. 

Én szeretem falumat Biharországban. Bizony egykor 

akkora volt a megyénk Erdély kapujában. Utána 

szétdarabolták rabló hordák ott Trianonban. 

Sok gyönyörű lányt ismertem, de nevét le nem írom 

egynek sem közülük, mert őrzöm a titkom, elég csak 

annyit: jó feleség lett volna belőlük, az is lett. 

És a tanítók: Papp Gyula bácsi jeles pedagógus. 
Nagy Sándor szemüveggel. (nem macedón!) Mi diákok 

gúnynéven tituláltuk, nem volt ő sose kedvelt: 

ő a „Galóca!”. A pálcájával több tenyerest is 

vágott ő tenyerembe. Igaz, nem voltam a példás, 

jó fiu. Góráltunk, verekedtünk. Jöttek az intők 

és a szekundák, s otthon a nadrágszíj, meg a lábszíj. 

Imre, a bátyám járta fütyülve a kis falu minden 

Utcáját, mert nagy fiu volt már, lányok után járt. 

 

Szűcs Sándor Sárrét kutatója, tanár, mese író. 

Híre a tengereken túl jár: kutatása, tudása. 

Voltam nála néhányszor. A Sárrétről, mocsarakról, 

lápokról, a falunkról szólt a beszéd, valamint a 

végvárunkról. Én keveset szóltam. Figyelemmel 

hallgattam tudományát. Átadtam neki néhány 

versemet és bizalommal volta iránta örömmel. 

Sorsom az égi hatalmas, az Isten mérte ki nékem. 

Néhány perce a lelkem az Úrnál volt, kileheltem. 

Mégis visszazavart, le a Földre, falumba. Halállal 

birkóztam, mert így rendelte az égi Hatalmas, 

drága teremtőm. Hozzád száll az imám szeretettel. 

 

                                                  (1953 nyara) 

 
Tizenegy éves koromban próbálkoztam először versírással. Budapesten születtem, de nem a fővárost 

tartom szülőföldemnek, hanem az Alföldet, a hajdani Biharországot. Őseim apai ágon Biharból 

származnak, akárcsak Arany János és Sinka István, a magyar költészet két óriása. 

Életem legszebb korszakának gyermekkoromat tartom. Az alföldi tájak, tanyák, emberek, szokások, 

népdalok, népi táncok, népmesék végérvényesen betöltötték és meghatározták gyermekkoromat. 

Költészetem „alapanyaga” is Biharban gyökerezik. Elemi és általános iskoláimat itt az Alföldön, a 

falumban, Biharnagybajomban végeztem. 

Budai Kulcsár János 

 



A BIHARNAGYBAJOMI LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI 
A 2010-2011-es évad nehéz kezdetén túl van a szakosztály. Az első tizenegy fordulót a felnőtt 

csapat 7 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel zárta. Ilyen sikeres szereplést rég tudott 

magáénak az egyesület. Az őszi idényben újjászerveződött ifjúsági csapat nagyon fegyelmezetten 

és rendszeresen jár az edzésekre és a mérkőzésekre is. Különösen nagy segítség a csapatnak ifj. 

Gorzsás Lajos csapatkapitány, aki mindent megtesz azért, hogy a csapat jól szerepeljen. 

Kívánatos lenne a vezetőség és a szakosztály részéről, hogy az előző ifi csapat tagjai és a szülők 

ne gátolják, inkább segítsék a jelenlegi ifjúsági csapatot munkájában. Jó esély van rá, hogy 

edzői irányítással 1-2 év múlva hasonlóan a felnőttekhez ők is sikeresek lesznek. A labdarúgó 

szakosztály kapuja nyitva áll minden futballozni vágyó és szerető ifjú előtt, várjuk őket 

szeretettel. Jó lenne, ha a labdarúgás ezáltal tömegsporttá válna Biharnagybajomban. 

