
 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

V. évfolyam 8. szám (2009. december) 
 

Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. 

Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a 

szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, 

fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi 

dolgoké, s még annak is elég az estéje.   /Wass Albert/ 

 

Kedves Bajomi Lakosok! 

 

Karácsony következik, a tiszta érzések és a tiszta szavak ünnepe. Mindannyian tudjuk, hogy 

minden karácsony más és más, hiszen mást hoz a gyermeki léleknek és mást a felnőtteknek, 

mást a fiatalnak és mást az idősnek, mást a családapának és mást a suhanc legénynek, mégis – 

vagy talán éppen ezért – a karácsony csoda, közös élményünk. Mindenki számára a szeretet 

szimbóluma, talán ezért is van, hogy ilyenkor jobban megnyílik a szívünk, és befogadóbbak 

vagyunk mint máskor.  

 

Nemrég olvastam egy rövidke történetet egy idős bácsiról aki azt mondta, hogy milyen 

érdekes: hiába telnek az évek, múlnak az évtizedek, ha gyermekkori karácsonyokra gondol 

ugyanaz az öröm, izgalom keríti hatalmába, mint hétéves fiúcska korában. A csikorgó hideg 

most is csontjáig hatol, ahogy a forró kályha duruzsolása is ott van a fülében, miként az 

utánozhatatlan körtebefőtt hideg íze is a szájában, amit a nagymama hozott fel a pincéből 

ezzel hűtve le az izgalom lázában égő unokákat. És ugyanazt a mély szomorúságot érzi, ha 

arra a Szentestére gondol, amikor édesapja a gazdasági válság idején – a harmincas évek 

egyik gyászos karácsonyán – nem lehetett velük, mert munkát ment keresni külföldre. Még 

ma is belefájdul a szíve, ha arra gondol, hogy a kevéske tűzifát édesanyja fűrészelte fel, és 

alig tudtak egy kis tüzet gyújtani, hogy megmelegedhessenek. Ez volt az ajándék azon az 

éjszakán, többre nem futotta, és a család édesapa nélkül, a kályha mellett egymáshoz bújva is 

vacogott… 

 

Most 2009-ben , mikor ismét szedi „áldozatait” a gazdasági válság, sokan tudják miről beszélt 

a bácsi. Épp ezért azt gondolom, hogy azért mert karácsony lesz nem kell letagadnunk azt, 

hogy a hétköznapjaink bizony számtalan földhözragadt gonddal, problémával járnak együtt. 

Az ünnep alkalmával a kérdés csak az, hogy a földhözragadt problémák lehúznak-e a mélybe, 

vagy van elég erőnk, hitünk, lelkesedésünk ahhoz, hogy felülkerekedjünk, és a valós 

válaszokat, megoldásokat megtaláljuk. Fontos, hogy megmaradjon a lelkünk, a 

lelkiismeretünk amely a szebbre, a jobbra, a teljesebbre ösztönöz minket hétköznapjainkon.  

 

Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kívánok Mindenkinek békés, boldog 

karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt! 

 

 Szitó Sándor  

 polgármester 

http://www.citatum.hu/szerzo/Wass_Albert


K Ö Z H Í R R É  T É T E T I K  
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a novemberben és 

decemberben tartott ülésein az alábbi témákat tárgyalta: 

 

Tájékoztatók: 

 Biharnagybajom munkaerő-piaci helyzetéről és a jogszabályváltozásokból adódó aktuális feladatok 

végrehajtásáról.  

előadó: Fórián Éva Anett, a Munkaügyi Központ Püspökladányi Kirendeltségének vezetője 

 Biharnagybajomi Polgárőrség 2008-2009. évi munkájáról. 

előadó: Kovács László polgárőr parancsnok 
 

Beszámolók: 

 Közrend-, közbiztonság-, közlekedésbiztonság helyzetéről, a foganatosított rendőri intézkedésekről 

és a jövőben tervezett feladatokról. 

előadó: dr. Krocsek Zoltán r.alezredes, a Püspökladányi Rendőrkapitányság vezetője 

 Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2009. évi 

háromnegyedéves helyzetéről. 

előadó: Szitó Sándor polgármester  

 Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. 

előadó: Szitó Sándor polgármester  
 

Előterjesztések: 

 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára. 

 Napraforgó Óvoda óvodavezetőjének megválasztására. 

 Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának 

elfogadására. 

 Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ipar- és kézműves tanszak csoportlétszám 

túllépésének engedélyezésére. 

 Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására. 

 Önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérleti díjának megállapítására, földterületek 

haszonbérbe adására. 

 Szűcs Sándor Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidőközpont Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadására. 

 Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására. 

 Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára. 

 Képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjak felülvizsgálatára. 

 Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési munkatervére. 

 Társulási megállapodások módosításának jóváhagyására. 

 Védőnői feladatok helyettesítés keretében történő ellátására. 

 Biharnagybajomi Szociális Alapszolgáltatási Központ és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyének 

meghirdetésére. 

 Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjak emelésére. 

 2009. évi Közbeszerzési Terv módosítására. 
 

Rövid tájékoztatás üléseken elhangzott fontosabb intézkedésekről: 

 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. november 30-i rendkívüli közgyűlésén új igazgatósági 

tagok kerültek megválasztásra: dr. Tárkányi Tamás, Szabó Ferencné és Nagy Miklós. A Vízmű Zrt. 

új vezérigazgatója Nagy Miklós lett. Az újonnan megválasztott tagok mandátuma 2011. április 30-ig 

szól. Az ideiglenes bizottság feladata, hogy készítsenek egy olyan üzleti és üzemeltetési stratégiát, 

amit a többségi tulajdonosok elfogadnak.  
 

 Kinevezésre került a Napraforgó Óvoda vezetője Agócs Józsefné Biharnagybajom, Bem J. u. 4. szám 

alatti lakos személyében, aki 2015. július 31-ig látja el az óvodavezetői feladatokat. 
 

 A Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó díjakat 2010. január 1. napjától az alábbiak szerint 

állapította meg: 

♦ mérlegház mérlegelési díjai: juh, kecske 62 Ft/db, kisállat (150 kg alatti sertés stb.) 104 Ft/db, 

150 kg feletti sertés 198 Ft/db, nagyállat (ló, szarvasmarha stb.) 375 Ft/db; 

♦ Szűcs Sándor Művelődési Ház terembérleti díja: rendezvények esetén: 100 fő alatti 

igénybevétel esetén 36.435 Ft, 100 fő feletti igénybevétel esetén 58.296 Ft, vásár és egyéb 

igénybevétel esetén: nagyterem bérleti díja 7.599 Ft, kisterem bérleti díja 6.246 Ft; 



♦ fénymásolás díja: A/4-es méretű lap egy oldalára történő másolás esetén 16 Ft, A/4-es méretű 

lap két oldalára történő másolás esetén 20 Ft, A/3-as méretű lap egy oldalára történő másolás 

esetén 28 Ft, A/3-as méretű lap két oldalára történő másolás esetén 32 Ft; 

♦ piaci és vásári helypénz: árusítás (sátor, stand stb.) 115 Ft/m
2
/nap; 

♦ Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások, helyiségek, garázsok, temetőben lévő 

üzlethelyiség bérleti díja: szolgálati lakás Önkormányzattal szolgálati jogviszonyban álló 

bérlők esetén: összkomfortos lakás 167 Ft/m
2
/hó, komfortos lakás 125 Ft/m

2
/hó, komfort nélküli 

lakás 94 Ft/m
2
/hó, Önkormányzattal szolgálati jogviszonyban nem álló bérlők esetén: 

összkomfortos lakás 334 Ft/m
2
/hó, komfortos lakás 250 Ft/m

2
/hó, komfort nélküli lakás 188 

Ft/m
2
/hó; helyiségek 3.550 Ft/m

2
/év; garázsok: 94 Ft/m

2
/hó; a köztemetőben lévő üzlethelyiség: 

28.628 Ft/hó; 

♦ közterület-használati díjak mértéke: közterületre 10 cm-en túl benyúló előtető, 

ernyőszerkezet, fényreklám, cég- és címtábla 115 Ft/m
2
/hó, árusító- és egyéb pavilon 344 

Ft/m
2
/hó; önálló hirdető-berendezés és köztárgyak 135 Ft/m

2
/hó; építési munkával kapcsolatos 

állvány, építőanyag és törmelék 115 Ft/m
2
/hó; alkalmi és mozgóárusítás 177 Ft/m

2
/nap; vendég-

látóipari előkert 135 Ft/m
2
/hó; kiállítás, vásár 115 Ft/m

2
/nap; alkalmi vásár 135 Ft/m

2
/nap; 

mutatványos tevékenység 62 Ft/m
2
/nap, közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes 

hasznosítása 62 Ft/m
2
/hó; teher- és mezőgazdasági gépjárművek, valamint ezek vontatványainak 

tárolása 500 Ft/m
2
/hó. 

