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Különszámunkban a Bajomi Várjáték, 

Biharnagybajom napját ajánlom figyelmükbe, melynek 

helyszíne a sportpálya.  

Fellépnek régi kedves barátaink népzenészek és 

néptáncosok, településünk amatőr csoportjai és erre az 

alkalomra verbuválódott csapatok, mondhatnám úgy is, 

hogy a falu apraja-nagyja. A kicsiknek játszóteret építünk, 

szórakoztató műsorokkal is szolgálunk bőven. 

A történelmi hangulatot igyekszünk becsempészni izgalmas 

bemutatókkal, várudvarral, harctérrel, hagyományos 

kézművesek piacterével, középkori játszóházzal. 

Várjuk a jelentkezőket hagyományos ételek készítésére, illetve várjuk a nevezéseket a pálinka 

versenyre is. (A jelentkezési lapokat mellékeljük.) 

 

„Ez a nap más, mint a többi!” 

Töltsük együtt családunkkal, barátainkkal, az elszármazottakkal, kedves vendégeinkkel ezt a napot 

„Biharnagybajom napját!” 

 

PROGRAM: 
10.00 – Megnyitó - Köszöntők 

 Szitó Sándor polgármester 

 Vitányi István országgyűlési képviselő 

 Hézser Tímea nagytiszteletű asszony 

 Református Férfikar Biharnagybajom 

    A helyi óvodások és iskolások bemutatója 

 Körömvirág együttes 

 

A Körömvirág Együttes az alapító, Kocsis Csaba által 

megzenésített költemények hangszerrel kísért 

előadásával már több mint egy éve van jelen a hazai 

zenei életben. Az énekszó mellett gitár hangja, valamint professzionális hegedűjáték teszi teljesebbé az 

élményt, amelyet a túlnyomórészt kortárs költőktől válogatott versek művészi tolmácsolása nyújthat a 

hallgatónak. 

  

Tisztelettel meghívunk minden kedves 

érdeklődőt 

a Bajomi Várjátékokra, 

Biharnagybajom napjára. 
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11.00 – Néptánc-népzene 

 Füzesgyarmati Népdalkör 

 Hamvas Népdalkör Szerep 

 Sárrétudvari Nyugdíjas Népdalkör 

 Sárrétudvari Dalosklub 

 Biharnagybajomi Népdalkör 

 Pergő Műhely táncosai Debrecen 

A többek között a Debreceni Népi Együttes, a Hajdú Táncegyüttes, a Bürkös és a Bakator zenekarok tagjai 

által alapított Pergő Hagyományőrző Műhely a magyar népzene, tánc, népi dramatikus színjátszás, népi 

kézművesség és kézműipar művelőjének tekinthető. A magyar hagyományok ápolásán, gyűjtésén, 

dokumentálásán túl feladatának tekinti a tradícióknak legkülönbözőbb korosztályokkal történő 

megismertetését is. 

 

12.30 – Jó ebédhez szól a nóta  

 Egri József és Keszler Éva Memory Interoperett művészei 

 

 

13.30  

 Küzdelem – harcmodor bemutató 

 Történelmi korok-képek 

 Mazsorett csoportok fellépése 

 Ezüst híd tánccsoport 

 Táncolj velünk TÁMASZ dolgozók műsora 

 Íjász bemutatók, tüzérségi bemutatók 

 Pergő Műhely műsora 

Őseink íjászatának, harcmodorának bemutatásáról gondoskodik a Vata Törzs 

15.30 – Pálinkaverseny eredmény hirdetése 

 

16.00 – Zabszalma Együttes műsora 

A 2008 őszén életre hívott Zabszalma zenekar Simkó Tibor verseinek zeneiségével a gyermekeket szólítja 

meg sajátos, egyedi stílusban. A versek megzenésítésére 

szakosodott együttes a természet csodái, a növények élete 

által ihletett, az évszakok váltakozásával megújuló 

természetből táplálkozó, világzenei gondolatokkal fűszerezett 

dalokkal kedveskedik a legfiatalabb korosztály számára.  
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17.00  

 Történelmi korok-képek 

 Súlyemelő szakosztály bemutatója 

 Nyugdíjasklub dalosai 

 

 

A történelmi hagyományőrző egyesület 

célja a korabeli népi és a katonai elemek megidézésével a Mátyás király uralkodásának utolsó tíz évét és az 

azt követő húsz esztendőt felölelő időszak (ebben az időszakban élte a bajomi vár fénykorát) 

Magyarországának bemutatása a tradíciók életben tartása, ápolása a különböző korosztályokkal, elsősorban 

a legfiatalabbakkal való megismertetése, népszerűsítése. Az egykori mindennapok izgalmas csatajelenetek, 

párbajok, alakzati bemutatók formájában elevenednek meg, és a legteljesebb élvezetet nyújtják nem csupán 

a gyerekek, de a történelmünk eme, mozgalmas fejezete iránt érdeklődő idősebb korosztályok számára is. 

