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Tisztelt Biharnagybajomiak!

Azt szoktuk mondani, hogy mindig úgy van, ahogy 
még eddig nem volt és ez mostanában valóban igaz. 
Első és második hullám, új szabályok egyik napról a 
másikra. Intézményeink működése eddig elképzelhe-
tetlen módon változott, nem volt ez másképp a közmű-
velődésben sem. A veszélyhelyzet ideje alatt az online 
megjelenést tanultuk, így zajlottak a rendezvények, 
továbbképzések, ifjúsági kérdőívek kijuttatása és fel-
dolgozása. 
Nyáron gyerekzsivaj töltötte be a művelődési házat. Öt 
hétig különböző táborok és a nyár végéig gyermekklub 
próbálta kárpótolni az egymás társaságára vágyó gyer-
mekeket. Kirándultunk Lakitelekre a felnőtt korosz-
tállyal. Augusztusban és szeptember első hétvégéjén 
négy alkalommal civil szervezeteink összefogásával 
valósult meg egy rendezvénysorozat. Valamennyi ese-
ményről olvashatnak ebben a hírlevélben.
Az ifjúsági kérdőív után, most a LAKOSSÁGI KÉR-
DŐÍVET juttatunk el a településünkön élőkhöz. Szíve-
sen vesszük az építő kritikát, új ötleteket, javaslatokat, 
okos megoldásokat.
Törekvésünk, hogy egy összetartó, erős közösségben 
élhessük napjainkat. Szükség van mindenki vélemé-
nyére, tenni akarására.

Biharnagybajom Önkormányzata és a Szűcs Sándor 
ÁMK közösségi és infrastrukturális adottságainak 
még teljesebb, hatékonyabb kihasználására törekszik a 
lakosság életminőségének további javítása érdekében. 
Ezért kérdőíves felmérést indít, amelyben a lakosság 
véleményére kíváncsi az ifjúság helyzetét, lehetősége-

it, a közösségépítést, a gazdaságfejlesztést érintő kér-
désekben. A válaszadás és ennek nyomán a lehetséges 
intézkedések mindannyiunk érdekeit szolgálják, ezért 
kérjük, töltsék ki a kérdőívet és juttassák vissza a mű-
velődési házba (Várkert utca 35. címre) A kérdőívet, 
kollégáim és önkéntesek juttatják el Önökhöz.
Ez a települési kérdőív része a megkezdett közösség-
fejlesztő folyamatnak, melynek köszönhetően felszín-
re kerülhetnek a problémák, melyek megoldása közös 
érdekünk.
Egy másik kezdeményezést is útjára indítunk.    
Öt éves múltra tekint vissza a Pajtaszínház mozgalom, 
melyhez Bajom is szeretne csatlakozni, elkezdtük hát 
a toborzást és nevet is választottunk. A miénk lesz a 
SÁRRÉTI PAJTÁSOK csoportja. Hagyománya volt 
településünkön a műkedvelő előadásoknak, több fotó 
is megmaradt a századfordulótól kezdve. A legendás 
előadások szereplőknek és nézőknek egyaránt felejt-
hetetlen élményt nyújtottak. Ehhez az értékhez sze-
retnénk visszanyúlni. Nem színművészeket keresünk, 
hanem olyanokat, akik szeretnének egy műkedvelő 
csoport tagjai lenni saját maguk, szeretteik és közös-
ségük öröméért játszanak, miközben tovább éltetik 
az adott a közösséget, gazdagítják és táplálják a helyi 
kultúrát. Hozzájárulva ahhoz, hogy a vidék higgyen 
magában, tudatában legyen annak, hogy sok esetben 
élhetőbb világot képvisel, mint a zsúfolt nagyváros.
A helyi legendák újjáélesztését tűztük zászlónkra. 
Mind ehhez kapunk szakértő mentort, és a díszletek-
hez anyagi segítséget. Ez úton is kérem, ha a „Pajtá-
sokhoz” szeretnének tartozni, jelezzék a művelődési 
ház bármelyik elérhetőségén.
A született színművészeken túl szeretettel várunk kel-
lékest, fővilágosítót, súgót, díszlettervezőt, rendezőasz-
szisztenst és bárkit, aki támogatja a kezdeményezést.
Elsősorban a felnőtt korosztályra, de azon belül min-
den generációra számítunk. Fiatalokra és idősekre egy-
aránt. Régi színházi tréfa, hogyha valami nincs meg 
a színpadon, akkor azt megoldjuk fénnyel. Amitől a 
kisebb, nagyobb, öregebb vagy fiatalabb, valóságos 
vagy álomszerű lesz minden. Ami megteremti azt a 
varázslatos illúziót, amitől színház a színház.

Nemes-Lajsz Julianna
ÁMK igazgató

Most jól megmondhatja véleményét és akár a világot 

jelentő deszkákra is állhat...
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Közhírré tétetik

Polgármesteri Hivatal hírei

Tájékoztatom Önöket, hogy Hivatalunkban továbbra 
is, az alábbi ügyfélfogadási időben biztosítjuk ügyfe-
leink számára a személyes ügyintézés lehetőségét. 
Az épületbe kizárólag az első ajtón lehet belépni, és 
kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, va-
lamint a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő haszná-
lata!
Kérem Önöket, hogy egy irodába, az ügyintézőkön 
kívül, egyszerre csak egy személy tartózkodjon. Vá-
rakozni a folyosón, vagy az épület előtt lehetséges a 
megfelelő védőtávolság betartásával. 

Kérelmeik benyújtására továbbra is rendelkezésre áll 
a bejárati ajtónál felszerelt iratgyűjtő szekrény, mely 
minden nap ürítésre kerül, valamint továbbra is él az 
elektronikus ügyintézés lehetősége is.

Elérhetőségeink:
E-mail cím: pmhivatal@biharnagybajom.hu

Központi telefonszám: 06/54-472-002

Ügyfélfogadás idő
 Hétfő:   8,00-12.00 óra
 Kedd:   8.00-12.00 óra
 Szerda:  13.00-16.00 óra
 Csütörtök:  13.00-16.00 óra
 Péntek: Ügyfélfogadás szünetel

A pénztár a keddi és a csütörtöki ügyfélfogadási idő-
ben fogadja önöket.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

Imre-Erdős Szilvia
jegyző

-----

Igényelhető az iskolakezdési 

támogatás

Önkormányzatunk ebben az évben is egyszeri isko-
láztatási támogatással szeretné megkönnyíteni a tan-
évkezdést, azon nappali tagozaton tanuló gyermekek, 
fiatal felnőttek részére, akik Biharnagybajomban la-
kóhellyel rendelkeznek és a családban az egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg a 171.000,- Ft-ot. 
A támogatás összege a korábbi évekhez hasonlóan az 
alábbiak szerint alakul:
óvodások: 5.000, - Ft,
általános iskolások: 15.000, - Ft,

középiskolások: 20.000, - Ft,
főiskolások, egyetemisták: 25.000, - Ft
A kérelemhez csatolni kell a családtagok jövedelem-
igazolását, valamint a diákok iskolalátogatási, illetve 
hallgatói jogviszony igazolását. 
A támogatást 2020. szeptember 1-től 2020. szeptem-
ber 30-ig lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd 
8-12 óra között, szerda, csütörtök 13-16 óra között).
A nyomtatvány letölthető www.biharnagybajom.hu ol-
dalról, vagy az ügyfélszolgálaton igényelhető.