 

 A Képviselő-testület döntése alapján  az Önkormányzat 2010. január 1. napjától az alábbiak szerint 

gondoskodik az elhullott állati tetemek begyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról: 

tárgyévben ingatlanonként térítésmentesen biztosítja az elhullott tetemek begyűjtését, elszállítását és 

ártalmatlanítását maximum egy nagytestű állat (150 kg feletti sertés, ló, szarvasmarha, szamár, 

póniló stb.) és maximum 3 kisállat (150 kg alatti sertés, juh, kecske, macska, kutya, stb.) tekintetében 

abban az esetben, ha a szállítás a Matadella-Plusz Kft. által meghatározott gyűjtések menete, 

rendszere szerint történik az időszakonként meghatározott napokon, melyek a következők: 2010. 

március 1. - április 30. között: heti két alkalommal – kedden és pénteken; 2010. május 1. - augusztus 

31. között: heti három alkalommal – hétfőn, szerdán és pénteken; 2010. szeptember 1. - október 31. 

között: heti két alkalommal kedden és pénteken; 2010. november 1. - február 28. között: heti egy 

alkalommal kedden. A Matadella-Plusz Kft. által meghatározott gyűjtési menetektől eltérő 

szállítások esetén a begyűjtés, elszállítás és ártalmatlanítás költsége a megrendelőt terheli. 
 

 A Képviselő-testület döntött arról, hogy 2010. évben mezőőri járulék nem kerül kivetésre. 
 

 A Képviselő-testület ismét pályázatot írt ki a megüresedett védőnői álláshely betöltésére, valamint 

döntött a feladatok helyettesítés keretében történő ellátásáról.  

2009. december 1-től december 31-ig Kovács Gabriella, 2010. január 1-től a pályázati eljárás 

eredményeként kinevezett védőnő munkába állásáig – legkésőbb 2010. június 30-ig – Berde 

Mártonné püspökladányi védőnőt bízta meg a védőnői feladatok helyettesítés keretében történő 

ellátásával. 
 

 A Képviselő-testület elé beterjesztésre került a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. által megküldött 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj emelésére vonatkozó díjkalkuláció, mely szerint 10,6 %-os 

emelést kellene a Képviselő-testületnek elfogadni. Ezzel a Testület nem értett egyet, az emelést 

elutasította és kérte, hogy a település polgármestere tegyen meg mindent annak érdekében, hogy 

díjemelésre ne kerüljön sor.  

A Képviselő-testület döntött arról, hogy 2010. évben is biztosítani kívánja a hulladékkezelési 

közszolgáltatási díj fizetési kedvezményt, valamint mentességet az alábbiak szerint: 

2010. évben mentesül a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) tárgyévben 75. életévét betöltő egyedülálló személy 

b) az a házaspár, melynek mindkét tagja a tárgyévben betöltötte a 80. életévét 

A mentesség a meghatározott életkor betöltését követő hónap 1. napjától jár. 

2010. évben 50 %-os kedvezményben részesül: 

a) a tárgyévben 70. életévét betöltő egyedülálló személy 

b) az a házaspár, ahol az egyik fél a tárgyévben betöltötte a 80. életévét 

A kedvezmény a meghatározott életkor betöltését követő hónap 1. napjától jár. 
 

 Imre-Erdős Szilvia jegyző 



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  
Örömmel köszöntöm a Bajomi Hírlevél olvasóit! 

A közelmúltban két jelentős súlyemelő versenyen vettünk részt. Az egyik a 2009. október 30-

án Oroszlányban megrendezett magas színvonalú verseny, amely Országos Utánpótlás 

Magyar Bajnokság volt. 

 

2 versenyzővel vettünk részt: 

Szabó Kitti 44 kg-os súlycsoportban, női ifjúsági kategóriában I. helyezett lett és Dajka 

Sándor 56 kg-os súlycsoportban férfi junior kategóriában a II. helyezést érte el. 

 

A második versenyünk a Juhász Sándor Emlékverseny volt, Országos Kiemelt Verseny, 

melyet Biharnagybajomban rendeztük meg. Ezen a versenyen egy régen elhunyt nagy 

súlyemelő emlékének tisztelegve 70 versenyző emelte a súlyt és kb. 250-300 néző tekintette 

meg a bajnokságot.  

 

Juhász Sándor Biharnagybajom szülötte, aki kiváló súlyemelő és rendkívül jó súlyemelő edző 

volt. Emlékére hosszú éveken át rendeztek országos versenyeket, ahol sok jó eredmény 

született. 

