
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

VI. évfolyam 10. szám (2010. december) 
 

MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG 

Biharnagybajom Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a község lakosságát 2010. 

december 17-én, pénteken 14:30 órai kezdettel a Biharnagybajomi Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Tér megnyitó ünnepségére a Szűcs Sándor Művelődési Ház felújított épületébe. 

Az átadó ünnepség programja: 

14.00 Vendégek érkezése, fogadása, sajtótájékoztató 

14.30 Átadóünnepség.  

Ünnepi beszédet mond: Arnóth Sándor a Püspökladányi Kistérség országgyűlési 

képviselője, Galambos Adorján a Hajdú-Bihar Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani 

Központ igazgatója, Szitó Sándor Biharnagybajom polgármestere. 

Ünnepi műsor, fellépnek: a Biharnagybajomi Népdalkör, a Biharnagybajomi 

Nyugdíjasklub tánccsoportja, a biharnagybajomi mazsorett csoportok, biharnagybajomi 

óvodások és iskolások. 

16.00 Az épület ünnepélyes átadása, bemutatása, bejárása 

 Szitó Sándor polgármester 

 Nemes-Lajsz Julianna intézményvezető 

 

CSODAVÁRÁS A CSŰRDÖNGÖLŐVEL – MINDENKI KARÁCSONYA 

Biharnagybajom Község Önkormányzata tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt 

2010. december 22-én 16 órától a Református templomban tartandó községi karácsonyi 

ünnepségre, a Csűrdöngölő együttes műsorára. 

 „Az Istennek szent angyala” című műsorukban a Kárpát-medencei magyarság adventhez és 

karácsonyhoz fűződő hagyományaiból, énekeiből, ünnepi megemlékezéseiből nyújtanak ízelítőt. 

Műsoruk, a népi emlékezet által megőrzött és az egyházi liturgikus gyakorlatban fellelhető 

karácsonyi énekek és hangszeres szokások bemutatásáról szól. Népszokásainkat hosszú 

évszázadok és nemzedékek alakították és adták át a következőknek örökségül. Olyan kulturális 

hagyaték birtokosai vagyunk, melyben az emberi élet és a természet nagy értékei mély gyökeret 

eresztettek a népi tudatba. Hagyományos kultúránk megismerése tanulság és szolgálat is, a 

nemzeti önismeret föltétele, magyarságunk igazolása. 

Közreműködnek: Bárdosi Ildikó (ének), Molnár Miklós (hegedű, ének), Bíró István (hegedű, 

ének), Fekete Krisztián (cimbalom, citera, ének), Rácz Gyula (brácsa, koboz, ének), Bíró István 

(nagybőgő, furulya, klarinét, ének). 

Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag ú esztendőt kíván: 
  Biharnagybajom Község Önkormányzata 



Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K  
A 2010. október 3-án megtartott önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

megválasztott Képviselő-testület október 18-án tartotta alakuló ülését, ahol Szitó Sándor polgármester 

és a megválasztott képviselők – B. Csák Imre, B. Csák István, Dobos Sándor, Dobos Sándorné, 

Gazdag Endréné, Láposi Zoltán – letették az esküt és Dr. Sperlágh Andrástól, a Helyi Választási 

Bizottság elnökétől átvették a megbízólevelüket.  

 

Az alakuló ülésen a Képviselő-testület: 

 megállapította a polgármester illetményét és költségátalányát 

 megválasztotta a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságot; Oktatási és Humán Bizottságot és azok 

képviselő tagjait 

 megválasztotta a társadalmi megbízatású alpolgármestert 

 megállapította az alpolgármester tiszteletdíját 

 megállapította a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját 

 

A Képviselő-testület döntése alapján a 2010-2014 választási ciklusban a polgármester helyettesítésére, 

munkájának segítésére Dobos Sándort választotta meg alpolgármesternek. 

 Oktatási és Humán Bizottság: elnök: Láposi Zoltán, tagok: B. Csák István, Gazdag Endréné 

önkormányzati képviselő, valamint Nemes Margit (Hunyadi u. 5.), ifj. Dul Sándor (Bercsényi 

körút 70.) 

 Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság: elnök: B. Csák Imre, tagok: B. Csák István,  

Dobos Sándorné, Czeglédi Péter Pál (Hunyadi u. 4.), Szilágyi Csaba (Hunyadi u. 33.) 