-----

Ismét változik a háziorvosi 

ellátás szeptember 1-jétől

Településünk lakói 2020. július 1. napjától megis-
merhették Dr. Barta Krisztinát, aki jelenleg, egy éven 
keresztül ellátja dr. Kulcsár Lajos volt körzetének há-
ziorvosi, gyermekorvosi teendőit. A következő hónap 
sajnos tartogatott meglepetést az önkormányzatunk 
részére, hiszen dr. Pintye László is kérelmezte feladat-
ellátási szerződésének megszüntetését. A képviselő-
testület megismerte kérelmét és engedélyezte a közös 
megegyezéssel történő megszüntetését, augusztus 31. 
napjával.

Gyors intézkedéseknek köszönhetően 2020 szeptem-
ber 1-jétől sikerült szerződést kötnünk Dr. Imre Gábor-
ral, akinek szintén Füzesgyarmaton van állandó praxi-
sa. Doktor úr szintén egy évre vállalta a helyettesítési 
feladatok ellátását. 
A hatályos jogszabályok szerint a háziorvos a pra-
xisjogot a feladat-ellátási szerződés megszűnését 
követő 6 hónapig még elidegenítheti, addig az ő tu-
lajdona. Ha a praxisjog elidegenítése a törvény által 
szabályozott időtartam alatt nem történik meg, az meg-
szűnik. Önkormányzatok nem szerezhetnek praxisjo-
got, azonban Magyarország helyi önkormányzatairól 
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szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdése meghatározza az önkor-
mányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körét, 
többek között az egészségügyi alapellátás biztosítását. 
Amennyiben doktor úrék a praxist nem tudják értéke-
síteni, úgy tekintettel a Mötv. rendelkezéseire, Önkor-
mányzatunknak ezt követően is gondoskodnia kell 
mindkét körzetbe tartozó lakosok ellátásáról. 
Az önkormányzat elsődleges célja a megüresedő házi-
orvosi körzetek megfelelő szakképesítéssel rendelke-
ző háziorvosokkal és szakápolókkal történő betöltése, 
ezért, ha doktor úrék a praxisjogukat 6 hónap alatt nem 
tudják értékesíteni, úgy az önkormányzat mindkét há-
ziorvosi körzetet meghirdeti. Tudomásunk szerint, je-
lenleg Magyarországon több mint 458 betöltetlen há-
ziorvosi körzet van, melyből arra következtethetünk, 
hogy valószínűleg nem lesz tolongás a hirdetésre. 
Addig is pár fontos tudnivaló 2020. szeptember 1-jét 
követő háziorvosi szolgáltatás igénybevételéhez:

I.számú háziorvosi körzet 
Dr. Barta Krisztina háziorvos

 Rendelési idő:
 Hétfő   9.00-10.30
 Kedd   14.00-15.30
 Szerda 09.00-10.30
 Csütörtök 07.00-08.30
 Péntek   09.00-10.30
A rendelőhöz tartozó, rendelkezésre állási időben hív-
ható telefonszám: 06-30/902-5894
(Rendelkezésre állási idő munkanapokon 8.00-16.00)

II.számú háziorvosi körzet
Dr. Imre Gábor háziorvos

 Rendelési idő
 Hétfő   10.30-12.00
 Kedd   10.30-12.00
 Szerda 10.30-12.00
 Csütörtök 10.30-12.00
 Péntek   10.30-12.00
A rendelőhöz tartozó, rendelkezésre állási időben hív-
ható telefonszám: 06-30-938-0736
(Rendelkezésre állási idő munkanapokon 8.00-16.00)

Szitó Sándor 
polgármester

-----

Az érszűkületszűrés 

tapasztalatairól

2020. júliusban és augusztusban két alkalommal vé-
geztünk alsóvégtagi érszűkületszűrést. Ennek kereté-

ben 82 páciens került vizsgálatra. 16 páciensnél derült 
fény magasvérnyomásra (részben beállított gyógysze-
res kezelés mellett), 7 páciens esetében kezdődő érszű-
kületes panaszok miatt gyógyszeres terápia javaslata 
miatt sebészeti/belgyógyászati vizsgálatot javasoltunk, 
7 páciens esetében pedig a vizsgálat már olyan mérté-
kű szűkületet igazolt, hogy érsebészeti szakvizsgálat 
vált szükségessé. 

A vizsgálati eredmény lehangoló, gyakorlatilag azt 
mondhatjuk, hogy minden 6. beteg érszűkületes. Ez 
mindenképp szükségessé teszi, hogy átgondoljuk élet-
vitelünket, valamint azt, hogy hosszú távon milyen 
“tervünk, célunk” van a saját testünkkel, annak egész-
ségi állapotával. 

Az érszűkület legnagyobb rizikófaktora a dohányzás, 
a cukorbetegség, az elhízás, a magas vérzsírszintek és 
a magasvérnyomás. Minél több kockázati tényező jel-
lemző ránk, annál nagyobb eséllyel alakul ki az érszű-
kület. A jellegzetes tünet a járás közben jelentkező vád-
li görcs, mely egy adott táv megtétele után jelentkezik, 
majd megállást követően megszűnik, ez a táv az idő 
előrehaladtával csökken. Éjszaka lábikragörcs jelenik 
meg, mely a láb lógatásával, járkálással mérséklődik. 
Előrehaladott esetben a lábujjakon, lábon pír, duzza-
nat, fájdalom jelentkezik, majd nedvező vagy száraz, 
sötéten elszíneződött üszkösödés jelenik meg, ezen 
esetekben már sajnos a csonkolások nehezen előzhe-
tőek meg. Mit tehetünk? Leglényegesebb a dohányzás 
elhagyása, a testsúly normalizálása, napi lábhasznála-
tot igénylő mozgás (gyaloglás!!!), a vérnyomás és a 
vércukorszint célértéken tartása. 

Megfelelő odafigyeléssel az amputáció megelőzhető!

dr. Barta Krisztina
háziorvos
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Kedves Szülők, Kedves Pácienseink!

A szeptember 01-jén induló bölcsődei-iskolai-óvodai 
intézmények nyitásával ugrásszerűen várható a felső 
és alsólégúti megbetegedések számának megnöveke-
dése. 

Az elkövetkező időszakban (ahogy egyéb esetben is) a 
szülők felelőssége kiemelt fontosságú lesz. 
A következő tünetek észlelése esetén a gyerek nem 
mehet gyerekközösségbe: 
láz, köhögés, nehézlégzés, torokfájás, hányás, hasme-
nés, sárgaság, bőrkiütés (kivéve a krónikus nem fertő-
ző bőrbetegséget), egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőr-
gennyedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül-és 
orrfolyás, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiá-
nya, vagy ízérzés zavara, tetű- és rüh, jelenléte, ótvar.

Ezen tünetek bármelyikének észlelése esetén a szülő 
gyermekközösségbe nem viheti a gyermeket. Ameny-
nyiben ezek a tünetek a bölcsődében/óvodában/iskolá-
ban jelentkeznek, a gyermek a közösségből otthonába 
küldendő. 
Az egészségügyi törvény 1997. évi CLIV. törvény az 
egészségügyről 62. § (1) alapján, ha a szülő gyerme-
kén fertőző betegség tüneteit észleli, orvoshoz kell 
forduljon. A szülőnek a háziorvossal fel kell vennie a 
kapcsolatot. 

