
 

                         Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

IV. évfolyam 6. szám (2008. augusztus) 
 

 
 

M E G H Í V Ó  
 

Meghívjuk községünk minden lakosát 2008. augusztus 20-án, szerda 10 órára 

a Református Templomba, hogy közösen emlékezzünk  

NEMZETI ÜNNEPÜNKRE. 

 

PROGRAM: 
 

A megjelenteket köszönti és ünnepi prédikációt tart: Domahidi Péter lelkipásztor 

Ünnepi beszédet mond: Szító Sándor polgármester 

Műsort ad: Kocsis Csaba énekes-gitáros 

 
Augusztus 20-ról 
 

Erről a napról eszünkbe jut Szent István, az államalapítás, az új 

kenyér, az alkotmány és a Szent Korona ünnepe. Ennek oka, hogy 

korántsem hosszú múltra visszatekintő nemzeti ünnepünket a 20. 

században minden politikai rendszer a saját elképzelései szerint 

alakította.  

 

Kevés ünnep van, amelynek annyi elnevezése alakult ki, mint 

augusztus 20-nak. A kifejezések szaporodása az elmúlt ötven év 

termése, a második világháború előtt szinte egységesen a Szent István-

nap szóhasználat dominált. Miután az ünnep a körmenetből nőtte ki 

magát. A későbbiekben annyi változás történt, hogy kibővítették az ünnepnapok számát és 

Szent István-hétnek nevezték a programdús megemlékezést. 1945 után már nem volt ennyire 

egyértelmű a helyzet. Kezdetben csak a szent jelző fogyott el István király neve előtt, majd 

1948-ban felütötte a fejét az új kenyér kifejezés, ezt pedig az alkotmány ünnepe követte. 

1949-ben lépett életbe a legfőbb törvény az alkotmány. Évfordulója, az alkotmány napja vagy 

akár a népi hatalom ünnepe.  

 

A rendszerváltás után megmaradt a sokszínűség, az alkotmány ünnepe talán a 

legmegkopottabb a sorban, helyette Szent István személye kapott újból jelentőséget. Azért az 

ezredforduló vége is tartogatott egy – ez idáig utolsó – újítást, megszületett a Szent Korona 

ünnepe.  /forrás: internet/ 
 
 

 



 

Szép Kertek 

Biharnagybajomi sikernek örülhettünk Kabán augusztus 15-én. A Mácsai Sándor Művelődési Ház  
pályázatot hirdetett „Szép kert, szép környezet mozgalom a Sárréten…” Három bajomi kert fotóival 

vettünk részt a kiállításon: emléklapot kapott Vígh Tiborné (Bercsényi körút 83.), különdíjas lett 

Szabó Ágnes (Kossuth út 10.), harmadik helyezést ért el Somogyi Albert (József Attila utca 1.). 

A kiváló eredményekhez gratulálunk. 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2008. augusztus 28-án, csütörtökön 18 órakor  

a Szűcs Sándor Művelődési Ház nagytermében  

KÖZMEGHALLGATÁS-t tart,  

melyre tisztelettel meghív minden biharnagybajomi lakost, minden érdeklődőt.  

 

Napirend:  
tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról,  

az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról,  

településfejlesztési elképzelésekről. 

 

Előadó: Szitó Sándor polgármester 

 

 

P Á L Y Á Z A T I  H Í R E K  
 

Biharnagybajom Község Önkormányzata 2008. augusztus 11-én megkötötte a 

támogatási szerződést  a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.-val a 

„Biharnagybajom Kossuth utcai háziorvosi rendelő komplex akadálymentesítése” című 

pályázattal kapcsolatban. 

Pályázat neve: Akadálymentesítés - egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (ÉAOP-4.1.5) 

Kedvezményezett neve, elérhetősége: Biharnagybajom Község Önkormányzata, 4172 

Biharnagybajom, Rákóczi út 5. 

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai 

Kht., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 

Megítélt összeg: 4.633.425 Ft 

Támogatás aránya: 90% 

A projekt tervezett kezdő időpontja: 2008.07.20. 

A projekt megvalósításának határideje: 2008.09.30. 

