
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

VI. évfolyam 3. szám (2010. április) 

 

M A J Á L I S  
2010. május 1-jén változatos programokkal várjuk a szórakozni és pihenni vágyókat 

 8-tól 9 óráig gyülekezés a művelődési ház udvarán és a sportpályán 

 8:30-tól bicajozzunk Biharnagybajom egészségéért 

 Benevezés a szabadtéri sportprogramokra és a főzőversenyre  

(családok, baráti társaságok és civil szervezetek jelentkezését várjuk) 

 

Programok 9 órától: 

 Sakk verseny (nevezés a helyszínen) 

 Ulti verseny (nevezés a helyszínen) 

 Kispályás labdarúgó-mérkőzések (nevezés április 30-ig Somogyi Gyulánál) 

 Gyermekeknek ügyességi- és sportversenyek (nevezés a helyszínen Baloghné Kiss 

Katalinnál) 

 Kézműves foglalkozás (a foglalkozást vezeti: Gombosné Kun Annamária és Aranyi 

Julianna) 

 9:40-től az általános iskola társastánc csoportjának fellépése (felkészítő: Gyöngyösi 

Mariann) 

 9:45-től a Nyugdíjasklub műsora (felkészítő: Macskinné Pór Erzsébet) 

 10 órától
 
a Biharnagybajomi SE súlyemelő szakosztályának bemutatója (edző: Földi 

József) 

 10:40-től
 
a biharnagybajomi Bitoku Dojo karate bemutatója (edző: Szőllősi Levente) 

 11 órától a Zafír és Szivárvány mazsorett csoportok bemutatója (felkészítő: Macskinné 

Pór Erzsébet) 

 11:30-tól tűzoltó bemutató (Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület) 

 kb. 13 órakor versenyek / vetélkedők / főzőverseny eredményhirdetése 

 15 órától a Wanted zenekar koncertje 

 

Egész nap büfé várja a kedves vendégeket! 

Április 30-án, pénteken 16:30-tól a sportpályán  

Biharnagybajom és Karcag öregfiúk csapatai között  

labdarúgó mérkőzés lesz, melyre szintén várjuk az érdeklődőket! 

 



K Ö Z H Í R R É  T É T E T I K  
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 22-én tartotta 

legutóbbi ülését, melyen az alábbi döntéseket hozta: 

♦ A lefolytatott pályázati eljárás eredményeként a jelenlegi intézményvezetőt,  

Lajsz Juliannát bízta meg öt évre – 2010. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig – a 

biharnagybajomi Szűcs Sándor Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidőközpont 

igazgatójának. 

♦ Elfogadta a szociális feladatokat ellátó tagintézményeink 2009. évben végzett munkájáról 

szóló beszámolót, melyet a Biharnagybajomi Szociális Alapszolgáltatási Központ és 

Bölcsőde korábbi intézményvezetője készített.  

♦ Elfogadásra került a felülvizsgált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, mely átfogó 

képet ad a szociális feladatok, szolgáltatások, fejlesztési irányok és helyi szakmapolitikai 

elvárások megvalósítási elképzeléseiről. A koncepció elfogadásával a Képviselő-testület 

hangot kíván adni annak, hogy kiemelkedően fontosnak tartja és prioritásként kezeli, hogy 

a településen élők – különös tekintettel a rászorulókra – minél magasabb színvonalon, 

minél kulturáltabb körülmények között juthassanak hozzá az őket megillető ellátásokhoz, 

melyek szervezését, koordinálását a település önkormányzati és intézményi 

lehetőségeinek maximális kiaknázásával kívánja fejleszteni és végrehajtani. A koncepció 

megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, valamint a település honlapján 

(www.biharnagybajom.hu). 

♦ Elfogadta az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására 

beterjesztett előterjesztést és rendelet-tervezetet. 

♦ Elfogadásra került az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

előterjesztés, rendelet-tervezet, valamint a 2009. évi egyszerűsített beszámoló.  