A jelenlegi ifjúsági csapat tagjai: Nemes Zsolt, Kapás László, Bere Norbert, Gorzsás Lajos, Gál 

Márkó, Madar Dávid, Gyenge Imre, Bartha Máté, Szalai Koppány, Hajdu Krisztián Márk, 

Somogyi Adrián, Nagy László, Papp Gyula Dávid, Kiss Ádám, Fekete László, Andírkó Csaba, 

Keserű András. Edző: Furka Róbert testnevelő tanár.  

A felnőtt csapat edzője Dan László 2010.09.27-i nyilatkozata: „Örülök, hogy ilyen értelmes 

emberekkel dolgozhatok…” - mi meg örülünk, hogy ilyen edzővel, hisz neki nagy érdeme van a 

jelenlegi eredményekben, egyetértésben a játékosokkal. A bajnokság felén éppen túl vagyunk, 

már több az eredményes szereplés, mint az előző bajnoki évben összesen. Fenti eredményt az 

ifjúsági csapat azzal segítette elő, hogy valamennyi mérkőzésen teljes létszámmal voltak jelen. Ha 

ez nem így történik, a felnőtt győztes mérkőzések büntető pontok levonásával végződhettek volna. 

Erre még nem került sor. Köszönjük fiúk! Minden labdarúgónak és segítőnek köszönjük az eddigi 

jó hozzáállást, melyet továbbra is szeretnénk. A futballszerető támogatók nélkül valószínű nincs 

ilyen jó szereplés és eredmény, reméljük a későbbiekben is számíthatunk rájuk, nekik is 

köszönjük. Köszönjük a biztatást a lelkes szurkolóknak, továbbra is várjuk őket a hazai és 

idegenbeli mérkőzésekre. 

  A labdarúgó szakosztály vezetősége 

HALOTTAK NAPJÁRA 
Vigasztalás  

„Tartsuk meg a reménységnek vallását 

 tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett.” 

Zsid. 10,23. 

A Jézus Krisztusban hívő embernek reménysége van. Alapigénk szavaival így is mondhatjuk, a 

mi vallásunk a reménység vallása. A Biblia kijelentése szerint a reménység a Szentlélek 

legmaradandóbb ajándékainak egyike. Mi a reménység? Olyan váradalom, amelynek 

beteljesedését a lélek a jövendőben várja. Van reménység, ami csak a mi vágyainkat mutatja meg. 

Arany János szépen fejezi ki, mit várt ő az élettől. „Csendes fészket zöld lomb árnyán, / Hová 

múzsám el-elvárnám, / Mely sajátom, / Benne én és kis családom.” (Epilógus) Az élet számára 

azonban nem ezt hozta. Ez azt jelenti, hogy a Krisztust követő ember vágyai nem mindig 

teljesednek be itt a földön, de van egy végső reménység. Beteljesedésének örök alapja van, mert 

ez nem emberi vágyon, elgondoláson alapszik, hanem Isten örök ígéretén, amely a mennyekben 

beteljesedik. Nem múlandó földiekre vonatkozik, hanem mennyeiekre, örökkévalókra. 

Bizodalmunk van a szentélybe, Isten közelébe való bemenetelre a Jézus vére által. A keresztyén 

ember végső reménysége, hogy életen-halálon át Istenhez megyünk a Krisztus vére érdeméért, és 

örökké vele maradunk. Szabad a reménység vallását megtartanunk tántoríthatatlanul, mert hű az, 

aki az ígéretet tette. Bár tudjuk, hogy születésünk pillanatától el vagyunk jegyezve a 

múlandóságnak, a halálnak, de mégsem kell úgy élnünk a földön, mintha mindig temetőben 

járnánk, mert ott van a szívünkben a bizonyosság: „Sírva jöttünk a világra, / Sírás közt távozunk 

el, / De ha jutunk boldogságra, / Semmit sem vesztettünk el. / Bár panasz tölti szánkat, / Míg 

megfutjuk pályánkat, / Bár a földön csak bujdosunk, / Lesz mennyben örök városunk.” (Régi 

Énekeskönyv 417. éneke 2. vers)  

Így kívánok, elköltözött szeretteinkre való áldott és az örök élet reménységében való emlékezést! 

  Domahidi Péter ref. lelkipásztor


