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Bajom választott
2019. október 13-án településünkön is rendben lezajlott a választás, ahol polgármestert, önkormányzati kép-
viselőket és roma kisebbségi önkormányzati képviselőket választottunk. A képviselő-testület létszáma: 7 fő (a 
polgármesterrel együtt). A Roma Kisebbségi Önkormányzat létszáma 5 fő.

Polgármester: SZITÓ SÁNDOR (Biharnagybajom, Arany J. út 4.)

A képviselő-testület tagjai:
    • AGÓCS MIKLÓSNÉ (Biharnagybajom, Bajcsy-Zs. u. 25.)
    • DR. B. CSÁK ISTVÁN (Biharnagybajom, Széchenyi út 3.)
    • FORRAI SZABOLCS (Biharnagybajom, Rákóczi út 42.)
    • GAZDAG ENDRÉNÉ (Biharnagybajom, Árpád út 25.)
    • GYÖRFINÉ BAGDI ÁGNES (Biharnagybajom, Rákóczi út 38.)
    • MÁTHÉ HAJNALKA (Biharnagybajom, Bem J. u. 1.)

A Roma Kisebbségi Önkormányzat tagjai: Kristóf Sándor Rafael, Makula Szilvia, Rézműves Róbert, Rézműves 
Róbertné, Mező Gyula, 
Az eredmények 3 nap után jogerőre emelkedtek és ez alapján október 22-én az új testületek megtartották ala-
kuló ülésüket, melyen esküt tettek és átvették megbízó levelüket. Ez alkalommal, alpolgármesternek Agócs 
Miklósnét választották. Az új testület döntése alapján két bizottság kezdi meg munkáját az alábbiak szerint: 

A NÉPJÓLÉTI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG elnöke Gazdag Endréné, tagjai: Forrai Szabolcs, Györfiné Bagdi 
Ágnes önkormányzati képviselők, valamint Nagy Sándorné (Biharnagybajom, Sirály u. 13.) és Vigh Tiborné 
(Biharnagybajom, Bercsényi körút 83.) a bizottság nem képviselő tagjai. 

PÉNZÜGYI ÉS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG elnöke Máthé Hajnalka, tagok: Dr. B. Csák István, Forrai Sza-
bolcs önkormányzati képviselők, valamint Dobos Sándor (Biharnagybajom, Bethlen G. u. 10.) és Máthéné Var-
ga Viktória (Biharnagybajom, Várkert 4.) a bizottság nem képviselő tagjai.
Munkájukhoz, terveik megvalósításához sok energiát, erőt és sikert kívánok!

Nemes-Lajsz Julianna
HVB elnök

A hagyományoknak megfelelően a községháza lépcsőjén összeállt az új stáb. 
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2019/2020-as nevelési évet 113 gyermekkel kezdtük 
el. 5 csoporttal, 9 óvodapedagógussal, 1 pedagógiai 
asszisztenssel, 5 fő dajkával és 1 fő óvodatitkárral.
Jelenleg a gyermek létszámunk 112 fő! A Bacsó Béla 
úti óvodában 45 nagycsoportos korú gyermeket, a Má-
tyás király úti óvodában 67 kis-és középsős korú gyer-
meket fogadunk! 
30 kiscsoportos gyermek lépte át az óvoda kapuját 
szeptember 2-án, akik már nagyon szépen beszoktak 
az óvodába! Mi pedagógusok nagyon fontosnak tart-
juk, hogy a szokás- és szabályrendszert minél hama-
rabb elsajátítsák!
Arra törekszünk, hogy minden gyermek biztonságban 
érezze magát és tudja, hogy a felnőttekre mindig szá-
míthat.

Szüret az óvodában
 „ Itt van az ősz, itt van újra,
 S szép, mint mindig énnekem,
 Tudja Isten, hogy mi okból
 Szeretem? De szeretem.”
   -Petőfi Sándor-