A 2009. évi gazdálkodásról elmondható, hogy egész éves takarékos gazdálkodásnak, az 

önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések támogatásának, valamint az egyéb 

működési jellegű pályázati támogatásnak köszönhetően eredményes évet zárt 

Önkormányzatunk.  

♦ A 2010. április 1-jén kiírásra került „A nevelési intézmények fejlesztése” című pályázattal 

kapcsolatban készült előterjesztés megismerése után kinyilvánította azon szándékát, hogy 

pályázatot kíván benyújtani  az Észak-Alföldi Operatív Program keretében az ÉAOP-

2010-4.1.1/A/2 kódszámú projektre a Mátyás király utcai Óvoda épületének felújítására és 

megbízást adott a polgármesternek a pályázati dokumentáció összeállítására.  

(A Testület továbbra sem áll el azon szándékától, hogy a településen egy központi óvoda 

működjön, azonban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010. évi akciótervei között 

jelenleg nem szerepel új óvoda építésére kiírandó pályázat.) 

♦ A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére benyújtott és támogatásban részesített 

pályázattal kapcsolatban feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról hozott döntést.  

♦ A Nyugati sor útépítési tervének elkészítésére beérkezett három árajánlat megismerése 

után a tervek elkészítésére a VIA-DUÓ 2003. Mérnöki Szolgáltató Közkereseti Társaság 

részére adott megbízást. 

♦ Szintén a VIA-DUÓ 2003. Mérnöki Szolgáltató Közkereseti Társaság kapott megbízást a 

Kossuth és Rákóczi utcán lévő – 6 db – buszváró akadálymentesítésével kapcsolatos 

tervek elkészítésére.  

 Imre-Erdős Szilvia jegyző 



M E Z Ő G A Z D A S Á G I  H Í R E K  
Termőföldért életjáradékot program 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Termőföldért Életjáradékot program V. ütem 

tárgykörben – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a jogszabályok alapján pályázati felhívást 

írt ki. 

A pályázatok személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazással igazolt meghatalmazott úján, 2010. április 19. napjától 2010. június 18. 

napjáig, hétfőtől-csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteki napokon 8.30-12. óráig nyújthatók be a 

MNV Zrt. felajánlandó termőföld fekvése szerinti megyeszékhelyén működő területi irodáján, 

Hajdú-Bihar megyében: 4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. szám alatt. 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás az MNV Zrt. Területi Irodáin kapható 

(Telefonszám: 06-52/446-511, 06-52/448-020). A pályázattal kapcsolatos jogszabályi 

rendelkezések, továbbá egyéb nyomtatványok és tudnivalók megtekinthetők az MNV Zrt. 

internetes honlapján: www.mnvzrt.hu 

Területalapú támogatás 
Kérem azokat a gazdákat, akik még igénylésüket nem adták be, hogy a falugazdász irodában a 

kérelmek ügyében megjelenni szíveskedjenek. A területalapú támogatási igények beadási 

határideje: 2010. május 17. 

 Lengyel Zoltán falugazdász 

A BIHARNAGYBAJOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 
Ünnepi istentiszteleti alkalmaink 

 Május 2-án, vasárnap, 10 órától anyák napi ünnepi istentiszteletre várjuk a 

templomban 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. 

 Egy debreceni rendezvényre is szeretném felhívni kedves figyelmüket: május 3-án, 

hétfőn,  Debrecenben  15.30 órakor a Kossuth téren (a Nagytemplom előtti téren) a 

„Kegyelem napja” címmel zenei fesztivál kerül megrendezésre. Fellépők: Pintér Béla 

és a csemeték, valamint az Éden együttes. Este hét órától a holland Scirhadasj gospel 

zenekar ad koncertet. Szabadtéri alkalom lesz és ingyenes. 

 Május 7-én, pénteken, este hét órakor Karcagon, a Református Nagytemplomban 

St.Martin koncert  lesz. A belépőjegy 2.500Ft/fő. Ezzel kapcsolatosan van egy jó hírünk. 