  

Az alakuló ülést követően tartott üléseken a Testület a következő döntéseket hozta: 

 megbízást adott a PRO-FA ST. Kft. (Debrecen) részére a főtér rekonstrukciójával kapcsolatos 

építési-kivitelezési munkák elvégzésére. A munkálatok befejezésének határideje 2011. május 

28. 

 200.000,- Ft támogatást állapított meg a Labdarúgó Szakosztály részére a bajnokság őszi 

szezonjában hátralévő mérkőzések költségének biztosításához; 

 a Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában működő Iskolaszékbe a fenntartó 

részéről Láposi Zoltán képviselőt delegálta; 

 a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére, feladatainak ellátásához a Biharnagybajom, 

Rákóczi út 15. szám alatt lévő – volt Pártház épületét – ingatlan használatát működésének 

idejére térítésmentesen biztosította; 

 elfogadta: 

 a Biharnagybajom közrend-, közbiztonság-, közlekedésbiztonságának helyzetéről, a 

foganatosított rendőri intézkedésekről és a jövőben tervezett feladatokról szóló 

beszámolót; 

 a Biharnagybajomi Polgárőrség 2010. évi tevékenységéről és az Önkormányzat által 

nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót; 

 a Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évben végzett tevékenységéről 

és az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót; 

 az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét; 

 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát; 

 kistérségi társulási megállapodások módosítását; 

 Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjának 

módosítását. 

 Imre-Erdős Szilvia jegyző 



V I S S Z A T E K I N T Ő  
Kedvezményes almavásár volt Biharnagybajomban 

Mint bizonyára emlékeznek rá, a 2010. szeptember 16-án megtartott közmeghallgatáson Dobos 

Sándorné képviselő asszony ígéretet tett szabolcsi alma beszerzésére a település lakói számára. 2010. 

október 18-án Képviselő asszony azt a javaslatot tette Polgármester Úrnak – átadva az almatermelő 

telefonszámát, hogy az igények felmérésével, az almarendelés, és -szállítás koordinálásával, tehát az 

almával kapcsolatos valamennyi feladat lebonyolításával a Művelődési Házat és a Szociális 

Intézményt bízza meg, és a lakosság igényeinek felmérését követően pedig az Önkormányzat vállalja 

magára a Nyírmeggyesről történő szállítás költségeit. Polgármester Úr a javaslatot elfogadta, így 

Önöknek lehetősége volt almarendelésre.  

Az igények felmérése 2010. október 20-a és 27-e között zajlott, majd az intézményvezető jelezte a 

termelőnek a felmerült igényeket, illetve egyeztetett az alma szállításának lehetséges időpontjáról. 

Másnaptól a termelőt semmilyen formában nem tudtuk elérni, sem telefonos, sem egyéb 

megkereséseinkre nem reagált. Mivel már az 52 q-ra rúgó almaigényt összeírtuk, és nem akartuk 

visszamondani a megrendeléseket, így több termelőt, szállítót is megkerestünk, de a késői időpont, 

illetve a 80 Ft/kg-os ár miatt majdnem mindenhol elutasító válaszokat kaptunk. Végül hosszas 

keresgélés és egyeztetés után, személyes ismeretség révén sikerült olyan termelőt találnunk Gulácsi 

Tamás személyében, aki vállalta a megrendelt mennyiségű alma leszállítását az általunk kért 

időpontban és módon (ládázva, nem konténerben, a minőség megőrzése érdekében), a 80 Ft/kg-os árat 

tartva, valamint jelezte, hogy az alma mellett 150 Ft/kg-os áron körtét is tudna szállítani. A 

megegyezés után az almarendelést leadók értesítést kaptak, majd 2010. november 12-én sor került az 

alma kiosztására a Szociális Intézmény udvarán.  

Egy debreceni forgalomelterelés miatt a kamion bő 1 órás késéssel ugyan, de az 52q jó minőségű 

almával, és a 10q szép körtével megérkezett. A kezdeti nehézségek után (már sokan várakoztak) egy 

viszonylag gyors és rugalmas fizetési és kimérési módszer révén fennakadás nélkül megtörtént az 

alma és a körte kimérése, és mindenki megkapta az előjegyzett mennyiségeket. A kiosztásban a 

szociális intézmény dolgozói, illetve közcélú foglalkoztatottak vettek részt. 

