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Tisztelt Biharnagybajomiak! 
 

Háromnapos rendezvénysorozat zajlik a Sárréten, melynek településünk is egyik helyszíne. A Tavaszi 

hadjárat részvevői 2009. április 25-én, szombaton Biharnagybajomban is tiszteletüket teszik. Érkeznek 

hagyományőrző huszárok és lovasok Erdélyből, és a környező sárréti településekről is. Községünk 

határánál biharnagybajomi lovasok (ifj. Éles Gyula és ifj. Gál Lajos) és fogatosok (ifj. Szabó László, 

Hegyesi Zoltán és Éles Gyula) várják a felvonulókat. A menethez már korábban csatlakozott 

fogatosokkal (Darabos Lajos és Jakab Imre) együtt kísérik a református templomhoz a hadjárat 

résztvevőit. 16:30-kor kerül sor a református templom kertjében lévő Miskolci Nagy András 

hajdúkapitány szobrának megkoszorúzására.  
 

Program: 

- Himnusz 

- Nemes Henrietta szavalata 

- A megjelenteket köszönti, a hajdúkapitányt méltatja: Szitó Sándor polgármester 

- Beszédet mond: Csontos János országgyűlési képviselő 

- Koszorú elhelyezése a Nagy András szobornál 

- A Népdalkör ünnepi műsora 

- Szózat 

- Áldást mond: Domahidi Péter református lelkipásztor 

- Koszorú elhelyezése a főtéren lévő 1848-49-es emlékműnél 

Ezután a hadjárat résztvevői folytatják útjukat Sárrétudvariba. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Ünnepeljünk együtt!

A huszár név onnan ragadt a huszárra, 

Hogy: egy halálának mindig húsz az ára. 

A vasas is azért tartja tiszteletben, 

Mert hol egy huszár van, húszat lát az egyben. 

Ki ha leaprítja már a maga húszát, 

Gangosan kipödri szép perge bajúszát, 

Héj! Gyöngy is a huszár, ha felül lovára, 

De a ló is szebb, ha huszár ül hátára; 

Sőt ha paripáját büszkén táncoltatja, 

Büszkévé válik még a ló is alatta. 

Az idegen népek bámulva hirdetik: 

Hogy a magyar huszár lóháton születik, 

Ki ha le nem pattan a saját jókedvéből, 

Mennykő legyen, ami kicsapja nyergéből. 

Sárosi Gyula: A huszár (részlet) 



M A J Á L I S  
2009. május 1-jén változatos programokkal várjuk  

a szórakozni és pihenni vágyókat 
Programok:  

 8-9 óra: Gyülekezés a művelődési ház udvarán és a sportpályán 

 Benevezés a szabadtéri sportprogramokra és a főzőversenyre  

(családok, baráti társaságok és civilszervezetek jelentkezését várjuk) 

 

9 órától sportprogramok: 

 Sakk verseny (nevezés a helyszínen) 

 Asztalitenisz bajnokság (felnőtt és gyermek) az általános iskola tornatermében 

(nevezés a művelődési házban és Szilágyi Lászlónénál április 30-ig) 

 Ulti verseny (nevezés a helyszínen) 

 Kispályás labdarúgó-mérkőzések (nevezés április 30-ig Jakab Imrénél) 

 Családi vetélkedő, 4 fős csapatok jelentkezését várjuk (nevezés április 29-ig a 

művelődési házban) 

 9:30-tól Törpe-tánc, bemutatja a 4.b. osztály, felkészítő: Fülöp Lászlóné 

 9:45-től a Nyugdíjasklub műsora, felkészítő: Földesi Imre  

 10 órától
 
a biharnagybajomi súlyemelő szakosztály bemutatója, 

felkészítő: Földi József szakosztályvezető 

 11 órától a biharnagybajomi mazsorett együttes csoportjainak  bemutatója, 

művészeti vezető: Macskinné Pór Erzsébet 
 

Napközben amatőrök fellépései, kispályás labdarúgó mérkőzések, versenyek, családi 

vetélkedő eredményhirdetése, főzőverseny elbírálása, kóstolás. 