Projekt általános leírása: A projekt keretében a Kossuth utcai háziorvosi rendelő komplex 

akadálymentesítését szándékozunk megvalósítani a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 

biztosítása céljából. A beruházás keretében megvalósul az előírásoknak megfelelő akadálymentes 

parkoló kialakítása, az épületbe történő akadálymentes bejutás lehetősége, valamint az épületen belüli 

akadálymentes közlekedés, az akadálymentes illemhely, valamint a kiírás mellékleteként kiadott 

segédlet alapján a komplex akadálymentesítés. 

Műszaki leírás: Komplex akadálymentesítés megvalósítása (burkolatok cseréje, ajtók cseréje, 

akadálymentes illemhely létesítése, akadálymentes parkoló létesítése, akadálymentes bejárat (rámpa) 

létesítése, komplex akadálymentesítéshez tartozó egyéb fejlesztések). 

Hiperhivatkozások: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – www.nfu.hu; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága – www.nfu.hu/rop_ih; VÁTI Magyar Regionális 

Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. – www.vati.hu 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

Program: 
 

 8-tól 9 óráig résztvevők érkezése a Kistagra, nevezés 

 9 órakor a Lovasnapot megnyitja Szító Sándor polgármester 

 9 órától gumiskocsik akadályhajtása 

 Fogatok akadályhajtása 
 

KÖZBEN SZÓRAKOZTATÓ MŰSOROK: MAJORETTE CSOPORT FELLÉPÉSE,  
CSIKÓS- ÉS LOVASBEMUTATÓK, GALAMB- ÉS DÍSZÁLLAT BEMUTATÓ, 

KÉZMŰVES-SÁTOR FELNÖTTEKNEK ÉS GYEREKEKNEK, A NYUGDÍJASKLUB 
MŰSORA, FŐZŐVERSENY /NEVEZÉS AUG. 19-IG A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN/ 

 

A helyszínen büfé és étkezési lehetőség 
 

 Gumiskocsik vadászhajtása 

 Fogatok vadászhajtása 

 Eredményhirdetés előtt GYERMEKEKNEK KECSKEFOGÓ 

VERSENY 

 Ünnepélyes eredményhirdetés 

 kb. 18 órától tombolasorsolás  

 

 21 órakor TŰZIJÁTÉK (helye: művelődési ház) 

 21
15

 órától BÁL a művelődési házban - játszik: a Bak Trió 

 21
30

 órától sztárvendég: MÁRK  

 

A BELÉPÉS DÍJTALAN 

 

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! 

 



                                                      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 - 5. rész 

… 
 

Cséplés végeztével aztán mindennek a csúcsa lett: a bevonulás. A lányok és hozzátartozók már 

napokkal előtte gyűjtötték a mezei virágokat. Annyi csokor meg koszorú készült, hogy a 

cséplőmasinát körbe lehetett díszíteni vele; ami meg is történt. Aztán így, virágosan, eléggé kifáradva 

de egyben meg is edződve, a cséplőcsapat (banda) elfoglalta helyét a tetőn azaz ki-ki a maga illetékes 

helyén. Felbúgott utoljára a gőzgép erős sípja és megindult a menet: a gép vontatta cséplő, rajta a 

fáradtan is jókedvű kiszolgálókkal. Már az úton is, de a faluhoz érve különösen, zengett a nóta végig! 

/Kis kitérővel: volt a falunkban – mint annyi más helyen is – egy zenészbanda. De ez ám igazi, 

vérbeli, mai szóval szinte profi csapat: mindent tudtak, s így legfőképpen a hangulatot csinálni. 

Prímásuk a Szabó Lajos (bácsi), s hát nagy szám köztük a klarinétos, bizonyos Kasza Imre nevű, meg 

a nagybőgő mestere a fiatal Sárkány Gyuri. Utóbbinak volt egy húga: nahát emiatt említettem meg a 

zenészeket (akikről még szó esik). Merthogy Sárkány Margit volt az a nagy nótás – igaz, a munkában 

is élenjárva –, aki végigvezényelte-harsogta a bevonulás nagy cséplőünnepét, miközben teli torokkal 

mondtuk-fújtuk mindannyian is. Régi szép dalok voltak, munkáról, szerelemről, örömről-bánatról 

zengve. Egy ragadt meg közülük az emlékezetemben, igazán fülbemászó dallamával és szövegével. 