Magyarország számára nagyon fontos, hogy a régi tagállamokhoz képest fennálló technológiai 

lemaradását behozza, és ehhez továbbra is változatlanul juthasson hozzá elegendő vidékfejlesztési 

támogatáshoz. Egyre hangsúlyosabbak a környezetvédelmi szempontok a mezőgazdaságban, fontos, 

hogy hazánk célzottan juthasson olyan támogatásokhoz, melyek vízgazdálkodási innovációt ill. 

beruházásokat ösztönöz. Az éghajlatváltozás egyre gyakrabban befolyásolja a hazai és az európai 

termelékenységet, ezért szükséges az árvizek, belvizek és az aszályok elleni védekezést és megelőzést 

erősíteni. Hazánknak érdekében áll a KAP keretében folyósított vidékfejlesztési források biztosítása, 

melyek ezen célok megvalósulását finanszírozná. 

 Nemes-Lajsz Julianna műv.ház igazgató 

 Oláh Gergely intézményvezető 

EU Élelmiszersegély 
Az EU Élelmiszersegély programjának keretében, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel 

együttműködve és a Községi Önkormányzat koordinálásával ismét élelmiszer adomány került 

kiosztásra településünkön 5 tonna mennyiségben (1400 kg liszt, 6400 csomag száraztészta és 1144 

csomag Győri Édes omlós keksz). 

2010. november 11-én és 12-én 325 család és 150 egyedülálló, szociálisan rászoruló lakos vehette át 

az élelmiszercsomagokat a Szűcs Sándor Művelődési Házban. Ebben az adományosztási szakaszban 

sem egyénenkénti csomagok kerültek összeállításra, hanem háztartásonként kapták meg a rászorulók 

az élelmiszereket. A 325 rászoruló család (több, mint 1000 fő) családonként 4 kg lisztet, 16 csomag 

tésztát és 3 csomag Győri Édes omlós kekszet vihetett haza, míg a 100 egyedülálló egyénenként 3 kg 

lisztet, 7 csomag durumtésztát és 2 csomag Győri Édes omlós kekszet kapott. 

A rászorultság megállapításánál az Önkormányzat által felállított eseti bizottság az 1993. évi III. (a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló) törvényben meghatározott, valamely pénzbeli, 

vagy természetbeni ellátásra való jogosultságot, illetve a fent említett törvényben meghatározott 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások valamelyikének igénybe vételét vette figyelembe. 

 



A zavartalan lebonyolítás érdekében valamennyi rászoruló névre szóló értesítést kapott a csomag 

átvételének helyéről és idejéről, és ennek betartása révén sikerült elkerülni a hosszas sorban állást, 

várakozást: minden rászoruló – a kötelező, átvételt igazoló adminisztrációt követően – perceken belül 

átvehette csomagját. 

Köszönjük a Szűcs Sándor Művelődési Ház és a Községi Önkormányzat munkatársainak, valamint, 

hogy munkájukkal hozzájárultak az élelmiszer adományok rugalmas, gyors és hiánytalan kiosztásához. 

 Agócs Miklósné igazgatási csoportvezető 

 Oláh Gergely intézményvezető 
 

A BIHARNAGYBAJOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 
Karácsonyi készülődés 

„… megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek…” 

 Tit 2, 11. 
 

Bizonyára mindenkinek megvan a maga egyéni szokása vagy családi hagyománya a karácsony 

megünneplésére, amelyben, akárhogy vesszük is, része van az ajándékozásnak. A karácsonyi 

ajándékozás rituáléjában vannak fontos elemek. Például az, hogy meglepetés legyen. Sokáig 

dédelgetjük az ötletet, rejtegetjük a csomagot, majd végül a csomagolás is még rejtélyesebbé teszi az 

ajándékot és még izgatottabbá a megajándékozottat, különösen, ha gyerek veszi azt kézbe. Fontos 

még, hogy nagy legyen, elkápráztató, valami, amire régen vágyott az, aki kapja. Emellett nem 

szeretünk senkit kihagyni. A keresztyén karácsonyi üzenetben is vannak hasonló elemek, csak 

egészen más tartalommal. Isten Fiának a mi Urunknak az Úr Jézus Krisztusnak a megjelenése egy 