Egész nap büfé várja a kedves vendégeket! 

 

A  F A L U G A Z D Á S Z  I R O D A  H Í R E I  
Kedves Gazdálkodó! 

 A 2009. évi területalapú támogatási igény benyújtási határideje 2009. május 15. Az egységes 

kérelem május 15-ét követően is, de legkésőbb 2009. június 9-ig még benyújtható 

(késedelmes munkanaponként 1%-os szankció alkalmazása mellett). A 2009. június 9-ét 

követően benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül. 

Megkérjük a gazdákat, hogy a falugazdász irodában (Szűcs Sándor Művelődési Ház, Várkert 35.) 

időpont egyeztetés céljából jelentkezzenek. Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, 

pénteken 8-13:30-ig. 

 Felhívjuk a 2004. évben indult AKG (Agrár Környezetvédelmi Gazdálkodás) szántóföldi 

célprogramban pályázott gazdálkodókat, hogy 2009. május 31-ig a talajminta vizsgálatot 

indítsák el. 

 Az anyajuh tartás támogatási igénylés határideje 2009. május 22. 

 Lengyel Zoltán 
 falugazdász 

 

 

Beharangozó 

Május 16-án kerül megrendezésre a hagyományoknak megfelelően az iskolabál. A kedves 

érdeklődők a rendezvényről további információkat az általános iskolában kaphatnak. Mindenkit 

szeretettel várnak. 



K Ö Z H Í R R É  T É T E T I K  
 

Biharnagybajom Önkormányzatának közérdekű hírei 
 A Képviselő-testület 2009. április 2-i ülésén tárgyalta a szociális feladatokat ellátó 

tagintézmények 2008. évben végzett munkájáról szóló beszámolót, melynek előadója Bagdány 

Lajos intézményvezető volt.  

 Gombosné Kun Annamária családgondozó a Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évben végzett 

munkájáról számolt be.  

 Tárgyalta a Képviselő-testület a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 13/2007. (XII.27.) KT rendelet módosítását, melyet az indokolt, 

hogy a rendszeres szociális segélyezettek esetében szabályozni kellett az együttműködésre kijelölt 

szerv meghatározását, az együttműködés eljárási szabályait, a beilleszkedést segítő program típusait, 

valamint az együttműködés megszegésének eseteit. 

 Elfogadásra került Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terve, 

mely az „Út a munkához” programnak a része. Mivel ez egy új feladat, és a település lakosságának 

meghatározó részét érinti, ezért erről részletesebb tájékoztatást adok: 

2009. január 1-től bevezetésre került az „Út a munkához” program. A program kiemelt célja, hogy 

komplex intézkedéseivel járuljon hozzá ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli 

személyek a korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, 

közelebb kerüljenek a munka világához.  Ehhez igazodóan a korábbi rendszeres szociális segély 

elnevezés „Aktív korúak ellátása”-ra változott, amely egy gyűjtőfogalom, kétféle ellátási formát foglal 

magába. Az egyik csoportot a rendszeres szociális segélyezettek alkotják, a másik csoport 

rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesül.  

A rendelkezésre állási támogatásban részesülők jogszabályban meghatározottak alapján meghatározott 

ideig közcélú munkában vesznek részt. A közfoglalkoztatási tervben a közcélú munkába bevonhatók 

(RÁT-osok) képzettség szerinti összetételét, a közfeladatok megjelölését, ütemezését, ehhez szükséges 

létszámot, a rendelkezésre álló forrásokat kellett tervezni. 

A közcélú foglalkoztatás a tervben elfogadottak alapján megkezdődött. 

