
 

                         Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

IV. évfolyam 8. szám (2008. december) 
 

 

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Bajomi Lakosok! 

 

Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó 

világban és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és 

minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az 

elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk és arra 

gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak akik fontosak számunkra. Ez a mi 

legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy 

önmagunkból mit adhatunk. Az az ember aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát 

tud teremteni belső világában, saját lelkében és a maga környezetében, mindenekelőtt 

családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke, 

szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely 

érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt. 

 

Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végig kíséri 

egész életünket és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét. 

 

Minden biharnagybajomi polgárnak kívánok békés, boldog, élményekben gazdag szent 

karácsonyi ünnepeket. 

 Szitó Sándor  

 polgármester 

Kedves Biharnagybajomiak! 

 

Legbensőségesebb ünnepünkhöz közeledve mindannyiuknak békés, boldog karácsonyt és 

sikerekben gazdag új évet kívánok! 

 Csontos János  

 országgyűlési képviselő 



K Ö Z H Í R R É  T É T E T I K  
 

Biharnagybajom Önkormányzatának közérdekű hírei 
 Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatokat elbírálta és az 

alábbi tanulókat részesítette támogatásban: Földesi Edit, Horváth Ádám, Horváth Imre, Séllei 

Bernadett, Szűcs Pál, Varga Zsolt, Szűcs Erzsébet. A felsőfokú oktatási intézményben tanulók 

2009. évben 10 hónapon keresztül havi 5.000 forint támogatásban részesülnek. 

 Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Guruczi Dorottya 

nyolcadik évfolyamos tanulót, hogy Biharnagybajom képviseletében részt vegyen a 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. A tanuló, a 

középiskolába történő felvétele esetén, havi 5.000 forint támogatásban részesül tanulmányai 

idejére. 

 Önkormányzatunk 2008. augusztusában pályázati pénzt nyert „Tájékoztatást elősegítő 

információs rendszer fejlesztése Biharnagybajom Községben” címen. A pályázat tartalmazza 

az egységes utcanév-, házszámtáblák, valamint információs és hirdetőtáblák kihelyezését 

községünkben, melyek kivitelezése folyamatban van. A kollégáink a napokban kezdték meg a 

házszámtáblák és az utcanév táblák kihelyezését, melyhez kérjük minden lakos türelmét és a 

lehetőségeihez mért közreműködését a munkálatok elvégzése során. 

 Biharnagybajom Község Önkormányzat Képviselő-testületének hulladékgazdálkodásról 

szóló  8/2007. (VII. 31.) KT rendelet 5. §-ának értelmében „az ingatlan tulajdonos köteles az 

ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és 

helyen összegyűjteni, valamint a begyűjtésre feljogosított hulladék kezelőnek átadni”. Akik e 

kötelezettségüknek nem tesznek eleget, szabálysértést követnek el és 30.000 Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal sújthatóak. 

Ismételten felhívjuk a tisztelt érintett lakosok figyelmét, hogy 2008. decemberétől ellenőrizni 

fogjuk, hogy mindenki eleget tett-e fenti kötelezettségének. 

Kérjük mindazokat, akik elmulasztották a hulladéktároló edény elvitelét, hogy a lehető 

leghamarabb pótolják, ellenkező esetben a bírság szigorú kiszabására számíthatnak. 

 Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az idei tartós hó beállta előtt az ingatlana udvarát, illetve a 

portája előtti teret és csapadékvíz elvezető csatornát tegye rendbe, megelőzve ezzel a tavaszi 

hóolvadás során felmerülő problémákat. 

 Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 27-én tartott 

ülésén úgy határozott, hogy a községben élő 14 éven aluli gyermekeket, illetve az általános 

iskolába járó gyermekeket, Mikulás nap alkalmából egy jelképes csomaggal ajándékozza 

meg, melyet az érintettek az elmúlt héten meg is kaptak. 

 Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleinket, hogy 2009. január 1-től a Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadási ideje a következő: 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek: délelőtt 8:00-12:00 óráig 

szerdán: délelőtt 8:00-12:00, délután 13:00-16:00 óráig tart, 

ezért kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint ezen időpontban intézzék ügyeiket. 

Ügyfélfogadási időn kívül a hivatal főépülete zárva tart. Az ügyfelek fogadását 

ügyfélfogadási időn túl az ügyfélszolgálat látja el:  

hétfőtől csütörtökig: délelőtt 8:00-12:00 óráig, délután 13:00-16:00 

pénteken: 8:00-13:00 óráig. 

Megértésüket köszönjük. 

A Polgármesteri Hivatal nevében minden tisztelt ügyfelünknek, illetve Biharnagybajom 

összes lakosának boldog, pihentető Karácsonyi Ünnepeket és sikerekkel teli új évet kíván 

szeretettel: 

 Imre-Erdős Szilvia  

 jegyző 



V I S S Z A T E K I N T Ő  
 

 Ez évben október 24-én tizenötödik alkalommal került megrendezésre a Karafitty Népzenei 

Találkozó (Sodróka), mely igazi örömünnepe a népzene szerelmeseinek. A nap programja 

népzenei továbbképzéssel kezdődött, előadó Dr. Gerzanics Magdolna Életfa-díjas tanár, 

népzenekutató volt. Késő délután lelkes közönség várta ezúttal is a fellépőket. 12 alkalommal vett 

részt a rendezvényen a citera virtuóza Széles András, kinek műsorát állva, vastapssal ünnepelte a 

közönség. Ugyancsak hosszas ünnepléssel köszönte meg Nemes Istvánnak, a Karafitty Együttes 

vezetőjének a rendezvény minden résztvevője, hogy részesei lehettek a jubileumi találkozónak. 

 November elsején tartotta a Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Köre ez évi 

találkozóját és az egyesület taggyűlését. A hősi emlékművek megkoszorúzása után a találkozón 

megjelenteket Nemes István elnök köszöntötte, az általános iskola ebédlőjében. Ünnepi műsort az 

általános iskola tanulói adtak (felkészítő tanárok: Gyügyei Katalin és Szilágyi Csabáné). A 

taggyűlésen tisztújításra is sor került, melynek eredménye: elnök: Balázs Béla (Miskolc), titkár: 

Láposi Sándor (Debrecen), a vezetőség tagjai: Bagi Lajosné (Hajdúszoboszló), Vincze Gézáné 

(Bakonszeg), Tőzsér László (Tiszaújváros). 