Eszerint: 

Sokaat arattam a nyáron 

Keeveeset háltam az ágyon 

Hool eerdőben, hol mezőőben 

Hool a szeretőm öléében/ 
 

A falubeliek, amikor odaértünk, kitódultak az utcára és együttérzőn bólogattak, integettek felénk, – a 

gyerekek meg végigkísérték az énektől zengő, felvirágzott, tempós méltósággal guruló cséplőgép-

párost, egészen a gépmester azaz tulajdonos házáig-műhelyéig. 
 

Eme módon tehát lett a háznál továbbra is nagy kerek kenyér meg cipó, hogy a lángost ki ne hagyjam. 

Én meg úgy jártam, mint akit úszni-tanításként a mélyvízbe dobnak. De nem merültem el: mindkét 

nyarat végigevickéltem, talán még jót is tett az „úszás” idegen vizeken, nem szólva az élményekről, 

tapasztalatokról. Tény, hogy nagymama – és mindenki – hálás volt vállalkozásomért, s persze 

nővéreim is igencsak éltető ebédeket hoztak nekem a nagy próba során. 
 

Hanem a búzát még meg kellett „őretni” is! Hiába írta le Mezey Jenő olyan érzékelhetően az egykori 

szélmalmokat – bizony ekkor már egyetlen sem működött közülük. Sőt semmiféle egyéb sem. 

Legközelebb csak a szomszéd Udvariban gőzmalom. Felültünk hát a szomszéd Szabó Sándorék 

tehenes szekerére, ahol az övéké mellett a mi kevesebb zsákunk is elfért. Lassú menet volt, de nem 

hagytam elveszni az időt: olvasgattam, oda-vissza. A vas-ráfos kerekek, meg a hepehupás makadám 

együttesen adta a folyamatos rázogatást, amit aztán átvett a test, a kéz, benne a könyv, amitől végül 

egy „káprázatos” olvasás jött létre… De talán még így is megérte, mert lehet, hogy így szoktam rá az 

olvasás élményére: kezdetben az olcsó 10-20 filléres ponyva „irodalmat” (A piacon kiterítve kínálták) 

vadnyugati történetekkel, de később már az igényesebbet. Edgar Wallace és hasonlók írták az ún. 

pengős (1 pengőbe kerülő) kalandos, humoros, de választékos történeteket. Még emígyen reklámozták 

is: „Útad Nizza vagy Zebegény – legyen nálad Pengős regény”. (Amúgy akkoriban éppen 1 pengő volt 

a napszám, vagyis a – 12-14 órás – mezőgazdasági munka napi bére). Még később, összebarátkozván 

a debreceni egyetemen akkor végzett Sz. falubíró lányával, házikönyvtárából kiváló hazai- és 

világirodalmat kölcsönzött nekem. Ez a továbbiakban is nyomot hagyott bennem, s nagy 

könyvolvasóvá – és vásárlóvá – lettem (máig is hálásan gondolok Sz. Bertára emiatt). 
 

Akárhogy is hangzik: meg kell erősítenem, hogy nyáron bizony NAGY melegek voltak, télen pedig 

NAGY hidegek. Edzették is az embert – már ifjúkorban – és nem emlegettük a meteorológiát, mert 

hisz’ nem is igen ismertük. Rádió alig volt (ahogy villanyáram sem), néhányan detektoros készülékkel 

próbálkoztak. A napi újságok jöttek, de időjárás-jelentésre alig és ritkán került sor. A melegre-hidegre 

meg egyszerűen csak vetkőztünk-öltöztünk. Persze, egy-egy nagyobb nyári vihar beszédtéma volt pár 



napig, de aztán rábíztuk az egészet a természetre. Ám a tűzvédelem akkor is mindig szervezetten 

működött: a templomtoronyban nyári figyelőszolgálat (magam is voltam ott, tiszta hajnalokon a váradi 

hegyek is felsejlettek), és létezett-serénykedett az önkéntes tűzoltó egyesület. ’43 nyarán egy nyári 

villámcsapás-okozta tűznél a … utca végén (a Gál Annuskáék melletti nádfödeles háznál) 

szerencsésen működtettük a vizesvödör-láncot. S ez így volt minden hasonló esetnél: az emberek 

jöttek-rohantak a bajban lévők segítségére és a még nagyobb baj megelőzésére. 
 