Sikerült a művész úr menedzserével felvenni a kapcsolatot, aki jelezte, hogy az ősz 

folyamán szívesen adna koncertet a biharnagybajomi református templomban. Nyilván mi 

ennek nagyon örülünk, és szinte biztos, hogy az ősz folyamán szeptember-október 

környékén ez a program meg is valósulna. A fejleményekről azonnal értesítünk mindenkit. 

 Május 13-án áldozócsütörtökön, Krisztus mennybemenetelének ünnepén este hét 

órától tartjuk ünnepi istentiszteletünket a templomban. 

 Május 16-án, vasárnap, 10 órától konfirmációi ünnepi istentisztelet lesz a 

templomban. 

 Május 23-án és 24-én Pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe alkalmából 

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

órától. Bűnbánati istentiszteleteket május 20-án, csütörtökön, május 21-én, pénteken és 

május 22-én, szombaton tartunk este hét órától a templomban. 

 Június 6-án, vasárnap, 10 órától a református templomban hittanos tanévzárót 

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

érdeklődőt! 

MINDEN EGYES ALKALOMRA NAGYON SOK SZERETETTETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDENKIT! 

 Domahidi Péter ref. lelkipásztor 



A  B I T O K U  D O J O  H Í R E I  
 

Szombat reggel 7:30 körül indultunk a szokásos helyről, az általános 

iskola elől. A versenyre tovább jutott 6 főből 4 tudták vállalni a 

versenyzést. Bartha Patrik sajnos kéztörése miatt nem tudott a 

versenyre eljönni, míg Nemes Attilának iskolai elfoglaltsága nem tette 

lehetővé, hogy a versenyen induljon. 

Így az utazó keret: Szilágyi Bálint, Séllei László, Kiss Bence és Mile 

Imre volt. 

A helyszín a szeghalmi városi sportcsarnok volt, mint már korábban 

is. Már reggel 8 órára ide értünk és kezdődtek az orvosi vizsgálatok, 

ahol pontos időbeosztás szerint következtek a különböző 

korcsoportok. 10:30-ra mindenkinek meg volt az orvosi vizsgálat. 

Ezután kezdődhetett a bemelegítés. 

A gyermek II. korcsoportban 44 kg-ban Séllei Lacit szólították a küzdőtérre. Lacika egy abonyi 

ellenféllel kezdett. Sajnos a menet első felében kissé megilletődött és nehezen tudta felvenni az 

ellenfele által diktált tempót. E miatt gyorsan három pontos hátrányba került, amit a véghajrában 

sem sikerült kiegyenlíteni és a küzdelmet 5-2-re veszítette el. A küzdelem hevében Lacika egy 

olyan fejrúgást kapott fejvédőn keresztül, hogy egy pillanatra komolyan megszédült. Rövid bírói 

és orvosi konzílium után folytatta a küzdelmet és becsületére legyen mondva ez után szerzett két 

pontot. Sajnos azonban a továbbjutást már nem tudta kiharcolni. 

A gyermek II. 60 kg-ban Kiss Bence következett. Ebben a csoportban három versenyző nevezett, 

de csak ketten jelentek meg a versenyen. Bence egy soproni legénykével kezdett. Amikor 

szólították őket a pástra Bence éppen a mosdóban volt, ezért óriási kapkodás közepette kerítettük 

elő és öltöztettük be a szükséges védőfelszerelésekbe. Valószínűleg ez sem kedvezett Bence 

koncentrációjának, no meg az sem hogy meglátta, ellenfele ZÖLDÖVES! Sajnos ez a kezdetre 

igencsak rányomta a bélyegét, mert a soproni srác igen hamar össze szedett öt pontot. Bence 

próbált ellenállni a dinamikusan támadó ellenfélnek, de a mozgása a versenyláz miatt teljesen 

szétesett. Sajnos a felkészülés során oly szépen begyakorolt kombinációk közül szinte semmit 

nem tudott alkalmazni. A továbbiakban a koncentráció és higgadtság megőrzésére kell a 

hangsúlyt fektetni. A tisztes helytállás mégis meghozta a jutalmát és Bencét szólították a második 

helyre az eredményhirdetés alkalmával. 