A COVID járvány elleni védekezés kapcsán különösen 
fontos, hogy a szülő a rendelőben való személyes meg-
jelenés előtt telefonon egyeztessen háziorvosával.
Az alábbiakat kérjük betartani:
banális torokkaparás, hőemelkedés, enyhe orrfolyás 

esetén NEM KELL AZONNAL háziorvosi vizsgálat! 
Ezek a tünetek néhány napon belül egyszerű házi prak-
tikák alkalmazása mellett, illetve tüneti szerek haszná-
latával spontán megszűnnek.
enyhébb hasmenés (napi 3-4x-i lazább széklet, mely 
nem véres, nem társul mellé láz) tüneti szerrel otthon 
kezelhető, szintén nem igényel azonnali orvosi beavat-
kozást. 
Amennyiben a gyermek otthon marad, a szülő a tüne-
tek jelentkezése napján, vagy ha este kezdődő panasza 
van, a következő napon a háziorvost vagy az asszisz-
tenst haladéktalanul értesítse telefonon, egyéb esetben 
azokra a napokra, melyekről nincs információnk, 
NEM ADUNK KI IGAZOLÁST!!!

A fennálló tünetek esetén MINDEN ESETBEN A 
HÁZIORVOS DÖNTI EL, HOGY GYANÚS-E 
AZ ESET KORONAVÍRUS SZEMPONTJÁBÓL 
VAGY SEM!!!!
Ennek megfelelően az orvos dönt arról, hogy mikor 
mehet a gyermek ismételten közösségbe vagy sem!

Amennyiben felmerül a COVID fertőzés gyanúja, úgy 
azt az esetet a fertőző betegbejelentő rendszerben rög-
zítenünk kell, a mentőszolgálaton keresztül orr / garat 
mintavétele történik, ennek eredményétől függ a to-
vábbi teendő (vizsgálat ismétlése). További információ 
az eljárásrendről a www.nnk.gov.hu oldalon érhető el.

Szíves együttműködésükben bízva jó egészséget kívá-
nunk: 

dr. Barta Krisztina
dr. Imre Gábor

háziorvosok

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztató

MEZEI-VILL 
ingyenes elérhetősége  

kábel tv hiba esetén 

06 80 200 803
kérjük a lakosságot, 

 ide jelezze a problémát!

FALUGAZDÁSZ  
FOGADÓÓRA

hétfő 8.00 - 16.00
péntek 8.00 - 16.00

a művelődési házban  
Várkert u. 35.

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

PÜSPÖKLADÁNYI JÁRÁSI 
HIVATAL HATÓSÁGI ÉS 
GYÁMÜGYI OSZTÁLY

ÜGYSEGÉDI HELYSZINE
Szűcs  Sándor Művelődési Ház

Várkert u. 35. (bejárat a Gyalogér felől)

Szerda 8.00 - 12.00
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A 2020-2021-es nevelési évet 117 óvodás gyermek-
kel kezdtük meg. A Bacsó B. úti óvodába 46 fő nagy-
csoportos gyermeket, a Mátyás király úti óvodába 71 
gyermeket fogadtunk sok -sok szeretettel.
A nyár folyamán igyekeztünk mindkét óvodában a 
kialakult helyzet ellenére mindent megtenni, hogy 
szeptember 1-én olyan környezetben fogadjuk a drága 
gyermekeket, ahol biztonságban érezhetik magukat. A 
dajkanénik mindent átmostak és lefertőtlenítettek.
A Bacsó Béla úti óvoda udvarán korszerű, szép, színes, 
esztétikus udvari játékok fogadták a nagycsoportos 
gyermekeket, akik örömmel birtokba is vették azon-
nal.
Köszönjük Biharnagybajom Önkormányzatának, ci-
vilszervezeteinek, intézményeinek, a Református Egy-
házközségnek, az egyéni felajánlóknak, hogy támoga-
tásukkal, adományaikkal lehetővé tették az új játékok 
beszerzését.
Külön köszönettel tartozom az Önkormányzatnak a 
felajánlott homokért, amit a letelepített udvari játékok 
ütéscsillapításához, és a homokozók feltöltésére fel is 
használtunk, illetve az udvari játékok letelepítésénél 
segédkező személyeknek a közreműködésért!
A Mátyás király úti óvodában a nyár folyamán meg-
történt a tisztasági meszelés, az udvari közkerítés tel-
jes mértékben megújult, és egy szép esztétikus új játék 
került letelepítésre a gyermekek és dolgozók nagy örö-
mére.

A leendő kiscsoportos szülőknek és gyermekeknek 
mindenképpen köszönetem és hálámat szeretném kife-
jezni a megértésükért és az együttműködésükért.
Anyaként én is tudom és átéreztem azt a „fájdalmat” 
amit az édesanyák éreztek szeptember 1-jén, amikor az 
ölükből átadták legféltettebb kincsüket a mi ölünkbe, 
hisz biztos volt köztetek olyan szülő is, aki most elő-
ször engedte el gyermeke kezét.
Együtt éreztem szülővel és gyermekkel egyaránt. 
A gyermekek hamar elfogadtak bennünket és az első 

„megrázó” pillanat után megtalálták a helyüket a cso-
portban és ragyogó, csillogó szemekben gyönyörköd-
hettünk a nap folyamán. Bízom benne, hogy zökke-
nőmentesen fog telni minden napunk a nevelési év 
során.
A kialakult járványügyi helyzet miatt egy intézkedési 
tervet készítettem a mi óvodánkra vetítve.
Az ebben megfogalmazott szabályokat komolyan kell 
venni és be kell tartani, mert ez mindannyiunk közös 
érdeke.
 2020. március 16. óta mindannyiunknak olyan hely-
zettel kellett szembenézni, ami eddig ismeretlen volt 
számunkra. Sajnos most sem vagyunk könnyebb hely-
zetben, csak annyival, hogy felkészülhettünk a jár-
ványhelyzetre. Komolyan kell venni a szabályok be-
tartását és betartatását annak érdekében, hogy minél 
tovább megóvjuk mindannyiunk egészségét.
Az Oktatási Hivatal eljárásrendje alapján a helyzettel 
kapcsolatban fontos betartanunk bizonyos szabályo-
kat.
• Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem 
mutató gyermek látogathatja. A nevelésben, illetve az 
intézmény működtetésében csak egészséges és tünet-
mentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy 
amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a 
NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak 
orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíte-
ni, ha a gyermekénél koronavírus gyanú vagy igazolt 
fertőzés van.
• Egy gyermekkel csak egy szülő jöhet be az udvarra. 
A folyamatos fertőtlenítések miatt a gyermekeket leg-
később 8:30 –ra kötelesek behozni a szülők az óvodá-
ba! 8:30 után az óvoda főbejáratát zárva tartjuk, mivel 
megkezdjük a délelőtti fertőtlenítést.  Ebéd után haza-
járó gyermekeket a szülők a bejárati ajtónál vehetik át, 
ebben az időben sem léphetnek be az épületbe.
• A csoportosulások megelőzése érdekében a nevelé-
si év folyamán, mind az intézmény területén, mind az 
intézmény épülete előtt az alábbi szabályokat kell be-
tartani:
• A gyermekek átadása/átvétele a legrövidebb időn 
belül történjen, ezért kérjük mielőbb elhagyni az ját-
szóudvart, valamint az óvoda épülete előtt kerüljék a 
szülők, gyermekeikkel a csoportosulást, hosszas be-
szélgetést.
• Az óvoda bejáratánál kijelölt (felfestett) 1,5 méter tá-
volságot a várakozás ideje alatt vegyék figyelembe a 
megfelelő védőtávolság betartása miatt.
A részletes intézkedési tervet minden érdeklődő szülő 
megismerheti az óvoda bejáratánál.    
Kívánok mindenkinek jó egészséget, kitartást és bí-
zunk további együttműködésükben.   