Hosszú évek óta kedvelt hagyományőrző program 
óvodánkban az őszi szüret. Nagyszabású esemény, 
melyre a gyermekekkel együtt közösen készülünk. 
2019.szeptember 19-én került megrendezésre óvo-
dánkban. Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk 
a hagyomány ápolására, és fontosnak tartjuk a népi 
jellegű élmények megélését. Célunk: a szürethez kö-
tődő szokások, néphagyományok megismertetése (pl. 
szőlő préselés), a népi gyermekjátékok, a néptánc, va-
lamint a gyermekekben a néphagyomány iránti sze-
retetére és tiszteletére való nevelés. A projekt keretén 
belül megismerkedtünk az őszi termésekkel, a szüret, 
a szőlő ledarálás és a szőlőpréselés folyamatával. A hét 
folyamán beszélgettünk a gyermekekkel, hogy milyen 
sok fáradtságos munka eredménye az, hogy a szőlő-
tőkék ilyen bő terméssel ajándékozzák meg a gazdát. 
A gyermekek nagyon élvezték a különböző tevékeny-
ségeket, amelyekkel előkészültünk a szüreti mulatság-
ra. Dalokat, dalos körjátékokat tanultunk, különböző 
versekkel idéztük elő az igazi őszi szüreti hangulatot. 
Szőlőfürtöket mintáztunk különböző technikákkal. 
Kialakítottunk közösen az óvoda bejáratánál egy őszi 
sarkot, ahol különböző termésekből ízlésesen összeál-
lított kompozíció fogadja a szülőket és a gyermekeket 
egyaránt. Élményszerző séták keretein belül a gyerme-
kekkel őszi terméseket, faleveleket gyűjtöttünk. Gyűj-
tőmunka keretein belül otthonról is minden gyermek 
hozott legalább egy szőlőfürtöt, ezzel is hozzájárulva 
ahhoz, hogy mindenki bőségesen megízlelhesse majd 
a közösen készített mustot. A szüretet megelőző na-

pon egy nagyon kedves vendéglátásban volt részünk, 
Petrezselyem Kata meghívta az óvoda csoportjait a 
szőlőskertjükbe. A gyermekekkel közösen is lehetősé-
günk volt szüretelni, ezt szemmel láthatóan mindenki 
nagyon élvezte. A gyermekek olló segítségével szüre-
telték le a szőlőfürtöket, amíg meg nem teltek a kis 
szekerek. 

Ezeket aztán közösen vissza húztuk az óvodába. A daj-
ka nénik megmosták, megtisztították a szőlőfürtöket, 
majd másnap átsétáltunk a Mátyás király úti Óvodába, 
ahol már a kisebbek tűkön ülve, szépen előkészülve 
vártak minket, hogy kezdődhessen a nagy közös szü-
reti mulatság. Igazi szüreti hangulatba csöppentünk. 
Gondosan feldíszített udvar várta az érkezőket. Nyi-
tásként a Süni csoport egy kisebb előadással örvendez-
tette meg a nézőközönséget, őszi, szüreti versekkel, 
dalokkal, körjátékokkal kedveskedtünk az óvoda dol-
gozóinak és a gyermekeknek. Aztán a Halacska csoport 
következett, majd pedig egy nagy közös énekléssel és 
körjátékkal alapoztuk meg a jó hangulatot. 
Lali bácsi már előkészítette számunkra a darálót és a 
szőlő prést. A gyerekek szívesen dobálták a darálóba 
a szőlőt, majd pedig kóstolgatták az édes mustot. A 
nagyobbak kipróbálhatták az eszközöket, nagyon bát-
ran és ügyesen darálták és préselték a szőlőt. A nagy 
munkában megéheztünk, megszomjaztunk, de termé-
szetesen a szíves vendéglátás keretein belül nagyon 
finom szüreti pogácsát is kaptunk, amit a konyha dol-
gozói készítettek számunkra. Ezúton is hálás szívvel 
köszönjük nekik a fáradozásukat. A szülők segítsége 
és hozzájárulása, a pedagógusok és a gyermekek közös 
munkája elérte célját. A gyermekek csillogó szemei, 
önfeledt mosolya tette tökéletessé ezt a napot. Nagyon 
sok élménnyel gazdagodtunk, amiket szívesen idézünk 
vissza a mai napig. 

Nagy Edina
óvodapedagógus

2019/2020-as nevelési év Szűcs Sándor ÁMK Óvoda
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Petőfi Sándor örökbecsű gondolatát idézve indítottuk a tanévet szeptember 2-án. 

A nyár a feltöltődésről a kikapcsolódásról szól. Ezért is szerveztünk napközis tábort a földesi Karácsony Sándor Közösségiház 
pályázata révén illetve saját 
szervezésünkben Balatongyörökön 
tölthettek egy hetet arra érdemes diákjaink 
jutalomból, minimális saját hozzájárulás 
mellett. A tábort a Pedagógiai 
programunkban tervezetten a 
Berettyóújfalui Tankerületi  Központ 
által biztosított intézményi költségvetésből 
valamint az Iskolatáska Oktatásfejlesztő 
Közalapítvány, a Dózsa Agrár Zrt., a 
Tiszántúli Takarék és a Baráti Kör a 
Szülőfaluért Alapítvány anyagi támogatásával valósítottuk meg,  maradandó élményt nyújtva diákjainknak. Köszönjük a 
támogatást! 