Biharnagybajom jegyzője tájékoztatja a lakosságot,  hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXXI. Tv. 20/C §-a új ellátásként 2009. január l-től bevezette az 

óvodáztatási támogatást. E törvény értelmében a települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási 

támogatást annak a személynek biztosítja, aki az alábbi feltételeknek megfelel: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága (a gyermeket gondozó családban az egy 

főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %-át) 

a kérelem benyújtásakor fennáll, 

 a törvényes felügyeletet ellátó szülők nyilatkoznak arról, hogy a gyermek három éves koráig legfeljebb 

az általános iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen (a gyerekek 

ekkor számítanak halmozottan hátrányos helyzetűeknek) 

 a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta óvodába, és 

 gondoskodik a gyermeke rendszeres óvodába járatásáról. 

A támogatás további feltétele, hogy az óvoda igazolja a gyermek beíratásának tényét, időpontját, és a 

rendszeres óvodába járást. 

A támogatás mértéke a beiratkozást követően első alkalommal (szeptember, mivel akkor kezdenek a 

kiscsoportosok óvodába járni)  20.000,-Ft, majd félévenként 10.000,-Ft a gyermek 5. életévének 

betöltéséig. 

2009. évben a 20.000,-Ft összegű támogatás a 2009. január 1-jét követően beíratott gyermekek után 

jár. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az első alkalommal fizetendő 20.000,-Ft-ot természeti 

ellátásként biztosítja. 

A 2009. január 1-je előtt már beíratott három-, és négyéves gyermekek esetében első alkalommal 

2009. júniusában 10.000,-Ft-ot kell folyósítani, amennyiben a feltételeknek megfelel. 

Az óvodáztatási támogatás igényléséhez a nyomtatványt a Biharnagybajom Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában lehet kérni, ahol az óvodáztatási támogatás igényléséről, 

feltételeiről szükség szerint további részletes tájékoztatást adunk az érdeklődők részére. 

 Imre-Erdős Szilvia 

 jegyző 



                                             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 - 11. rész 

 

… 

Nem voltam, nem lehettem otthon a szülőhelyemet ért hullámzó harcok szörnyű napjaiban. 

Csak elbeszélésekből, hiteles tanúk által éltem át az akkori keserves napok félelmeit-kínjait. 

Képet adtak erről utólag is az 1996-ban megjelent általános iskolai évkönyv 

„Visszaemlékezéseiben” Nagyné Deli Zsuzsanna (”Sosem volt könnyű”) bevezető sorai, 

melyet mélységes együttérzéssel olvastam. 

 

A front távozása, a háború vége, a falu teljes anyagi, erkölcsi és érzelmi leharcolása után még 

volt egy kábulat, egy kezdeti semmittevés, azaz kigondolása annak, hogy miből legyen 

„betevő” holnapra is. Ki így, ki úgy próbálkozott, s persze, ki mit s hogyan tudott tartalékolni, 

vagy előzőleg elrejteni. Egyesek – velem együtt – kijártak a faluszéli kilőtt tankok, 

rohamlövegek lánctalp-alatti kerekeiről a vastag keménygumit leszedni (cipő-csizma 

talpalásához). Ennek sokféle módja volt, amit legtrükkösebben és eredményesebben Szabó 

Jóska barátom végzett speciálisan kialakított fűrészével. Persze összeszedtük az ott található 

„használati tárgyakat” is, mint pl. csavarhúzó, stb. Utánunk már a kisebb srácok jártak ki, s 

nagy ügyességgel bontották ketté a tankágyúk lövedékeit – nem érzékelvén az életveszélyt! –, 

s a nagy rézhüvelyből kiborogatott pálcikaszerű gyújtóanyagot halomba hordva, sőt a földbe 

ásva „játszották” a robbanósat... Amíg aztán a felnőttek erre rá nem jöttek és megszüntették az 

ébredő tavasz e veszélyforrását. (Régi csibészek, emlékeztek-e még erre,  s akkori felhőtlen-

felelőtlen bolondozásaitokra?) 