Nagy Mária 
Intézményegységvezető

„Itt van az ősz, itt van újra, szép mint mindig énnekem
Tudja Isten hogy mi okból szeretem de szeretem”

( Petőfi Sándor )



6 Bajomi Hírlevél

A vírushelyzet és karantén egészen új helyzet elé állí-
tott mindenkit. Az iskolában online oktatást vezettek 
be, a munkahelyek egy részénél home office-ban dol-
goztak az emberek, az ügyfélfogadások átrendeződtek, 
igyekeztek az online, telefonos, személyes kontaktus 
nélküli ügyintézést előtérbe helyezni. A kulturális terü-
leten is érezhető volt a változás, a rendezvények, prog-
ramok a településeken elmaradtak, vagy átalakultak. 
Mi az utóbbi mellett döntöttünk, nem szerettük volna a 
kapuinkat becsukni minden téren, és ha már fizikailag 
be is kellett zárni, az online térben igyekeztünk tarta-
lommal ellátni az érdeklődőket. Úgy gondolom, hogy 
ennek a módszernek a szokatlansága, újdonsága elle-
nére sikeresen véghez tudtuk vinni a kitűzött célokat, 
hiszen a települési nagy rendezvényeket meg tudtuk 
tartani a leszűkített lehetőségekhez képest is, ezenkí-
vül plusz tartalmakat, érdekességeket osztottunk meg 
a facebook csoportunk követőivel. A felhívásokban, 
versenyekben való érdeklődők száma, a visszajelzé-
sek, egy visszacsatolást nyújtottak számunkra, hogy 
a nehéz helyzet ellenére is velünk vannak a lakosok, 
követik csatornáinkat, igénylik azt, és ez még inkább 
motivált bennünket az ötletelésre.  Ezeknek a meg-
jelenéseknek  (Szűcs Sándor ÁMK facebook csoport 
és Községi Önkormányzat Biharnagybajom youtube 
csatornája) az összefoglalását szeretném a következő 
sorokban bemutatni, visszaemlékezésként, emlékké-
pekként. A vetélkedők, felhívások díjazottjai a Bajomi 
Portéka termékeiből összeállított ajándékokat kaptak 
jutalomként.  

Sajnos már a március 15-i ünnepséget sem tarthattuk 
meg a megszokott módon, de arra biztattunk minden-
kit, hogy egyénileg, a csoportosulást elkerülve róják 
le tiszteletüket az emlékmű előtt. Említést tettünk 
Hegyesi Márton biharnagybajomi születésű politikus-
ról, könyvéről, hiszen őt az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc foglalkoztatta, melyről könyveket is 
írt.
 Április 11-én, a Költészet napjára versvideót 
állítottunk össze, önként jelentkezők segítségével, ez 
visszanézhető az önkormányat youtube csatornáján. 
Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani című versét sza-
valtuk el, soronként váltva egymást. 
 Húsvétra a főtéren tojásfa lett állítva, 
dekornyuszik lettek kihelyezve és egy felhívás is köz-
zé lett téve, a legszebb húsvéti dekorációt, ünnepi asz-
talt és süteményeket kerestük. Mindhárom kategória 
első helyezettjei díjazásban részesültek.

 Április 22-én a Föld napjára az óvodások ké-
szültek egy videós összeállítással, méltón megemlé-
kezve a jeles napról. 

 Május 1-jére szintén egy felhívással készül-
tünk, hiszen ennek a napnak egyik jelképe a májusfa. 
Saját májusfák, májuscsokrok fotóit vártuk, és a leg-
több szavazatot kapottak részesültek díjazásban. 
És ha Majális, a játék sem maradhatott el, egy videós 
könyvtári kvízt tettünk közzé, a résztvevők különböző 
témakörökben mutathatták meg tudásukat. Az első 3 
helyezettet ajándékoztuk meg. 
 Anyák napján az óvodások köszöntötték az 
édesanyákat egy verses videóval, mely a youtubon ta-
lálható meg A Halacska csoport Anyák napi köszöntő-
je címmel.

Készült videó és beszámoló Somogyi Albert váráról, 
amit saját kezűleg készített, Furka Albert bácsi csoda-
szép, gondozott kertjéről, ajánlások online filmekre, 
könyvekre,  ingyenes újságokra, virtuális kiállítások-
ra, koncertekre. Említettük az évfordulókat (magyar-
országi holocaust emléknap, debreceni kistemplom 
alapkőletétele, Charlotte Bronte, Szabó Lőrinc, Rejtő 
Jenő), gyermekpályázati lehetőségeket tettünk közzé, 
és további érdekességeket (Talpuk alatt fütyül a szél 
ősbemutatója a bajomi moziban…).

A Szűcs Sándor ÁMK online megjelenései a karantén ideje alatt
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Akkor és most sorozatunkat is szeretnénk folytatni 
Biharnagybajom épületeiről, tereiről, utcáiról, ehhez 
a Biharnagybajomi Értéktár Bizottság továbbra is 
várja a régi fotókat a lakosságtól.

Frankó Zsuzsa

Könyvtári hírek

Elindult a könyvtárban a Harry Potter klub, melyre két-
hetente szombati napokon 9-10 óráig várom az érdeklő-
dőket. Már 4 alkalommal tarthattuk meg a klubot, ahol 
az otthon olvasott fejezetekhez kapcsolódó összefog-
lalóval, feladatokkal kezdünk, majd kézműveskedünk, 
játszunk, természetesen a témánál maradva. Készítet-
tünk már varázspálcát, ajtódíszt, könyvjelzőt, és ját-
szottunk bingót is. Ami ezután vár még ránk: karkötő 
készítés, vajsör készítés, Teszlek Süveg házbeosztás, 
kviddicsezés, a Bölcsek kövének megkeresése. Lehet 
még csatlakozni, előzetes jelentkezés szükséges!

Könyvtárunkba új köny-
vek érkeztek, melyek vár-
ják olvasóikat. Igyekez-
tünk az olvasói igényeknek 
megfelelően válogatni, 
így többek között érkez-
tek: történelmi regények, 
skandináv krimik, Baráth 
Viktória könyv, autoimmun szakácskönyvek, Aroma-
terápia gyerekeknek, amigurumi, Egy ropi naplója, 
Egy Zizi naplója, mese, Bartos Erika könyv, szintezett 
olvasmány stb. Továbbra is várom az ajánlásokat, ki 
milyen könyvet szeretne látni nálunk. 
Szeretném megkérni azokat az olvasókat, akiknek 
rég lejárt könyvtári tartozásuk van, legyenek szíve-
sek visszahozni azokat a könyvtárba!
Továbbra is várom szeretettel a régi tagokat és az új 
beiratkozókat is!

-----
COVID-19 elleni védőintézkedések a könyvtárban
Kérjük, hogy a könyvtárba történő belépéskor viselje-
nek maszkot, tartsák be a 1,5 méteres védőtávolsá-
got és vegyék igénybe a kézfertőtlenítés lehetőségét! 
A helyiségben egyszerre csak 2 ember tartózkodhat 
a könyvtároson kívül. Könyvtármozi vetítések is csak 
kis létszámban tarthatóak. A visszahozott könyveket 
72 órára karanténba helyezzük, azokat ennek lejárta 
előtt nem lehet újra kikölcsönözni. 