Szeptember 2-án a 2019 / 2020-as tanévet 194 kisdiák kezdte intézményünkben, 11 osztályban, elsőtől ötödikig már sajnos csak 1-1 
osztályban évfolyamonként. Az első három évfolyam a szépen megújított Agóra épületben kezdhette az évet, reményeink szerint 
mihamarabb elkészül a fűtési rendszer átépítése is és zavartalan körülmények között tanulhatnak kisdiákjaink. Az első 
osztályunkban nagyon nagy szükség lenne pedagógiai asszisztensre a magas osztálylétszám és a gyerekek szélsőségesen eltérő 
képességeinek megfelelő fejlesztésére. Reméljük minél előbb kapunk ehhez segítséget a tankerületünktől.  
A szakos ellátottság 97 %-os, a művészeti iskolában zongora és dráma oktatásban vehetnek részt tanulóink. 

A nevelés – oktatás mellett 7 pályázat megvalósításában is részt veszünk az idei tanévben. Új feladat- és lehetőségként 
kapcsolódunk az Oktatási Hivatal által irányított „ A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális 
fejlesztések, innovatív oktatási eljárások kialakítása, megújítása” c. projekthez a kompetenciamérési eredményeink javítása és a 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóink számának csökkentése érdekében. 

A nyár folyamán négy pályázatot is benyújtottunk az idei évre, 
amelyek kedvező elbírálásban részesültek a Honvédelmi 
Sportszövetség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
finanszírozásával összesen 6 401 795 Ft értékben. A dunántúli 
kirándulás szállásköltségéhez községünk önkormányzata is 
hozzájárul 100 000 Ft-tal, amit ezúton is köszönünk! 

A hosszú ősz igazán kedvezett a programjainknak. Szeptember 
végén a Felvidéki portyával indítottunk, amikor 4 nap alatt 
Szlovákia meseszép történelmi vidékével épített és természeti 
örökségével ismerkedtek meg tanulóink.  

 

Október18-ára Honvédelmi Sportnapot szerveztünk, amikor katonák, rendőrök 
tartottak foglalkozásokat az iskolában majd délután a sport pályán különböző 

sport programokon vettek részt tanulóink. 

Az őszi szünet előtt pedig a Dunántúl szépséges 
tájain kalandoztak diákjaink, kihasználva az ősz 
utolsó napsugarait, feltöltekezve élményekkel, 
tapasztalatokkal a tanév hátralévő részére. 
Köszönöm a pedagógusok lelkes 
közreműködését, amely nélkül ezek a programok 
nem valósulhatnának meg!  

A programjainkról, eseményeinkről a honlapunkon és a Facebook oldalunkon is 
tájékozódhatnak az érdeklődők: http://www.biharnagybajomiskola.fw.hu/ 

Kívánok minden diáknak, szülőnek, pedagógusnak sok erőt, kitartást, szép eredményeket a tanévre! 

Vigh Tiborné intézményvezető 
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„Ecological means logical”  
 Közös ökológiai gondolkodás 

 

Intézményünk 2017.09.01 – 2019.08.31. között az Erasmus+ Iskolai és óvodai 
partnerségek konstrukció keretében, 26  710 euró támogatás mellett sikeres pályázatot 

valósított meg. 

A projekt két évet felölelő időtartama alatt három Nemzetközi projekttalálkozót és három 
tanulói mobilitást valósítottunk meg, három ország (Lengyelország, Románia és 
Magyarország) képviselőivel. 

Az 1. Nemzetközi Partnertalálkozóra 2017.10.26. – 28. 
között került sor a lengyelországi Krasnik településen, ahol 
egyeztettünk az első mobilitás időpontjáról, a projekt ütemezéséről és 
feladatairól, a mobilitáson részt vevő diákok kiválasztásának 
szempontjairól, az első mobilitás tervezett tevékenységeiről. 
Megismerhettük Kazimierz nevezetességeit. 

