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Aradon is
tizenhárom'
falumban is
tizenhárom
ártat1anul
megg}'a]áZott
mártír vére
égbe kiált!

Tizenhárom
le s zaggatott
búzavilág.
Némelyik még
ki sem nyílott,
belédr'fték
vértő1 barna
hegyes gyilkot.

Két fiúnak
kezétJábá1
puskatussal
össZezúZták,
édesapjuk
szíve_táját
lövedékek
marcangolták!

Ttusaikat
Íii1es s apkás
gazemberek
kasZabolták!
Uram-isten,
láttad őket?
Vértől telhes
nagy felhőket...

Lelkük bolyong'
Porló csontjuk
csönd borítja,
fÖld szorítja.
Pokol soha
el nem re.jti.

szívünk soha
nem felejti !

Bttdai Kulcsár Jtinos

,,A szovjetek a Gátköz felé, Borbély Lajos tanyájára mentek. T'ehát elsőnek Varga Márton édesapám. ezt
kcjvetően Borbély Lajos keresaapánr tan}'ájára' N}uga1Ía esett Jenei Elek, Szűcs Lajos és Szilág1'i Balázs
tan)'ája, ezek lettek a ,,haláltanyák''. Este 1l óra rrtán eg1' idegen hang beszólt Jenei Elek tanyáj:ír.a: ,,lőnek!'''
de senki nem mert kimenni az ott maladottakból' A Hon védelmére képzett békés ler'entéknek az okatás és

a leverrtesapka használata kötelező Volt, meJy nagyon hasonlított a katonasapkához. Y a\őszínű, ez
téveszette meg a szoi"jeteket. ott voltak a szép" fiatal, életre termett emberek. Szüleikkel és ismeróseikkeI
egyiitt' s 1ettek Biharnagybajom ár1atlan l'éftanúi.''

B' Csák Isnánné
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A tiz m frtírom 6 aj omi o értanú

1944. október 8-án Bihamagybajom hatarában tragikus eseményekre került sor. Aznap érték el községünket

az első szovjet csapatok. A bajomiak közül sokan kömyékbeli tanyájukra menekültek a várható harcok elől,

hiszen borítékolható volt, hogy a németek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy feltartóaassák az

előrenyomuló Vörös Hadsereget, és igyekszenek megtartani a falu folöí:i ellenórzést. Sokakat a szovjet

katonák, később sajnos gyakran igazolt ,,rossz híre'' késztetett az elrejtőzésre.

Az előjelek tehát baljósak voltak. A Nagyrábé irányából bevonuló szovjetek a mai Rákóczi út és Arany

János utca kereszteződésénél jobbra fordultak, és Báránd felé follatták útjukat' A nádas-pocsolyás

terepviszonyok adta lehetóségeket kihasználva a németek szándékaik szerint amolyan rajtaütésszení

támadásokkal igyekeztek volna ellensúlyozni a szovjetek számbeli és technikai folényét. Egy ilyen akció

során egy német orvlövész lelőtt egy szovjet tisáet. Erre a szovjetek' ,,V" alakba rendeződve szétszéledtek a

környéken, és minden szóba jöhető ,,gyanús'' személl igyekeÍek összegyűjteni. Az egyik gát-közi tanyáról

tizenhárom embert hurcoltak magukkal. Ennek oka egy itt talált levente-sapka (a leventék a Horthy-korabeli,

tehát a két világháboru k<jztjtti Magyarország 12-21 év közötti fiataljai voltak, akik katonai előképzésben és

nemzeti szellemű nevelésben részesültek) volt' melyet a szovjetek valószínűleg katonasapkának

gondolhattak, az itt talalt bajomiakban pedig a lesből elkövetett támadáS elkövetőit vagy azok segítőit, afféle

németbarát magyar partizánokat vélhettek felfedeznl. Az ártat|an férFrakat, fiúkat a,,két keÍt között", este 11

óra körül válogatás nélkül agyonlőtték' A kereszt-éri kert végénél lévő németek passzívan szemlélték az

eseményeket.