régen várt esemény volt, amely mégis meglepetésként ért mindenkit. A meglepetés ereje ma, amikor 

jól ismerjük a karácsonyi bibliai történetet, abban van, hogy tudunk újra rácsodálkozni Isten 

szándékára, és arra a különös módra, ahogyan emberként jelent meg a világot tenyerén tartó Úr. A 

jászolban született isteni gyermek megjelenése nagy és elkápráztató, de csak akkor, ha valaki régen 

dédelgeti magában a vágyat, hogy Isten egészen közel legyen hozzá; és tudhassa egyszer biztosan 

ebben a sáros, nehéz, de kézzelfogható valóságban, hogy Isten érti, ami itt folyik, és nem akar távol 

maradni tőle. Sőt odaadja, beleadja magát, és jelenlétével kapcsolatot teremt a menny és a föld között, 

az üdvösség, az örök, vele való lét útját megmutatva. 

Istennek az üdvözítő kegyelme pedig minden embernek szól, nemcsak egy csoportnak, egy 

szubkultúrának, a kiválasztottak közösségének, hanem mindenkinek. Azt gondolom, hogy a karácsony 

nem lenne az ami, ha nem érintene meg bennünket legalább egy kicsit az, hogy van valami közös 

minden emberben. Az idézett bibliai ige szerint az bennünk a közös, hogy mindenkinek megjelent 

Isten kegyelme, Isten az üdvösség útját mindenkinek nyitva tartja.  

Ezekkel, a gondolatokkal szeretnék a Biharnagybajomi Református Egyházközség minden tagjának 

és Biharnagybajom minden lakójának áldott adventet és boldog, békés Karácsonyt kívánni! 
Továbbá szeretettel értesítek mindenkit, hogy a karácsonyi ünnepély december 24-én péntek este hat 

órakor fog kezdődni a templomban, melyen a szentestei igehirdetés után a hittanos gyermekek ünnepi 

műsorát, valamint a Biharnagybajomi Népdalkör énekeit és az egyházközség férfikórusának 

énekszolgálatát is meghallgathatják. Emellett mindenkit szeretettel várunk istentiszteleteinkre 

ünnepnap és vasárnap délelőtt 10 órától. 

Hálás szívvel szeretnénk megköszönni mindazoknak az áldozatvállalását, akik a 2010-es évben 

adományokkal, egyházfenntartói járulék befizetésével hozzájárultak a gyülekezet anyagi terheinek 

hordozásához! Mindenkit szeretettel várunk az egyház közösségébe, amely több, mint 2000 éves 

örökségünk, amelyet őseink sok áldozattal tartottak fenn évszázadokon át. Mint drága örökséget 

őrizzük, fedezzük fel újra, értékeljük, támogassuk, szeressük, hisz érettünk van, javunkra és 

üdvösségünkre.  

Isten áldásaiban gazdag újesztendőt kívánunk mindenkinek!  
Legyen velünk Isten a 2011. esztendőben is! 

 Domahidi Péter ref. lelkipásztor 



M E Z Ő G A Z D A S Á G I  H Í R  
27 Uniós tagország álláspontját hangolja össze Magyarország jövőre 

Az EP (Európai Parlament) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának küldöttei az 

Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának tagjaival és a VM államtitkárával folytattak eszmecserét 

Budapesten. A találkozó aktualitását az EB (Európai Bizottság) a KAP jövőjével kapcsolatos, még 

nem hivatalos reformtervezete adta. 

2011 első felében hazánk tölti be az EU soros elnökségét. Az EP szakbizottságai egymás után 

látogatnak hazánkba, hogy az elnökségi programról és a felkészülési folyamatokról tájékozódjanak. 

Magyarországnak nagy a felelőssége a reform alakításában, ugyanis elnöksége alatt az Európai 

Tanácsnak a 27 tagállammal egyeztetett állásfoglalást kell elfogadnia, melynek kialakításában 

hazánknak nagy szerepe lehet, ill. kell, hogy legyen. 