Frankó Zsuzsa

A Biharnagybajomi Értéktár Bizottság a lakosság 
segítségét kéri,  amennyiben van Önnek otthon  régi 
fotó Biharnagybajom épületeiről, tereiről, utcáiról és 
szívesen megosztaná velünk illetve a további érdek-
lődőkkel, legyen szíves behozni a Művelődési Házba 
(Várkert u. 35.), lemásoljuk, és visszaadjuk tulajdo-
nosának. 
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2020. július 20-24. és július 27–31. között került sor a 
Művelődési házban a Hagyományos életmód táborra.
A két hét nagyon tartalmasan telt a többségében álta-
lános iskolás korú gyerekekkel. Volt rajzolás, festés 
üvegfestékkel, csocsó mérkőzés, pingpongozás, kincs-
keresés, különböző labdajátékok, futó és- bicikliver-
seny, sajtos tallér és palacsinta sütés. A könyvtárban 
és a színpadon kimondottan gyerekeknek szóló film-
vetítéseket rendeztünk. Az első nap ellátogattunk So-
mogyi Alberthez, ahol a gyerekek megtekinthették a 
vármakettet, a kerti tóban pedig megúsztathattak egy 
kishajót. Átmentünk a Bajomi Portékába, ahol a helyi 

termékekkel ismerkedtek a gyerekek, az ügyesebbek 
kipróbálták a gyékényfonást is, falunk főterén pedig 
végignéztük az összes műemléket. Utolsó nap a Szűcs 
Sándor emlékházhoz látogattunk el, ahol megismer-
kedtünk a régi időkben használt tárgyakkal, eszközök-
kel, azok fontosságával, a házzal és Szűcs Sándor éle-
tével is. Összességében elmondható, hogy jó kedvvel, 
aktívan töltöttük el a nyár ezen részét.

Sárkány Alexandra

Így telt a Hagyományos életmód tábor
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Vidám zsibongás

A nyári gyerekklubra szintén a Művelődési házban került sor július 14. és augusztus 25. között, a keddi napo-
kon.
A gyerekek ezeken a napokon (13:00-16:00 óráig) sok mindent kipróbáltak, készítettek. Ilyenek voltak a külön-
böző ügyességi versenyek, lepedőre festés, só-liszt gyurma- és fűfejkészítés, futóverseny, biciklizés, célba dobás 
vagy a lufipukkasztás, amikben különböző apró ajándékok voltak elrejtve. Habár csak heti egy alkalom volt, a 
legfontosabb azonban, hogy élményekben gazdag napokat töltöttünk együtt. A feladatok, ügyességi versenyek 
során a gyerekek jól mulattak, új ismertséget, barátságokat kötöttek egymással.

Sárkány Alexandra
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Lakiteleken jártunk

„Közösségépítő kultúránk” címmel indította útjára a 
Nemzeti Művelődési Intézet 2020. július 23. napjától 
augusztus 5-ig tartó rendezvénysorozatát. A program 
keretében betekintést adtak a Lakiteleken működő 
Népfőiskola életébe, a Hungarikum Ligetbe, a szintén 
itt épült Nemzeti Művelődési Intézet székházába, va-
lamint az ott folyó munkába. A program része volt egy 
előadóművészeti program megtekintése is.
A bajomi csapat augusztus 4-én járt ott.
A kirándulás során közösen jártuk be a többhektáros 
Hungarikum Ligetet, ahol minden épület, pad, szeglet 
a magyar hagyományok tiszteletét üzeni. A Nemzeti 

Művelődési Intézet székházában Beke Pál kisfilmje, 
és a közösségépítő felvételek például az „Újra ötünk 
örökítünk”, vagy a „Pajta színház” vetítése jó apropót 
és ösztönzést adott a helyi közösségek újra építésé-
re, mentorálására. A körséta keretében lehetőség volt 
ajándéktárgyak és kiadványok vásárlására, továbbá a 
termelői piac kínálatának megtekintésére is. Az ízle-
tes ebéd után a Lakitelek-Tőserdőn felállított cirku-
szi sátorban megtekintettük a Gózon Gyula Színház 
– Agyigó: Szabó Magda életét bemutató előadást. A 
tartalmas nap után, a jövőben, mindannyian örömmel 
visszatérnénk Lakitelekre.

Sárkány Alexandra
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Idén augusztusban első alkalommal került megrende-
zésre az 5 napos fotótábor a Szűcs Sándor ÁMK-ban 
Jenei Boldizsár vezetésével, nem csak helyi fiatalok-
nak.
A gyerekek mindezt fegyelmezetten, nagy lelkese-
déssel kísérték végig, az érdeklődők kicsit jobban 
beleláthattak a fotózás kulisszái mögé. Már a legelső 
alkalommal jó kis baráti hangulat alakult ki a tábor-
ban. Voltak, akik már saját tapasztalataikkal érkeztek, 
de Boldizsár ez alatt az egy hét alatt olyan különféle 
technikákkal próbálta fejleszteni a vizuális gondolko-
dásukat, aminek remélhetőleg a jövőben is bármikor 
hasznát vehetik.
A tábor során készített alkotásokat fénykép formájá-
ban, valamint a megérdemelt emléklapot haza is vihet-
te minden résztvevő.

Jövő nyáron ugyanitt, ismét nagy szeretettel várjuk az 
érdeklődőket!

Mászlai Alexandra

Biharnagybajomi fotótábor

Mit dobolt a bajomi kisbíró?

A kisbíró (dobos) régi magyar községi, városi alkal-
mazott, aki a községi bíró alárendeltjeként a hivatali 
helyiségeket takarította és fűtötte, küldeményeket kéz-
besített, kidobolta a rendelkezéseket, és volt, ahol éj-
szakai őrséget is bíztak rá. A szüreti felvonulás egyik 
legfontosabb eseménye a kisbíró dobolása, azaz tré-
fás rigmusokban megfogalmazva „közhírré teszi” a 
faluban történt legfontosabb eseményeket, s egyúttal 
meghívja a falvak közönségét a szüreti bálba. A kis-
bírói munka falun egészen a legutóbbi időkig létezett 

(helyenként már csak hagyományőrző céllal), de a hu-
szadik században fokozatosan visszaszorult, ahogy a 
dobolást felváltották a hangszórók és a tömegtájékoz-
tatási eszközök.
Biharnagybajomban: „A mezővárosi jegyzőkönyv 
szerint éves fizetést általában nem kaptak ugyan, de 
fontos tisztséget töltöttek be a két kisbíró (Szilágyi Ist-
ván, Győri Ferencz).
A kisbírák voltak a küldd ki-hídd be legények, a fa-
luháznál-minálunk mindig is csak városháza volt-ta-
karítottak, doboltak, beidéztek, bevittek embereket, 
meg minden effélét csináltak. Őrködtek is s egyúttal 
vigyáztak a masinára (tűzoltó pumpa, önkéntes tűzoltó 
felszerelés). Különösen a hetivásárokon meg a vásáro-
kon azt is mindig, hogy mikor lesz Bajomban a legkö-
zelebbi vásár.
A bajomi kisbírókat a porciófizetés alól mentesítették s 
évi 7 máriást kaptak csizmára.” 1

„Közhírré tétetik! - Ezeket a szavakat kiabálva járta a 
kisbíró a falu utcáit, miközben dobolt és hangosan fel-
olvasta a híreket, törvényeket, az eladó földeket, jószá-
gokat. Biharnagybajomban az utolsó kisbírók Földesi 
Gyula (1898-1990), Komlódi Sándor és Fekete Lajos 
(1927-2005) voltak. Utóbbi 1986-87. körül állt be do-
bosnak, melyet majd egy évig csinált. Lelkiismeretesen 
járták a falu utcáit és kiáltották ki az aktuális híreket, a 
lakosok köréjük gyűltek és hallgatták azokat.” 2

A XXI. században furcsán néznénk, ha valaki dobbal, 
papírral a kezében kiabálna a falu utcáin, de abban az 
időben mikor még nem voltak elterjedve a tömegtájé-
koztatási eszközök, az volt a szokás.