1944. okóber 8. óta 71 év telt el, de az esemény, a kegyetlenül legyilkolt apák, fiúk, testvérek története

javarésá a mai napig ismeretlen a bajomiak nagy része szátnára. Jóllehet, 1945 marciusában

végtisztességgel el 1ettek temetve, alakjukról mindezidáig méltatlanul kevés szó esett. Mi, mostani bajomiak,

az utókor képviselői ezúton is igyekszünk eleget tenni régóta fennálló kÖtelezettségünknek. Emlékiiket

örökké megőrizzük!

November 2-án 14 órakor, a Szűcs Sándor Művelődési Házban rájuk emlékezünk.

Források:

A Budai Kulcsár Jánossal a Refom hírmagazinban készített, ,,Tömegmészárlás a legelőn. okóberi történet

1944-ből. Tizenhárom mártír vére kiált az égre!" cimmelmegjelent interjú;

FÓldesi istviírrrrénak (született: Viíradi Ilona) az édesanyjától hallott elbeszélés alapján az Önkormányzathoz

irott.20l5' március l-jei lerele:

B. Csrlk Istvánné (születet1: Varga Matild) visszaemlékezése

Köszönjük továbbá Szilágyi Balazsné Darabos Marika néninek a gyűjtést elősegítő áldozatos munkáját és

mindazoknak a rokonoknak és családtagoknak ' akik az elhunlak fényképeivel, információikkal segítettek

bennünket!

Láposi Kristóf
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A rrÍornótus eg1frtíz frírei

Kedves bajomi lakosok!

Nagyné Bakó Katalin vagyok, refotmátus lelkipásztor. N1,íregyházán születtenr pedagógus édesanya és
gépészmémök édesapa első gyermekeként. Egy húgom van, aki kozgazdász. Szülővárosomban
érettségiztem a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban- majd teológiai tanulmán}.aimat Debrecenben végeáem,
2009-ben szereztem diplomát. 2008 augusztusától egy évig segédlelkészként szolgáltam a Nagykunsági
Egyházrnegyében, TÖrökszentrniltlóson Szabó József Esperes Úr mcllett. 2009-ben elnyefiem egy svájci
ösztöndíiat, így a Nagykunságból egy ér'te GenÍbe yezetetl az utam' ahol a kint élő mag}'aÍ protestánsoknak
a lelkipásztora voltam. Az ösáöndíjnak köszönhetően a 1elkészi teendők mellett a Genfi Egyetem teológiai
fakultásríra is járlrattam 2009 szeptemberétől' 2010 júniusában érkeaem végleg haza, s így 2010 .iírliusától
201 5 augusáusáig Fegyverneken vo]tam református ]elkész.

Fér'jernet Nagy Lehelnek híl'iák' Berett1óúj faluban' az Arany János Ginrnázium fizika-matematika szakos
tanttra. 2012 februárjában Isten megajándékozott minket egy kislánnyal. aki a Dóra nevet kapta.

Isten segítségét kérern' hogy szolgálatomat mind lsten dicsőségére, mind a Bajomiak javára tudja:rl végezni.

InÍomáció

A szeptemberi iskolakezdéssel megváltozott a le1készi hivatal nyitva tartása.

Kedden: 8.30_10.30 és 16.00-17.00 között

CSütöíokön: 8.30- 10.30 között

Egyéb időpontokban kérem, keressenek telefonon,

megfelelő! Elérhetőségem: 06-301678-2724
bihamagybaj om @refonnatus.hu

és egveztessiink időpontot,

vagy 06-5414'72-012.,

amely mindkél féinek
illetve e-mail-en:

'/isszate frint^ auÚusztustd

Ez év augusztus 8-álT' szép napsütéses délutánon gyiílt össze a

templomkertben a biharnagybajomi református gyüiekezet apraja-
nag1'ja' hogy egymással ne csak istentisztelet előtt találkozzanak"
hanem most odaszánya zz
időt, beszélgessenek,

ismerkedjenek, egymas

hogyléte felől érdeklődj enek.