 

Két év kitartó munkáját hátrahagyva sikerült hazahozni ezt a versenyt. Össze tudtunk állítani 

egy olyan súlyemelő csapatot, aki büszkén vállalja, hogy a Magyar Súlyemelő sportot 

népszerűsíteni fogja határokon belül és határokon túl. 

 

Az itthoni versenyünkön jó eredmények születtek. 

 

A verseny bírái voltak: 

- Ládi Imre  nemzetközi bíró  

- Nagy László  országos bíró (versenybíróság elnöke) 

- Szabó Mihály I. osztályú bíró 

- Földi József Országos bíró 

 

 

 



Egyéni eredmények: 

fiú 50 kg Rozsik Károly II. hely (ezüstérem) 

 56 kg Jenei Boldizsár I. hely (aranyérem) 

serdülő 45 kg Balogh Krisztián II. hely (ezüstérem) 

  Molnár Viktor III. hely (bronzérem) 

 62 kg Bőr Márk II. hely (ezüstérem) 

  Sarkadi Gábor III. hely (bronzérem) 

 69 kg Vígh Tibor III. hely (bronzérem) 

 85 kg Szilágyi Jenő I. hely (aranyérem) 

  Mezei Dániel II. hely (ezüstérem) 

ifjúsági 52 kg Jenei Szabolcs II. hely (ezüstérem) 

 69 kg Juhász Péter II. hely (ezüstérem) 

női ifjúsági 44 kg Szabó Kitti I. hely (aranyérem) 

junior 56 kg Dajka Sándor I. hely (aranyérem) 

 59 kg Sass Péter I. hely (aranyérem) 
 

A hazai mezőnynek élvezhettük az előnyét. Itthon versenyezni mindig jobb. Mivel ez kiemelt 

verseny volt az eredménye minden programba beszámít. Dajka Sándor, Szabó Kitti, Sass 

Péter aranyérmén kívül egy osztállyal feljebb léptek a minősítőn. Így nagyobb lehetőség 

nyílik a külföldi versenyzésre. 

 

A csapatbajnokság eredményei (Sinclair pont): 

I. Békéscsaba 1517,5  

II. Téglás I. 1292,6  

III. Biharnagybajom I. 1231,4  

IV. Téglás II. 1098,1  

V. Kisújszállás 1093,9  

VI. Biharnagybajom II. 608,5  
 

A versenyt megtekintette a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke Dobos Imre úr. Gratulált a 

színvonalas megrendezéshez és a jó eredményekhez. Sok sikert és további jó versenyzést 

kívánt a csapatoknak. 

 

A versenyt támogatták: 

Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Körének Egyesülete 

Juhász János   Amerikai Egyesült Államok 

Kirzsa Imre   IMKI-Food Biharnagybajom 

Földi József   Biharnagybajom 

Magné Takács Irén  Egyek (volt Juhász Sándorné) 

Fehér Lászlóné  Vecsés 

Földesi Márton  Nyíracsád 

Gáll Péterné   Debrecen 

ifj. Fehér László  Vecsés 

Bagdány Erzsébet  Biharnagybajom 

id. Földesi Imre  Biharnagybajom 

Nemes Antal   Biharnagybajom 

Hajdú Endre   Biharnagybajom 

 

Köszönjük szépen a támogatóinknak az önzetlen segítséget. A szülőknek pedig azt a kitartó 

fáradtságot, nem kímélő munkát, amivel gyermekeiket elindítják a versenyekre. 

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván a Súlyemelő Szakosztály! 

 Földi József szakosztályvezető, edző 



A BIHARNAGYBAJOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 
Harangozási rend a Biharnagybajomi Református Egyházközségben 

Régóta bennem van a gondolat, hogy a harangozás rendjéről írjak. Előre bocsátom, hogy ez itt 

nem a kioktatás helye, csupán arról van szó, hogy nagyon sokan nem tudják, nem ismerik, 

hogy mikor, miért, milyen rend alapján szólalnak meg a templom harangjai. A 

hozzátartozóknak el szoktam mondani a temetési harangozás rendjét, de tudjuk, a szó elszáll, 

az írás, megmarad. Először nézzük, hogy milyen adott és sokak által igénybe vett harangozási 

lehetőség van. 
 