 November 23-án került sor Miskolci Nagy András hajdúfőkapitány szobrának felavatásra a 

templomkertben. A szobrot a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Bocskai Munkabizottsága 

állíttatta. A szobrot készítette: Györfi Lajos, püspökladányi szobrászművész. Ünnepi istentisztelet 

keretein belül igét hirdetett Domahidi Péter, lelkipásztor, ünnepi köszöntőt mondott: Szólláth 

Tibor a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke, Szitó Sándor polgármester és Vitányi István 

országgyűlési képviselő, a Bocskai Munkabizottság elnöke. Az ünnepségen közreműködtek az 

általános iskola tanulói és a Biharnagybajomi Népdalkör. A községházán, Nyakas Miklós 

történész mutatta be a Nagy András hajdúgenerális című kiadványt.  

 A Biharnagybajomi Nyugdíjasklub december 11-én, csütörtökön tartotta ünnepi évzáró 

rendezvényét. 
 

B E H A R A N G O Z Ó  
 

 Mindenki Karácsonya kerül megrendezésre december 19-én 14 órától a művelődési házban, 

ahol műsorral és meglepetéssel várjuk a gyermekeket általános iskola és a művelődési ház közös 

szervezésében. Minden kedves érdeklődőt, gyermeket és felnőttet egyaránt szeretettel várunk. 

 Nagy szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe Sárándi Szilvia: Egy szó is elég c. verses 

kötetét, mely megvásárolható az általános iskolában, a művelődési házban és a szerzőnél. 

Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 06-20/224-0476 vagy a sarandisziszi@freemail.hu e-

mail címen. A kötet ára 1.000 Ft. 

Sárándi Szilvia: Karácsonyra -  Röviden 

Fehér hótakaró borítja a Földet, 

szívem azért dobog, mert látni szeretnélek. 

Hiába fagy a táj, szívemben a magasba csap a láng, 

s a magasban kéri az Istent: 

adjon békés, boldog karácsonyt Neked! 

 Fergeteges óévbúcsúztató, 2008. december 31-én 19 órától. A buli helyszíne: az általános iskola 

ebédlője. Hangulatfelelős a minden zenei stílust kiválóan játszó: Bak Trió zenekar.  

A belépő ára 2.500 Ft/fő, mely tartalmazza a vacsorát, éjfélkor a pezsgőt és harapnivalót. A jó 

hangulat mellett, tombolasorsolással, tűzijátékkal tesszük még izgalmasabbá az éjszakát. A 

rendezvény ideje alatt büfé is üzemel. Várunk baráti társaságokat, családokat, unatkozó szülőket, 

nagyszülőket is.  

Jelentkezési határidő: 2008. december 18.  

Jegyek elővételben kaphatóak: Szűcs Gábornénál (Tel.: 06-30/906-8349) 

 

 

Értesítjük községünk lakosságát, hogy a Községi Önkormányzat intézményei – iskola, óvoda, 

bölcsőde – 2008. december 20-tól zárva tart. Nyitás: 2009. január 5-én lesz.  



K Ö Z R E N D - K Ö Z B I Z T O N S Á G  
 

Tisztelt Biharnagybajomi Lakosok! 

Ezúttal szeretnénk felhívni a tisztelt lakosok figyelmét a meg-

változott út és látási viszonyokra. 

Településünkön az utóbbi időben megromlott a lakosok gyalogos és 

kerékpáros közlekedési fegyelme, ami több alkalommal veszély-

helyzetet alakított ki lakott területen belül és kívül egyaránt. 

Gyalogosan mindig a gyalogosok számára kijelölt útszakaszon, járdán, vagy ha nincs, az útpadkán 

közlekedjenek. Az esti órákban, ha lakott területen kívül gyalogosan közlekednek, mindig 

használjanak láthatósági mellényt és az úttest menetirány szerinti bal oldalán a menetiránnyal szemben 

haladjanak. 

Kerékpárt éjszaka, és korlátozott látási viszonyok mellett - elől-hátul - lámpákkal kell kivilágítani, ha 

lakott területen kívül közlekednek a láthatósági mellény használata is kötelező. Szeszes ital 

fogyasztása után ne üljenek kerékpárra, mivel ezen cselekmény szabálysértést képez, illetve veszélyes 

a közlekedésre.    

Felhívjuk továbbá a lakosok figyelmét az értékeik, tulajdontárgyaik megóvása érdekében szükséges 

vagyonvédelem fontosságára. Javasoljuk, hogy ingatlanukat megfelelő kerítéssel kerítsék körbe, a 

kapukat pedig minden esetben lássák el biztonsági zárral, azokat zárják be. Ugyanígy lássák el 

biztonsági zárral lakóházuk ajtait is. Amennyiben idegen és gyanús személyeket vélnek 

lakókörnyezetükben felbukkanni, értesítsék a Rendőrséget, jegyezzék fel a személyek által esetlegesen 

használt jármű rendszámát, illetve nézzék meg jól a személyeket a későbbi személyleíráshoz.  

Az átutazó, besurranásos bűncselekményeket elkövető személyek - tapasztalataink szerint - a 

biztonsági zárral el nem látott zárakat tudják kinyitni, ezen ingatlanokra tudnak bemenni, ahol az idős 

sértettek bizalmába férkőznek, figyelmüket elterelik, majd készpénzt tulajdonítanak el tőlük.  

Hatékonyan védhetjük ingatlanunkat nagytestű kutyával, azonban ilyen esetben a megfelelő 

figyelmeztető táblát az ingatlanon el kell helyezni, az évenkénti védőoltásokra a kutyát el kell vinni, 

valamint az ingatlannak megfelelően körbekerítettnek kell lennie. 

Javasoljuk továbbá - anyagi lehetőségekhez mérten - az ingatlanok megfelelő elektronikus riasztó-

rendszerrel való felszerelését.   

Amennyiben jogsértést vagy csak gyanús körülményeket észlelnek, azokról kérem, minden esetben 

tájékoztassanak minket a 107-es számon vagy az alábbi telefonszámokon:  

Györfi Gyula r.fhdgy., mb. őrsparancsnok:  06-30/339-71-00 

Ursz Tibor r.ftörm., mb. körzeti megbízott: 06-30/382-66-59 

A településünk közrendjéért, közbiztonságáért tenni akarókat kérem, hogy a helyi POLGÁRŐR  

EGYESÜLET  tagjaként segítsék munkánkat.    

Tisztelettel: 

 Györfi Gyula r.fhdgy. 

 mb. őrsparancsnok 

 
 

A Polgárőrség felhívása 
 

A Polgárőr Egyesület várja soraiba a falu sorsáért felelősségét érző - és vállaló - biharnagybajomi 

lakosokat. Jelentkezni lehet: Keserű Béla parancsnoknál (06-20/220-7323) illetve Kovács László 

egyesületi elnöknél (06-20/220-6460).  

 

Nyugodt, békés karácsonyt és boldog újévet kíván a Polgárőrség! 
 