Serdülő 52 kg-os kategóriában Mile Imi következett, akinek nem kevésbé harcias ellenfelet 

sorsoltak ki, mint Bencének. Imi mozgása összeszedettebb és érettebb volt, mint korábban és 

indított szép kombinációkat. Melyekkel az első két pontot ő szerezte meg. Ezek után a saját kéz 

támadásaira olyannyira koncentrált, hogy a fejvédekezésről megfeledkezett, amit ellenfele 

szemfüles módon ki is használt és sajnos a mérkőzés végére 5-2-re felül kerekedett Imin. Így ő is 

kiesett az első körben, de szégyenkeznie egyáltalán nem kell, a megfelelő versenyrutin és 

önbizalom megszerzésével lesznek még jobb eredményei is. 

A délután az ifi és serdülő korcsoport küzdelmeivel folytatódott, ahol az ifi +75 kg-os 

kategóriában Szilágyi Bálint is megméretette magát. Ők öten jöttek el a nyolc nevezett közül, 

ezért körmérkőzéssel döntötték el a helyezéseket. Bálint az első mérkőzését egy nála néhány 

kilóval könnyebb zöldöves sráccal vívta, amelyet fél ponttal elveszített. Bár meg kell jegyezzem, 

hogy a bírók Bálint fejtalálatát nem adták meg, és a folyton hátráló ellenfél megfogott combján 

elért találatokat sem jelezték. Ez után következett a barnaöves kemecsei ellenfél, akit 

Hajdúszoboszlón már egyszer szépen megvert. Ez most is így alakult, bár itt is volt némi gond. 

Mert a küzdelem hevében Bálint egy fejütése felcsúszott és ebből intést kapott. De ennek ellenére 

gyomorra megfogta ellenfelét és ismét le tudta győzni. Ez nagyon jót tett az önbizalmának és a 

következő ellenfelét 2x2 percben kemény küzdelemben megverte. 

 



Szinte minden alkalommal, amikor Bálint 

támadást indított ellenfele kihátrált a tatamiról és 

gedanban ill. chudanban is meg volt fogva. Ezt a 

bírók is így látták és a küzdelmet Bálint nyerte 

megérdemelten. A következő ellenfél egy magas 

kéköves srác lett volna, de őt az orvosok nem 

engedték tovább versenyezni, ugyanis a barnaöves 

kemecsei ellenfelével vívott küzdelem során egy 

abszolút szabálytalan, - ami még szomorúbb, hogy 

szándékos - köríves fejütés következtében 

eszméletét vesztette és időleges emlékezet kiesése 

volt. A bírók ellenfelét kizárták a versenyből, ám 

ez Bálint eredményét már egyáltalán nem 

befolyásolta, mert a körbeverések után az 

összesítés az ő győzelmét hozta. Ezzel már 

második alkalommal állhatott a Diákolimpia 

Döntőjében a dobogó legmagasabb fokára és lett 

megérdemelten aranyérmes. A teljesítményét 

tovább növeli, hogy sípcsont sérülése ellenére is 

meg tudta nyerni a versenyt. 

Összességében a kis csapat szépen szerepelt és egy arany, egy ezüstéremmel zárta a versenyt. 

Gratulálok mindenkinek, aki a versenyen részt vett, annak is aki érmet szerzett és annak is aki 

nem. Hiszen a tapasztalatok gyűjtése nagyon fontos dolog és ezek közül a keserű tapasztalatokból 

talán többet lehet tanulni és több erőt lehet belőlük meríteni, mint a pozitívokból. 

 Szőllősi Levente 1. Dan 

L A K O S S Á G I  F Ó R U M  
Nyílt levél 

Mindannyiunk életében egyszer eljön az a nap, aminél fájdalmasabb, szívszaggatóbb nem létezik. 