A délutáni találkozás egy

Iövid áhítattal kezdődött a

tempiom adta hűvösber-r"

lelkiismeretes és áldásos

ahol a g1'úlekezet megköszönte

munkásságát a helyettes lelkésznek'



Eajoní l{ít[eút

Nag1'tiszteletű Hézser Tímea lelkészasszonynak, valamint Kovács Kingának, aki egy évig szolgált itt

Bihamagybajomban exmisszusként és Kiss Hedvig Zsófiának, aki a kántori szolgálatot \álÍa e] ez. idő alatt.

A gyü|ekezet ezen az alkalmon köSzöntötte új lelkipásztorát iS, Nagytiszteletű Nagyné Bakó Katalin

1elkészasszonr't.

Augusztus havában, nemz€ti iinnepünkön a templomban ünnepeltünk, éS

adtunk hálát az új kenyérért a mi Mennyei Atyrinknak. Ezen az alkalmon

ürrrrepi beszédet mondott SZitó Srírrdor, településünk polgármestere, és

Isten Igéjét hirdette közöttünk

Nagyné Bakó Katalin Ielkész-

asszony, szolgált a férfikórus és a

Táltos Drátna és Musical Stúdió

két művésze. Az iinnepi istentiszte]eten résávevők nem tértek haza

üres kézzel és szívvel. Kézben egy kis cipóval, amelyet mindenki

hazavihetett, emiékeztetve arra, hogy szívünk legyen tele hálával,

hogy minden nap van kenyerünk, amely a családi asztalra kerülhet.

Naglné Bakó KaÍalin

KFzfríú tétetiL

|Fe[frívás a Ééfpótl4di nugYaro frnugsegítésére

Eg1re riasaóbb hirek érkeznek a háború sújtotta Ukrajnából. Sok a halott, a sebesült. A megszaporodó, az

ottani magyarokat is érintő sorozások' a háborús állapotokkal sajnos óhatatlanul együtt járó inÍláciő, az

ukrán valuta' a hrivnya árfolyamának drasztikus romlása, az árak' így például az alapvető élelmiszerek, a

rezsi árának egekbe szökése' a bérek éÍékének ezzel párhuzamos csökkenése pedig csak fokozza az

országban éIők, kÖZlük kárpátalj ai magyar honfitarsaink nyomorát és kiszolgáltatottságát. Ebben a

helyzetben mi, bajomiak sem maradhatunk tétlenek' segítenünk kell! Bihamagybajom Község

Önlonnányzatának Képviselőtestülete ezért úgl határozott, hogy adománygyűjtést szerr'ez kárpátaljai

magyar testvéreink megsegítésére. Hogy jó példával jr1rj anak e1Ö1, a Képviselő-testület tagjai egy havi
képviselői tiszteletdíjukat erre a nemes célra ajánlották fel'

A pénzbeli adományok felajánlásának helye: Szűcs Sándor Műve|ődési Ház,
r'égső hatrírideje: 2015' október 24. 16 óra

Az akció során összegyűlt összeg e napon, a Művelődési Házban megrendezésre kerülő Karafitty Népzenei

találkozón keÍül átadásra. A felajánlásokat Pál Lajos zenetanár közreműködésér'el juttatjuk el a

rászorulóknak. Ezúton is kérjük községünk minden lakosát, hogy lehetőségeihez mérten jaruljon hozzá a

nemes cél megvalóSításához, támogatásával segítse elő a szükséget szenvedő kárpátaljai magyar nemzetrész

megmaradását, sorsának.jobbra fordulását!
Segítségüket előre is köszönjük!

Biharnagybaj om Község onkormány:atának Képvi selő-testülete

{ön1ntár átakÉítás

A könyvtár értesíti az olvasóit, hogy októberben átalakítás miatt a kölcsönzés szünetel.
November 3-án a megújult könyvtár szeretettel várja régi és új olvasóit.

Telegdí Sándorné
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'A S z{Ícs S őníor Á54K frírsi

'Ünnepi megemtéFpzés

Tisztelettel meghívjuk
településünk minden lakosát

a 2015. október 22-én, csütörtÖkön 1 1 órától
a Művelődési Házban tartandó

il rq56.0t roaaillaloll n0rnm!