Az őszi időszak már a kukorica-, majd a cukorrépa betakarításáé volt, majd végül a szüreté. Termett a 

határban mindegyikből bőven, így aztán nagy összefogás kellett ahhoz is. A kukoricatörés aránylag 

vígan ment, nem volt megerőltető, így aztán lehetett beszélgetni is közben, vagy tréfálkozni. Egyes 

vidékeken a csöveket „héjastól” azaz csuhéstól szedték s a téli estéken történt a „fosztása”, de nálunk 

már ott helyben kibontottuk és már csak a tiszta csöveket dobáltuk a kijelölt csomókba. Majd a végén 

onnan kerültek zsákokba. Így aztán a piros-szemű csövek hagyományos keresése is ott helyben folyt 

kellő izgalommal főleg az ifjabbak körében, mivel hát azt csókkal lehetett kiváltani. Persze, emiatt 

aztán kisebb csalások-cselezések is előfordultak az erre sóvárgók részéről. 
 

Viszont a nagy munka előtt – vagy közben – le kellett még szedni a sorok közé vetett bab-bokrokat, na 

és főleg a gazda által titokban tartott-rejtett és gondozott dohánytöveket, melyekről a nagyobb 

leveleket már korábban is gyűjtögette és szárította valami jó bújtatott helyen a szigorú fináncok elől. 

Az ugyancsak oda vetett és ekkorra már nagyra nőtt takarmánytök-termést a legvégén gyűjtötték össze 

és hordták a szekérderékba.  
 

Végül a szüret, az volt még hátra az őszi nagy munkákból, amit valamelyest örömtelibbé tett annak 

sajátos jellege (már aki birtokolhatott legalább pár sor szőlőt a nagykertekben). A készülődés, a család 

vagy rokonság toborzása, puttonyozás, jókedvű nótázás; valahogy egy kicsit amolyan ünnepnapnak 

számított az egész. Részt vettem, igen, és is egyszer – ahogy Mezey Jenő is említi – a Tarr-féle 

szőlősbirtok nagyszüretén, ahol aztán mindennek megadták a – hagyományos – módját, még 

tréfamester is volt az egyik puttonyos, a mindig vidám és tettrekész Nemes Endre személyében (a 

szódás Gyaraki Márton mellett laktak). Egy találós kérdése a sok közül, ma is itt van a fülemben: 

Kívül szőrős, belül nedves, a legénynek igen kedves. – Mi az?! Hát persze, hogy a kulacs! (A 

„csikóbőrös” akkoriban még közismert, s főleg lakodalmakban használatos ivóalkalmatosság volt). 
 

Folytatásként aztán a szüreti mulatság következett. Kezdődött a szombat délutáni lovas-gyalogos-

maskarás bejárással a falu jelesebb utcáin. Az alkalmi kisbíró végigdobolta a szokásos hirdető-

helyeket, hangos szóval invitálva a falu népét, de főleg a szórakozni vágyó ifjabbik korosztályt az esti 

mulatságra. Ahol aztán a fürtökkel feldíszített állványzatról szőlőlopással lehetett próbálkozni. 

Csakhogy ott voltak ám a talpraesett fürge csőszlányok is! Nohát a kevésbé ügyes legényeket bizony 

rajtakapták-elkapták, amiből csak borsos áron lehetett kiszabadulni. De akkor már a zenészek is 

hangoltak! 
 

Hagyományos szüreti bál többnyire a főutcai, a Községháza melletti Gazdakör helyiségeiben tartatott. 