Sárkány Alexandra

1 forrás: Biharnagybajom története és néprajza
2 forrás: Földesi Ferenc (Bethlen G. 25.), Fekete Abigél (Baross 
G. 15.), Bartha László (Zrínyi 4.)
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Az ember egészsége a 
testi, lelki, szellemi har-
mónia megteremtésétől és 
megtartásától függ. A ho-
lisztikus terápia egy olyan 
gyógyítási módszer, ami 
az emberi testen keresz-
tül keresi az egészséghez, 
testi és lelki harmóniához 
vezető utat. Ezzel a mód-

szerrel dolgozok nap, mint nap, azzal a céllal, hogy 
segítsem embertársaimat a felépülés útján. 
Nagy Sándorné Szőllősi Éva vagyok, természetgyógy-
ász, reflexológus. A gyógyítás közel áll hozzám, mivel 
az elmúlt évtizedekben a klinikai orvoslás területén 

dolgoztam.
Megnyitottam rendelőmet a Rákóczi út 2. szám alatt a 
jelenlegi orvosi rendelő mellett. Pácienseim a kezelé-
seket előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés után 
vehetik igénybe. Elérhető vagyok 70/6178492-es tele-
fonszámon. 

A Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI hírei

Hát hajrá, új tanév

A nyár a feltöltődésről és a kikapcsolódásról szól. Eh-
hez a korábbi években iskolánk több táborral, szabad-
idős programmal tudott hozzájárulni, viszont az idei 
nyár a koronavírus járvány miatt másképp alakult. Úgy 
döntöttünk, hogy tanulóink és pedagógusaink védelme 
érdekében nyári táborokat nem szervezünk. 
A nyár folyamán személyi változások történtek isko-
lánkban. Nagy Marianna tanárnéni családi okok mi-
att Lengyeltótiba kérte az áthelyezését, osztályát Kiss 
Éva Rozália viszi tovább. A magyar nyelv és irodalom 
tantárgyat Kiss Éva Rozália és Simon Gézáné magyar 
szakos kolléganő tanítja. Vigh Tiborné volt Intézmény-
vezető Asszonynak lejárt az 5 éves kinevezése és nem 
kívánta megpályázni a következő 5 évet. Az SZMSZ 
szerinti helyettesítési rend alapján 2020. augusztus 16-
tól megbízott intézményvezetői feladatokat látok el, 
emellett heti 4 órában a 7.b osztályban tanítok mate-
matikát. Vargáné Bagdi Márta az Intézményvezető-he-
lyettes feladatokat annak idején az Igazgató Asszony 
mellett vállalta, így lemondott posztjáról. A megbízott 
intézményvezető-helyettes 2020. szeptember 01-től 
Kunkli Zoltán.
Szeptember 1-jén rendhagyó tanévnyitó ünnepség ke-
retében nyitottuk meg új tanévünket. A rossz idő miatt 
a tanulók rádión keresztül, osztályfőnökeikkel és pe-
dagógusaikkal hallgatták végig az ünnepség műsorát. 
Volt olyan tanuló, akivel a tantermen kívüli digitális 
munkarend bevezetése óta nem találkoztunk. Örülünk, 
hogy hagyományos módon indíthattuk a tanévet. Saj-

nos, a szeptemberre tervezett Határtalanul pályázatunk 
a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel idén 
elmarad.

A 2020 / 2021-es tanévet 185 kisdiák kezdte intézmé-
nyünkben, 10 osztályban, elsőtől hatodikig már sajnos 
csak 1-1 osztályban évfolyamonként. Az első négy év-
folyam az Agóra épületben kezdhette az évet. Az első 
osztályban a nevelő-oktató munkát pedagógiai asz-
szisztens segíti.  A felmerült igényekre válaszolva két 
napközis és egy tanulószobai csoportot indítottunk.
A szakos ellátottság 100 %-os, a művészeti iskolában 
zongora és dráma oktatásban vehetnek részt tanuló-
ink.
A járványügyi helyzetre való tekintettel mindhárom 
feladatellátási helyünkre kidolgoztuk a cselekvési ter-
vünket. Ez az iskolai életünk minden területét érinti. 
Az első tanítási napon minden osztály megismerte az 
új szabályokat. 
Szeretném felhívni a szülők figyelmét arra, hogy taní-
tási időben, az intézmény területén szülő/gondviselő, 
esetleg hozzátartozó nem tartózkodhat. Kérem ennek 
megértését és betartását!

Kívánok minden diáknak, szülőnek, pedagógusnak jó 
egészséget, sok erőt, kitartást, szép eredményeket a 
tanévre!

Sólyom Eszter 
megbízott intézményvezető

Bajomi Hírlevél,  
XVI. évf. 4. szám 2020. szeptember
Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Szitó Sándor, polgármester
Főszerkesztő: Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu

Új egészségügyi szolgáltatás településünkön
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Köszöntő

A Szeretet Közössége Hagyományőrző Egyesület 
„Akikre büszkék vagyunk” című rendezvénysorozatot 
szervezett 2020. 08. 15. és 2020. 09. 05. között.
A programot a Bihar- Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 
működési területére meghirdetett VP6-19.2.1.-11-4-17 
kódszámú, Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület- 
Helyi értékek bemutatása című felhívására benyújtott 
pályázat keretén belül valósították meg.

A programban a Karafitty Citeraegyüttes, a 
Biharnagybajomi Népdalkör és a Biharnagybajomi 
Mazsorett Együttes működött közre, akik a helyi kul-
turális értékeket képviselték.
Az egyesület fontosnak tartja, hogy elismerjék azoknak 
az embereknek a munkáját, akik évek óta tevékeny-
kednek Biharnagybajomért. Azoknak a civil szerveze-
teknek és művészeti csoportoknak, akiket a program-
sorozatba bevontak, sokat köszönhet Biharnagybajom. 
Mindannyian számos eseményen növelték a település 
jó hírét, eredményes, színvonalas munkát végeznek. 
Napjainkban gyakran elfelejtjük megköszönni azok-
nak a munkáját, akik önzetlenül tesznek egy közös-
ségért, sőt időnként természetesnek vesszük. Nem 
szabad azonban elfeledkeznünk róla, hogy mennyi 
munka és kitartás van e mögött. A pályázati felhívás 
témája a helyi értékek bemutatása, úgy gondolták, 

hogy a legnagyobb értékei minden településeknek, így 
Biharnagybajomnak is ezek az aktív és alkotó közös-
ségek. Ezért sorakoztatták fel őket egy négy alkalom-
ból álló rendezvénysorozatban, ahol egy- egy napot 
szenteltek nekik.
Céljuk Biharnagybajom legaktívabb és legsikeresebb 
közösségeinek bemutatása, munkájának elismerése 
volt. A programokon más települések művészeti cso-
portjai is részt vettek. Napközben pedig kiegészítő 
programok, gyermekfoglalkoztató várta az érdeklődő-
ket.
A Szeretet Közössége Hagyományőrző Egyesület 
2018. évben alakult, jogerősen 2018. 09. 03. napon 
jegyezte be a szervezetet a Debreceni Törvényszék. 
Az egyesület alapító tagjainak száma 10 fő, olyan szo-
ciálisan érzékeny, segítő szándékú személyek, akik a 
település hátrányos helyzetű családjainak segítségét 
tűzték ki célul.
Fontos törekvésük még településünk hagyományainak 
megőrzése, megismertetése a nagy közönséggel. Ez a 
rendezvénysorozat is e törekvésen alapult.
Szervezetük mivel csak nemrég kezdte meg munkáját, 
még komolyabb eredményeket nem tud felmutatni a 
lelkesedés és a jó ötletek kivételével.