A megemlékezés programia:

. a 7lrapraÍorló óllo[a óaónői

o a 6ónin[i l0itníF\9Í'q'g1üttes tLatei

o Íar Csi[fa citeró.s (Eahnazúiváros)

o fuiÉgrics E'neÉ3g1iittes (hliÉeperc,

trNlqrpr
MEGEMLEKEZESRE

Himnusz
56-os megemlékezés a 8. osáályosok műsora

Felkés:ítő tanárok: SziIágli Csabáné, tr/esszős Balázs
Ünnepi beszédet mond: SZitó Sándor polgármester

Szőzat, koszoruzás a Pro Patria emlékműnél

WaÍitry Í{ep z mei Ídűífu z ó

Szál1 a madar ágrul ágra,
Száll az enek szájrul szájra.

Zengő madár ágrul ágra,
Zengo enek szájrul szájra

(Arany János: Rege a csodaszarvasról)

MINDítnY\fi1a'!!!
Szófun{niníenÉjflez, afu{még szeretiQ. a szé?et és a jót'

SzóndéfoLin.;szeint afiII. {trrR/tFI.tÍYqALÁ-r'KozÓ ijnnepi esemóI) fesz a \ajomi m{fuetődési ftóz,an 2015' X. 24-

én 16 óraÉgr. A nepíat| a népzenét, a neptá'ncot, únnepetjÍi{ naj[' 't(ériinF"miníenfut, jöjjtin d flozzán{ csaűiíostuf'

6arátai:tn[, ismerősiivet, mert ii:sztift lia űn[ ta66en s iö66en egyntt iintepefünfu eme[fuíi{attó[ az iinnep méftósóg+

mi dó z 6 en min cfin f ! 6 6 g yrap o [i { fe tÉ|ln Fg az [ag s ó g a is.

'4 
ta[a[fclzón a Karaftry F,g)üttes aeníégei [esznek;

. QóI Lajos és tanítuóryai (aéterfaha/
aiispöRjataan)

o arga Zúmoní népíaténeÉIs (}(ota[i)

o a úi[é !,téptónceuüttes tadai (@iispt;F'kíán1)

o Szé[es Ántrós (Íun1ogmato [cs/@u[apest)

'4 
ren[ezún1fíwé[ni;É3 luÍiósz EnfglJőuÉ"r[ai tanár, a llréprníínészet Irtú fu4estere, Koryá'r ííszpofgóra;

xléínöfui: cBo[a nníró' Kiss ferenc, sza6ó Sóníor, Szi[ág\i Csa6a.

n4 eg ftfutisunfuLt tiszte [ette I megisméte fitift

!\[eme s I st?án e B)üttefl ez ető $feme *Lajs z ! u fianna ig azg ató
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A úfunsz S zo ciá.frs,fl kpszo fu óttatási I(pzpant frírei

,,HoGY A JoGHoZ MINDnNKI uozzÁpÉRrnlvt"
,,HoGY A JoGAIT MINDENKI ÉnvÉNvnsÍrHEssEl"

,,HOGY A JOG MINDENKIHEZ ELJUSSON!"

Ezt btzlosítja a rászorulóknak jogaik érvényesítéséhez a jogi segítségnyújtás. A jogi segítségnyújtás
kihelyezett ügyfél fogadást talt.

Időpontjai: Előzetes egyeztetés alapján

Helye: Támasz Szociális Alapszolgáltatási KöZpont' 4172 Blharnag5,baj om' Rákóczi u. 17.

A szolgáltatás ingyenes. Igénybevételének leltételeiről, illetve időpontegyeztetés ügyében az intézményben
a családgondozók személyesen, tllewe a 06-54l47 2-017 telefonszámon nyújtanak felr'ilágosítást.

Dr. Kaszásné Sarkadi Anna
intézménynlezető

ősziahruafoió

A Támasz Szociális Alapszolgáltatási KöZpont éÍtesíti a Tisztelt lakosságot, hogy az előző évek
gyakorlatrínak megfelelően az idei évben is lehetőség van - Golden' Florina (édes), illetve Idared (savanyú)
alma íratásra, 140Ft/kg-os áron.