 
 
 
 

2018. május 7-én iskolánk 10 tanulója és 2 kísérő 
pedagógus a lengyelországi Krasnik településre utazott az 
1. mobilitás keretein belül. Az ott töltött 1 hét alatt 
rengeteg programon vettünk részt. A gyerekek 
csoportmunkában dolgoztak a lengyel és román 
gyerekekkel együtt. A szakmai programok mellett 
(gyógynövény határozás és gyűjtemény készítés, az iskola 
makettjének elkészítése, prezentáció készítés, ökológiai 
szótár elkészítése 3 nyelven, látogatás a szennyvíztelepen, rendhagyó matematika óra) számos szabadidős és 
közösségépítő programon is részt vehettünk. Sokat túráztunk, látogatást tettünk Sandomierzbe, polkát tanultunk. 
Rengetek élménnyel gazdagodtunk, a gyerekek új barátokat szereztek. 

A 2. Nemzetközi Partnertalálkozóra 2018.09.06.–08. között 
került sor intézményünkben. A lengyel és román vendégeinkkel 
műhelymunkák keretében megbeszéltük az egyes intézmények 
feladatait, a projekt ütemezését és a 2. tanulói mobilitás 
tevékenységeit. Vendégeink betekintést nyerhettek a tanórákon 
használt munkaformákba is, valamint látogatást tettünk Egerbe. 
  

 
2018. október 25. – 28. között, a 2. tanulói mobilitás 
keretében intézményünk fogadta a lengyel és román 
tanulókat és kísérő pedagógusaikat. A projekt céljaival 
összhangban számos programon vehettek részt 
vendégeink és intézményünk tanulói is. Látogatást 
tettünk a helyi önkormányzatnál, informatika órán 
csoportmunkában prezentációt készíthettek a megújuló 
energiaforrások témakörében. Ének órán népdalokat 
tanulhattak. A magyar esten néptáncoltunk, egy 
délutáni foglalkozáson elkészítettük a magyar herbáriumot is. A Szűcs Sándor hét rendezvénybe bekapcsolódva 
vendégeink megismerhették a helyi hagyományainkat, falunkat, a Szűcs Sándor házat, valamint a biogáz üzemet is. A 
budapesti kirándulás alkalmával meglátogattuk az Állatkertet, a Parlamentet és a Hősök terét. A berettyóújfalui 
Morotvaligetben pedig boboztak, majd látogatást tettek a Csonkatoronyhoz. 
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A 3. tanulói mobilitásra 2019.05.05. – 11. között 
került sor a romániai Targu Bujor településen.  
Intézményünkből 2 pedagógus és 14 tanuló vett részt. A Targu 
Bujorra vezető hosszú út fáradalmait enyhítette az Erdélyi és a 
Kárpát hegylánc gyönyörű szép tájainak látványa. Az ott töltött 
1 hét alatt rengeteg programon vettek részt. A gyerekek 
csoportmunkában dolgoztak a lengyel és román gyerekekkel 
együtt. A szakmai programok mellett számos szabadidős és 
közösségépítő programot is megvalósítottak, mint: a város 
jelképének, a bazsarózsának megismerése és gyógynövények 
meghatározása; tradicionális étel a „sarmale” készítése; 

rendhagyó angol, fizika, technika és énekórán való részvétel. 
Látogatást tettek a galati Természettudományi Komplexumban, valamint a Történelmi Múzeumban, Sinaia-n a Peles 
kastélyban, valamint testközelből megtekintettek egy szélerőművet. Megtanulhatták a moldvai hora és a brasoveana tánc 
lépéseit. 
A román partnerek betekintést nyújtottak a moldvai kultúrába, tradíciókba, melyek életre szóló élménnyel gazdagították 
tanulóinkat. Ezen élmények felkeltik a tanulók érdeklődését más kultúrák megismerése iránt, és tudatosítja bennük az 
idegen-nyelv tanulás fontosságát. 

A 3. és egyben utolsó Nemzetközi 
Projekttalálkozóra 2019.07.01-én Targu Bujorra 
utaztunk. A három napos találkozón megvitattuk a 
projekt hatásait és eredményeit, valamint a projekt 
zárásához kapcsolódó feladatokat is. Rengeteg 
élménnyel gazdagodtunk. 