 

Hát igen, a tavasz a '45 hideg tele-télvége után is megérkezett. Közvetlen élményem volt 

hamarosan, hogy amolyan másod-unokabátyámként ismert és kedvelt rokonunk, Imre Miklós 

bátyám, segítségre szorult és én szívesen vállaltam. Két dolgos nagyfiát is – mint annyi 

másokat – a háború kényszere messze sodorta, itthon meg eljött az idő szántásra-vetésre. 

Máig sem tudom, hogyan maradt meg egy vagy két lova (?) a nagy rekvirálások után, de tény, 

hogy azzal mehettünk szántani a bárándi földúton – elhaladva a Mezey Jenő által is említett 

Akasztó-domb mellett – az akkori Farkasér (?) határrészre. Jól felöltözve de tűrhető 

időjárásban kora reggeltől késő délutánig vezettem a lovat (lovakat?) a barázdában, amely 

egyre-másra sorjádzott a halomra dőlt bordázatok mellett. Naplementekor már nagy területet 

felforgatott az összefogott erő és igyekezet, s a számlálatlan gyaloglás után is öröm volt nézni 

munkánk eredményét. Még egy-két nap és kezdődhetett a vetés! Ezer oka lehetett, de az akkor 

már megszokott vetőgépes forma e tavaszon nem működött, viszont előkerült az ősi módszer 

a zsákokkal együtt, és a régi vagy új gazda abból szórta ki a gabonát a felszántott földre. Mint 

ahogy Miklós bácsi is, vállára véve a zsákot és kimarkolva onnan hatalmas tenyerével, úgy 

szórta a búzát lépésről-lépésre haladva, mintha mindig azt és úgy csinálta volna. (Pedig a 

vetőgépet is már igencsak a szülőktől örökölte.) A többi, mint mindig is, a természetre lett 

bízva, de ekkor sokkal jelentősebb volt tartalmilag: a kenyér – vagy már ígérete is – az 

újrakezdett vagy folytatható élet alapfeltétele volt, a gazdálkodás – meg az emberi 

értékrendek – átmeneti összeomlása után. Nehéz indulás volt ez a helyi földművelő 

családoknak, de a remény, a bizakodás a várható jobb időkben, átsegítette a bajokon a 

lakosság túlnyomórészét.  

 



Egy évre rá, '46 tavaszán már nagyobb lendülettel indulhatott a tavaszi munka. Aztán megjött 

az új Forint a mill-bill, sőt már kilóra mért papírpengő után, meg az új Magyar Köztársaság, 

melyek további új reményt és lehetőséget adtak nemcsak a falunak, hanem az ország népének 

is. Ez az év már az újrakezdésé volt nálunk is. Megtelt a határ a szorgalmas emberek hadával, 

ki erre, ki arra végezte fáradságos, de mégis örömteli munkáját. Ezen a tavaszon mi is építeni 

kezdtük új házunkat, a lerombolt-leégett oly kedves réginek szétterített romjain. Földesről jött 

a velem egykorú alig-mester ifjú ács és kőműves távoli rokon, aztán ketten, meg az 

alapozásnál és cserepezésnél kalákás segítséggel megteremtettük új otthonunkat – ahová 

Húsvétra már be is költözhettünk. (Az építőanyag megszerzésének és ellenértékének nem 

kevés gondját-baját nem részletezem, de tény, hogy sok jó embernek sok jó szándéka is kellett 

hozzá.) 

 

Voltak vidám és vidámító események is otthoni körülményeimben. Közöttük – mi tagadás – 

nagy szerelmek, itt-ott féloldalasan, de teljességgel is a maguk sorában. Bálozás, némelykor 

egy kis kocsmázás amolyan sírva-vigadó magyar módra, de csak szolidan és békésen. 