Feliratkozni a Támasz Szociális Alapszolgáltatási KöZpontban van lehetőség, személyesen vagy telefonon
az 0 6- 5 4 l 47 2 -0 17 telefonszámon.

Gazdag Endréné
telephelyvezető

.n BifrűTu1t 6 aj on6ő f E kzómazottafrtB aróti I(pre |Eg1esiibt frírei

Kedves Bajomiak!

Szeretnénk Egyesületiink taglétszámát bővíteni és fiatalítani, ezért azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy
a hírlevélhez mellékelt levelet juttassák el a már nem Bajomban élő családtagjaik, rokonaik, barátaik vagy
ismerőseik részére!

2015 ' o|cóber 31-én nagy örömmel köszöntetnénk a Szűcs Sándor Művelődési Hazban azokaÍ az új tagokat,
akik tagtoborzásunk eredményeként csatlakoznak egyesületünkhöz.

Segító munkájukat ezúton is köszönöm ésjó egészséget, bo1dogságot kívánok.

Darabos Jánr.ls
a: egyesüIet ehöke
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B1űcsú KÜír,űcs Lősz tótő t
2015- október 12-én, hétfon helyeztiik Órök nyugalomra községünk szülöttét, Kovács Lászlót, mindenki Laci bácsiját.

Az ő életében meghatározó szereppel bín a családi háttér. A szülői házban tanulta meg, hogy mindenkit meg kell

becsü1ni, senkit sem szabad megbánta[i'

Rá igazan illenek Simonyi Imre szavai: ,,Jottem egészen lentró]
úri-negyedik rendből
eszmén irányon túlról

mélyről de nem alulról."

Iskolai tanulmányait szülófalujában és Püspökladányban végeáe, majd a tanítóképzo következett' 1953-ban

Nagyrábén kezdett tanítani, ahoi' mint elmonJtu, elsósorban Koczóh Sanyi és Borsos Laci bácsitól tanult igen Sokat.

Pejágógiai munkái során dolgozott PenyéSpusztán, újra Nagyrábén, két évig Biharnagybajomban, majd

Bihaikeiesaesen és Magyarhomorogon. 1966_ban történelem-foldrajz szakos diplomát szerzett aZ egri Tanítóképzó

Főiskolán'
Az l960_as évek második felében hazajött Bajomba, ahol hamarosan igazgatóhelyettes, majd 1971-tól 1977-ig

igazgató volt. 19'17 és 1991' között Gyulán és Sarkadon dolgozott tanácsí, majd iinkormányzati területen: tanulmányi

és múvelődésügyi felugyelőként, irányítóként.

1991-tol 1995-ig szülófalunkban volt igazgató nyugdíjazásáig. Ezután volt alpolgármester, beugró polgrírmester, majd

2002-to1 _ négy éven át _ 2006-ig, mint megválasztott polgámestel ilányította faluja életét.

Házasságából két gyermek, két lány született, Bori és Klári, akiket élete végéig szíve egész melegével szeretett,

tiímogatott.

Világéletében aktív köZéleti embel volt, talán azért, meft mindig volt bátorsága mások érdekeinek képviseletére'

Arra Volt igazából büszke, hogy bármelyik korábbi munkahelyére vetődött, mindenütt Örömmel és szeletettel

fogadták.

Nagyon fontos, hogy a Tanító vagy brirmilyen más szakma képviselője marad.jon nrindig fogékony az új irant. Tudjon

ort'íni mások sikerelnek, tudjon mindenkit megbecsü|ni, és érezze azt' hogy a krisausi szeletetet nem nagy tettként

kell megélni, hanem naponta meg kell cselekedni.

Ez a felfogás talán élete, munkássága ars poeticájának is tekinthető. Igazság- és békeszerető, jó embeI volt. Az élet

lényegéróúa ott nézetei és cselekedetei az egész életle példaként szolgálhatnak sokunk számríra is.