Folyamatos és aktív együttműködést alakítottak ki a 
Napsugár Biztos Kezdet Gyerekházzal, a program-
sorozatukat is az intézménnyel közösen valósították 
meg. Együttműködési szándékuk oka elsősorban az, 
hogy itt segíthetnek a legtöbbet a rászorulóknak, kü-
lönösképpen a gyerekeknek. Rendszeresen gyűjtenek 
adományokat az intézményt látogatóknak és szervez-
nek programokat a gyerekeknek.
Az elmúlt évben magánszemély adományozók és a 
Tesco Global Zrt. segítségével számos szegény sorsú 
családnak tudtak segítséget nyújtani tartós élelmisze-
rek, használt ruhák, játékok kiosztásával.
Együttműködéseket alakítottak ki a sárréti térségben 
más civil szervezetekkel, közreműködnek egymás ren-
dezvényein, igyekeznek minél szélesebb körben meg-
ismertetni szervezetük tevékenységét.

Nagy-Szabó Krisztina
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A Református Egyház hírei

Tisztelt Biharnagybajomi Lakosok!
Kedves Testvéreink!

Néhány gondolatban szeretnék beszámolni az elmúlt 
hónapok gyülekezetünket érintő eseményeiről. 
Hálaadással, nagy megkönnyebbüléssel és örömmel 
léptünk be több, mint két hónap után május 17-én a 
Biharnagybajomi templomba, ahol a veszélyhelyzet 
után először lehettünk együtt a gyülekezet tagjaival 
istentiszteleti közösségben. Az aggodalom és félelem 
elszigetelő hetei után, üdítő és felemelő érzés volt 
újra Isten közelében, az ő hajlékában együtt imádkoz-
ni, énekelni, s Pünkösd áldott ünnepén az úrvacsorai 
közösségben részesedni. De üdítő és reményteljes lát-
vány volt azoknak a gyermekeknek, és ifjaknak is az 
állandó, hűséges jelenléte, akik idén konfirmációi fo-
gadalomtételükre készültek. 
A belső lelki építkezés mellett a nyári hónapokban a 
kövek is épültek, hisz egymás után került a helyére 
minden zsalukő, majd a szép kovácsoltvas kerítés a fel-
újított parókia előtt, melynek köszönhetően impozáns 
és központi épületeink, a templom és a parókia keríté-
sei is jelzik egy a gazda, aki nem ember, hanem maga 
a hatalmas Isten. Legyen ezért is neki a dicsőség. Az 
egyháznál dolgozó munkatársaink pedig folyamatosan 
igyekeznek az épületek  állagát megóvni,  környezetét 
rendben tartani, a kertrészeket gondozni, s a mennyei 
gazda hűséges munkásaiként napi feladataikat ellátni. 
Köszönet érte!

Istennek hála a nyári villámcsapás okozta meghibáso-
dást is sikerült megjavítani a toronyban, s bár majd egy 
hónapig szüneteltek a harangozások, de immár újra le-
hetőség van az emlékharangozásokra. Vasárnaponként 
és ünnepnaponként  is hívogatják a falu népét, s így in-
dultunk el hálaadó szívvel augusztus 20-án délelőtt is, 

amikor az önkormányzattal közösen együtt adhattunk 
hálát az államalapítás múltbeli eseményéért, keresz-
tyénné lett nemzetünk 1000 esztendejéért, de egyben 
az új kenyér áldásáért is, mely a reményteljes jövendőt 
hirdeti. Ma talán mindennél fontosabb a reménység, 
a hit, hisz a vírus miatt minden olyan bizonytalanná, 
kilátástalanná lett, de a hívő ember mégis belekapasz-
kodhat hitével a Teremtő és Gondviselő Isten kezébe, 
aki mint mennyei Atya oltalmaz, erőt ad és szeretetébe 
fogad. Ezt az Atyai szeretetet kérték életükre azon ifjak, 
akik augusztus 21-én részesedtek a keresztség áldásá-
ban, majd ezt követően augusztus 23-án szép hitvallás-
sal elkötelezték magukat református egyházunk tagja-
iként a konfirmáció ünnepi esküjében. Idén 7 gyermek 
és 5 ifjú tett Isten és a gyülekezet előtt fogadalmat, s 
csatlakozott az úrvacsora bűnbocsájtó közösségéhez. 
Legyen áldás életükön, családjaikon, tanulmányaikon 
és további életükön!
Szeptember 1-én az új tanév számunkra is elkezdődött, 
hisz idén is 1-8. osztályig minden évfolyamon foly-
tatódik a református hitoktatás. Hálásan köszönjük a 
szülőknek, hogy féltett kis kincseiket, gyermekeiket 
engedik Isten közelébe, s így megismerkedhetnek re-
formátus hitünk által, a Biblia tanításain keresztül az 
élő Istennel. A hitoktatást Csáki Judit hitoktató folytat-
ja, akinek ezúton is köszönjük gyermekek felé nyitott, 
szeretetteljes és áldozatos oktató és nevelő munkáját. 
Az óvodában is lehetőség van játékos formában ismer-
kedni a Biblia világával, melyre szeretettel várjuk a 
gyermekeket. Emlékeztetném elsősorban a református 
egyház által megkeresztelt gyermekek szüleit, a ke-
reszteléskor tett fogadalmukra, melyben igéretet tet-
tek Istennek arra, hogy hitben nevelik gyermeküket. 
Ebben nyújt segítséget a református hittanfoglalkozás. 
Természetesen azon gyerekek is részt vehetnek a hit-
tanórákon, akik nincsenek még megkeresztelve, de ér-
deklődnek. Bízunk abban, hogy már az óvodában is 
minél több kisgyermeket taníthatunk majd.
Szeptemberben szeretnénk birtokba venni a felújított 
és átadott régi parókia épületet. A jelenlegi iroda és 
gyülekezeti terem fog új teret kapni a szépen felújí-
tott korszerű épületben. Szeretnénk a későbbiekben 
több alkalmat is rendezni, amikor akár fiatalok, akár 
a felnőttek részére hasznos időtöltést kínálunk új al-
kalmaink által. Így szeretnénk majd egy keresztyén 
filmklubot az ifjúság részére és kreatív, hagyomány-
őrző estéket a felnőtt és nyugdíjas érdeklődők részére. 
Bízunk benne, hogy október folyamán megtarthatjuk 
első ilyen alkalmainkat.
A gyülekezetben addig  is tovább végezzük szolgála-
tunkat és szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik ebben támogatnak és segítségünkre vannak. 
Köszönjük, hogy egyházfenntartói járulékaik és 
adományaik által segítik mindennapjainkat. Szere-
tettel várjuk és megköszönjük azoknak is a segítségét, 
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akik még nem fizették be idei támogatásukat, de szán-
dékukban áll továbbra is támogatni egyházközségün-
ket. Idén az egyházfenntartói járulék 3000  Ft/ év, fel-
nőtt jövedelemmel rendelkező személyenként, melyet 
befizethetnek a Lelkész Hivatalban, a felújított Parókia 
épületében (Rákóczi u. 22.) illetve Takarékbanknál ve-
zetett 60600272-15000020 számlánkra.
Végezetül szeretném figyelmükbe ajánlani gyülekezeti 
alkalmainkat, melyekre szeretettel hívjuk és várjuk te-
lepülésünk minden lakosát! Minden vasárnap 10 órától 
tartjuk továbbra is istentiszteleteinket a templomban. 
Kedd este 6-tól férfikórus próba, melyre várjuk a kó-
rusba szívesen bekapcsolódó új tagokat.