Ekkortájt esett meg az is – nekem epizód, az érintetteknek életre szóló esemény –, hogy 

esküvőre, sőt lakodalomra készültek a rokonságban. Már maga az is megrázó élmény volt, 

hogy valaki falubeli hazatérhetett az orosz fogságból. Hátha még közeli ismerős, pláne rokon 

volt, mint ez esetben a '46-ban hazajutott Imre Pál, a már említett Miklós bátyám nagyobbik 

fia. Ő aztán hamar és szerencsésen ”honosodott” (ismeretem szerint), mivel alig egy évre rá 

nősülésre szánta el magát. Délceg volt – mint apja, egykori testőr Bécsben a K.u.K.-ban – és 

teli vággyal a munkához és a családi élethez. (Ami, utólag összegezve, úgy tudom be is 

teljesült.) 

 

Tehát eljött az esküvő napja, ahol jó anyámmal mi is meghívottak voltunk és megjelentünk. 

Részemről az esti „műsor” volt igazán érdekes, ahogy visszaemlékszem egy jó (szép) és egy 

kevésbé sikeres történetre. Szebb párt, mint ők voltak, azóta is keveset láttam. Hanem az a 

dal, megejtő varázsával, amit a menyasszony Irmuska (Nagy Irma) „elmondott” (énekelt), 

máig megmaradt bennem. Talán, mert addig nem is hallottam, talán mert annyira illett rájuk 

és a helyzetre, talán mert olyan őszintén és tisztán hangzott. Íme: 

 

Mikor ezt a legényt megismertem 

Sose' hittem volna, hogy szeressem 

Már egy idő óta szívem elrabolta 

Csak az fáj, hogy más is, nem egy, hanem száz is csalogatja. 

 

E dal úgy illett abba a légkörbe, hogy szebb már nem is lehetett volna! De túl a lakodalom 

velejáróin mint a hagyományos étel-italok, a zenekar, a menyasszonytánc stb., valami nagy 

békesség és csendes öröm mindenkiben (az „illetékesekben” nyilván boldogság), ahol aztán 

jól esett a sorra kerülő egyéni meg a csoportos nótázás. Fogyott a jóféle bor, amiből nyilván 

magam is, észrevétlenül benyakaltam, mert igazából másnap nem emlékeztem tisztán: mikor s 

hogyan is kerültem haza. Ez azért is emlékezetes számomra, mert egész addig – s talán azóta 

sem – soha nem jutottam erre a „magas szintre” az efféle élvezetben. De ott és akkor – így 

maradt meg bennem a kép – valami nagy megnyugvás volt a nehéz idők után, új reménység a 

szívekben egy jobb holnap azaz jövő iránt, a ritka ünnepen résztvevő emberekben. Ami rám is 

annyira hatott, hogy ma is mélyebb emlékeim közé tartozik, mert mintha azon az áldott napon 

(szokták mondani) angyalok szálldostak volna fölöttünk… 

 

(folytatása következik…) 



A BIHARNAGYBAJOMI MAZSORETT EGYÜTTES HÍREI 
Mazsorett siker 

Kedves Hírlevél Olvasók! 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Biharnagybajomi Mazsorett Együttes Zafír csoportja 2009. 

április 18-án, első szakmai megmérettetésén, az I. Újfehértói Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztiválon, 

II. korcsoportban arany oklevelet szerzett. 

A csoport tagjai: Bartha Fatime, Földesi Zsuzsa, Gál Szilvia Anna, Kapás Anna, Kertész Lilla, 

Lengyel Brigitta, Madar Márta, Vass Bernadett, Vígh Judit, Zagyva Xénia. 

Köszönöm a tanítványaim szorgalmát, kitartását, a szülők bizalmát, az általános iskola, a művelődési 

ház vezetőinek pozitív hozzáállását, a Polgármesteri Hivatal támogatását és a Biharnagybajomért 

Egyesület elnökének Máthé Ferencnének a szervező munkáját. 