Első helyen az emlékharangokat említeném, mivel ezzel a lehetőséggel élnek a legtöbben. A 

2008-as esztendőben 148 emlékharang volt. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy csak 148-an 

emlékeztek meg elhunyt szeretteikről a harangok hangját igényelve, hanem sok esetben 

emlékező családokról van szó. Úgy, ahogyan a neve is jelzi, elhunyt szeretteink halálának, 

temetésének évfordulója alkalmából hangzó harangszó. Az emlékharang 15 percnyi 

harangozást jelent mindkét haranggal, ára 1.500 Ft. Bárki kérheti és igényelheti. 

Érdekességképpen említem meg, hogy vannak olyan települések, ahol születésnapok, 

névnapok, házassági évfordulók alkalmából is kérnek harangozást.   
 

Az emlékharangokkal kapcsolatosan még azt szeretném közölni, hogy minden esetben a 

vasárnap délelőtt 10 órától kezdődő istentiszteleten a hirdetések folyamán hirdetem, hogy 

mikor és kinek az emlékére szóltak a harangok. Pl. október 5-én, hétfőn du. négy órakor XY 

emlékére szóltak a harangok, halála 5. évfordulóján. Mindig az adott napot követő vasárnap 

kerül sor az emlékharang hirdetésére. Tehát, ha valaki hétfőn harangoztat, akkor annak a 

hirdetésére a hétfőt követő vasárnap kerül sor. Ha vasárnapra esik az emlékharang, akár 

délelőtt, akár délután kerül sor a harangozásra, azt azon a vasárnapon hirdetem. Mivel 

hirdetem, ezért meg szoktam hívni a hozzátartozókat az istentiszteletre. Sajnos sokan 

megígérik, de nem állják szavukat. Én úgy gondolom, hogy akár polgárilag, akár egyházilag 

történt a temetés, ha más egyébért nem, a hozzátartozónk iránti tiszteletből illik eljönni. 

Egyébként imádságban is meg szoktam emlékezni azokról „akik az elmúlt héten elhunyt 

szeretteikre emlékeztek”. Így kérve áldott emlékezést a hozzátartozóknak az ige szavaival: 

„az igaznak emlékezete áldott.” (Példabeszédek könyve: 10, 7.) Az emlékharangokat a 

hirdetőtáblára mindig kihelyezzük, azon a napon, amikor a hozzátartozók kérik. Ha erre 

vonatkozóan a hozzátartozóknak nincs külön kérése, a hirdetőtáblára az adott napon tesszük 

ki a hirdetést. Az emlékezőknek áldott emlékezést kívánva maradok tisztelettel és szeretettel: 

 Domahidi Péter ref. lelkipásztor 

Adventi ünnepi köszöntő 
„Bízzál Istenben” 

Zsoltár 42, 6b. 

„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete,  

hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” 

János első levele 4. rész 9. v. 
 

 „Bízzál Istenben”, ezzel a kéréssel fordul hozzánk, több ezer esztendő távlatából a 42. 

zsoltár írója. Életének azt a nagy tapasztalatát, igazságát közli velünk, hogy másban bízni nem 

érdemes. Kipróbálta a másban, másokban való bizalom útját, és a keserű csalódások ösvényei 

voltak ezek életében. Így jutott el arra a boldog végkövetkeztetésre, hogy van Istene, akiben 

maradéktalanul megbízhat.  
 

A mi mai modern, hitetlen világunk nagy kérdése: miben vagy kiben bízhatunk? A zsoltáros 

számára nem kérdés. Mindannyian tudjuk, hogy ma bizalmi válság uralja minden tekintetben 

a világot. 2001. szeptember 11-e óta tudjuk, hogy a szupertechnikával felépített biztonsági 

rendszerekben sem bízhatunk. A gazdasági válság arról győzött meg bennünket, hogy nem 

bízhatunk azok becsületességében, tisztaságában, akik a gazdasági élet felelős őrállóinak 



rendeltettek. Áldatlan tevékenységük létbizonytalanságot, munkahelyek ezreinek 

megszűnését, a jövőnek - gazdasági értelemben vett - tervezhetetlenségét vonta maga után. 

Elveszítettük bizalmunkat országunk vezetői iránt, nincs hitele sem a leírt, sem a kimondott 

szavaknak. Semmi nem az, aminek látszik, semmi nem az, aminek halljuk. Egymásban sem 

bízunk, azt keressük, hogy mi van a szavak mögött. Eljutottunk odáig, hogy egy egyszerű 

védőoltással kapcsolatosan is feltesszük a kérdést, gyógyítani akarnak, vagy pusztán 

gazdagodni. Eljutottunk odáig, hogy a bundabotrány után már a foci sem arról szól, amiről 

kellene. És lehetne sorolni tovább… 
 

Kiben bízhatunk? Bárcsak eljutna a világ a zsoltáríró végkövetkeztetéséig: Istenben. A János 

evangéliumából való második ige rámutat arra, hogy miért jó Istenbe bízni. Három érv szólal 

meg a benne való egyedüli bizalom mellett. 