 

18.00  

 Sárándi Szilvia és barátai 

 Szemfényvesztők 

 Nagy István - vers 

 Tornász lányok 

 

 

19.00 – Historica zenekar 

A zenekar megalakulásakor a közös múltunkra 

való emlékezés, nemzeti hagyományaink 

ápolásának jegyében a magyar történelem jeles 

eseményeinek felidézését, feldolgozását, 

rockzenébe való beágyazásuk szándékát tűzte ki 

zászlajára. Fellépéseik alkalmával az együttes 

tagjai saját szerzeményeik előadása mellett nem 

ritkán írók, költők műveiből idézve járnak –

rendszerint teltházas– közönségük kedvében. 
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20.45 – Az önkormányzat dolgozóinak műsora 

21.00 – Mystery Gang zenekar 

Az 1998-as létrejötte óta itthon és külföldön több 

mint 1600 koncertet adó Mystery Gang Rockabilly 

Trio műsorai Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és 

dalaira épülnek. Az együttes hitelesen hozza a kor 

manírjait, stílusa színes, a rockabilly és a rock and 

roll mellett dalaiban megjelent a garage és a modern 

nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. A zenekar 

tagjai könnyűzenei munkásságuk mellett filmzenék 

írásával is foglalatoskodnak. 

   22.50 – Tűzijáték 

23.00 – Retroleum zenekar 

 

 

A Retroleum zenekar a mostanság egyre népszerűbb retro 

partikon a ’60-as, ’70-es, ’80-as ’90-es évek legnépszerűbb 

pop-, rock és rock and roll, beat, blues slágereivel 

szórakoztatja hallgatóságát. Olyan ismert külföldi és hazai 

előadók dalait adja elő, mint például a Beatles, Elvis 

Presley, az Illés, a Hungária, a Bikini, az Edda és a 

Republic. Repertoárjuk ugyanakkor folyamatosan újabb és 

újabb dalokkal bővül. 

Kísérő programok napközben:  

   Piactér kézművesekkel, Várudvar-középkori életkép, 

 Fegyverbemutatók, Reneszánsz zsoldosok, 

 Középkori jelenetek, Középkori játszóház,  

 Hagyományos ételek, Pálinka verseny 

 

„Újratanítunk játszani!” 

Autentikus viseletű játékmestereink segítségével felelevenítjük a múlt 

természetes alapanyagú játékait  

A rendezvény Biharnagybajom Önkormányzata, intézményei, 

civil szervezetei és vállalkozói összefogásával jött létre. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rockabilly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
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A Biharnagybajomi- Sárrétudvari- Szerepi Gazdakör 

tagjai tisztelettel meghívják a település lakosságát a 

XXI. Hagyományőrző aratónapra 

Időpontja: 2015. július 25. 

Helye: Biharnagybajom Kistag-tanya 

 

 

 

PROGRAMOK A NAP FOLYAMÁN 

5
00 

Gyülekező a Szűcs Sándor 

Művelődési Ház udvarán 

(Biharnagybajom, Várkert ú-35.); 

6
00

 Besorolás, Hintókkal indulás az 

aratás helyszínére; 

6
30

 Fogadás a házigazda részéről - 

Szalonnasütés; 

7
45 

Köszöntők az országgyűlési 

képviselők és a polgármesterek részéről 

8
00

 Búzaszentelés, az aratásban 

résztvevők megáldása; 

8
10

 Bemutató, kötélkészítés, kockahúzás; 

9
00

 Kézi aratóverseny; 

10
00

 Bandaaratás; 

10
30

 Kulturális műsor; Hagyományőrző 

és csikós bemutató; 

11
30

 Fórum: meghívott vendégeink 

válaszolnak azonnali kérdésekre 

 13
00

 Eredményhirdetés; 

13
30

 Ebéd; 

15
30 

 Visszavonulás az aratás helyszínéről 

Biharnagybajomba, 

Sárrétudvariba és Szerepre 

21
00

 Aratóbál; 

23
30

 Tombolasorsolás (felajánlásokat 

köszönettel elfogadunk) 

 

A rendezvény fővédnökei: 

Dr.Vitányi István és Bodó Sándor 

országgyűlési képviselők 

 

A rendezvény védnökei: 

Szító Sándor 

Biharnagybajom Polgármestere 

Kiss Tibor  

Sárrétudvari Polgármestere 

Tóthné Verő Tünde 

Szerep Polgármestere   
 

  

Beharangozó 
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Az idei Pedagógusnapon a Szűcs Sándor Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola három nyugdíjas 

pedagógusát is ünnepeltük gyémántdiplomájuk 

átvétele alkalmából. Igaz, ezzel majd egy évet 

késtünk egyikük betegsége miatt. Szerettük volna 

őket együtt látni, egyszerre köszönteni! 