Nagyszínpad, tágas nézőtér egyben táncterem vagyis bálterem. Zenészek a pódiumon, a már említett 

Szabó-féle négyes-ötösfogat. Ekkorra már nem csak a szőlő fogyatkozott meg a kifeszített szalagokról, 

hanem annak korábban kiforrt leve is a borkimérő pultnál. Végül, nagy összhangban a zenekar és a 

közönség, elkezdődött a BÁL. A tánc fő motívuma természetesen a csárdás volt, de a zenészek az 

angolkeringőig bezárólag – „Ott fogsz majd sírni, ahol senki se’ lát...” – mindent eljátszottak, ha 

kellett. Mert volt úgy, hogy egy idő után – ahogy emelkedett a hangulat – rendelték egyesek a 

következőt, akár a nóta megnevezésével is. Kezdetben pl. a lassú-csárdások mentek, olyanok mint 

„Nem forog a nem forog a dorozsmai szélmalom…” vagy „Hideg sincsen meleg sincsen, mégis 

befagyott a tó…” aztán „Gesztenyefán fészket rak a csóka…”. De már jött utána a lendületesebb is, 

hogy „Ennek a szép barna lánynak dombon van a háza…”, sőt az is hamar kiderült, hogy 

„Nagybajomban nincs több kislány, csak kettő, csak kettő…”. Ezzel együtt már a gyorscsárdásra tért 

át a „banda”, mivel szerintünk még csak „Most kezdődik a, most kezdődik a … tánc! …”. Ebbe már 

belekurjongattak a legények (rólam is lekerült a nyakkendő), majd valaki odaordította, hogy „Lajos 

bácsiii! Ég a kunyhó! Ropog a nád!…”, amire aztán úgy elkezdtük szorongatni és egyre jobban 

forgatni a szőkéket-barnákat, hogy már a falak is imbolyogni kezdtek…. Talán ezt látva, Sárkány 

Gyuri akkorát pörgetett a nagybőgőjével, hogy „Lajos bácsi” gyorsan tust húzott és bejelentette a 

szünetet. Hát nagyjából így zajlottak a téli szezon többi báljai is, azzal a változattal, hogy közben még 

tánciskolák is beindultak a maguk ünnepélyes záróvizsgájukkal, – ami egymagában külön történet 

lehetne, de majd röviden említeni fogom. 

  

(folytatása következik…) 



A  S P O R T E G Y E S Ü L E T  H Í R E I  
 

KÖZSÉGI SPORTNAP, 2008. JÚLIUS 26. 
 

A Biharnagybajomi Sportegyesület megalakulásának első évfordulója alkalmából zenés ébresztővel 

kezdetét vette a SPORTNAP. Láposi Misi tanár bácsi reggeli tornájával minden izmát megmozgatta 

öregnek és fiatalnak egyaránt. 
 

A sportegyesület szakosztályai összemérték tudásukat és ügyességüket a sorversenyeken: 

I. helyezést ért el a kispályás labdarúgó szakosztály, melynek tagjai: Jakab Imre, Vass Zsolt, Bak 

Benjámin, Kasza Zsolt, Bajnók Imre, Kiss Dávid 

II. helyezést ért el a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium női labdarúgó csapata: Horváth Viktória, 

Tóth Éva, Bencsik Edit, Jakab Mária, Pál Dorina, Erőss Zsanett 

III. helyezést ért el az asztalitenisz szakosztály: Hegedűs Zsuzsanna, B. Csákné Faják Ilona, Kapás László, 

Nagy Zoltán, Szilágyi András, Szilágyi Lászlóné 

IV. helyezett lett a karate szakosztály: Bartha Patrik, Kiss Bence, Séllei László, Szilágyi Jenő, Zsila 

Krisztián, Nemes Attila 
 

A műsorvezetőink – Szabó Anna és Szabó Ágnes – konferálása is nagy tapsot kapott a közönségtől, amikor 

a Biharnagybajomért Egyesület majorette csoportja színre lépett. Külön köszönetünket fejezzük ki az 

apróságoknak, mivel műsorukat önállóan gyakorolták és adták elő. Az egésznapos rendezvény alatt a 

szórakozni és sportolni vágyó közönséget Újvári Imre szórakoztatta változatos zenéjével. 
 