1. Először azért, mert Isten érthetetlen és felfoghatatlan szeretettel fordul felénk. 

Érthetetlen és felfoghatatlan ez a szeretet azért, mert bűneink miatt nem vagyunk 

méltók rá. Tiszta szívvel, hátsó gondolatok nélkül, érdek nélkül szereti az embert. Ő 

soha nem csal meg bennünket, nem lesz hűtlen hozzánk, nem hazudik nekünk, nem 

akar kirabolni és kifosztani, amint teszi ezt velünk ez a világ. 

2. Másodszor a Jánosi ige alapján láthatjuk, hogy Isten nemcsak beszél arról, hogy 

szereti az embert, hanem cselekszik is. Úgy, ahogyan olvastuk, szeretetét abban 

mutatta meg, hogy elküldte erre a világra az ő egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisztust, 

aki az első karácsonykor kisgyermekként érkezett meg a mi emberi világunkba. 

Advent idején erre emlékezünk. Advent ünnepe Krisztus várásának az ünnepe. Maga 

az advent szó a latin Adventus Domini = az Úr jövetele kifejezés rövidülése. Várjuk 

Őt úgy is, mint aki egyszer kisgyermekként megjelent, de úgy is, mint aki majd az 

idők teljességében ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat. 

3. Harmadszor Isten emberek iránti szeretete legteljesebben abban mutatkozott meg, 

hogy kész volt érettünk, ezért a világért feláldozni az Ő egyszülött fiát, a Golgota 

keresztjén hogy „éljünk Őáltala.” Ki az, aki ezért a gonosz világért feláldozná 

gyermekét? Senki nem tenné meg, én sem. Isten megtette, „mert úgy szerette Isten ezt 

a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen.”  

/Vázlat a 2009. november 29-én advent első vasárnapján elhangzott prédikációból./ 
 

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 a templomban, melyen a szentestei igehirdetés után a 

hittanos gyermekek ünnepi műsorát, valamint a Biharnagybajomi Népdalkör énekeit és az 

egyházközség férfikórusának énekszolgálatát is meghallgathatják. Emellett mindenkit 

szeretettel várunk istentiszteleteinkre ünnepnap és vasárnap délelőtt 10 órától. 
 

Hálás szívvel szeretnénk megköszönni mindazoknak az áldozatvállalását, akik a 2009-es 

évben adományokkal, egyházfenntartói járulék befizetésével hozzájárultak a gyülekezet 

anyagi terheinek hordozásához! Külön köszönetet szeretnénk mondani a harangok 

újravillamosítására szánt adományaikért! A harangok újravillamosítására még továbbra is 

gyűjtjük az adományokat. Mindenkit szeretettel várunk az egyház közösségébe, amely 2000 

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

örökséget őrizzük, fedezzük fel újra, értékeljük, támogassuk, szeressük, hisz érettünk van, 

javunkra és üdvösségünkre.  
 

Isten áldásaiban gazdag újesztendőt kívánunk mindenkinek! 
Legyen velünk Isten a 2010. esztendőben is! 

 Domahidi Péter ref. lelkipásztor 



P Á L Y Á Z A T I  H Í R E K  
Pályázat védőnői állásra 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 

5.) pályázatot hirdet Biharnagybajom község 1. számú védőnői körzet védőnői állásának 

betöltésére. 
 

Képesítési és egyéb feltételek: egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal 

egyenértékűnek elismert oklevél. 

Juttatások, egyéb információ: Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.  

A megbízás 2010. március 1-től határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 15. 

A pályázathoz csatolni kell: szakmai életrajzot; iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát; 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; korábbi jogviszonyról, szakmai gyakorlatról szóló 

munkáltatói igazolást; nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalat személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozatot arról, hogy 

személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot két példányban, zárt borítékban, „Pályázat 

védőnői állásra” megjelöléssel, Szitó Sándor polgármesterhez kell benyújtani (4172 Biharnagybajom, 

Rákóczi út 5.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. február 28. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Szitó Sándor polgármester, 54/472-002 

Pályázat intézményvezetői állásra 
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 

5.) pályázatot hirdet a Biharnagybajomi Szociális Alapszolgáltatási Központ és Bölcsőde 

intézményvezetői állásának betöltésére. 
 