Ők: Ábrahám János, aki évtizedekig tanított 

kimagasló eredményességgel matematikát és fizikát. 

Igazi pedagógusegyéniség, aki azon túl, hogy 

megtanította sokakkal meg is szerettette ezeket a nem 

könnyű tantárgyakat. Számos emlékezetes „vándor-

táborban” vállalta a főszakács szerepét is! (Néhai 

felesége hosszú évekig volt iskolánk igazgatója.) 

Kovács László: tanító, történelem-földrajz szakos tanár. Ő két ízben is volt iskolaigazgatónk, majd 

polgármesterként öregbítette településünk hírnevét. Műveltsége, emberszeretete, empatikus viselkedése, a 

gyermekek iránti tisztelete, pedagógiai alázata belülről fakad. 

Nemes István: tanító, magyart és éneket tanított, kulturális tevékenysége követendő példa. Falunk 

díszpolgára. Nemcsak a népdal, népzene, versek szeretete, s értő tolmácsolása miatt, hanem, mert a Karafitty 

népzenei találkozók több évtizedes szervezésével, a kapcsolatok ápolásával igazi örömöt, s hagyományt 

teremtett Biharnagybajomban. 

Mindhárman köztiszteletnek örvendenek. Számított a szavuk, s nem ritka, hogy ma is számítanak 

véleményükre. 

Kellemes, kötetlen estét sikerült velük töltenünk. Kívánunk nekik továbbra is jó egészséget, s kellemes 

időtöltést szerető családjaik körében! 

Láposi Zoltánné 

 

Befejeződött a 2014 / 2015-ös tanévet 

A tanévzáró kicsit számadás is az elvégzett munkáról. Azt vallom, hogy az iskola két alapfeladatának az 

oktatásnak és a nevelésnek megfelelő összhangban kell lennie. Nekünk az a dolgunk, hogy a ránk bízott 

tanulókkal elsajátíttassuk – természetesen különböző változatos módszerekkel – az adott tananyagot.   

Nevelést pedig minden pillanatban, minden tettünkkel végzünk, persze a leglátványosabban a sokféle iskolai 

és iskolán kívüli programmal. Azonban ez sohasem mehet a tanulás rovására. Ezt az összhangot úgy 

gondolom sikerült megtalálni az idei tanévben is. 

Egy mozgalmas és sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött.  

Csak néhány statisztikai adatot szeretnék említeni. 

Jelenleg 289 a tanulólétszámunk. 

Az év végi eredmények alapján 30 kitűnő tanulónk van, az iskolai átlag 3,84. 

Az alsós osztályok közül a 2.a osztály végzett az élen 4,22-es átlaggal míg a felső tagozaton az 5.a osztály 

eredménye a legjobb 4,21-dal. Az alsós évfolyamok picivel 4 egész fölött teljesítettek (4,01), míg a felsős 

osztályok átlaga 3,66. A tanulóink 40 százaléka példás magatartású, 30 százaléka példás szorgalmú.  

Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
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Valamennyi osztályunk átlaga 3,00 felett van sőt 5 osztályunk 4,00 fölötti eredményt tudhat magáénak. 

A tanév folyamán 211 szaktanári dicséretet, 467 osztályfőnöki dicséretet és , 337 igazgatói dicséretet 

osztottunk ki és az év végén 3 tanulónk  

Jenei Balázs 4.a, Kolozsi Gabriella Eszter 8.a és Tóth Vivien Éva 8.a 

 kap nevelőtestületi dicséretet. Úgy gondolom nincs szégyenkezni valónk a környező településekkel 

szemben.  

Sajnos elmarasztalások is történtek, a szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói figyelmeztetések mellett 4 

esetben került sor fegyelmi tárgyalásra. 

A délelőtti kötelező tanórai és választható foglalkozások mellett a tanulóink 14 különböző szakkörön 

vehettek részt a művészeti oktatáson kívül.  

1 napközis és két tanulószobai csoport is segítette a diákjaink felkészülését a tanórákra. Számos versenyt és 

Ki mit tud!-ot is szerveztünk a gyerekeknek. 