A projekt záró rendezvényére 2019. 
augusztus 29-én került sor, amelyen a projektben 
részt vevő tanulók és szüleik, pedagógusaink, 
valamint meghívott vendégeink vettek részt. Ezen a 
rendezvényen Vesszős Balázs projektkoordinátor 
összefoglalta a megvalósítás főbb eseményeit, 
bemutatta a projektben keletkezett főbb 
produktumokat, majd kötetlen beszélgetés során 
emlékeztünk vissza a számunkra legkedvesebb 
élményekre. 
A gyerekek élménybeszámolóiból egyértelműen kiderült, hogy mindinkább tudatosodott bennük a környezetvédelem 
melletti minél hatékonyabb kiállás, a Lengyelországban és Romániában megismert ökológiai és környezetvédelmi 
eljárásokat elmondásaik alapján hazánkban is szívesen látnák minél több helyen.  

Az angol, mint közös közvetítő nyelv használata során fejlődött tanulóinknak a társas érintkezésben használt 
angol nyelvi szókincse, bátrabban szólalnak meg angol nyelven, bepillantást nyerhettek az interkulturális kommunikáció 
kultúra-specifikus jellemvonásaiba, illetve széleskörű ökológiai szókincsre  tehettek szert. 

Úgy gondoljuk, hogy több szempontból is figyelemre méltó az Erasmus+ által elősegített pályázati lehetőség. 
Egyrészt valós kultúraközi teret biztosított a hatékony együttműködés kialakítására és fenntartására. Másrészt a pályázat 
központi témája által korunk egyik legfontosabb témájára, az ökológiára és a környezetvédelemre összpontosíthattunk a 
két év időtartamra nyúló megvalósítási időszakban. 
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Súlyemelő verseny
Szeptember 14-én, szombaton jól megszervezett 
súlyemelő versenyen mérhették össze tudásukat a 
Biharnagybajomban megrendezett minősítő versenyen 
a fiatal súlyemelők. Dr. B. Csák István köszöntötte a 
megjelenteket és adta át a díjakat. 
Hajdú-Bihari eredmények:

Női:
Balogh Tünde junior 1. hely -Téglás
Varga Henrietta junior 1.hely -Hajdúszoboszló
Kovácsné Fábián Mária felnőtt 1.hely -Debrecen
Fiú:
Kasza Levente 1.hely - Biharnagybajom
Vass Dániel 1.hely -Biharnagybajom
Ifjúsági:
Zsoldos László 1.hely -Biharnagybajom
Szegedi Ádám 1.hely -Téglás
Czeglédi Balázs 1.hely- Debrecen
Junior:
Pilka Roland 1.hely- Téglás

A versenyen részt vettek: Debrecen, Biharnagybajom, 
Békés, Békéscsaba,Kisújszállás és Téglás csapatai.

Ezúton szeretnénk gratulálni súlyemelőinknek ered-
ményeikhez, és a továbbiakban is ehhez hasonló sike-
reket kívánunk.

MEZEI-VILL 
ingyenes elérhetősége  

kábel tv hiba esetén 
06 80 200 803
kérjük a lakosságot, 

 ide jelezze a problémát!

Jó eredményeket értek el a biharnagybajomi súlyeme-
lők a Kelet-Magyarországi Tini Országos Bajnokságon 
2019. október 19-én Kazincbarcikán.
Eredmények  Kasza Levente  40 kg súlycsoport-
ban 1. helyezett aranyérem és a korosztály legjobbja 
különdijjban részesült. Vass Dániel 49 kg súlycsoport-
ban 2. helyezett ezüstérmet szerzett.

FALUGAZDÁSZ  
FOGADÓÓRA

hétfő 8.00 - 16.00
péntek 8.00 - 16.00

a művelődési házban  
Várkert u. 35.



7XV. évfolyam 2. szám 2019. november

Pákász futam
„Az élet olyan, mint a 
kerékpározás. Állandóan 
mozgásban kell lennünk, 
hogy egyensúlyban le-
gyünk.”       
Albert Einstein

2019. szeptember 8-án 
(vasárnap) ismét megren-

dezésre került a szeghalmi szervezésű tömegsport ren-
dezvény a Pákász futam, immár hatodik alkalommal. 
A Pákász futam keretein belül lehetett: futni, kerékpá-
rozni, görkorcsolyázni és gyalogtúrázni. A kerékpáros 
résztvevők idén is útba ejtették településünket, hiszen 
a minden korosztályt sikeresen megszólító verseny 
leghosszabb 72 km-es szakaszának egyik állomása 
Biharnagybajom volt, éppúgy mint tavaly.