Képesítési és egyéb feltételek: felsőfokú szociális alapvégzettség és szociális szakvizsga. 

Juttatások, egyéb információ: Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.  

A megbízás 2010. március 1-től határozott időre, 5 évre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 15. 

A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai életrajzot; iskolai végzettséget igazoló okiratok 

másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; az intézmény vezetésére vonatkozó 

programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; nyilatkozatot arról, hogy a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) 

bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn; nyilatkozatot arról, hogy a 

pályázati anyagban foglalat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt 

ülést kér. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot két példányban, zárt borítékban, „Pályázat 

intézményvezetői állásra” megjelöléssel, Szitó Sándor polgármesterhez kell benyújtani (4172 

Biharnagybajom, Rákóczi út 5.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. február 28. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Szitó Sándor polgármester, 54/472-002 

 Imre-Erdős Szilvia jegyző 

A  N A P R A F O R G Ó  Ó V O D A  H Í R E I  
Óvodabál (2009. november 14.) 

Örömmel tölt el bennünket Óvodabálunk sikere, a sok pozitív visszajelzés, a kedves dicsérő szavak a 

résztvevők részéről. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik emelték rendezvényünk 

színvonalát, szereplésükkel, támogatásukkal, részvételükkel. A szülők első ízben szerepeltek saját 

műsorszámmal, a nagy sikerre való tekintettel szeretnénk, ha ez hagyománnyá válna. A közös próbák 

során, az együtt töltött időnek, a sok nevetésnek közösségkovácsoló ereje van. A gyerekműsorok 

mindig névhez szólóak, különösen a családtagjaik számára.  

Köszönjük a konyha dolgozóinak a finom vacsorát, a kiváló zenét és a művelődési ház dolgozóinak, 

hogy biztosították számunkra a helyet. 

                                                                       Tisztelettel:  az óvoda dolgozói



A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI 
A világ érdekes! 

A Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola lelkes hetedik és nyolcadik osztályos tanulói 

2009. november 27-én Budapestre kirándultak.  

A tanulók korai időpontban gyülekeztek 

osztályfőnökeikkel és kísérő nevelőikkel az iskola 

épülete előtt. Célunk a fővárosi Csodák Palotája 

felfedezése volt. Mint tapasztaltuk, a Csodák 

Palotája nem múzeum, nem játszóház, nem is fedett 

vidámpark, illetve nem egy szórakoztatóközpont, 

viszont ezek mindegyikéből tartalmaz valamit: 

játékos, kreatív, interaktív kiállítás. Az installációk 

javarésze valamilyen természettudományos 

törvényszerűségen alapszik, tehát, akik már 

tanultak fizikát, kereshették benne a törvényszerűséget, bár mi egy – egy alkalommal szívesen 

hagytuk, hogy káprázzon a szemünk, illetve átéljük a vélt „Csodát”. Emellett lehetőségünk volt 

megtekinteni egy tudományos kísérletet, az ún. Öveges teremben, ahol az elektromos áram jellegéről, 

természetéről láttunk egy valóban „megrázó” előadást.   

Összességében mind a gyerekek, mind mi, nevelők nagyon jól éreztük magukat, és külön köszönjük az 

Iskola vezetőségének a lehetőséget, hogy finanszírozta az utazásunkat és a belépőjegyek költségét. 

(A fotón 7.a osztályos tanulók láthatók, akik egy kocka kerekű autóban haladnak előre.) 

 Nyíri Lívia kísérő nevelő 

A harmadik, negyedik, ötödik, hatodik osztályos tanulók a fővárosi állatkert lakóival ismerkedtek. 

A nagyon szépen felújított téli szállásukon csodáltuk meg a hatalmas vízilovakat, óriás gorillákat. 

Nagy volt az ijedelem, amikor teljes sebességgel rohanva megindult felénk a termetes emlős. 

Szerencsére, a biztonsági üveg megakadályozta a személyes találkozót. A kígyók minket bűvöltek el 

természet adta, szép mintázatú pikkelyeikkel. A szavannák lakói, az antilopok itt távol voltak a most 

békésen tanyázó, – nekünk hátat fordító – oroszlántól. Gyönyörű volt az altáji tigris, mely a telet is jól 

elviseli. A rovarok, pókok világa jól szervezett rendszer. Megfigyelhettük, hogy az óriás keresztespók 

hogyan szövi, hálózza be áldozatát. Megszámolhattuk, hány nyakcsigolyája van az egérnek, zsiráfnak. 