Közéleti tevékenységei köZött meg kell említeni, hogy sokáig tagja éS vezetője volt a Polgrirorségnek es az Önkéntes

Tűzoltó Egyesiiletnek.

ZOOl-től halálíttg Sarkadon élt közös hááartásban kisebbik lrínyával, Klárival. De szinte nem múlt el úgy egy hónap

sem' hogy nejelent volna meg településünktin.

Tragikus, rÓvid lefolyású betegsége miatti halála után Önkormányzatunk saját halottjrínak tekintette és díszsírhelyet

adományozott sziímára.

Kedves Laci bácsi!

Úgy gondolom, hogy az igazi kitiintetés az volt számodra, hogy az emberek szívéból nagyon Sok hála és szeÍetett

aradt feléd.

Soha nem felejtiink, búcsúzik Tóled az egész falu. Emlékedet mindig megőrizzük'

Bűcsúzásunk végén álljon itt ez a vers, amelyet mintha csak RÓlad írtak volna, mint az

szimbólumáró1!

emberszeletet, a jóSág

Láposi Zoltán

Gulácsi Maf git: Gyertya

,fgyenesen, szilárdan ál1,

Fénylo szemmel Íiilfelé néz,
Ónzetlenül ég, melegít;

A sötétnek nincs itt helye,
Híszen, mint az igaz embel
Ó is fényre van telemtve.
olykor kúzd aZ arÍamlrattal,

Es titokban sír talánl

Aíán ismét biáat hitre
Serkent, szinte megnó lángja,

Hogy rohamosan csökken, fogy
Sót csonkig ég, nem is bánja,

Küldetését befejeZte:
o eltűnt, s csak azért égett,

Hogy a kereső szívébe
Fényt vigyen és melegséget.''



Eajomí Í{ír[evé[

Eajomi aortéftg

cBtjoni cPortéda? Igen, Eajoni aorfufoil

A gondolat, hogy a helyi ipafi és mezőgazdaságot tánogatva' helyi tennékeket vásárolunk, nem új keleni,
sőt Franciaországban például, mióta világ a világ így van ez. A nemzeti órtékek és a tennékek szorosan
kapcso1ódnak egymáshoz.

Nagyszüleink ha nem is ennyire tudatosan _ két generációvaI ezelőtt szigorúan saját közösségükön belül
kereskedtek és csak a lolosleget vitték a piacra. Mir'el az élelmiszertartósítás lényegesen kisebb méretekben
létezett és az utazás is sokkal lassabb volt, regionális vagy globális piacokban nem is volt értelme
gondolkodni. Most a globalizáció kellős közepén a viiág megpróbálja újra felfedezni az önellátást'

Sokan élünk a bolygón, egyre többen leszünk és olyan a nyugatitól gyökeresen eltérő társadairnak
kapcsolódnak be a vtIággazdaságba, ahol a mai napig bevett gyakorlat a helyi termelőkrrél történő
vásárlás. Ez a jelenség új kihívások elé állítja a rossz szokásaiban immár meggyökeresedett nyugati ipafi,
mezőgazdaságot.

Bihamagybajom Község ÖnkormányzatakőzcéIű foglalkoztatás keretében több programot is elindított, ezek
közül szeretnénk bemutatni kettót:

Szabó-varró dolgozóink praktikus tárgyakat készítenek, ilyenek például: díszpárnák, tomazsákok,
telefontokok, tolltadók, zsebkendőtartók, ovizsákok, bevásárlószat1rok, asáalterítők, székpámák, kötények,
konyhai szettek, kabalák, gyermek- és felnőtt ágyneműgamitúrák, kisgyermek ágyhoz felcsatolható tárolók
stb. Vállalnak kisebb javításokat (felhajtás, húzózárcsere). valamint egyedi megrendeléseket is teljesítenek'

Munkájuk nyomán készültek az ovisok számára játékok, bábok, székhuzatok, jelmezek' asztalterítők,
függÖnyÖk és fellépő ruhák' A köfnyezettudatos újrahasznosítás jegyében örömmel fogadnak feleslegessé
vált ruhaneműket, maradék anyagokat.