A közös állásfoglalás nehézségekbe ütközhet a különböző országok eltérő igényei miatt, bár az igazi 

viták már a magyar elnökséget követően, a következő költségvetési időszakról folytatott tárgyalások 

során kerülnek napvilágra. Az új tagállamok többsége, valamint a régi tagállamok közül néhányan 

méltánytalanul kevesebb területalapú támogatásban részesülnek, mint pl. Franciaország, Németország 

vagy Hollandia. (Lettország: 83, Portugália: 174, Franciaország: 310, Hollandia: 469 Euro/ha 

közvetlen támogatásban részesül 2013-ban) 

Magyarország jó csatlakozási tárgyalásokat folytatott, ennek következtében kedvezően tudta 

érvényesíteni érdekeit. Gabonatermelő ország lévén hazánk 312 Euro/ha támogatásra számíthat a 

2013-as felzárkóztató folyamat révén, ugyanakkor továbbra is ösztönözni kell a növénytermesztés és 

az állattenyésztés egyensúlyának helyreállítását. 

Magyarország számára nagyon fontos, hogy a régi tagállamokhoz képest fennálló technológiai 

lemaradását behozza, és ehhez továbbra is változatlanul juthasson hozzá elegendő vidékfejlesztési 

támogatáshoz. Egyre hangsúlyosabbak a környezetvédelmi szempontok a mezőgazdaságban, fontos, 

hogy hazánk célzottan juthasson olyan támogatásokhoz, melyek vízgazdálkodási innovációt ill. 

beruházásokat ösztönöz. Az éghajlatváltozás egyre gyakrabban befolyásolja a hazai és az európai 

termelékenységet, ezért szükséges az árvizek, belvizek és az aszályok elleni védekezést és megelőzést 

erősíteni. Hazánknak érdekében áll a KAP keretében folyósított vidékfejlesztési források biztosítása, 

melyek ezen célok megvalósulását finanszírozná. 

 Kissné Parti Ilona AK tanácsadó 

A Z  Á L T A L Á N O S  I S K O L A  H Í R E I  
Adni és kapni jó 

Szívet melengető érzés, hogy még a mai nehéz gazdasági helyzetben is vannak segíteni akaró 

emberek. Számunkra ilyen Dobos Sándorné Marika, aki segítségét felajánlva szépítette iskolánkat, 

függönyt varrt, szekrényt adott, iskolaszerekkel támogatta az iskolaotthon elsős diákjait. Mikulásra 

sem jött üres kézzel, finomságokkal kedveskedett a kicsiknek. 

Köszönjük szépen fáradozását, önzetlenségét! Kívánunk neki és kedves családjának Kellemes 

Karácsonyi Ünnepeket, és jó egészséget! 

 az iskolaotthon elsős tanulói és a tanító nénik 
 

Pálfalvi Nándor: Karácsony 

Karácsony ünnepén 

az a kívánságom 

Legyen boldog mindenki 

ezen a világon. 

Itt is, ott is mindenütt 

legyen olyan béke, 

mint amilyen bent lakik 

az emberek szívébe. 

 

Köszönetünket fejezzük ki Gazdag Endrénének, aki a Tevékeny Szeretet Közössége nevében sok-sok 

édességgel kedveskedett Mikulás alkalmából az első osztályosoknak. 

 Szabóné Szilágyi Mária 



F O G O R V O S I  B E M U T A T K O Z Á S  
 

Tisztelt Biharnagybajomi Polgárok! 

2010. november 1-je óta a település fogászati ellátását a Dento-Web Kft. biztosítja. Engedjék 

meg, hogy a cég fogorvosaként néhány szóval bemutatkozzam. Dr. Kerekes Erzsébetnek hívnak, 

1974-ben születtem Debrecenben. A családommal Balmazújvárosban élek, ott jártam általános 

iskolába és gimnáziumba. Egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi 

Karán folytattam. Korábban Jász-Nagykun-Szolnok megyében praktizáltam. Jelenleg a Rákóczi út 

7. szám alatti fogorvosi rendelőben végzem Biharnagybajom község TB finanszírozott fogászati  

ellátását. A teljes körű fogászati alapellátáson túl célom tudatosítani, hogy az egészséges fogazat 

része az általános egészségnek. A fogazat elsődleges funkciója a rágás, de fontos feladata van a 

hangképzésben, beszédben is. Nem hanyagolható el esztétikai szerepe, hisz a jó megjelenéshez, 

közérzethez, az önbecsüléshez is nélkülözhetetlen. A fogazat állapota befolyásolja az 

életminőséget. A panasz- és fájdalommentesség növeli a komfortérzetet, a munkabírást. A szép, 

szabályos és ápolt fogazat biztos fellépést eredményez, az egyén belső harmóniájának és 

kisugárzásának egyik meghatározó eleme.  