(Ugyanannyi, csak az egéré kisebb!) A majom mama módszeresen tisztogatta kicsinyét, amit a 

párhetes „csecsemő” türelmesen viselt anyja hasán kapaszkodva.  Az ötödikesek a rája simogatásra is 

eljutottak. 

Fantasztikus élményben volt részünk a háromdimenziós moziban. Úgy éreztük magunkat, mintha 

ugyanabban a térben helyezkednénk el, mint a film szereplői. Sokszor odébb is húztuk a fejünket, ha 

felénk közelített a dinoszaurusz. 

A világ érdekes. Őrizzük meg sokszínűségét! 

Hazafelé már zökkenőmentes volt az utunk, mert senki sem volt rosszul a buszon, és a sötétben már 

nem láttuk a 4-es út mellett Püspökladánytól Budapestig éktelenkedő szeméthalmokat. (hm…hm...) 

 Gyügyei Katalin kísérő nevelő 

 

S Z I L V ES Z E RI  B U LI  
 

Immár negyedik alkalommal töltse velünk az év utolsó napját egy fergeteges évbúcsúztatóval. A jó 

hangulat mellett tombolasorsolással, tűzijátékkal tesszük még izgalmasabbá az éjszakát, egész idő 

alatt büfé. Hangulatfelelős: a Bak Trió.  

A buli helye: Polgármesteri Hivatal ebédlője; ideje: 2009. december 31., 19 óra. 

Belépőjegy ára: 2.600 Ft/fő.  

Jelentkezés: 2009. december 22-ig Szűcs Gábornénál (06/54-473-605) 

Várunk baráti társaságokat, családokat, unatkozó szülőket, nagyszülőket is! 



A  B I H A R N A G Y B A J O M É R T  E G Y E S Ü L E T  H Í R E I  
Mikulás ünnepség 

Ez évben a Biharnagybajomért Egyesület harmadik alkalommal rendezte meg nagy sikerű 

Mikulás-napi ünnepségét. Az ünnepségen felléptek a biharnagybajomi általános iskola dráma 

csoportjai; a Zafír mazsorett csoport; Sárándi Szilvia énekelt; zenélt Tóth-Kabos Renáta és 

Újvári Imre. Az egyesület tagjai bábelőadást mutattak be. Az ünnepség alatt süteménnyel és 

üdítővel kedveskedtünk a gyerekeknek, majd befejezésül megérkezett a Mikulás is, hogy 

szétossza a várva-várt ajándékokat.  

Szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, egyesületünk tagjainak, hogy segítettek a 

sikeres rendezvény megvalósításában. 

 Máthé Ferencné elnök 

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

A bűnözés azt fenyegeti, ami minden embernek a legdrágább, szeretteinket, saját életünket, 

egészségünket, féltett értékeinket, biztonságunkat. 
 

Az ünnepek alkalmával mindenki felkeresi szeretteit. Sokan ülnek gépkocsiba, hogy ezen a 

napon a legtávolabb lévő szeretteiket is meglátogassák. 
 

Gépkocsiból lopás elkerülés aranyszabályai: 

- ne hagyjunk látható helyen értékeket 

- az ablakokat ellenőrizzük, húzzuk fel 

- az ajtókat kulccsal zárjuk 

- a biztonsági berendezéseket használjuk (riasztó, kormányzár, sebességváltózár) 

- kerüljük az eldugott parkolóhelyeket. 
 

Ha már megtörtént, mit tegyünk? 

- ne változtassunk a talált állapoton, 

- haladéktalanul értesítsük a rendőrséget 

- gondoljuk át, mikor parkoltunk le, kik voltak a közelben, parkolt-e mellettünk valaki, 

emlékszünk-e a rendszámára, kocsi típusra, valamilyen azonosító jegyre 

- a közelünkben lévőktől kérdezzük meg, nem láttak-e valakit a kocsink mellett 
 

Megelőzni mindannyiunk érdeke, lehetősége, sőt talán erkölcsi” kötelezettsége” is. 

 Püspökladányi Rendőrkapitányság 

 

 

 

MINDENKI KARÁCSONYA 
Településünk önkormányzata műsorral  és ajándékkal várja községünk  

gyermekeit. 

2009. december 22-én kedden a művelődési házban 15  órától  

a LÉGHAJÓ SZÍNHÁZ bemutatja  „A TÜCSÖK ÉS A HANGYA”  

c. zenés műsorát. /Az előadás ingyenes./ 

Minden kedves érdeklődőt, gyermeket és felnőttet szeretettel várunk. 
 