Van a ki a nagyszüleit, szüleit, testvérét, élete párját, de a sors olykor kegyetlen és elragadja a 

szülő egyetlen kincsét a gyermekét. A búcsú fájdalma örök mindannyiunk szívében és az 

emlékeinken kívül nem marad más csak annak a sírnak az ápolása, ahol szeretteink örök 

nyugalomban pihennek. 

A tavasz beköszöntével biztos vagyok benne, hogy sokaknak nem a saját virágos kertjük, hanem a 

temető jut eszükbe. Arra gondolnak, hogy az idei nyár milyen lesz, hányszor kell újra ültetni a 

sírt, mert hiába a minden napos fárasztó séta a munkaidő utáni rohanás, hogy egy nap sem múlhat 

el a temetőbe lévő virágok megöntözése nélkül…, már ha eljutunk odáig, hogy van mit öntözni. 

Évek óta motoszkál a fejemben az a gondolat, ami egy pár hete ismét dühítő méreggé alakult át 

bennem. Soha nem fogom megérteni, hogy vetemedhet valaki ilyen szörnyűségre már-már sír 

gyalázásra. Március végén örömmel ültettük tele Nagyszüleink sírját virággal, amiben három 

napig gyönyörködtem, és minden este félve mentem megnézni, megvan-e mind! A 4. nap 

délutánján még is hat tő virág hiányzott, amitől borzasztóan rossz érzés fogott el. Nincs semmi 

emberi érzés abban, aki ilyet tesz? Napokig jártam még ki sokakkal beszéltem és szinte 

mindenkivel előfordult már, hogy ellopták a gondosan ápolt sírról a virágokat. 

Én csak kérni tudok, és teszem ezt mindenki nevében, aki találkozott már ezzel a rossz élménnyel. 

Tartsuk tiszteletben egymás érzéseit, emlékeit és egymás munkáját, mert olyan rövid ez a földi 

életünk. Végül egy idézet azoknak, akikkel mégis meg fog még történni: 

 

Emberi törvény kibírni mindent és menni tovább, 

akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.  

/Hemingway/ 

 Szabó Ágnes 



A LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI 
 A megyei II. osztály (felnőtt) állása a 20. forduló után: 

Hely Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Gólok Pont 

1. Blondy FC Esztár 20 15 3 2 52-23 48 

2. Nagyrábé Petőfi SK 20 14 2 4 47-19 44 

3. Komádi SE 20 12 4 4 48-22 40 

4. Pocsaj KSE 20 10 5 5 45-33 35 

5. Monostorpályi KSE 20 11 1 8 52-42 34 

6. Kismarjai SE 19 10 4 5 49-27 34 

7. Biharkeresztesi VSE 20 9 3 8 41-37 30 

8. Szentpéterszegi SC 20 8 4 8 46-52 28 

9. Szerep SE 20 6 6 8 35-39 24 

10. Földes NKSE 19 6 5 8 39-45 23 

11. Konyári SE 20 6 4 10 39-43 22 

12. Biharnagybajomi SE 20 3 3 14 31-71 12 

13. Körösszakál SE 20 2 4 14 33-67 10 

14. Zsáka SE 20 2 2 16 24-61 8 

A megyei II. osztály (U-19) állása a 20. forduló után: 
Hely Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Gólok Pont 