Együttműködésükben bízva, szeretettel várom minden jelenlegi és leendő páciensemet az alábbi 

rendelési időben: Hétfő: 12-18, Kedd: 8-14, Szerda: szünnap, Csütörtök: 12-18, Péntek: 8-14. 

  Dr. Kerekes Erzsébet 

A BIHARNAGYBAJOMI LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI 
Mint, eddig minden évben jelenleg is igen nagy erőfeszítések árán tudjuk megkezdeni a 2010-es 

őszi bajnokságot. Felnőtt csapatunk még 2008. első félévében a megye III. osztályában játszott. A 

2007/2008-as évad eredményes szereplése után jutott a felnőtt csapat a megye II. osztályba, 

akkori edzője Földesi Ambrus volt. Két éve a felnőtt csapat a megye II. osztályban játszik. Míg a 

megye III. osztályban nem, addig a II. osztályban követelmény ifjúsági csapatot kiállítani a 

bajnokságban. 

Jó lenne, ha már az általános iskolában versenyszerű labdarúgásra lehetne felkészíteni, oktatni a 

gyerekeket, így látnánk megoldást az ifjúsági, majd a felnőtt labdarugó utánpótlásra, és nem 

kellene a szomszéd községekből játékosokat hozni a bajomi csapathoz, ami természetesen mindig 

plusz költséget jelent.  

 

Új helyzettel találtuk magunkat szembe a 2010-es tavaszi forduló után. A korábbi játékosok 

száma és játékuk nem tette lehetővé sem az ifjúsági, sem a felnőtt csapat működését. Az okok 

különbözőek. Jelenleg Dan László a felnőtt csapat edzését úgy vállalta, hogy a középmezőnybe 

szeretné felhozni a csapatot, amihez front emberekre van szükség. Ez egy 20-25 fős keret, 

melyben 8 fő bajomi játékos kap helyet. Az ifi csapatból 5 főt a felnőtt csapatban szeretett volna 

játszatni Dan László edző, de egyikük sem vállalta. Voltak közülük néhányan, akik más faluba 

átigazoltak. Szerencsére ez nem a többség, hisz saját falunkért játszani, annak hírnevét öregbíteni 



inkább dicsőség, és nem utolsó sorban egy kicsit visszaadni abból az anyagi támogatásból, 

másokat, szórakoztatni élményhez, juttatni jó dolog. Ezt szeretnénk erősíteni a labdarugókban is. 

Végül is a felnőtt csapat meg van, az elmúlt hetekben szívesen jöttek kellő létszámban az 

edzésekre és az edzőmérkőzésekre is. 

A szakosztályt nagy szeretettel és odaadással támogatják az ÖREGFIÚK. Így történt meg, hogy 

Guruczi László, Lovas Imre, ifj. Nemes Lajos és id. Popovics István közbenjárásával a bajomiak 

az MTK ifi csapatával játszottak itt helyben edző meccset. A vendégek több alkalommal is 

igénybe vették a pályát, sokan örömmel nézték a tehetséges fiatalokat. Az MTK vezetői 

elégedettek voltak a körülményekkel, és ígérték, hogy jövőre is felkeresnek bennünket. 15 főre 

mezt, sportszárat és zoknit kapott a csapat, miközben a pálya használatáért is fizettek.  

 

A 13 fős ifjúsági csapat elérkezett egy olyan ponthoz, hogy 5 fő már kora miatt (túlkoros) nem 

játszhat az ifi csapatban. Utánpótlást helyben keresünk. Jó lenne, ha a szülők is partnerek 

lennének, és ebben segítenék a labdarugó szakosztályt, hisz ez egy egészséges sport, jó időtöltés 

és mások szórakoztatása is öröm. Az ifjúsági csapat bronzérmes helye csak úgy vált elérhetővé, 

hogy a nagy csapattal együtt, az Önkormányzat és a civilek támogatásával sikerült az ehhez 

szükséges költséget biztosítani, és ez a csapatot továbbra is kötelezi. Az ifjúsági csapat korábbi 

edzője Bajnók Imre, gratulálunk az elért eredményhez. Ő az őszi szezonra Bihartordára átigazolt. 