Nagy sikere volt a Biharnagybajomi Öregfiúk és Kistérségi Polgármesterek labdarúgó mérkőzésének. 

Köszönetet mondunk mindannyiuknak, hogy minden egyéb fontos tennivalójukat félretéve részt vettek 

rendezvényünkön. A mérkőzés eredménye: 6-2 arányban győztek az öregfiúk. Résztvevők: 

Polgármesterek csapata: Gere Csaba, Palásti János, Németh Emil, Bodó Sándor, Szitó Sándor, Popovics 

István, Földesi Gyula, Jakab Imre, Kiss Zsigmond, Egri Attila, Faragó Sándor, Major József, Balku Tamás, 

Papp Gábor, Dr. Ábrahám János, ifj. Bajnók Imre; 

Öregfiúk: Gerda Lajos, Ajtai Zoltán, Somogyi Imre, Lovas Imre, Máté István, Máté János, Nemes Lajos, 

Guruczi Lajos, Guruczi László, Gál Lajos, Tőkés Miklós, Vad Zoltán, Salya Gyula, Szerze Csaba, Bartha 

László, Piller György, Bartha Ferenc. 
 

A művelődési ház nagytermében izgalommal várta a közönség a súlyemelő szakosztály bemutatóját, melyet 

Földi József edző és szakosztályvezető irányított. A résztvevők neve és teljesítménye: 

Popovics Tamás 36,5 kg 

Gál Milán 47 kg 

Rozsik Károly 47 kg 

Jenei Boldizsár 46 kg 

Sarkadi Gábor 48 kg 

Sass Franciska 51 kg 

Piller Anita 51 kg 

Hajdú Anikó 53 kg 

Jenei Szabolcs 90 kg 

Dajka Sándor 125 kg 

Sarkadi Sándor 130 kg 

Sass Péter 130 kg 
 

A közönség és a sportolóink egyre gyakrabban keresték fel az üst mellett tevékenykedő szakácsokat 

(Darabos Medárd, Mászlai Alexandra, Sarkadi Sándor), akik illatfelhővel kezdték elborítani a sportpályát. 

Ezúton szeretnénk megköszönni nekik a finom ebédet. 
 

Nagy érdeklődés volt a póker, sakk, asztalitenisz és darts verseny iránt. Eredmények: 

Póker:  I. Pitner Valentin 

 II. Földesi Arnold 

 III. Földesi Roland 

Darts: I. Szilágyi Lászlóné 

 II. ifj Bajnók Imre 

 III. Rigó Péter 

 

 

Asztalitenisz nők: I. Tóthné Gémesi Anna 

 II. Tóth-Kabos Renáta 

 III. Tóth Szilvia 

Asztalitenisz férfi: I. Bartha Ferenc 

 II. Pitner Sándor 

 III. Popovics Imre 

Sakk: I. Nagy Zoltán 

 II. Máthé Miklós
 

Egyik legérdekesebb, legtöbb nézőt vonzó programunk a biharnagybajomi női focicsapat és püspökladányi 

lányok mérkőzése volt. A „szoros” mérkőzés eredménye: 19-1 arányban nyertek a fiatal gimnazisták. 

Biharnagybajom csapata: Popovics Bella, Somogyi Lászlóné, Szabó Anna, Patakiné Darabos Zsuzsanna, 

Földesi-Papp Mária, Papp Réka, Tóth-Kabos Renáta, Hegedűs Zsuzsanna, Guzi Éva, Szilágyi Lászlóné. 

Püspökladány csapata: Jakab Mária, Pál Dorina, Horváth Viktória, Erőss Zsanett, Fekete Bernadett, 

Bencsik Edit, Fórián Brigitta, Tóth Éva. 
 



Továbbra is a futballkedvelőket szórakoztatta a biharnagybajomi csapat és a Mezei-Vill FC kispályás 

labdarúgó mérkőzése. A Mezei-Vill FC csapata bajnokhoz méltóan szerepelt még füves pályán is, melyet 

az eredmény is tükröz: 7-5. 