1. Szerep SE 20 15 2 3 70-22 47 

2. Biharnagybajomi SE 20 14 2 4 76-26 44 

3. Blondy FC Esztár 20 14 1 5 62-29 43 

4. Komádi SE 20 13 0 7 65-49 39 

5. Zsáka SE 20 9 5 6 50-42 32 

6. Körösszakál SE 20 9 5 6 52-48 32 

7. Kismarjai SE 19 7 5 7 40-41 26 

8. Monostorpályi KSE 20 7 3 10 32-45 24 

9. Pocsaj KSE 20 5 5 10 53-59 20 

10. Szentpéterszegi SC 20 6 1 13 41-62 19 

11. Biharkeresztesi VSE 20 5 4 11 40-47 19 

12. Nagyrábé Petőfi SK 20 5 3 12 20-57 18 

13. Földesi NKSE 19 5 3 11 40-78 18 

14. Konyári SE 20 4 3 13 32-68 15 

A góllövőlista élmezőnye: 1. Tóth István (Blondy FC Esztár) 23 gól, 2. Lakatos Gergő (Pocsaj KSE) 

22 gól, 3. Balázs Péter (Komádi SE) 18 gól, 4. Sárkány Ádám Gyula (Biharnagybajomi SE) 17 gól, 

5. Kiss Dávid Kristóf (Biharnagybajomi SE) 15 gól, 6. Farkas Tamás (Blondy FC Esztár), Varga 

Alex (Szerep SE), Alimán Géza (Szentpéterszegi SC) 14-14 gól. 

A következő fordulók rendje: 
21. forduló, 2010. május 2., vasárnap 16.30: Zsáka SE – Biharnagybajomi SE 

22. forduló, 2010. május 8., szombat 16.30: Biharnagybajomi SE – Biharkeresztesi VSE 

23. forduló, 2010. május 15 ., szombat 16.30: Nagyrábé Petőfi SK – Biharnagybajomi SE 

24. forduló, 2010. május 22 ., szombat 17.00: Szerep SE – Biharnagybajomi SE 

25. forduló, 2010. május 29 ., szombat 17.00: Földes NKSE – Biharnagybajomi SE 

26. forduló, 2010. június 5 ., szombat 17.00: Biharnagybajomi SE – Komádi SE 
 

AZ EGYESÜLET A MÉRKŐZÉSEKRE VÁRJA A SPORTSZERETŐ KÖZÖNSÉGET! 
 

A Biharnagybajomi SE labdarúgó szakosztályának támogatói 2010. évben: Biharnagybajomi Dózsa 

Agrár Zrt., B. Csákné Faják Ilona vállalkozó, Dan László vállalkozó, Furka Albert, Nemes Jenő 

villanyszerelő, Nemes Lajos, Oláh Lajos vállalkozó, Somogyi Gyula, Szabó László vállalkozó. 



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! 

A közelmúltban két jelentős versenyen vettünk részt. 2010. március 20-án Tégláson rendezték 

meg a Narancs Kupa Országos Súlyemelő Versenyt. Hét csapat mérte össze az erejét: Debrecen, 

Biharnagybajom, Kisújszállás, Nyíregyháza, Téglás A, Téglás B, Miskolc. Csapatban III. helyezést 

értünk el. 

Egyéni eredményeink: 

Név Súlycsoport Korcsoport Eredmény 

Dajka Sándor 56 kg junior aranyérem 

Sass Péter 68 kg felnőtt aranyérem 

Szilágyi Jenő 85 kg serdülő aranyérem 

Jenei Szabolcs 50 kg ifjúsági aranyérem 

Jenei Boldizsár 50 kg fiú ezüstérem 

Juhász Péter 68 kg ifjúsági ezüstérem 

A második versenyünk amire meghívtak bennünket a XXV. Húsvéti Nemzetközi Súlyemelő 

Kupaverseny volt, melyet 2010. április 3-án Veresegyházán rendeztek meg. A versenyen szerb, 

osztrák, német és magyar versenyzők mérték össze tudásukat. Megtisztelő volt számomra, hogy ezen a 

rangos versenyen Országos I. osztályú bíróként bíráskodhattam. 