További tervezett alkalmaink:
Október 18-án vasárnap de. 10 órától kezdődő úr-
vacsorás istentiszteletünkön hálát adunk a betakarított 
őszi termésért és az új borért, Október 23-án, nemze-
ti ünnepünkön, de. 10.30 órától ünnepi istentiszte-
letre, megemlékezésre várjuk a település lakosságát a 
templomban.
Október 31-én de.10 órakor, a reformáció emlék-

napján, ünnepi megemlékező istentiszteletre hívo-
gatnak a harangok, hogy közösen emlékezzünk egyhá-
zunk múltjára.
November 1-én de. 10.30 órától, a Gyászolók va-
sárnapján együtt kérjük Isten vigasztalását mindazon 
családok életére, akik az elmúlt év novembere óta áll-
tak koporsók mellé.
Bízzunk abban, hogy Isten segítségével a járvány-
helyzet is lehetőséget ad alkalmaink megtartására és 
hisszük, hogy megáldja alkalmainkat az ÚR és az ő 
kegyelme és megtartó szeretete visz tovább a 2020.év 
útján. Ebben a reménységben hívunk és várunk min-
denkit alkalmainkra.
A kialakult vírusveszélyben vigyázzunk egymásra és 
amíg szükséges az előírásokat felelősen betartva te-
gyünk meg mindent a járvány megfékezéséért!
A Biharnagybajomi Református Egyházközség ne-
vében kívánok a település valamennyi lakosának jó 
egészséget, kitartást és  Áldást Békességet! 

A Presbitérium nevében: 
Hézser Tímea lelkész

Bajomi portéka - Ez itt a reklám helye…

A portékában jelenleg is sokféle kézműves terméket 
lehet megvásárolni: 
Gyékény termékek közül a szőtt vagy kötött bevásár-
ló kosáron túl, igazán különleges darabok is vannak,  
esernyőtartó, papucsok, díszdobozok, a kisebb-na-
gyobb méretű szakajtók, edényalátétek, kupujkók, ke-
nyérkosarak. 
Megújult textiláru termékkínálat: puffok, díszpárnák, 
babafészek, szoptatós párnák, gyékényfüles táska, asz-
talközép, konyhai szettek (edényfogó kesztyű, kony-
haruha, kötény, asztalterítő). Széleskörű anyagtípus és 
anyagminta áll rendelkezésre. Választható az általuk 
megálmodott darabokból, vagy segítenek a közös ter-
vezésben és egyedi igényeknek megfelelően készítik 
el rövid határidőn belül.
Szolgáltatásként továbbra is megoldható cipzárcsere, 

foltozás, varrás stb.
A 10 tojásos száraztészták, víz hozzáadása nélkül, friss 
tyúktojásból (mely szabadtartású gazdaságból szárma-
zik), egyedi minőségben, gépi és kézi erővel készül-
nek. Az elkészített mennyiség teljes mértékben ellátja 
a falu lakosságát, intézményeket és külső megrende-
lőket. Elkészített tésztafélék: cérnametélt, csigatészta, 
csipetke, lebbencs, reszelt tészta, tyúkfül, szélesmetélt, 
zabkocka.
Érdeklődni, megrendelést leadni lehet telefonon a  
06-30/583-2190-es telefonszámon, emailben: 
porteka@biharnagybajom.hu email címen, vala-
mint személyesen az épületben az alábbi nyitvatartási 
időben szeretettel várják az érdeklődőket:
Biharnagybajom, Kossuth u. 2/B.
Hétfőtől-Csütörtökig: 7:30-15:30
Pénteken:    7:30-13:30

Az ország minden pontjáról érkezik megrendelés, ezek 
kiszállítását a GLS csomagküldő szolgálat végzi. 

Mászlai Alexandra
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Június 27-én a Biharnagybajomi Súlyemelő Szakosz-
tály adott otthont a Kelet-magyarországi Tini Súly-
emelő Országos Bajnokságnak, ahová összességében 
9 településről érkeztek versenyzők. 
Az alábbi versenyszámokba lehetett indulni:
helyből távolugrás, medicinlabda dobás, szakítás, lö-
kés.

Hajdú-Bihari versenyzők eredményei:
Biharnagybajom 
- Vass Dániel 61 kg-os súlycsoport 1. helyezett
- Molnár Zoltán 73 kg-os súlycsoport 1. helyezett
- Bai Koppány 73 kg-os súlycsoport 2. helyezett       
Téglás
-Varga Bence 40 kg-os súlycsoport 1. helyezett
-Nagy Tamás 67 kg-os súlycsoport 1. helyezett
-Német Szabolcs 89 kg-os súlycsoport 1. helyezett
-Nagy Zoltán 45 kg-os súlycsoport 3. helyezett

2020. július 04-én zajlott a XIII. Juhász Sándor Em-
lékverseny, a Magyar Súlyemelő Szövetség Kiemelt 
Versenye, szintén a Biharnagybajomi Súlyemelő Szak-
osztály szervezésében, ahol 11 csapat vett részt és is-
mét szép eredmények születtek. Területi minősítő ver-
seny került megrendezésre ezzel egyidejűleg.

Hajdú-Bihar megyei eredmények:
- Bai Koppány 73 kg-os súlycsoport 1. hely 
Biharnagybajom fiú 
- Vass Dániel 61 kg-os súlycsoport 1. hely 
Biharnagybajom fiú 
- Tóth Vivien 64 kg-os súlycsoport 1. hely 
Biharnagybajom junior
- Broda Dorina 81 kg-os súlycsoport 1. hely Téglás 
serdülő
- Nagy Zoltán 45 kg-os súlycsoport 1. hely Téglás fiú 
- Koszta Gyula 96 kg-os súlycsoport 1. hely Téglás 
fiú 
- Kovács Ábel +96 kg-os súlycsoport 1. hely Téglás 

serdülő
- Kalmár István 89 kg-os súlycsoport 1. hely Hajdú-
szoboszló felnőtt
Kiemelt verseny eredményei:
- Czeglédi Balázs 102 kg-os súlycsoport 1. hely Deb-
recen junior
- Mező Bálint 61 kg-os súlycsoport 1. hely Debrecen 
serdülő
- Pilka Roland 73 kg-os súlycsoport 1. hely Téglás ju-
nior
- Kiss János 96 kg-os súlycsoport 1. hely Téglás ifjú-
sági
Országos csúcs:
- Szalai Lili 71 kg-os ts 172 kg összetett Új országos 
csúcs Oroszlány
- Mikhel Eszter +76 kg-os ts 153 kg összetett Új orszá-
gos csúcs Oroszlány
- Fekécs Szilárd 81 kg-os ts 265 kg összetett Új orszá-
gos csúcs Békés

2020 szeptember 5-én szombaton Tégláson, a Téglási 
HAJDÚ VSE súlyemelő szakosztály által került meg-
rendezésre a XVI. NARANCS Kupa Országos és Te-
rületi Minősítő Súlyemelő verseny. A verseny célja 
minősítési szintek elérése és a spotág népszerűsítése 
volt.
Az 1-2-3. helyezettek érem díjazásban, a korosztályok 
legeredményesebb versenyzői Tisztelet díjban része-
sültek.
Érmeseink:    1. helyezést ért el 55 kg-os súlycsoport-
ban Molnár Zoltán (aranyérem)
- 1. helyezést ért el 61 kg-os súlycsoportban Tóth Al-
bert (aranyérem)
- 2. helyezést ért el 67 kg-os súlycsoportban Bai Kop-
pány (ezüstérem)
- 3. helyezést ért el 67 kg-os súlycsoportban Vass Dá-
niel (bronzérem)

Ezúton gratulálunk Földi József szakosztályvezetőnek 
és hasonló sikereket kívánunk az elkövetkezendő idő-
szakban is!

Biharnagybajomi Súlyemelő Szakosztály hírei