Biharnagybajom csapata: Vass Zsolt, Jakab Imre, Jencsics László, Balogh Attila, Bajnók Imre, ifj. Bajnók 

Imre, Dajka Lajos, Balogh Ferenc, Kovács József, Romhányi Péter, Takács János. 
 

Az eredményhirdetésig és díjkiosztásig a DON együttes szórakoztatta a közönséget. Az együttes tagjai: 

Jakab Imre, Salya Attila, Törő Gyula, Szabó Attila. Az eredményhirdetés során Szitó Sándor polgármester 

úr átadta a sportegyesület által felajánlott díjakat a helyezetteknek. Az egésznapos programunkat a 

művelődési házban megrendezett bál zárta. Szitó Sándor polgármester úr megnyitója és köszöntője után a 

Biharnagybajomi Nyugdíjasklub tagjai Sárréti népdalcsokrot adtak elő. Ezt követően Dunántúli karikázó 

táncukkal szórakoztatták a közönséget, melyet Vargáné Bagdi Márta tanított be.  

Fellépők: Szűcs Gáborné, Zagyva Lászlóné, Szöllősi Jenőné, Földesi Ambrusné, Baranyai Balázsné, Csák 

Zsuzsanna, Kiss Józsefné, Szűcs Albertné, Kasza Istvánné, Máthé Zoltánné, Guruczi Jánosné, Lakatos 

Eszter, Asztalos Zoltánné. 
 

A finom birkapörkölt vacsorát a szakácsok és segítőik szolgálták fel, melyet ezúton is szeretnénk 

megköszönni: Szöllősi Albertné, Szabó László, Vesszős Julianna, Nemes Károlyné, Nemes Jenőné, Nagy 

Gyuláné, Rácz Zsigmondné munkáját. Vacsora után a zenét a Bak Trió szolgáltatta. 
 

 
 

A sportegyesület vezetősége úgy érzi, hogy az első sportnap sikeresnek bizonyult, így a jövőben minden év 

júliusában – hagyományszerűen – szeretné megrendezni. Célunk, hogy a falu lakosságát egészségesebb 

életmódra szoktassuk és neveljük. Bízunk benne, hogy jövőre még több érdeklődőt és résztvevőt 

köszönthetünk rendezvényünkön. Köszönetünket fejezzük ki Lajsz Julianna művelődési ház igazgatója és a 

művelődési ház dolgozóinak tevékeny részvételéért és segítségéért. Bajnók Imre egésznapos fáradozásáért, 

Szabó Ágnes és Szabó Anna színvonalas műsorvezetéséért. Ifj. Szabó Lászlónak, hogy a hintójával 

biztosította a „kis bírónak”, Szilágyi Andrásnak, hogy a falu főbb pontjain kidobolhassa a 

rendezvényünket. A sportnap nem jött volna létre a támogatók nélkül. Ezúton szeretnék megköszönni 

anyagi és tárgyi hozzájárulásukat, valamint elnézést kérünk azoktól akiknek esetleg kifelejtettük a nevét. A 

névtelenül leadott tombola ajándékokat is köszönjük mindenkinek. 
 

Támogatóink: Biharnagybajom Község Önkormányzata, Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., B.Csák István 

és neje, ifj. Gál Gyula, Bartha László, ifj. Bartha László, Gerda Lajos, Pépei Pál, Kun Tibor, Sárrétmenti 

COOP Rt., Földesi Imre (Rózsakert), Zagyva László (Zozó), Szabó László (Sima), Kirzsa Imre (IMKI-

FOOD Kft.), Szilágyi Lászlóné, Bagdány Miklós, Szabóné Imre Gabriella, Kiss Imre, Nemes Károly, 

Csöpi Ruhabolt, Bar-Bizt Kft., Egri és Egri Tüzép, Kertész Lajos és családja, Furka Albert, Földesi Gyula 

(Födő), Arnóth Sándor Püspökladány polgármestere – országgyűlési képviselő, Nyugdíjasklub, Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület, Polgárőrség, Biharnagybajomi Dózsa Vadásztársaság, Biharnagybajomért Egyesület 

majorette csoportja, Jakab Imre és neje, Lajsz Julianna, Nemes Lajos, Wéber Miklós és neje, Bíró Gábor és 

neje, Dr. Szilasi Magdolna, Henye Orsolya, id. Dúl Sándor, ifj. Dúl Sándor, Gyenge Zsigmond, Szabó 

Anna, Szabó Ágnes, Hegedűs Zsuzsanna. 
 