Sok feladatot kellett megoldanunk, de sajnos a pályázati források nem csordogáltak olyan bőségesen, mint 

az előző években így a Nagyrábén megszervezett Erzsébet táboron kívül más nyári táborozást nem tudtunk 

szervezni, sőt az integrációs normatíva keretének befagyasztása miatt még az őszre betervezett 

kirándulásokat sem tudtuk lebonyolítani.  

Reméljük a jövő tanévben újra lesznek pályázati források a táboroztatásokhoz is. 

 

Idén a nevelőtestület szavazása eredményeként 4 db Szűcs Sándor Emlékérem került átadásra. A díjat 

átvehették: 

Forrai Jánosné – alsó tagozat, Zagyva Lászlóné – felső tagozat, Dankóné Lengyel Anikó – alsó tagozat, 

Szöllősi Lászlóné – technikai dolgozó. 

Az intézmény javaslata alapján a pedagógus nap alkalmából a KLIK Oklevelét vehette át áldozatos 

munkájáért: Forrai Jánosné, Zagyva Lászlóné, Fülöp Lászlóné, Mile Elekné. 

„Az iskola kiváló tanulója” plakettet a nyolc éven át tanúsított példás szorgalmáért, magatartásáért, 

kitűnő tanulmányi eredményéért idén két tanuló vehette át:  

 Tóth Vivien Éva és Kolozsi Gabriella Eszter 

 

                 

Kedves Szülők! 

Az Önök segítsége és támogatása nélkül mindezt nem tudtuk volna megvalósítani és elérni. 

Tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy Önök a legdrágább kincsüket adják át minden év szeptemberében 

nekünk, s mi szakmai tudásunkkal és emberi tartásunkkal tudjuk csak kivívni, s továbbra is megőrizni az 

Önök tiszteletét.  

Köszönöm, hogy bizalmukkal tisztelték meg iskolánk pedagógusait, amikor iskolánkba íratták 

gyermekeiket, ránk bízták azok nevelését, oktatását, s hogy egész évben kitartottak mellettünk, hogy e 

bizalom nem tört meg.  

Köszönöm! 

Vigh Tiborné intézményvezető 
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Bajomi Tanoda -  zárás 
(2015. április 24.) 

A Bajomi tanoda az Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány sikeres pályázatának 

köszönhetően azzal a céllal jött létre, hogy segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában 

sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket biztosítani a sikeres iskolai 

előrehaladáshoz, a továbbtanuláshoz.  

Az általános iskolába járó tanulók esetében az alapvető cél az, hogy a tanoda segítse 

képességeik kibontakoztatásán keresztül iskolai előrehaladásukat annak érdekében, hogy 

érettségit nyújtó középiskolában, vagy elhelyezkedési lehetőséget nyújtó szakiskolában 

folytathassák tanulmányaikat. 

A fejlesztendő kompetencia-területek a következők voltak: 
- Az önálló tanulást segítő fejlesztés: hatékony, önálló tanulási képesség, kreativitás, tanulási 

motiváció; 
- Eszközjellegű kompetencia fejlesztése: szövegértési, szövegalkotási, matematikai, idegen 

nyelvi, IKT és kommunikációs képesség; 
- Személyes és szociális kompetencia fejlesztése: közösségfejlesztés, mentálhigiéné és 

identitás erősítése, életviteli és életpálya-építési kompetencia fejlesztése. 
 
A tanodai foglalkozásokon és más programok során használt módszerek 
Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés; Projektmódszer;  
Kooperatív tanulásszervezés; Drámapedagógia. 
Szabadidős tevékenységek – szülők, partnerek bevonásával 
Tematikus kirándulások, táborok; Művészeti és sportkörök; Közös programok, ünnepek. 

Néhány a megvalósult szakmai tevékenységek közül: 
Tanoda látogatás, Családi napok, Ünnepségek, Klubfoglalkozások, Kirándulások, Táborok 

A Bajomi Tanoda működése eredményes volt, a kitűzött célok megvalósultak. 
A pályázat 2015. április 30.-án lezárult, de reményeink szerint lehetőségünk lesz újabb pályázat 
benyújtására; és ennek pozitív elbírálása esetén a program folytatására. 

 
Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki tevékenységével segítette a Bajomi Tanoda  
kitűzött céljainak megvalósítását. 
 

Biharnagybajom, 2015. április 30.                       Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány     

 

 

 

 
   

Sajtóközlemény 
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Sajtóközlemény 
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800 éves évfordulóját 

ünnepli 

Biharnagybajom 

2015. 
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