Itt a következő eredményeket értük el: 

Név Súlycsoport Korcsoport Eredmény 

Dajka Sándor 56 kg junior II. hely, ezüstérem 

Sass Péter 68 kg felnőtt III. hely, bronzérem 

Mezei Dániel 85 kg serdülő IV. hely, emlékplakett 

Vass Károly 105 kg felnőtt IV. hely, emlékplakett 

A súlyemelő verseny után meghívtak bennünket egy erőemelő bajnokságra. A verseny 

főrendezője: Takács Mária Magyarország női világbajnoka. A verseny fővédnöke: HARRACH 

PÉTER országgyűlési képviselő. Utóbbi versenyünket támogatta a Szent Korona Gyógyszertár 

Biharnagybajom, melyet ezúton is köszönünk. 

Itt a következő eredmények születtek: 

Név Súly Eredmény 

Dajka Sándor 160 kg III. hely 

Sass Péter 155 kg IV. hely 

Vass Károly 150 kg V. hely 

Mezei Dániel 120 kg VII. hely 

 Földi József szakosztályvezető, edző 



A BIHARNAGYBAJOMI MAZSORETT EGYÜTTES HÍREI 
Országos Mazsorett Fesztivál – Várpalota, 2010. április 18. 

A biharnagybajomi Mazsorett Együttes Zafír csoportja Várpalotán, az Országos Mazsorett Fesztiválon 

ismét remekül szerepelt. Tavaly az Újfehértói Mazsorett Fesztiválon II. korcsoportban, show 

kategóriában arany oklevelet szereztek. 

Az idén szintén arany oklevelet érdemeltek annak ellenére, hogy III. korcsoportban  léptek, valamint 

pom-pom kategóriában is vállalkoztak a szakmai megmérettetésre, ahol ezüst oklevélben részesültek 

A szép eredmények szakértelemnek, a lányok kitartásának, szorgalmának, a szülők pozitív 

hozzáállásának, a sok szereplésnek, az Önkormányzati támogatásnak a Máthé Ferencné vezette 

Biharnagybajomért Egyesületnek köszönhető. Megjelenésük esztétikus, eszköztáruk is folyamatosan 

bővül.

 
A Zafír csoport tagja: Bartha Fatime, Földesi Zsuzsa, Gál Szilvia, Kapás Anna, Lengyel Brigitta, 

Kertész Lilla, Madar Márta, Rácz Nóra, Vass Bernadett, Vígh Judit, Zagyva Xénia. 

A Biharnagybajomi Mazsorett Együttes záróbemutatója 2010. május 30-án, 16 órakor lesz Szűcs 

Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tornatermében, melyre szeretettel meghívunk és 

várunk minden kedves érdeklődőt. 

 Macskinné Pór Erzsébet művészeti vezető 

K Ö Z É R D E K Ű  H Í R E K  
Tüdőszűrés 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2010. május 31. napjától  2010. június 3. napjáig a Szűcs Sándor 

Művelődési Házban a Kenézy Kórház Tüdőszűrő Állomása szűrővizsgálatot végez, munkanapokon 

8:00-14:00 óráig. A tüdőszűrésen való részvétel nem kötelező. Ajánlott a 40-75 éves korúaknak, 

különösen a 40 éven felüli dohányosoknak. A szűrővizsgálat a 40. évet betöltötteknek ingyenes, a 40 

év alatti lakosoknak 840,- Ft térítési díjat kell fizetni.  

A tüdőszűrésre mindenki szíveskedjen magával vinni: saját névre szóló TAJ-kártyáját, személyi 

igazolványát, lakcímkártyáját 

Tavaszi lomtalanítási akció 
2010. május 14-én és 15-én, pénteki és szombati napokon reggel 8 órától az ingatlanok elé szállítható, 

rakható állapotban kihelyezett (kötözött, zsákolt) anyagokat díjmentesen elszállítják. Elszállításra 

kerül a háztartásokban feleslegessé vált lomhulladék (pl.: ruhanemű, bútor stb.). Többlet kommunális 

hulladékot illetve veszélyes hulladékot a szolgáltatónak nem áll módjában elszállítani! 

A lomtalanítás akcióval kapcsolatban felvilágosítást nyújt:   

Somogyi Gyula műszaki ügyintéző (06/30-548-1986) 