Szilágyi Lászlóné, sportegyesület alelnök 



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  

Biharnagybajom csapata a 2007-2008-as megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság IV. helyén 

végzett. A csapat az 2008-2009-es idényt már a megyei másodosztályban folytatja. Az őszi fordulók 

sorsolása a következő: 
 

1. forduló: 2008.08.17. Vasárnap 17:00 Biharnagybajomi SE  - Mezősas SE 

 2. forduló: 2008.08.24. Vasárnap 17:00 Szentpéterszegi SC - Biharnagybajomi SE 

 3. forduló: 2008.08.30. Szombat 17:00 Biharnagybajomi SE - Földes NKSE 

 4. forduló: 2008.09.06. Szombat 15:30 Biharkeresztesi VSE - Biharnagybajomi SE 

 5. forduló: 2008.09.13. Szombat 15:30 Biharnagybajomi SE - Blondy FC Esztár 

 6. forduló: 2008.09.20. Szombat 15:00 Szerep SE - Biharnagybajomi SE 

 7. forduló: 2008.09.27. Szombat 15:00 Biharnagybajomi SE - Konyári SE 

 8. forduló: 2008.10.04. Szombat 14:00 Biharnagybajomi SE - Pocsaj KSE 

 9. forduló: 2008.10.11. Szombat 14:00 Nagyrábéi Petőfi SK - Biharnagybajomi SE 

10. forduló: 2008.10.18. Szombat 13:30 Biharnagybajomi SE - Körösszakál SE 

11. forduló: 2008.10.26. Vasárnap 12:00 Kismarjai SE - Biharnagybajomi SE 
 

A  m ér kő zés ek re  v ár j uk  a  sp or t s ze re t ő  kö zö ns ég e t .  

 

GERDA GYULA EMLÉKTORNA, 2008. AUGUSZTUS 9. 
 

Első alkalommal került megrendezésre a Gerda Gyula emléktorna. Ki is volt ez a fiatalon elhunyt 

sportember? Gerda Gyula 1965. október 1-én született. A labdát már akkor megszerette amikor 

megtanult járni. Testvéreivel napokon keresztül rúgta a labdát, olyannyira, hogy esős időben a 

konyhában a lehajtott gáztűzhely sütője volt a kapu, amiről a nagymama tudna mesélni. Nyolcadikos 

korában már igazolt játékosként bekerült az ifjúsági csapatba. 
 

Később folyamatosan fejlődött, majd ennek köszönhetően felkerült a felnőtt csapatba, aminek 7 éven 

át a tagja volt. Az 1985-ös és az 1986-os bajnokcsapat tagjaként is szerepelt, és nagy munkabírásával 

tevékenyen vette ki részét a csapat sikereiből. Sajnos korán beteg lett, így abba kellett hagyni az aktív 

sportolást, de teljesen sosem hagyta abba, ugyanis a csapat mellett sokat segített és a szervezésből 

önzetlenül kivette a részét. 
 

2007-ben bekövetkezett haláláig aktív résztvevője volt a biharnagybajomi sportéletnek. Ezt az 

emléktornát azért szervezte a Bajomi Öregfiúk csapata, hogy emlékezzünk a csupaszív sportemberre. 

A családtagok emléktárgyakat vettek át a sporttársaktól. 
 

A torna eredménye: 1. Biharnagybajomi Öregfiúk 2. Martfűi Öregfiúk 3. Gyomaendrődi Öregfiúk 

Gólkirály: Gál Lajos (Biharnagybajom), legjobb kapus: Béres János (Gyomaendrőd), legjobb 

mezőnyjátékos: Tóvizi Gáspár (Martfű), különdíjas lett Dr. Ábrahám János, „aki vérét adta a 

csapatért”. 

Nemes Lajos 
 

 