A bronzérmes csapatból jelenleg 2 fő kíván futballozni az őszi szezonban az ifiben, a többiek 

újak, fiatal focisták, kellő akarattal tehetséggé válva reméljük jó eredményeket produkálnak, és 

majdan erősítik a felnőttek csapatát.. Az ifjúsági csapat focistái és Furka Róbert edző (testnevelő 

tanári és edzői képesítés birtokában) készülnek a 2010-es őszi szezonra..  

Bízunk mindkét csapat jó szereplésében, ezért feltétlenül fontosnak tartjuk, ami az elmúlt években 

nem volt: 

- a futballisták felkészítését nevelését el kell kezdeni az általános iskolás korban, 

- a felnőtt csapat  számára játékosokat kell kinevelni, 

- a két edzőnek és a játékosoknak külön és együtt is ki kell szolgálni a futballszerető 

nézőket. 

A két csapat egymásra van utalva. Ahhoz, hogy megye II-ben játszhasson a nagy csapat, játszatni 

kell ifi csapatot is. Ahhoz hogy az ifi játsszon bent kell maradni a megye II-ben a nagyoknak. 

Ennek a feltételnek szeretnénk megfelelni a 2010/2011-es szezonban. 

Mint eddig is, várjuk a meccsekre a futballszerető nézőket, az önkormányzat, a civilszervezetek és 

magán emberek erkölcsi és anyagi támogatását.   

  a labdarúgó szakosztály vezetősége 



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 üdvözlöm a Bajomi Hírlevél olvasóit! 

Ebben az évben már harmadik alkalommal sikerült megrendeznünk a Juhász Sándor 

emlékversenyt. Ez  a versenyünk a színvonalas megrendezésnek és jó Biharnagybajomi 

eredménynek köszönhetően országos nagy versennyé nőtte ki magát. Az országba egy évben 8-

10 kiemelt verseny rendezhető ebből egy Biharnagybajomé. A 2010. november 27-én rendezett 

versenyre benevezett Békéscsaba, Biharnagybajom, Kecskemét, Kisújszállás, Oroszlány, Téglás 

csapata. 

 

Mi a következő eredményeket értük el: 

Korcsoport Súlycs. Név Eredmény Sinclair pont 

lány 40 kg Tóth Vivien I. hely, a korosztály legjobbja  

 48 kg Tóth Stella I. hely  

ifjúsági lány 44 kg Szabó Kitti I. hely, a korosztály legjobbja 109,217 pont 

serdülő 50 kg Balogh Krisztián I. hely 147,847 pont 

 85 kg Szilágyi Jenő I. hely 202,207 pont 

 85 kg Mezei Dániel II. hely 155,697 pont 

ifjúsági 69 kg Juhász Péter IV. hely 202,056 pont 

junior 62 kg Dajka Sándor I. hely, a korosztály legjobbja 256,642 pont 

felnőtt 69 kg Sass Péter I. hely, a korosztály legjobbja 234,852 pont 

 

Csoport eredmények:  

1. Kisújszállás, 2. Téglás, 3. Kecskemét, 4. Biharnagybajom, 5. Oroszlány, 6. Békéscsaba  

A versenyen bíráskodtak: Ládi Imre nemzetközi bíró, Nagy László országos bíró, Szabó Mihály 

országos bíró, Földi József országos I. osztályú bíró. 

A versenyen 8 országos csúcs született, melyhez a Magyar Súlyemelő Szövetség országos vezetése 

örömmel gratulált. 

A versenyt támogatták: Biharnagybajom Elszármazottak Egyesülete, Szitó Sándor polgármester, 

Kirzsa András (IMKI-FOOD), Magné Takács Irén (Egyek) - volt Juhász Sándorné, Juhász János 

(Egyesült Államok), Fehér Lászlóné (Vecsés), Gál Péterné (Debrecen), Gyógyszertár. 

Köszönjük szépen és külön megköszönöm a szülőknek  
azt az önzetlen segítséget, amivel a gyerekeiket a versenyekre elindítják. 

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet Kíván a súlyemelő szakosztály. 

  Földi József szakosztályvezető, edző 