Számos szereplésen vagyunk túl, de örömmel teszünk eleget újabb felkéréseknek. Hétvégén 

Nagyrábén a Sárréti Ízek Fesztiválján, Biharnagybajomban a Majálison, május 16-án az Iskola-bálon 

lépünk fel. 

A Mazsorett Együttes csoportjainak záróbemutatójára, 2009. május 31-én kerül sor a művelődési 

házban, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. 

 Macskinné Pór Erzsébet 

 művészeti vezető 

 

Az „aranyos” csapat 
 

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  
Kedves Gazdálkodó! 

Ha Ön őstermelő vagy mezőgazdasági vállalkozó és rendelkezik MVH-s regisztrációs számmal, akkor 

ajánljuk figyelmébe a következőket: 

A Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a Biharnagybajomi és 

Sárrétudvari Gazdakörrel közösen az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

finanszírozásában a következő 100%-os támogatású tanfolyamokat indítja 2009. április 30-án 18 

órától a Sárrétudvari Gazdakör székházában: aranykalászos gazda, mezőgazdasági vállalkozó, 

mezőgazdasági vontató vezető képzés. 

Kérjük, amennyiben felkeltette érdeklődését ajánlatunk töltse ki jelentkezési lapunkat és adja le a 

Szűcs Sándor Művelődési Házban. 

 B. Csák István 

 a gazdakör elnöke 



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

Elkezdtük a Mátyás király u. 13. sz. alatti ingatlan bontási munkálatait. Akik értetlenül fogadták 

egyházközségünk e döntését, azoknak írom, hogy nem szívesen tettük, muszáj volt, mert 

illetéktelenek hatoltak be, és a kár, amit okoztak, több mint 100.000 Ft, rendőrségi becslés szerint. 

Eladni nem tudtuk, mert senkinek nem kellett, egyetlen komoly érdeklődő sem jelentkezett. Két 

éven belül teljesen széthordták volna az épületet. Ha már elkezdték illetéktelenek a bontást, úgy 

gondoltuk, hogy jobb, ha mi bontjuk, és nem más. A bontott anyagot új parókia építésére kívánjuk 

felhasználni.   

A bontás folyamán találtunk egy emlékiratot, amellyel kapcsolatosan április 10-én tévériport is 

készült. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a bontási munkálatokban segítségünkre 

voltak. 

Április 17-én és 18-án téglatakarítási közmunkát szerveztünk. E munkálatokban közel harmincan 

vettek részt, akiknek hálás szívvel köszönjük segítségét. 

Programok 
 Május 3-án vasárnap délelőtt 10 órától a templomban anyák napi ünnepi istentiszteletre 

várjuk az édesanyákat és a nagymamákat, de nem csak őket, hanem minden kedves 

érdeklődőt.  Az istentisztelet keretén belül a hittanos gyermekek fogják elmondani 

szavalataikat, valamint énekszóval is köszöntik az édesanyákat, nagymamákat. 

 Május 8-án, 9-én, valamint 15-én és 16-án pénteki és szombati napokon ismét 

téglatakarítási közmunkát szervezünk reggel nyolc órától a parókia kertjében. A 

szombati napokon az egyhangú munkát bográcsolással színesítenénk. Fontos, hogy a 

06/54-472-012–es telefonszámon, vagy a 06/30 680-8095-ös mobilszámon jelezzék 

részvételüket, mert ennek függvényében kell nekünk a bogrács ételadagját kimérnünk!  

 Ha valaki nem tud egyéb elfoglaltsága miatt részt venni a közmunkán, de a környezetéből, 

ismeretségi köréből tud valakit küldeni, jelezze, és mi hálás szívvel és köszönettel vesszük, és 

fogadjuk!  

 Május 21-én, áldozócsütörtökön, Krisztus mennybemenetelének ünnepén, este hét órától 

tartjuk ünnepi istentiszteletünket a templomban. 