 



T E S T V É R T E L E P Ü L É S I  K E Z D E M É N Y E Z É S  
 

Testvértelepülési kapcsolat Biharnagybajom és Kraszna között 
 

Csontos János országgyűlési képviselő 

kezdeményezésére és segítségével testvértelepülési 

kapcsolatot alakít ki Biharnagybajom a romániai 

Kraszna településsel. A több mint 4 ezer fő lakta 

település vezetősége elsőként tavasszal járt 

Biharnagybajomban, a képviselő meghívására Pop 

Imre, Kraszna polgármestere és a település 

néptánccsoportja két napot töltött el Magyar-

országon. A fiatalok számára felejthetetlen élmény 

volt a budapesti látogatás, amelynek során a 

Parlamentet is megtekintették. Az ott elfogyasztott 

ebéd után a biharnagybajomi Sárrét Expón vettek 

részt a krasznai vendégek, ahol a tánccsoport tagjai 

fergeteges produkcióval kápráztatták el a helyieket. 

A rendezvény kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a 

két település-vezető, Pop Imre Kraszna és Szitó 

Sándor Biharnagybajom polgármestere megismer-

kedjen egymással. A két vezető testvértelepülési 

kapcsolat létesítését határozta el, s ezúttal 

Biharnagybajom települést hívták meg Krasznára a 

XI. Krasznai Napokra. A sárréti települést Máthé 

Ferencné önkormányzati képviselő képviselte a 

rendezvényen.  

Románia európai uniós csatlakozásával felerősöd-

tek a határon túli kapcsolatok is – mondta Csontos 

János. - Egyre több sárréti település tart fenn 

testvértelepülési kapcsolatot erdélyi településekkel. 

A Sárrét országgyűlési képviselőjeként azon 

dolgozom, hogy minden település rendelkezzen 

ilyen kapcsolattal. Úgy vélem, a szomszédos régiók 

együttműködésével sikeresen kihasználhatjuk a 

határmenti helyzetünkből adódó lehetőségeket. Az 

Európai Unió pályázatai révén jelentősen 

javíthatunk térségünk gazdasági eredményein, 

növelhetjük a munkahelyek számát és a turizmus 

bevételeit. Határon túli szomszédainkkal 

együttműködve gyümölcsöző gazdasági és 

kulturális kapcsolatokat építhetünk ki. Éppen ezért 

fontosnak tartok minden olyan alkalmat, 

lehetőséget, amikor a határ két oldalán lévő 

polgármesterek, településvezetők találkozhatnak, 

információt cserélhetnek és kapcsolatot építhetnek. 

A virágzó településen főként mezőgazdasággal 

foglalkoznak, de igen jelentős a vállalkozások 

száma is. Turisztikai szempontból kiemelkedő a 

krasznai szőlőhegy, melyen közel 1000 borospince 

illetve hétvégi ház várja az ideérkező vendégeket. 

Krasznának jelenleg három testvértelepülése van: 

Akasztó, Kiskunlacháza és Imrehegy. Mind a 

három településsel bensőséges viszonyt ápolnak.  

A sárréti küldöttség megérkezése után a delegációt 

körbevezették a falun, megcsodálhatták az újonnan 

felújított községházát és az alatta kialakított 

borospincét, ahol már gyönyörűen meg volt terítve 

a vendégek számára. Ez a közösségi összejöveteleik 

színtere, itt szokták többek között a férfinapot 

tartani minden év decemberében. Lelik Berta, aki 

többek között a helyi néptánccsoport vezetője, az 

általa megálmodott és létrehozott, idén átadott 

falumúzeumot is megmutatta a vendégeknek. 

A látogatás másnapján került sor a Krasznai Napok 

ünnepélyes megnyitására. A delegációk ekkor részt 

vettek az Ökumenikus istentiszteleten a Református 

templomban. Ezután a templomkertben volt 

koszorúzás, majd a Polgármesteri Hivatalnál 

megkezdődött az ünnepélyes megnyitó, amelynek 

keretében ebben az évben először felköszöntötték 

az ötvenedik házassági évfordulójukat ünneplő 

házaspárokat. Ezt a felújított iskolaépület átadása 

követte, majd kezdetét vette a résztvevők 

felvonulása. A kulturális rendezvények másnap 

estig tartottak. 

Máthé Ferencné Biharnagybajom szeptemberi 

testületi ülésén számolt be a látogatásról 

képviselőtársainak és Szító Sándornak, akik 

egyhangúlag a testvértelepülési kapcsolat 

kialakítása mellett foglaltak állást, s meghívták  a 

településre Kraszna küldöttségét. 

A szilágysági település vezetősége és a Bokréta 

Néptánccsoport tagjai október végén látogattak el 

ismételten Biharnagybajomba. Fogadásuk után 

Hegedűs Zsuzsa igazgatónő vezetésével 

megtekintették az általános iskolát, majd Domahidi 

Péter lelkész avatta be a vendégeket a református 

templom építésének történetébe. A krasznaiak 

természetesen a Szűcs Sándor Emlékházba is 

ellátogattak, ahol Lajsz Julianna, a művelődési ház 

vezetője ismertette meg őket a néprajztudós, 

múzeulógus munkásságával. A látogatás a XV. 

Karafitty-napon zárult. Nemes István, az együttes 

vezetője nagy szeretettel mutatta be a krasznai 

Bokréta néptánccsoportot, akik ismételten 

elkápráztatták műsorukkal a vendéglátókat. 

A testvértelepülési kapcsolat kialakítása a két 

település között folyamatban van: mint ahogyan azt 

Szító Sándor polgármester elmondta, a 

biharnagybajomi testület kinyilvánította szándékát a 

kapcsolat kialakítására, s el is küldetek egy 

hivatalos levelet a krasznai önkormányzatnak, 

amelynek ünnepélyes aláírására vélhetően a jövő év 

elején sor kerül. 

Sós Andrea 



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 - 8. rész 

 

… 

Visszatérve a tánciskolához: igazából valahol itt kezdődött az első „legénykedés” meg 

„leánykodás”! Bekerülve ebbe a forgatagba, megismerkedve az ekörüli illemekkel, szokásokkal és 

magatartással. Az „iskola” végére az „osztály” jól összerázódott és így már fiúk-lányok 

alkalmassá (éretté) váltak a nagybálok látogatására a felnőttebbek társaságába elvegyülve is. 

Hanem előbb még a vizsga-bál, úgyis mint záróünnepség! Amihez külön is nagy előkészület 

kellett. A táj, a környék, nem volt különösebben nevezetes valamiféle jellegzetes viseletéről, 

öltözetéről. Viszont a jeles alkalmakkor előkerültek – komód vagy sifon mélyéről – a féltve 

őrzött, s csak ilyen alkalmakra használt ünnepi holmik. Lányoknál fehér batiszt ruha nemzeti 

színű szalaggal szegélyezve, kiskötény, fehér harisnya és fekete topánka, na és csillámokkal 

díszített piros párta a hajkoronán, szintén háromszínű hosszú szalaggal. Igazi szépségek voltak 

így, pláne 14-16 éves korukkal. 

 

A fiúk öltözete is igazi látványosság volt. Amolyan előző-„századvégi” ún. bőszájú ing, hozzá a 

szoknyaszerű de „kétágú” lenge magyar „bűgatya” valami finom fehér anyagból, sűrű ráncokba 

vasalva. Piros mellény is volt és törökmintás selyemkendő háromszögben a derékra kötve. Aztán 

fekete kalap árvalányhaj-csokorral, fekete csizma sárgaréz sarkantyúval. Ilyen öltözetet én a 

szomszédból kaptam, de a megfelelő csizmát nehezebben sikerült találni-kölcsönözni. Amikor így 

minden összeállt és jól működött, végül jött a főpróba teljes díszben, nagy sarkantyúcsattogással, 

ki-ki a párjával, s már nagyon összeszokva. Ment minden, mint a karikacsapás. Másnap szintén, 

hiba nélkül. Izgalom az mégis volt bőven, de már csak a bálkirály és -királynő jövendő személye 

miatt. Mert végül is ez volt az est fénypontja!  

 

Az meg úgy volt, hogy aki a legtöbbet kapja: lányok szavazólapot, fiúk zsebkendőt. A lapokat 

pénzért lehetett venni (nem kis áron), a színes selyem dísz-zsebkendőket meg a lányok 

készítették-hímezték-csipkézték már előre, annyi példányban ahány (amelyik) fiúnak szánták. A 

vizsga-bemutató utáni órában megindult a nagy versengés: egyre fogytak a lányok zsebkendői és 

nőtt szavazólapjaik száma. Némely legény mellényén meg már alig fért a halomnyi, szebbnél-

szebb sokszínű zsebkendő, melyeket gombostűvel tűzdeltek oda az ügyes-szorgos lánykezek. 

Nagy volt a drukk, a kíváncsiság, a találgatás: ki lesz a győztes (ezzel talán a legnépszerűbb) 

szavazólap- azaz zsebkendő-tulajdonos, a tánciskolabál „királya-királynője”?! Aztán utolsót 

csattogtatott a tánctanár, és a nagy várakozás csendjében kihirdette az eredményt. Ami aztán nem 

mindenkinek tetszett (volt, hogy csalást is emlegettek). De végül is nagy ovációval ünnepelték-

köszöntötték a boldog – véletlen-hozta – párt, akik aztán csárdással köszönték meg a 

rokonszenvezők támogatását. Majd a zenekar tust húzott, – s utána kezdődött csak az igazi 

vigadalom. 

 

Ezen a részemről is ünnepies bálon történt egy olyan eset, ami akkoriban – de valamiféle régi 

örökségként – volt szokásban, az ún. „kimuzsikálás”. Ami lényegében a legények egymás közötti 

virtuskodásából (nemegyszer szerelemféltésből) eredt és sok esetben a tél-esti bálokon 

csúcsosodott ki. Itt is az volt a helyzet, hogy éjfél utánra kissé felforrt a hangulat és két legény 

egymásnak feszült. De még nem a szó fizikai értelmében, inkább csak indulatilag. Lévén az egyik 

bátrabb, erősebb és – gondolván – támogatottabb sokak részéről, élt a régi szokásjoggal s intett a 

zenészeknek: Ácsi! A Rákóczit! – majd így folytatta, túlharsogva a hirtelen hangzavart (most csak 



egy fedőnevet mondok): „Kovács János – kifelé!”. Amire az illető – a Rákóczi-induló, 

népnyelven a „Vakpali” hangjára – kénytelen-kelletlen és kissé megszégyenülten, elindult a 

kijárat felé. Vagy nem! Amiből aztán további konfliktus támadt, éspedig az „Akkor meg gyere 

ki!” erélyes felhívással továbbtaszítva a hangulatot. Nos, ha ez bevált, a többi már odakint zajlott, 

de az is megesett, hogy az érintett személy inkább meglépett az éjszaka sötétjében. 

 

Ami az éjszakát illeti (meg a sötétet), nosztalgiával gondolok vissza különösen a téli időszak két 

epizódjára. Egyik színhelye a mozi volt, ami akkoriban az ún. Úrikaszinó emeleti nagytermében 

működött. Nem volt éppen olcsó szórakozás, de kispénzűek is bejuthattak a nagy fehér vászon 

előtti első 10 sorba. Én úgy lettem 14 évesen mozilátogató, hogy felkérés alapján boltunk 

kirakatába reklámként raktuk a soron lévő filmek egyes jeleneteiről készült nagyméretű képeket-

fotókat. Amikor aztán vasárnap délutánonként visszavittem azokat, a pénztárt kezelő bizonyos 

Kovács néni (a mozis édesanyja) felajánlotta, hogy „menjél be, kisfiam, a jegyszedővel 

megbeszéltem, szólj neki” – amelyek aztán hétvégeken megismétlődtek a „bemehetsz kisfiam” 

jeligével. Többnyire magyar, vagy amerikai, köztük feliratos némafilmek is voltak a műsoron. 

(Utóbbi esetén a vetítővászon melletti zongorán játszott valaki a „némaság” elűzésére és a film 

aláfestéseként). 

 

Történt, hogy egyik téli vasárnap délután is visszavittem az éppen aktuális „Vihar Afrika felett” 

című kalandfilm fotóit. Kovács néni megköszönte, de nem mondta el a szokásos rigmust, hogy 

bemehetek… Pedig én nagyon látni akartam, így hát én „mondtam be” a jegyszedő néninek a 

szokásosat. A filmet aztán végigremegtem a tartalmas izgalomtól is, meg az esetleges 

leleplezéstől is. Ráadásul még haza kellett mennem az éjszakai vaksötétben, sűrűn 

hátratekintgetve: nem jönnek-e utánam az afrikai dzsungel lopakodó lándzsás harcosai… Csak 

későn aludtam el, s úgy kellett reggel felkelteni. 

 

Az említett másik eset, amikor családilag, azaz négyen voltunk vendégek egy téli estén 

disznótoros vacsorára Nemes Lajos nagybátyáméknál, a falu másik szélén. Hazaindulván, mivel 

az éji sötétben az orrunkig se láttunk, kaptunk egy négyszögletes „viharlámpát”, benne mécsessel. 

A kemény hó ropogott talpunk alatt, de olyan erős szél fújt, hogy a láng kialudt, s mi csak egymás 

kezét fogva tudtunk-mertünk hazajutni jó meleg otthonunkba. Erre a jellegzetes időszakra 

bizonyára még sokan mások is emlékeznek, s villanyfény végül talán csak az ’50-es évek elején 

(?) jutott el a falunkba. 

 

Még a téli időszakhoz tartoztak egyes lakodalmak, bár az őszi szezonban is sűrűn tartották. Itt is 

két esetre emlékezem. Az egyik egészen közeli, az Erzsébet-körúti B.Balázséknál, kisebbik 

lányuk férjhezmenetelekor zajlott. Igazi parasztlakodalom volt, a már emlegetett nagyzenekarral, 

a hazafelé-utat végignótázva-táncolva, a kulacsokat ürítgetve és a jövő-menőket is kínálgatva. A 

zene pedig csak szólt, csak szólt (nem is tudom, hogy bírták a fagyos ujjakkal), és különösen 

kihallott belőle a klarinét, ami néha szinte emberi hangon rikoltozott ki az egészből a kistermetű 

Kasza mester keze alatt, tudtára adva mindenkinek, hogy „Lakodalom van a mi utcánkba…”. A 

menet ott kanyarodott el a kerítésünk sarkánál, a menyasszony boldog-fehérben mosolygósan, 

férje komolyan, mögöttük meg a zenészek s utánuk a vígadó vendégség. Az utcában meg a 

háromcsövű Bagdi-kútnál a nézőközönség. Előttem van, mintha tegnap történt volna (azóta 

bizonyára unokák, dédunokák következtek a sorban). 

 

Volt aztán az ehhez hasonló szintén a közelünkben, de más jelleggel, inkább polgárias formában. 

Kiművelt menyasszony s a frontról sebesülten hazatért tüzértiszt esküvője. Formailag szolidan, 

zártan de egyéb körülményeiben bőségben sőt gazdagon. Ugyanis aki ott megjelent az ünneplő 

ház előtt mind részesült a kiosztott étel-italból számolatlanul és kivételezés nélkül. Emlegették is 

sokáig a ritka jóindulatot az örömszülők és az ifjú (?) pár boldogsága megnyilvánulásaként. 

Mondták is, hogy azidőben talán még a kutyák sem éheztek a környéken. 
 

(folytatása következik…) 



A VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK HÍREI 

Véradók napja 
November 27-e a Magyar Vöröskereszt  jóvoltából a VÉRADÓK NAPJA. Biharnagybajomban jelenleg 

166 fő a nyilvántartott véradó. 2008-ban négy alkalommal volt kiszállásos véradás községünkben, melyen 

108-an jelentkeztek véradásra. A jelentkező véradók közül 3 fő volt első véradó. Őket mindig nagy 

szeretettel fogadjuk. Jó lenne, ha egyre többen éreznék szükségét az önkéntes véradáson való részvételnek. 

Ha a magyar lakosság 5%-a évente egyszer adna vért, nem lenne szükség rendkívüli véradások 

szervezésére, ez biztosítaná a szükségletet. Községünkben ez jelenleg 3.6 %. 

A véradók napján a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében a testületi ülés előtt köszöntöttük a jubiláló 

véradókat, emléklappal, ajándéktárgyakkal a 25x-ös véradókat plusz emlékéremmel. Így köszöntük meg 

emberségüket, önzetlenségüket, segítőkészségüket, bátorságukat 
 

Jubiláló véradóink 2008-ban: 

10x-es véradó:  Bagdány Istvánné (Széchenyi u.  21.) 

20x-os véradó:  Gulyás Gyula (Jókai u. 3.) 

25x-ös véradók:  Szabóné Lengyel Borbála (Posta) 

                             Bagdi Imre (Hunyadi u. 9.) 

                             Darabos Ferenc (Sirály u. 20.) 

30x-os véradó:  Láposi Mihály (Kossuth u. 86.) 
 
                              

                              Tájékoztatom a lakosságot, hogy még tart a könyv- gyűjtő akciónk, melynek keretében 

magyar nyelvű regényeket, elbeszéléseket, útleírásokat, verses köteteket, 

mesekönyveket várunk felajánlások alapján, mely könyveket a az erdélyi 

testvértelepülés Kraszna iskolai könyvtárának szánunk. 

 
Kérem, hogy ha van szándékukban adományozni, úgy juttassák el a könyveket a 

művelődési házba, ahol a gyermekjóléti szolgálat munkatársai átveszik azokat. 
 

 

Megköszönöm a Biharnagybajomi Vöröskereszt Alapszervezet vezetősége nevében a lakosság 2008. évben 

nyújtott erkölcsi és anyagi támogatását, békés ünnepeket és boldog új évet kívánok. 

 Furka Albertné 
 vezetőségi tag 
 

P Á L Y Á Z A T I  L E H E T Ő S É G E K  

Történelmi esély a vidékfejlesztésre 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program révén a magyar vidék történelmi esélyt kapott a fejlődésre: 

a 2007-2013 közötti időszakban mintegy 262 milliárd forint áll a vidékfejlesztési célok megvalósítására. A 

program intézkedéseinek célja a versenyképesebb mezőgazdaság, a környezettudatos tájgazdálkodás és az 

élhetőbb vidék feltételeinek megteremtése sikeres vállalkozásokon, összetartó és értékteremtő 

közösségeken keresztül.  

Az új vidékpolitika alapjait az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. 

intézkedéscsoportjai jelentik, amelyek tükrözik a vidéki települések és a vidéki lakosság fejlesztési 

igényeinek sokféleségét. A 2008. októberében megnyílt intézkedések a vidéki foglalkoztatás és 

jövedelemtermelés növelésére, a falusi turizmus nagyobb térhódítására, továbbá a helyi kulturális és épített 

örökség megőrzésére adnak lehetőséget. 

Október közepétől pályázni lehet:  

 Mikrovállalkozások támogatására 

 Turisztikai fejlesztésekre 

 Örökségvédelmi programra 

 Falumegújítási programra 

A pályázatok beadási határideje: 2009. január 10. A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel a Helyi 

Vidékfejlesztési Iroda (Püspökladány, Honvéd u. 7-11.) munkatársainál érdeklődhetnek személyesen, 

vagy a 70/450-2318-as telefonszámon.  A pályázati kiírás megtalálható a www.umvp.eu honlapon. 

 Csontos János 

 országgyűlési képviselő 

               a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja

 

 

 



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

Karácsony csodája 
Mi jut eszébe, ha meghallja ezt a szót: Karácsony? Van, akinek fájdalom, hiányérzet, mert a 

szeretet ünnepén sem tapasztalta, vagy tapasztalhatja meg a szeretetet. Mert nincs senkije. 

Egyedül van, talán beteg, magányos, elfelejtették. Lehet, hogy mindene megvan anyagilag, de 

ott belül hiányzik valami.  

Karácsony lényege, hogy emberré lett az Isten. Miért lett Isten emberré Jézus Krisztusban, az 

Ő Fiában? Mert elveszettek vagyunk mindannyian. A bűnünk, lázadásunk miatt. Miért kellett 

Jézusnak jönnie? Mert az emberiség nem tud magán segíteni semmilyen módon. A tudomány, 

technika, kultúra, pedagógia nagy kincsek ugyan, de a bűn problémánkra csak Isten tudott 

segítséget nyújtani. Úgy tette, hogy elküldte Fiát Megváltónak hozzánk kb. 2000 évvel ezelőtt 

Karácsonykor. Egy betlehemi istállóban született meg. Mi motiválta erre a tettre Istent? 

Irántunk való mentő szeretete. A Biblia, a János evangéliuma 3. fejezet 16. versében így 

fogalmazza meg ezt a tényt: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, ha 

valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”  

Karácsony azért az ajándékozás ünnepe, mert tudat alatt is emlékezni akarunk Isten nagy 

ajándékára. Azért a szeretet ünnepe, mert utánozni, bemutatni próbáljuk a szeretetet mi, 

emberek is. Karácsonykor földet ért az ég. Karácsony az univerzum, a világtörténelem 

fantasztikus eseménye. Eljött erre a földre a világ Megváltója és Üdvözítője, Jézus Krisztus. 

Van már a világnak Megváltója. Ajándékba hozott hitet, reményt, szeretetet, békét és minden 

kincset, amit nem lehet semmilyen üzleti kapcsolatban megszerezni. Csak Ő adja hit által ma 

is mindenkinek, akinek szüksége van rá.  

Nagyon furcsa dolog lenne, ha valakinek a születésnapját úgy ünnepelnénk, hogy nem 

vennénk figyelembe a személyét, nem ő lenne a középpontban. Hányszor járt és jár úgy Jézus, 

hogy a karácsonyi kavalkádban halászlé és mákos bejgli, meg a csecsebecse ajándékaink és 

ajándékozásunk, ünneplésünk közepette kimarad a legnagyobb ajándék, a világ Megváltója és 

Üdvözítője, az ünnepelt. Ünnepeljünk úgy Karácsonyt, hogy legyen életünk, családunk és 

nemzetünk középpontjában az ünnepelt, Jézus Krisztus, hiszen ez az Ő születésnapja! 

Bízzunk Jézus Krisztusban, és ünnepeljünk úgy, hogy figyelünk rá, hiszünk benne, követjük 

őt! Ekkor meg fog változni az életünk és a környezetünk is. Boldog Karácsonyt! 

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 este hat órakor fog kezdődni, melyen a szentestei igehirdetés után a hittanos gyermekek 

ünnepi szavalatait és énekeit, valamint a Biharnagybajomi Népdalkör műsorát is 

meghallgathatják. Emellett mindenkit szeretettel várunk istentiszteleteinkre ünnepnap és 

vasárnap délelőtt 10 órától. 

Hálás szívvel szeretnénk megköszönni mindazoknak az áldozatvállalását, akik a 2008-es 

évben, adományokkal, egyházfenntartói járulék befizetésével hozzájárultak a gyülekezet 

anyagi terheinek hordozásához! Külön köszönetet szeretnénk mondani a toronyóra és 

harangok javítására szánt adományaikért! A munkálatok még nem kezdődtek el, de reméljük, 

hogy még ebben az évben sikerül mindezt megvalósítani.  

Isten áldásaiban gazdag újesztendőt kívánunk mindenkinek!  

Legyen velünk Isten a 2009. esztendőben is! 

         

 Domahidi Péter 

  lelkipásztor 
 



A  S Ú L Y E M E L Ő  S Z A K O S Z T Á L Y  H Í R E I  

Tisztelettel köszöntöm a Bajomi Hírlevél olvasóit! 
Olyan eseményről tájékoztatom a sport kedvelőket, amilyen településünkön először került 

megrendezésre. Megyei Súlyemelő versenyt rendeztünk Juhász Sándor emlékére. Ezen a 

versenyen Biharnagybajom edzőjeként a házigazda szerepét is én töltöttem be.  

A következőképpen nyitottam meg a versenyt: 

 „Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A mai versenyen megjelent versenyzőket, meghívott 

vendégeket, polgármestereket, országgyűlési képviselőket, régi és leendő súlyemelőket. Mindenek 

előtt szeretnék szólni Juhász Sándor életútjáról, akinek emlékére rendezzük a mai versenyünket: 

1938. április 16-án született Biharnagybajomban. 1954-ben ismerkedett meg a súlyemeléssel. A 

nagyrábéi gépműhelyfőnök Sass Sándor lett a tanítómestere, aki később elkerült Debrecenbe, a 

Megyei Súlyemelő Szövetség elnöke lett és magával vitte szeretett tanítványát, Juhász Sándort is. Itt új 

lehetőségek nyíltak meg a fiatal súlyemelő előtt, aki nagyon szerette ezt a sportot. Rövidesen megyei 

bajnok lett, majd később sok országos bajnokságot nyert. Együtt versenyzett Földi Imrével és Veress 

Győzővel. Majd az edzőtanfolyam elvégzése után egy jó súlyemelő csapatot állított össze 

Biharnagybajomban is. Ez a csapat szépen szerepelt megyei és országos versenyeken is. Sokan 

közülük büszkén emlékeznek ezekre az időkre. 31 évet élt rövid életútját a szeretet és a jószívűség 

jellemezte akár merre ment, mindenütt igaz barátokra talált.  

Nem mi emlékszünk rá először. Hosszú évek folyamán rendeztek tiszteletére országos 

emlékversenyeket, ahol sok jó eredmény született. Sikerült hazahoznunk ezt a versenyt. Másfél év 

kemény munkáját hátrahagyva sikerült egy fiatal szorgalmas csapatot összeállítani, aki büszkén 

vállalja azt, hogy Biharnagybajom hírnevét és a súlyemelő sport szépségét népszerűsíteni fogja az 

ország egész területén.” 

 „Hajrá magyar súlyemelés, hajrá Biharnagybajom!” 

A nyitóbeszéd után bemutattam a versenyzőket és vezetőjüket. Közel 50 fő versenyzett kb. 300 néző 

előtt. 

 

A versenyen a következő eredmények születtek: 

Csapatbajnokság:   

I. Téglás  1464,85 pont 

   II. Debrecen  1046,39 pont 

   III. Biharnagybajom   996,90 pont 

Bajomi eredmények: 

Fiú   50kg  I. Jenei Boldizsár aranyérem + különdíj 

     II. Gál Milán  ezüstérem 

  45 kg  II. Rozsik Károly  ezüstérem 

Női serdülő 44 kg  I. Sass Franciska  aranyérem + különdíj 

   58 kg  I. Piller Anita  aranyérem 

Női ifjúsági 48 kg  I. Hajdú Anikó   aranyérem + különdíj 

Férfi serdülő  50 kg  II. Jenei Szabolcs ezüstérem 

Férfi junior  56 kg  I. Dajka Sándor  aranyérem + különdíj 

 62 kg  II. Sass Péter  ezüstérem 

 105 kg  I. Sarkadi Sándor aranyérem 

 

A jól szervezett színvonalas verseny kora délutáni órákban ért véget. 

 



Ezúttal szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik felajánlásukkal támogatták a verseny 

megrendezését. 

Támogatóink:  

Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Körének Egyesülete 

Kirzsa Imre (IMKI Food Biharnagybajom) 

Juhász János (Amerikai Egyesült Államok) 

Fehér Lászlóné (Vecsés) 

Gáll Péterné (Debrecen) 

Földi József (Biharnagybajom) 

Magné Takács Irén, volt Juhász Sándorné (Egyek) 

Máthé Sándor vállalkozó (Biharnagybajom) 

Biharnagybajom Község Önkormányzata 

Szervezők:  

Kacska Zoltánné önkormányzati képviselő  

Hegedűs Zsuzsanna iskolaigazgató 

Biharnagybajomi Súlyemelő Szakosztály 

A következő verseny a Magyar Bajnokság lesz, mely Nyíregyházán kerül megrendezésre 2008. 

december 5-6-7-én. Jó esélyekkel indulunk. Két lány versenyzőnk Sass Franciska és Hajdú Anikó a 

magyar abszolút ranglista második helyén áll. Két férfi junior Sass Péter és Dajka Sándor pedig a 

magyar abszolút ranglista harmadik helyén van. Reméljük hogy öregbíteni fogjuk a falu jó hírnevét. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a Súlyemelő Szakosztály! 
 

Tisztelettel: 

 Földi József 

 szakosztályvezető, edző 

 

 
 

Csapatunk készen áll a magyar bajnokságra! 



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  

Szezonértékelő 
A Hajdú-Bihar megyei labdarúgó bajnokság megyei II. osztály felnőtt déli csoportjának őszi fordulója 

2008. október 26-án fejeződött be. 

A 2007/2008-as évi megyei III. osztályú labdarúgó bajnokságban való jó szereplésünk lehetővé tette, 

hogy megvalósulhasson a régi álmunk, miszerint a serdülők, ifjúsági futballistáink idehaza 

focizhassanak. 

A felnőtt és ifjúsági csapatoknál az alapvető követelmények teljesültek. Az őszi bajnoki fordulók 

mérkőzésein úgy a felnőtt, mint az ifjúsági csapatoknál is játéklehetőséget kaptak a tartalék játékosok. 

A község futballszerető szurkolóinak lehetősége nyílt a felnőtt csapat és az ifjúsági csapat játékának és 

játékos állományának, valamint a hazai játékosokon kívül az újonnan igazolt játékosok 

megismerésére. A csapatok heti két edzéssel készültek a hétvégi bajnoki fordulókra.  

A felnőtt csapat őszi szereplése hagyott kívánnivalót maga után, emiatt a lakosság körében volt 

negatív vélemény is, melyeket az alábbiakkal szeretnék eloszlatni: 

- a játékos állományban az előző évadban jórészt helyiek maradtak 

- amit nagyon fontosnak tartunk, hogy a fiatal játékosok idehaza futballozhassanak 

- az őszi szezon gyengébb szereplését a sorozatos sérülések, a kulcsfontosságú játékosok 

kiesése is okozta 

- évek óta kapus gondokkal küzdünk 

A tavaszi fordulókra szeretnénk játékosokat igazolni, elsősorban helyből, de ha szükséges lesz más 

településről is számítunk játékosokra. A felkészülést itthon végezzük, Földesi Ambrus edző 

vezetésével. 

Bízunk abban, hogy mind a felnőtt, mind pedig az ifjúsági csapat játékosait a megfelelő szakmai 

hozzáértéssel bíró edzők nyugodt körülmények között fel tudják készíteni. 

Célul tűzzük ki a megyei II. osztályban a bent maradást, ezáltal az ifjúsági csapatunk is további 

lehetőséget kap a bajnokságban való szereplésre. 

 Furka Albert 

 a labdarúgó szakosztály elnöke 
 

A  B I H A R N A G Y B A J O M I  G A Z D A K Ö R  H Í R E I  

Gazdaképzés 
A hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 

a Biharnagybajomi Gazdakör szervezésében OKJ szerinti szakképzéseket indít. 

Az előírt elméleti és gyakorlati oktatás után tett eredményes vizsgát követően a következő 

szakképesítésekhez lehet megszerezni: 

- Aranykalászos gazda 

- Mezőgazdasági vállalkozó 

- Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő 

- Mezőgazdasági rakodógép-kezelő 

- Növényvédelmi gépkezelő 

- Önjáró betakarítógép kezelő 

- Növényvédő és méregraktár-kezelő 

Szervezünk még 80 órás növényvédelmi valamint mezőgazdasági vontatóvezetői hatósági képzést és 

szakképesítést nem adó alapfokú számítógép-kezelői ismereteket biztosító tanfolyamot. 

Jelentkezni lehet a Szűcs Sándor Művelődési Házban. Az érdeklődőknek részletes tájékoztatást 

tartunk. Jelentkezésüket szeretettel várjuk. 

 B. Csák István 

 a gazdakör elnöke 



BEMUTATKOZIK A BIHARNAGYBAJOMÉRT EGYESÜLET 
 

A Biharnagybajomért Egyesület 2006. közepén alakult, azzal a céllal, hogy kicsit felrázzuk a 

település közösségi életét. Tagjaink túlnyomórészt falujukért tenni akaró fiatalokból állnak, de 

természetesen a település minden korosztálya számára szeretnénk segíteni abban, hogy 

közösen megújítsuk településünket. 

Egyesületünk 2007. évben több település szintű rendezvényen részt vett, illetve önmaga is 

rendezett ilyen nagyságú rendezvényt. Először 2006-ban, majd 2007-ben is sátrakat 

állítottunk a település lovasnapján, lehetőséget biztosítva a lovasnapra kilátogató gyermekek 

számára kézműves foglalkozásokon való részvételt (mindegyik évben más-más kézműves-

technikák kerültek bemutatásra, illetve a gyermekek az elkészített alkotásaikat haza is 

vihették). Büszkén mondhatjuk el, hogy az utóbbi két évben az egyesületünk sátrai voltak a 

leglátogatottabbak a lovasnapon.  

2007-ben a biharnagybajomi általános iskola sajnos úgy döntött, hogy megszünteti az 

iskolában korábban évekig zajló mazsorett oktatást. Szomorú volt látni, hogy az a sok 

tehetséges fiatal elveszni látta – mindazt a kemény munkát, energiát – amit évek során a 

mazsorett tanulásba fektettek. Egyesületünk ezért úgy döntött, hogy segítünk életben tartani a 

mazsorettet Biharnagybajomban, és 2007. szeptembere óta a mazsorett oktatás egyesületünk 

keretei között működik tovább, a gyerekek és szülök megelégedésére. Jelenleg 16 iskolás és 9 

óvodás vesz részt az oktatásban. A rendezvényeken való részvételük (szüreti bál, farsang, 

mazsorett találkozó stb.) megadta a kellő önbizalmat, így most lázas készülődés zajlik, hogy 

megmérettessék magukat versenyeken, fesztiválokon is, hisz nincs annál nagyobb büszkeség 

az ilyen tehetségek számára, mint mikor ország-világ előtt megmutathatják tudásuk legjavát, 

egyben öregbítve ezzel településünk hírnevét is.  

Szintén 2007-ben került megrendezésre a Biharnagybajomért Egyesület első mikulás napi 

ünnepsége. A gyermekek zsúfolásig megtöltötték a művelődési házat, és nagy lelkesedéssel 

fogadták a műsorokat, és annál is nagyobb volt az öröm mikor a 400 db mikulás csomagot 

kiosztottuk közöttük. Természetesen mindezt csak úgy tudtuk megtenni, hogy nagyon sok – 

leginkább természetbeni – felajánlást kapott egyesületünk, illetve az egyesület tagjai mellé 

további önkéntesek is szegődtek e nagyszabású rendezvény lebonyolításában. Hogy ne csak a 

legfiatalabb korosztály szólítsuk meg – környékbeli zenekarok meghívásával – egy nagy 

tetszést arató rock-bulit is megszerveztünk. Ezen kívül arra is törekedtünk, hogy hatékonyan 

részt vállaljunk a falu közéletében, jól példázza ezt, hogy egyesületünk is alapító tagja a 2007. 

novemberében alakult Biharnagybajomi Civil Kerek asztalnak, melynek feltett szándéka, 

hogy a község civil szervezetei minél hatékonyabban részt tudjanak venni Biharnagybajom 

jövőjének alakításában. 

2008. áprilisában részt vettünk a Biharnagybajomban megrendezésre kerülő I. Sárréti Expón, 

ahol kézműves foglalkozást tartottunk a húsvét jegyében. A sikeres részvételünk után 

felkérést kaptunk, hogy Püspökladányban a II. Sárréti Expón is tartsunk foglalkozást, mely 

június végén került megrendezésre. Sikeres közreműködésünk elismeréseként megkaptuk a 

közönségdíj I. helyezését, valamint az hogy meghívtak bennünket az augusztusban 

megrendezésre került Gazdanapra. Harmadik alkalommal is felállítottuk kézműves sátrunkat a 

Biharnagybajomi Lovasnapon, mely ismét osztatlan sikert aratott. 

Mazsoretteseink is sok fellépésen öregbítették hírnevünket (Szerep, Püspökladány, Nagyrábé, 

Körösszegapáti). 



November 30-án, vasárnap a templomkertben került felavatásra a betlehemi színtér, melyet a 

Biharnagybajomért Egyesület és a Biharnagybajom Ifjúságáért Alapítvány tagjai készítettek el. 

Ünnepi beszédet mondott a színtér megnyitóján: Csontos János országgyűlési képviselő, Máthé 

Ferencné a Biharnagybajomért Egyesület elnöke és Domahidi Péter református lelkipásztor. 

Szavalatot adott elő Tóth Fanni és Tóth Melinda. Szeretnénk megköszönni közreműködésüket 

mindazoknak, akik segítségünkre voltak a színtér elkészítésében. 

 

Ez évben egyesületünk immáron már második alkalommal rendezte meg Mikulásnapi  Ünnepi 

műsorát. Nagyon sokan eljöttek. Vendégeinknek volt része mazsorett bemutatóban, színjátszók 

Betlehemes műsorában, és drámások fergeteges előadásában. A szünetekben krampuszok és manók 

szórakoztatták a gyerekeket találós kérdésekkel.  Az ünnepség alatt süteménnyel és üdítővel 

kedveskedtünk. Az ünnepi műsor befejezéséül nagyon nagy izgalommal vártuk a Mikulást. Nagyon 

messziről érkezett ezért el volt fáradva, de nagyon nagy örömmel fogatta a gyerekek szavalatait és 

énekeit. Végezetül a Mikulás is megérkezett a jól megpakolt puttonyával.  

Szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, hogy hozzájárulásaikkal ilyen fergeteges 

rendezvényt tudtunk megvalósítani. Köszönetet szeretnék még mondani a egyesületünk tagjainak, 

hogy segítettek megvalósítani az egész rendezvényt. 

Támogatóink: Vass Károlyné, Antós Lajos, Dr. Kulcsár Lajos, Sáfár István, Földesi Gyula, IMKI 

FOOD Kft, Szabó Endre, Tóth Ferenc, Tollas Sándor, Bagdi Antal és családja, Földesi Imre, B Csák 

István, Biharpharma Bt., ifj. Gerda Lajos, ifj. Dúl Sándor, Madar László, Szilágyi Lászlóné, Szabó 

Lászlóné, Szabó Lajos, id. Éles Gyula, Zagyva László, Nemes Lajosné, Tóthné Papp Mária, Bak 

Andrásné, Bárczi Sándorné, Vargáné Domokos Katalin, Bartháné Vass Andrea, COOP Zrt, Zagyváné 

Nemes Tünde, Kapás Lászlóné, Máthé Ferencné, Kissné Jenei Mária, Gidainé Nagy Erzsébet, Vass 

Nóra, Vassné Hegyesi Judit, Takács Tibor, Hamvas Kati, Nemes Lajosné, ifj. Éles Gyuláné, Tóth 

Anikó, Gálné László Andrea, Sárándi család, Máté Gyuláné, Szabóné Gazdag Andrea, Szabóné Máté 

Tímea, Jenei Zoltánné, Földesi-Papp Mária, Fejesné Agócs Renáta, Mile Elekné, Macskinné Pór 

Erzsébet 

Köszönettel: Biharnagybajomért Egyesület 

 Máthé Ferencné 

 a Biharnagybajomért Egyesület elnöke 