A gyékényáru készítés Bíharnagybajom legismertebb hilziipart te\'ékenysége, mely hagyományos
tevékenység Összeforrt a telepüIés nevével.

A gyékényáru készítőink által előállított termékek: szakajtó kosár több méretben. gyiirncilcsöskosár,
kenyéfiartó, talpaló, tányéralátét, bevásrírló kosár kicsiknek és nagyoknak, kenyereskosár, gyürnölcsös tálca,
aszÍali váza, padlovéua, kupujkó tobb méretben, edényalátét, ceruzataftó, cukorkatartó, papucs, kaspó stb.

Hamarosan itt a Karácsony és reméljük' hogy sokan megtaláljrík azokat a hasznos ajándékokat, melyeket
szívesen adnának szeretteiknek. A termékek megtekinthetők és megvásárolhatók a Rákóczi ilÍ7 ' szám alattt
volt védőnői lakásbarr kialakított,,vanodánkban''.

Bajomi Hírlevél' XI. évfolyam' 2. különszám,2015' október
KÍ a dj a : B íhar rnq.vb ajom KöZség önkolmányzata
Felelős kiadó: Szitó Sándor poigrírnester
Főszer keszÍ(í: Nemes_Lajsz Julianna
Teryezőszerkeszlő: Y igh Tibomé
Szerkesztőség: Györfiné Bagdi Ágnes, Im]'e-Erdős szilvia,
Fejesné Agócs Renáta, Nemes-Lajsz Julianna, szitó sándor
E-mail: mLNhazfrbihamagybaiom.hu
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Kedves Biharnagybajomból ElSZármazottakl

Huszonkét éwel ezelőtt, 1993. október 30-án alakult meg 48 taggal a
Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti KÖre Egyesület /BEBKE/. Az alapítók
célja a szÜlőfaluhoz fŰződő személyes kapcsolatok megőrzése, ápolása és
elmélyítése, a rokoni és baráti kapcsolatok erősítése. Lehetőségeihez mérten a
telepÜlés fejlődésének elősegítése, egyének' közösségek' civil szervezetek anyagi
támogatása' velük együttműködés kialakítása és fenntartása.

Az Egyesület által létrehozott ,,Baráti Kör a SzÜlőfaluért'' Alapítvány a legkiválóbb
biharnagybajomi gyerekek tanulmányait ösztöndíjjal támogatja, akár az egyetemi
végzettség megszerzéséig.

Egyesületünk tagjai minden évben találkozón beszélik meg aZ aktuális tennivalókat,
ahol lehetőség nyílik találkozni a telepÜlés önkormányzati, gazdasági és civil
szervezetei vezetőivel. A találkozÓkon helyi egyÜttesek színvonalas műsorokkal
kedveskednek az elszármazottaknak. A találkozók zárásaként hangulatos
vacsorával egybekÖtött zenés esten köszönÜnk el egymástól.

Kedves Elszármazottak!

E rÖvid bemutatkozás után tisztelettel kérÜnk minden Biharnagybajomból
elszármazottat, hogy tartson velünk, fiatalítsuk meg EgyesÜletünket, vigyünk Új

lendÜletet munkánkba, ápoljuk egyÜtt a szÜlőföld emlékét' erősítsÜk gyökereinket!

Várunk minden elszármazottat tagjaink sorába a 2015. október 3'í-én. 09.00
órakor, a SzíÍcs Sándor Művelődési Házban megrendezendő találkozónl

Elérhetőséqeink:

Darabos János elnök, 30 335 9839; darabos'ianos@freemail.hu

Dr. Láposi Sándor titkár, 20 434 8233,slaposi@qmail.com

Furka Alber1né, 30 619 6948; furkaek@freemail.hu

Nemes-Lajsz J ul ianna igazgatő, 54 47 3 606; muvhaz@biharnaovbaiom. hu

Biharnagybajom, 2015. október 02'

Az egyesÜlet elnöksége nevóben: Darabos János elnök