 Május 22-én, pénteken, Debrecenben Alkotmányozó Zsinaton mondják ki újra a 

trianoni döntés következtében szétszórt Magyar Református Egyházunk egységét. 

Bővebb információ a lelkészi hivatalban. 

 Május 28-tól 30-ig, csütörtöktől szombatig, minden este 7 órától bűnbánati 

istentiszteleteket tartunk, a pünkösdi úrvacsoraosztásra készülődve a templomban.  

 Május 31-én és június 1-én, Pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe alkalmából ünnepi 

istentiszteleteket tartunk Pünkösd 1. és 2. napján délelőtt 10 órától a templomban.  

 Június 1-én, pünkösd másodnapján hétfőn, délelőtt 10 órától a református templomban 

hittanos tanévzárót tartunk, melyre szeretettel várjuk a hittanos gyermekek szüleit és minden 

kedves érdeklődőt! 

 Június 7-én, vasárnap, délelőtt 10 órától konfirmációi ünnepi istentisztelet lesz. Sok 

szeretettel várjuk a konfirmandusok hozzátartozóit, a gyülekezeti tagokat és az érdeklődőket! 

 Domahidi Péter 

 ref. 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  

Utánpótlás eredmények 
 

Az április közepén, Szerencsen 

megtartott diákolimpián a huszon-

nyolc csapatos mezőnyben a bajomi 

csapat a nyolcadik helyen végzett, 

maga mögé utasítva az ugyancsak 

nívós súlyemeléséről híres Téglás 

VSE együttesét. 

A Biharnagybajomi SE hét fős 

keretéből mindenki helyezettként 

zárta a viadalt, Dajka Sándor, junior 

magyar bajnok pedig ezúttal is a 

legfényesebb medáliát szerezte meg. 

 

 

 
 

Eredmények: 

Dajka Sándor (junior, 56 kg), 1. hely 

Szabó Kitti (ifjúsági, 45 kg), 2. hely 

Piller Anita (ifjúsági, 62 kg), 2. hely 

Jenei Szabolcs (ifjúsági, 56 kg), 3. hely 

Sass Péter (junior, 62 kg), 4. hely 

Bőr Márk (ifjúsági, 62 kg), 5. hely 

Juhász Péter (ifjúsági, 62 kg), 6. hely 

 Földi József 

 szakosztályvezető, edző 

 

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  

A megyei II. osztály állása: 
Hely Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Gólok Pont 

1. Szentpéterszegi SC 17 11 4 2 62-21 37 

2. Kismarjai SE 17 10 3 4 44-23 33 

3. Blondy FC Esztár 17 10 3 4 46-26 33 

4. Nagyrábéi Petőfi SK 17 10 3 4 27-24 33 

5. Körösszakál SE 17 7 4 6 29-39 25 

6. Földes NKSE 17 7 3 7 39-29 24 

7. Biharkeresztesi VSE 17 7 3 7 36-30 24 

8. Szerep SE 17 7 1 9 36-38 22 

9. Konyári SE 17 6 3 8 38-38 21 

10. Pocsaj KSE 17 5 3 9 32-44 18 

11. Biharnagybajomi SE 17 4 1 12 20-45 13 

12. Mezősas SE 17 1 3 13 13-65 6 

A következő fordulók rendje: 
18. forduló, 2009. április 25., szombat 16

00
: Konyári SE – Biharnagybajomi SE 

19. forduló, 2009. május 2., szombat 16
30

: Pocsaj KSE – Biharnagybajomi SE 

20. forduló, 2009. május 9., szombat 16
30

: Biharnagybajomi SE – Nagyrábéi Petőfi SK 

21. forduló, 2009. május 16.,szombat 17
00

: Körösszakál SE – Biharnagybajomi SE  

22. forduló, 2009. május 23 ., szombat 17
00

: Biharnagybajomi SE – Kismarjai SE 
 

Az egyesü le t  a  mérkőzésekre  vá r ja  a  spor t s ze re tő  közönséget !  