KERÉKPÁROZÁS
1.Szeghalom-Füzesgyarmat-Biharnagybajom-
Nagyrábé-Bihartorda-Bakonszeg-Szeghalom 72 km

Ez évben is örömmel tettünk eleget a szervezők felké-
résének, ásványvízzel, pogácsával, gyümölcsökkel és 
egyéb frissítőkkel vártuk a kerékpározókat. Viszony-

lag az időjárás is kegyes volt hozzájuk , így zökkenő-
mentesen tudták venni a még előttük álló távot. Meg-
lepődve tapasztaltuk, hogy a 74 versenyző nemcsak 
profikból állt, hanem sok civil is szívesen vett részt 
ezen tömegsportokon. Női és férfi versenyzőik között 
egyaránt részt vett a fiatal, középkorú és az idősebb 
korosztály is. Az egyik versenyző hölgy elmondása 
szerint a 78. életévét tölti, csak pár évvel ezelőtt kezdte 
el „űzni” a kerékpáros túrákat, versenyeket, amit még 
sokáig szeretne csinálni, míg az egészsége engedi.
Bárki benevezhetett erre a versenyre, profik, amatőrök 
egyaránt. Vagy az olyan emberek is, akik csak egy kis 
mozgást szeretnének beiktatni egészségük megóvása 
érdekében. Értesüléseink szerint mind a 74 kerékpáros 
teljesítette a 72 km-es távot, amihez utólag is gratulá-
lunk!

Várjuk jövőre is Őket szeretettel!
A Bajomba érkezés pillanatát megtekinthetik a 
biharnagybajom.hu weboldalon.

Könyvtári hírek
„Az olvasás iránti szerelem sosem marad viszonzat-
lan.” (Polina Daskova)

Nagyon sok szeretettel várok minden kedves régi és új 
olvasót a könyvtárban, ahol minden korosztály találhat 
magának olvasnivalót. Felnőtt szak-és szépirodalom, 
versek, mesék, ifjúsági szak,-és szépirodalom, kötele-
ző olvasmányok, régi klasszikusoktól az újdonságokig 
nagyon színes a paletta. 
Polcaink rendszeresen bővülnek új könyvekkel, illetve 
a Debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár is mindig 
biztosít számunkra cserekönyveket. A könyvtárközi 
szolgáltatás is elérhető, így rengeteg nálunk nem ta-
lálható könyvet kölcsön tudunk kérni Debrecenből. 
A néprajzi, és helytörténeti vonatkozású könyveket is 
sorba vettem, így azok is szép számmal kölcsönözhe-
tőek már. 
Az iskolai és óvodás csoportoknak havonta, illet-
ve nyáron a táborozóknak heti többször szervezünk 
könyvtármozit, ahol kis rövid meséket nézünk meg 

együtt. A 2019/2020-as tanév elindulásával több alsó 
tagozatos osztály járt már nálunk, ismerkedni a könyv-
tárral, könyvet kölcsönözni. Bízom benne, hogy rend-
szeres könyvtárlátogatóvá válnak ők is. 
Az aktuális újdonságokat és könyvajánlókat a Szűcs 
Sándor ÁMK facebook oldalán nyomon tudják követ-
ni. Javaslataikat is szívesen várom, hogy milyen köny-
veket szeretnének látni könyvtárunkban. 

Frankó Zsuzsa
könyvtáros
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

PÜSPÖKLADÁNYI JÁRÁSI 
HIVATAL HATÓSÁGI ÉS 
GYÁMÜGYI OSZTÁLY

ÜGYSEGÉDI HELYSZINE
Szűcs  Sándor Művelődési Ház

Várkert u. 35. (bejárat a Gyalogér felől)

Csütörtök 8.00 - 12.00

Márton nap
Márton napján, amely no-
vember 11-én van, - kö-
zeledvén az év végéhez, 
befejeződtek a mezőgaz-
dasági munkák, kiforrt az 
új bor is, levágták a tömött 
libákat-, a hagyomány 
szerint nagy lakomákat 
rendeztek, azért, hogy a 
következő évben is legyen 
bőségesen étel. Ehhez köt-
hető az alábbi mondás is:
„Aki Márton napján libát 
nem eszik, egész éven át 
éhezik”
S hogy ne éhezzünk mi 
sem a következő eszten-
dőben, az idén a Szüreti 
bál helyett megrendezzük 
a Márton napi bált, mely-
re szeretettel meghívjuk 
Önöket.

Bajomi Hírlevél,  
XV. évf. 3. szám 2019. november
Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Szitó Sándor, polgármester
Főszerkesztő: Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu


