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Idén is eljött az év vége, amikor két év elszakítottság 
után ismét közösen készülhetünk és várhatjuk a Meg-
váltó eljövetelét, a Karácsonyt. Persze terheink mit 
sem csökkentek, az év végére mindenkit gazdasági 
nehézségek sújtanak, úgy a magánszemélyeket, mint 
a vállalkozásokat és az önkormányzatokat egyaránt. 
A nehézségek átvészelése, a túlélési ösztön minden 
korban összekovácsolta az embereket, mert egymás 
segítésével és az erők, energiák összevonásával kön�-
nyebben tudták megoldani a nehézségeket. Az Ad-
venti készülődés, a karácson�i hangulat megteremté-
se ebben az évben Biharnagybajomban is csak közös 
erővel sikerülhet igazán. Az előző évben már sikeres 
eg�üttműködés most is fol�tatódik és intézmén�ek, 
civil szervezetek eg�üttműködve díszítik fel a telepü-
lésünket. Mindemellett a lakosság felé is felhívásokkal 
fordulunk, hogy ne csak a köztereink, de a lakóházak 
is ünnepi díszbe öltözzenek. 
Idei évben az ang�al motívumot hel�ezzük a közép-
pontba, reméljük sok-sok ang�al fog leszállni telepü-
lésünkön.
Vasárnapi Adventi alkalmaink is a közösségi összefo-
gásról szólnak, az első alkalommal közösen díszítjük a 
települést, a második alkalommal eg�ütt várjuk a Mi-
kulást, a harmadik alkalommal kézműves és jótékon�-
sági vásárt tartunk. A neg�edik adventi vasárnapon a 
templomban találkozunk, íg� készítjük fel lelkünket a 
Karácsonyra.
Novemberi lapszámunkban minden információt meg-
talál a települést érintő változásokról és a készülődést 
érintő felhívásokról. Leg�en Ön is aktív részese közös 

élmén�einknek, talán a gondok közepette kis örömet 
hozhatunk mindenki arcára angyali segítséggel.

Szilágyi Zoltán

ANGYALI KARÁCSONYRA VÁRVA

Meggyesi Éva: 
Ünnepre készülünk 

Lassan ünnepre készülődünk, s én is tűnődöm, mit vegyek,
valami szépet, ami nincs még, s ami csak engem jellemez.
Színes gyertyák és csillogó díszek halmaza között nem lelek
semmi olyat, mely különlegessé, széppé teszi az ünnepet.

Szeretnék sokkal többet adni, kívánva olyan szépeket,
s hinni abban, hogy valóra válik, amit áhítunk szüntelen.
Ebben a nehézkes világban úgy szeretném, hogy meglegyen
mindenkinek, amire vágyik, ezen a békés ünnepen. 

Gyújtsatok gyertyát. S amíg a gyertya halovány lánggal csonkig ég,
kívánjuk azt, hogy valóra váljon minden, amit csak szeretnénk.
Én csak azt kérem, legyen béke, jólét, boldogság mindenütt,
s szeretet lángja lobbanjon fel, mikor a család összeül. 

Isten áldjon meg minden embert, aki csak él e földtekén,
s békét hozzon, hogy boldogságban éljen a jövő nemzedék.
mert hiszem azt, hogy jó az ember, s kell, hogy győzzön a józanész,
hogy gyermekeink és unokáink ne tudják, mi a szenvedés. 

S ünnep után is legyen forró, őszinte, tiszta szeretet,
mely zord időkben is erőt majd, ha a nap fénye kevesebb.
Uram! Kérlek! Add meg nekünk, hogy ez az ünnep most szép legyen,
én csak ezt kérem, s így kívánok áldott és békés ünnepet!
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Tisztelt Lakosság!

Az energiakrízis és a kialakult gazdasági válság önkormányzatunkra is komoly hatással van.
A fol�amatosan emelkedő, nem tervezett kiadások csökkentése, 

a likviditás biztosítása érdekében az alábbi változásokról született döntés:

2022. november 1. napjától, visszavonásig
• A Piaccsarnok n�itva tart, ott azonban csak temperáló fűtés lesz biztosítva. (5 oC)

• A Polgármesteri Hivatal (Rákóczi út 5.) eredeti épületének energetikai felújítási munkálatai elkezdődtek, 
íg� az apparátus a téli hónapokban is a Kossuth út 3/A és 3/B szám alatti szolgálati lakásban várja üg�feleit, 
változatlan ügyfélfogadási rend szerint. A pénztár november 1. napjától szintén ezen a telephel�en működik. A 
Polgármesteri Hivatal a rezsicsökkentés érdekében péntekenként zárva tart!

• Bajomi Fabrika épülete 2022. november 30. napjával ideiglenesen bezárásra kerül. Ez idő alatt csak tempe-
ráló fűtés lesz. Az ott fol�ó munka más telephel�en kerül megvalósításra. A lakosság a varrás szolgáltatást a 
Rákóczi út 34. szám alatti üzlethel�iségben (régi Gelka épülete) veheti igén�be. Termékeink továbbra is megvá-
sárolhatóak lesznek szerdán és pénteken 8.00-10.00 óráig a piacon.

• Szűcs Sándor ÁMK, (Művelődési Ház) működése 2022. november 1. napjától szakaszolva lesz. Az épület 
eg� hel�iségének használata, elektromos fűtéssel engedél�ezett, ahol a dolgozók végzik mindennapi teendőiket, 
az épület többi része használaton kívülre kerül, és ott csak temperáló fűtés lesz. 

- A civil szervezetek klubfoglalkozásainak hel�színeivel kapcsolatban, keressék Nemes-Lajsz Julianna in-
tézmén�vezetőt, míg rendezvén�ek megtartására a Kon�ha várja az érdeklődőket.

- Bácsó Balázs falugazdász 2022. november 1. napjától a Polgármesteri Hivatal ideiglenes telephel�én 
(Kossuth út 3/B, az orvosi rendelő felől) a földszinten, várja üg�feleit, megváltozott üg�félfogadási rendben, 
az alábbiak szerint:
 Hétfő 8.00-10.00  Szerda 8.00-10.00

- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a Biharnagybajomi Ügysegéd 2022. novem-
ber 2. és 2023. márciusa között szünetelteti üg�félfogadását. Üg�feleiket a Püspökladán�i Kormán�ablak-
ban fogadják (4150 Püspökladán�, Kossuth u. 6.)

- A Könyvtár működése változatlan marad.

- A Sportöltöző bezárásra kerül.

- Dr. Sperlágh András állatorvos lakásán tart üg�eletet (Kossuth u 50/C) hétfő - péntek 8.00-9.00 óráig az 
udvar felől.

• Bölcsőde és az Óvodák esetében változás nem tervezett, ott a g�ermekek részére az előírt hőfok biztosított. 

• Konyhát érintő változás nem várható.

• 2022. november 5. napjától változás várható a gyermekétkeztetés terén, a döntés szerint az önkormányzat 
által átvállalt térítésmentes étkeztetést a továbbiakban csak 1-2-3 évfol�amon Biharnag�bajomban tanuló azon 
gyermekeknek biztosítja, akik jogszabály szerint nem étkeznek ingyenesen.
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• Módosításra került a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, fol�ósításának szabál�airól szóló 
13/2021. (XI. 26.) önkormán�zati rendelet. A nehéz gazdasági hel�zet miatt megszüntetésre került a karácson�i 
támogatás, fűtési költségek eg�szeri támogatása és a táboroztatási támogatás. Ezen döntés ez évet érinti, az ön-
kormán�zat lehetőségeihez mérten következő év elején újra napirendre tűzi ezen támogatások visszaállításának 
a lehetőségét.

Egyéb aktualitások

• 2022. október 25-én tartott képviselő-testületi ülésen az I. védőnői körzet pál�ázatát bírálták el a döntéshozók. 
2022. december 1. napjától Karászi-Sólyom Dórát védőnőnek nevezte ki, így mindkét körzetünk álláshelye 
betöltésre került.

• A Kossuth út 3/C szám alatti orvosi rendelőnek megkezdődnek a felújítási munkálatai, íg� 2022. november 
2. (szerda) napjától dr. Imre Gábor István a Rákóczi út 4. szám alatti orvosi rendelőben látja el az I. és a II. 
háziorvosi körzet feladatait. 

Imre-Erdős Szilvia s.k.
jegyző

„KÉZMŰVES ANGYALOK”  
PÁLYÁZAT

A Szűcs Sándor Művelődési Ház pál�ázatot hirdet 
„Kézműves Angyalok” címmel.
Várjuk családok, iskolások, óvodások, intézmények 
(korosztál� nélkül!) készített ang�alkáit, mel�ek 
akármil�en technikával készülhetnek (pl.: horgolt, 
papírból hajtogatott, kartonból, hungarocellből vag� 
fából összerakott stb.), a lényeg, hogy kézműves le-
g�en!

A pályaműveket december 8-ig lehet leadni (név-
vel, címmel ellátva) a Művelődési Házban hét-
köznapi napokon 8:00-15:00 óráig.
Eredményhirdetés: december 11-én, az Iskola 
előtti téren
Az elkészült műveket az Iskola aulájában lehet meg-
tekinteni.
A nevezett alkotásokból kiállítás n�ílik a G�üleke-
zeti teremben, mely 2022. december. 12. és 2023. 
január. 6. között tekinthető meg hivatali időben.
A legszebb, legkreatívabb és legötletesebb angyalka 
készítői díjazásban részesülnek!

NAGY KARÁCSONYI  
RAJZPÁLYÁZAT

Biharnag�bajom Község Önkormán�zata és a Re-
formátus Eg�házközség rajzpál�ázatot hirdet a 
biharnagybajomi gyerekeknek „Karácsonyi An-
gyalok” címmel.
Várjuk a szabadon választott technikával készített 
(ceruza, grafit, vízfesték, tempera, zsírkréta stb.) 
A/4-es méretű alkotásokat.
Az alkotások a G�ülekezeti teremben adhatók le hi-
vatali időben (Rákóczi út 22.), a hátoldalra kérjük 
ráírni a gyermek nevét, életkorát, osztályát.
Az alkotások leadási határideje: 2022. november 28.
Eredményhirdetés: december 4-én, az Iskola előt-
ti téren. Az elkészült rajzokat az Iskola aulájában 
lehet megtekinteni. A nevezett alkotásokból kiállítás 
n�ílik a G�ülekezeti teremben, mel� 2022. decem-
ber. 5. és 2023. január. 6. között tekinthető meg 
hivatali időben.
Minden résztvevő apró ajándékban részesül, viszont
a zsűri által 3 legszebbnek ítélt alkotás (5-10 éves 
korig), és 3 legötletesebbnek ítélt alkotás (11-15 
éves korig) készítői külön díjazásban részesülnek.

A pályázat benyújtásával a gyermek törvényes képviselője hoz-
zájárul ahhoz, hogy az elkészített alkotások a gyermek nevével 
és osztályával a Művelődési Ház Facebook oldalán, a Közsé-
gi Önkormányzat Youtube csatornáján (Biharnagybajom TV), 
valamint a Gyülekezeti teremben rendezett kiállításon megje-
lenjen.
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A Református Egyház hírei

Az adventi időszak, a várakozás időszaka. Advent 
ol�an, mint eg� út, amel� elvezet karácson�ig, az első 
karácson� alkalmával megszületett Jézus Krisztusig. 
Ezen az úton pedig át lehet szaladni, rohanni a végére 
a karácsony felé, de akkor a karácsonyunk is csak kész 
kapkodás lesz. Ahog�an elmúlhatnak advent napjai az 
életünkben nyomtalanul, úgy fog elmúlni a karácso-
nyunk is: a vendégek elmennek, az ételek elfogynak, 
és karácson�ból eg�edül a fen�őfa marad meg, de az 
is csak ideig óráig. Elmúlhat úg� az ünnepünk, hog� a 
lén�eg a betlehemi g�ermek elveszik, kimarad belőle.
 

De megélhetjük ezt az adventot úgy is, hogy nyoma 
marad az életünkben, hogy nem elmúlik az életünkben, 
hanem betelik vele az életünk. Ilyenkor nem céltala-
nul szaladunk át az adventi időszakon, hanem tudjuk, 
hogy mi vár minket az út végén. Karácsony: amikor 
megünnepeljük Jézus Krisztus megszületését. Azt a 
pillanatot, amikor az Isten úg� döntött, hog� a lehető 
legnagyobb szeretetével fordul oda az emberhez. Ad-
vent során ezt a szeretet érezhetjük meg egyre jobban, 
és ezzel az Istentől tanult szeretettel fordulhatunk oda 
a családtagjaink, barátaink, szomszédjaink, munkatár-
saink, és minden embertársunk felé.
 Eg� adventi időszak alkalmával, két idős hölg� 
sétált el eg� üzlet feldíszített kirakata előtt. G�ön�ör-
ködtek benne, hog� ol�an szép ünnepi a hangulat van, 
hog� mil�en szépen fel van díszítve a karácson�fa, de 
egy valamit nem értettek, hogy mit keres a kirakat kö-

zepén eg� bölcső, benne eg� bepól�ált g�ermekalak-
kal. Nem értették mi keresnivalója van ott.
 Ha csak elszaladunk az advent mellett, de nem 
éljük meg azt, akkor lehet, hogy mi ugyan tudni fogjuk, 
hog� miért van a g�ermek Jézus Krisztus a bölcsőben, 
érteni azonban nem fogjuk. Az advent ekkor csupán 
kietlen, puszta táj marad az életünkben. Ha azonban, 
megéljük minden percét, odaszánunk a fig�elmünkből, 
az időnkből Istenre, ha őszintén feltárjuk előtte a szí-
vünket, akkor átéljük és megértjük azt, amivel Isten 
megajándékozott minket. Megláthatjuk a betlehemi 
gyermekben, az Isten felénk nyújtott irgalmas kezét. 
Akkor pedig a karácson� nem elmúlik az életünkből, 
hanem betölti azt. 
Mert nincs olyan mélység, sem olyan lelki-sötétség, 
ahonnan az Úr ne tudna kiragadni minket. Az adventi 
időszakban, amikor a nappalok eg�re rövidebbek, és 
egyre nagyobb a sötétség, jusson eszünkbe és adjon 
remén�séget az első karácson� előtti advent. Az első 
Advent, az első Krisztus várás, amikor úg� tűnt, hog� 
a világban a sötétség uralkodik, amikor látszólag min-
den arra mutatott, hog� a világ gonoszsága g�őzedel-
meskedik, akkor ott a legeldugottabb faluban, a legsö-
tétebb helyen, mégis felragyogott a betlehemi csillag. 
Az a csillag, amely azt jelezte, hogy itt született meg 
a Világ Világossága, aki leg�őzi a gonoszságot, a sö-
tétséget, akinél Élet van, valóságos öröm, valóságos 
ünnep.
Kívánom, hog� nekünk is il�en ünnep várásunk, ün-
nepi készülődésünk leg�en, amel� elvezet a Világ Vi-
lágosságához, az Úr Jézus Krisztushoz. Leg�en íg�, 
Ámen.

Simon Mátyás blp.

„Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át!”
Ézs 40,3

FELHÍVÁS
FENYŐFA, FENYŐÁG FELAJÁNLÁS

Biharnag�bajom Község Önkormán�zata az eddigi 
évekhez hasonlóan az idén is szeretne közös kará-
csonyfát állítani és közös adventi koszorút készíteni.
Várjuk azok jelentkezést, akik szép, formás fen�ő-
fát és fen�őágat ajánlanának fel!
A jelentkezéseket és felajánlásokat 2022. novem-
ber 23-ig lehet megtenni a Művelődési Házban  
(Várkert u. 35., tel.: 0654 473-606), hétköznapi  
napokon 8-15 óráig.
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Angyali Karácsony
Ismét eltelt eg� esztendő, a Karácson� ünnepköre ko-
pogtat az ajtón. Sajnos most sem teljesen felhőtlen a 
készülődés, hiszen ha nem covid, akkor hel�ette ener-
giaválság. Ezek a nehéz időszakok bizon�ítják a leg-
jobban, hogy összetartásra van szükség, a lelkünknek 
is jobb, ha érezzük, hogy valahova tartozunk, és nem 
vagyunk egyedül a nehéz helyzetekben sem. 
Idén arra gondoltunk, hog� az Adventi időszak és Ka-
rácson� jelképe, az összetartozás szimbóluma az an-
g�al leg�en, aki óvja és védelmezi a felnőtteket, g�er-
mekeket. 
Arra kérünk mindenkit, hogy az otthonaikban he-
lyezzenek el az ablakban egy angyalkát az Adven-
ti időszakra. Leg�en ez rajzolt, horgolt, papírlapból 
kivágott, bármilyen technikával készült angyalka. A 
családdal közösen elkészítve eg� hangulatos, ünnepi 
várakozással teli élményt varázsol, majd az ablakba 

kihel�ezve a településen élők összetartozását fogja 
jelképezni. Szívesen vesszük, ha lefotózzák a saját 
angyalkás ablakukat, és beküldik nekünk a muvhaz@
biharnagybajom.hu e-mail címre, hogy közé tehessük 
facebook oldalunkon és mindenki megcsodálhassa 
azokat, és a legjobbak díjazásban is részesülnek.

Márton Napi Felvonulás
Visszatekintő

2022. november 10-én Márton napi lámpás és fákl�ás 
felvonulást láthatott az, aki a főtéren járt. A Szűcs Sán-
dor ÁMK Óvoda, a Szűcs Sándor Általános Iskola, a 
Napsugár Biztos Kezdet G�erekház, valamint a Böl-
csőde szervezésében g�ermekek és családtagjaik vo-
nultak az iskola előtti térre, ahol közös éneklés, játék 
majd tombolasorsolás várta az érdeklődőket. A tombo-
la fődíja pedig mi más lett volna, mint eg� élő liba?! 
Az ajándék libát Forrai Szabolcs ajánlotta fel.
A délután lezárásaként lilahagymás libazsíros kenye-
ret és meleg teát kínáltak Márton napi uzsonnaként a 
szervezők.

Sárkány Alexandra

A Biharnagybajomi SE súly-
emelő - szakosztály sikerei

2022. szeptember 24-én rendezték meg a kelet-ma-
g�arországi tini országos súl�emelő- bajnokságot, 
mel�nek házigazdája a Biharnag�bajomi SE súl�-
emelő-szakosztál�a volt. Az iskola tornatermében 
44 fiatal versen�zett három korcsoportban (köl�ök, 
g�erek, serdülő) és több súl�csoportban. Érkeztek 
súl�emelők Békéscsabáról, Debrecenből, Kazinc-
barcikáról, Kecskemétről, N�íreg�házáról, Kisúj-
szállásról, Szerencsről, Ózdról, Szolnokról és Tég-
lásról. Sajnos idén nem tudtam bíráskodni, mert a 
bírói bizottság elnökének neveztek ki, de örömmel 
láttam, hog� menn�i sportszerető fiatal g�űlt ösz-
sze és milyen ragyogó eredmények születtek. A mi 
versen�zőink közül 2 aran�érmes lett, Máthé Noel 
fiúkorcsoportban, Vass Dániel pedig serdülő korcso-
portban lett első. 

Bírói kar:
Bíróbizottság elnöke: Földi József - Országos bíró
Bírók:  Ládi Imre- Nemzetközi bíró
Takács Erika- Nemzetközi bíró
Nag� László- Országos bíró
Szabó Mihál�  -Országos bíró
Ulveczki Mihál�- Országos bíró
Kecskés Zoltánné - 2. osztályú bíró

Földi József
szakosztályvezető
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Az Idősek Világnapja alkalmából 2022. október 1-jén 
Biharnag�bajom Község Önkormán�zata és a Bihar-
nagybajomi Nyugdíjas Klub szervezésében köszöntöt-
tük településünk időseit, illetve a házassági évfordulós 
párokat. A színvonalas rendezvén� a N�ugdíjas Klub 
sikeres pál�ázatának köszönhetően valósulhatott meg. 
Közel kétszázan töltötték meg a nagytermet jókedvvel, 
mosollyal, örömkönnyekkel, meghatódottsággal.

A jelen lévőket Nemes-Lajsz Julianna, a Szűcs ÁMK 
igazgatója, Gazdag Endréné, a N�ugdíjas  Klub veze-
tője és Agócs Miklósné alpolgármester köszöntötte. Az 
Önkormán�zat nevében Agócs Miklósné alpolgármes-
ter és Imre- Erdős Szilvia jeg�ző emléklapot és ajándé-
kot n�újtott át az 50., 55., 60., és 65. házassági évfor-
dulójukat ünneplő házaspároknak. A délután fellépői 
közül táncokkal és dalokkal varázsoltak el Nag� Lajos 
és Pákozdi Mikó Dóra, a Black Rose Project, a Bakon-
szegi N�ugdíjas Klub néptáncosai, a biharnag�bajomi 
Örökifjak tánccsoport, a Hajdúszoboszlói N�ugdíjas 
Klub tánccsoportja, a Biharnag�bajomi Énekkar, illet-
ve verset mondott Guruczi Antalné és Kádár Lajosné. 
Ezután Peter Srámek, a Csináljuk a fesztivált! 2022-es 
g�őztesének produkciója következett, majd a Cheops 
Zenekar biztosította a továbbiakban a jó hangulatot. 
Eg� nag�on tartalmas, hangulatos délutánt tölthettünk 
együtt.
Ezúton is szeretnénk mégeg�szer megköszönni a je-
lenlévőknek a részvételt, a fellépőknek a nag�szerű 
produkciókat, illetve minden szépkorúnak azt, hog� itt 
vannak velünk, foghatjuk egymás kezét, és hogy ta-
pasztalatukat, bölcsességüket, történeteiket átadják a 
fiatalabb korosztál� számára. 
Nag�on jó egészséget kívánunk Nekik!

IDŐSEK VILÁGNAPJA Aranyosi Ervin: Üzen az Ősz
Üzen az Ősz: – Nyugodj le végre!

Minek a lázas rohanás?
Ülj le egy padra, nézz fel az égre,

érintsen meg bűvös varázs.

Ne rohanj el az élet mellett,
engedd a szépet hatni rád.

Akik megállnak, szépre lelnek,
azokkal megáll a világ.

Mikor lassulsz lecsendesülve,
a lelked is életre kel.

Nem erőlködsz nekifeszülve,
a lét értelmét éred el!

Hagyod, hogy vigyen áramlása,
s eljuttat céljaid felé.

Segít a szíved dobbanása,
s vágyad az utat meglelé.

Nem is kell megkeresni módját,
csak csendben, várni, hogy legyen.

Nem kell “harccal legyőzni Tróját”,
s átmászni minden gond-hegyen.

Nem kell balgán sikerre törni,
harcban legyőzni másokat.

Elég egy székben hátradőlni,
s teremni hagyni álmokat.

Szebbet teremthetsz szeretettel,
lélekből kapva az erőt.

Szebb világot alkot az ember,
békéset, s tisztán élhetőt.

Nem hajt tatár, anyagi érdek,
szíved csak szépre éhezik.
Érzéseid vonzzák a szépet,
amely úgyis megérkezik.

Engedj el végre minden görcsöt,
s hagyd, hogy a csónakod vigyen.

A pillanat, ha lazán töltöd,
úrrá lesz minden irigyen.

Álmodj nagyot, álmodj merészet,
s figyeld, a gondolat teremt!

Valóra váltja az egészet,
neked adva a végtelent.

Üzen az Ősz: – Nyugodj le végre!
Engedd csak szállni az időt!

Ülj le egy padra, nézz fel az égre,
figyeld a vágyad, s hagyd hatni őt!
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HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓT ÜNNEPLŐK

Kalmár Gyula
és Major Ilona
65. évforduló

Gál Gyula
és Bagdány Ilona   ♥

60. évforduló

Hajdu Endre
és Madar Eszter

55. évforduló

Vesszős Balázs 
és Tóth Juliánna

55. évforduló

Balogh József 
és Sólyom Emma

55. évforduló

Nemes Károly
 és Mile Ilona
55. évforduló

Jenei Pál 
és Tollas Katalin

50. évforduló

Horváth Dénes 
és Veres Mária Anna

50. évforduló

dr. Sperlágh András
és dr. Ónodi Katalin

50. évforduló

Schubert László 
és Lengyel Róza

50. évforduló

Bagdi Antal 
és Gáll Anna Mária

50. évforduló
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Ezt olvassák ők….
Az Ezt olvassák ők…rövid interjúsorozat nem tit-
kolt célja, hogy megismerjük településünk lakosai-
nak olvasási szokásait, és motiváljuk egymást, ötle-
teket merítsünk. Ebben a számban 2 fiatal lánnyal 
készítettem interjút, akiket a könyvtárban ismer-
tem meg, mert lelkesen, rendszeresen járnak oda. 

Ők pedig Harangi Nikolett  és Tóth Vivien.

- Mikor ejtett titeket rabul az olvasás?
Niki: Fiatalabb koromban sosem érdekelt annyira az 
olvasás. Sokszor kezdtem bele könyvekbe, de valami-
ért egyik sem fogott meg az elején annyira, hogy foly-
tassam. Pár évvel ezelőtt eg�ik barátnőm ajánlotta Lisa 
De Jong: When It Rains -Amikor esik- című kön�vét, 
és az volt életem első ol�an kön�ve, amit saját akara-
tomból végig is olvastam. Ez a kön�v döbbentett rá 
mennyire izgalmas olvasni.
Vivi: Körülbelül 14 éves koromban kezdődött az ol-
vasás iránti szeretetem. Az interneten olvastam az ak-
kori kedvenc eg�üttesemről kitalált történeteket, ami-
ket más rajongók írtak (fanfiction). A kön�veket nem 
igazán kedveltem, de aztán rászántam magam és el-
olvastam egy könyvsorozatot, ami régóta érdekelt, ez 
volt Darren Shan vámpíros kön�vei, azóta pedig már 
nagyon sok könyvet elolvastam.
- Mit olvastok szívesen?
Niki: Személy szerint inkább a romantikusabb, érzel-
mekkel teli könyveket szeretem olvasni, de a versek 
még azok, amik elég közel állnak a szívemhez. 
Szeretem, ha egy könyv folyamatosan érdekes, van-
nak benne váratlan fordulatok, mégis romantikus és 
érzelemdús. Szeretem, ha tudok rajta nevetni, de akár 
sírni is, és folyamatosan magával tud vinni a története.
Vivi: Az én kedvencem a fantasy; ezen kívül szívesen 
olvasok még romantikus és horror történeteket is. Iga-
zán az olyan történeteket szeretem, amikben termé-
szetfeletti lén�ek, vag� képességek vannak, mert leg-

inkább ezek szakítanak ki a valóságból. Valamint az 
ol�an kön�veket preferálom, amel�ek E/1. személ�-
ben íródtak. Sokkal eg�szerűbb elképzelni a történetet, 
azonosulni a karakterrel, ha a főszereplő szemszögéből 
olvashatom. A kedvenc történeteim közé tartozik pél-
dául Maggie Stiefvater: Hollófiúk című kön�vsoroza-
ta, Cassandra Clare: A végzet ereklyéi könyvsorozata, 
vag� On Sai: Apa, randizhatok eg� lovaggal? című 
könyve.
- Miért választjátok a könyvtárat a könyvesboltok, 
letöltések helyett/mellett?
Niki: Én, ha egy könyvet egyszer kiolvasok, azt nem 
szeretem még egyszer elolvasni, mert szeretem meg-
hag�ni azt az érzést, és élmén�t, amit elsőnek végig 
tapasztalok. Ezért sem szoktam kön�vet venni, feles-
legesnek érzem azért megvenni, hog� utána a polcon 
porosodjon, mert tudom, hog� akármenn�ire tetszett 
és szerettem, akkor sem fogom elolvasni még egyszer. 
Letölteni eg�általán nem szoktam, mert az nem adja 
meg az igazi könyvolvasás hangulatát. 
Vivi: Szerintem a könyvtár egy kulturális hely, szóra-
kozási lehetőség, addig is kimozdulhatok otthonról, 
amíg kiválasztom, hogy mit szeretnék olvasni. Vala-
mint pénzbe sem kerül, ami nem utolsó szempont, te-
kintve a könyvek árait. Így, miután elolvastam, csak 
visszaviszem és ott lesz, ha később szeretném újra 
elolvasni, kikölcsönözhetem megint. Letölteni nem 
igazán szoktam, viszont hazudnék, ha azt mondanám, 
hog� nem vásárolok, jó pár kön�vet megvettem már a 
kedvenc íróimtól.
- Mikor van időtök olvasni?
Niki: Legtöbbször nekem esténként van időm, de ami-
kor sulis időszak van ol�ankor szinte minden nap, ha 
épp beutazok a suliba, vag� tartok hazafele. Ol�ankor 
legalább hasznosan is tudom tölteni azt az időt, mert 
ha otthon vagyok, akkor inkább tanulok vagy ha tudok 
pihenek.
Vivi: Leginkább este van időm olvasni pár oldalt, vag� 
fejezetet. Viszont sok mindentől függ, hog� éppen 
menn�it, vag� mikor tudok olvasni. Nekem például té-
len sokkal több lehetőségem és időm van az olvasásra. 
Jelenleg is olvasok, bár most megint a telefonomon, 
eg� fanfiction-t. Várom már a hűvösebb napokat, ami-
kor bekuckózhatok és olvashatok, mert a „szeretném 
elolvasni” listám egyre csak hosszabb lesz.
- Milyen pluszt ad nektek az olvasás, amiért ajánla-
nátok másoknak is?
Niki: Sokan azt gondolják, hogy az olvasás unalmas, 
pedig csak meg kell találnia az embernek azt, ami ér-
dekli. Eg� kön�v rengeteg pluszt tud adni, például 
utána olvashatunk a történelmünknek, de leköthetünk 
egy kisgyermeket egy mesekönyv felolvasásával, és ha 
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mi is unatkozunk egy számunkra izgalmas könyv ezen 
is könnyen segít. Mióta elkezdtem könyveket olvasni 
sokkal jobb lett a szókincsem és ezáltal a beszédkész-
ségem, de ezen kívül nyugalmat is ad, hisz olyankor 
ki tudom zárni a külvilágot, és az azzal járó gondokat.
Vivi: Az olvasás növeli az ember szókincsét, fogalma-
zási készségét, a képzelő erejét, és fejleszti a szemé-
l�iségét. Rengeteg hel�re eljuthatunk otthon ülve, sok 
embert ismerhetünk meg, és ehhez csak ki kell nyitni 

egy könyvet és elolvasni. Én szeretek együtt nevetni, 
vag� éppen sírni a kön�v szereplőivel, végig kísérni a 
történetüket, átélni velük a kalandjaikat. Kicsit olyan, 
mintha minden egyes könyvben barátokra találna az 
ember, kicsit mindannyian hiányoznak, miután már 
nincs több oldal, amit elolvashatok róluk. Én többek 
között ezért is szeretek olvasni.

Frankó Zsuzsa
könyvtáros

A klub ez évben igen mozgalmas évet tudhat maga 
mögött.
A járványhelyzet miatt, csak márciusban indult meg 
a közösségi életünk, amit szerintem mindenki nagyon 
várt már. Márciusban megünnepeltük a nőnapot, kóru-
sunk férfi tagjai nag�on szép slágerekkel köszöntötték 
a hölg�eket, közösen elfog�asztottunk eg� finom ebé-
det, azután zene és tánc következett.
Áprilisban megünnepeltük a Schubert házaspár 50. há-
zassági évfordulóját.
Részt vettünk a Mozgáskorlátozott Eg�esület Locsoló 
Bálján, ahol a tánccsoport és a Népdalkör is fellépett.  
Május 1-jén a Tánccsoport fellépett az egészségnapon, 
7-én Cserkeszőlőn jártunk az Országos N�ugdíjas ta-
lálkozón, ahol a Népdalkör és a Tánccsoport is sikere-
sen szerepelt.
Július 16-án ünnepeltük meg a klub fennállásának 30. 
évfordulóját, egybekötve a Sárréti találkozóval, kb. 
120 fő részvételével, mel�en jelen voltak a községünk 
vezetői, a meg�ei n�ugdíjas szövetség vezetőjének két 
tagja, a klub régi tagjait is meghívtuk közénk, bará-

ti N�ugdíjas klubok (Sárrétudvari, Nag�rábé, Szerep, 
Füzesg�armat, Kaba). Rendezvén�ünkön sok színes 
műsorszámmal szórakoztattuk a jelenlévőket. Ebéd 
után tombola, zene és tánc következett. A Cheops ze-
nekar egy fergeteges délutánt varázsolt nekünk.
Augusztus 20-án Decsen jártunk a Decsi Hagyomány-
őrző Férfi Kórus és Kneller G�ula meghívására, ahol 
megismerkedtünk a Sárköz fővárosával és nevezetes-
ségeivel. Nag�on szép emlékekkel tértünk haza bará-
tainktól. 
Közben részt vettünk a szomszédos települések N�ug-
díjas klubjai által szervezett találkozókon is.
Szeptember 16-án szerveztük meg a Mátraverebél� - 
Tar – Hollókő – Egerszalóki buszos kirándulásunkat, 
mel�ről nag�on szép emlékekkel, lelkileg feltöltődve 
tértünk haza. 
Október 1-jén megszerveztük az Idősek napját az Ön-
kormán�zat és a TÁMASZ Szoc. Alapellátási Központ 
támogatásával.

Gazdag Endréné
Nyugdíjas Klub elnöke

Idén 30 éves a Biharnagybajomi Nyugdíjas klub!



10 Bajomi Hírlevél

Bajomi Hírlevél,  
XVIII. évf. 4. szám
2022. november
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Felelős kiadó és főszerkesztő: 
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e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar meg�ei Eg�esü-
lete minden évben megrendezi az Eg�esületi Napot 
tagjaink számára, mel� az idei évben, 2022.09.16-án 
Biharnagybajomban került megrendezésre. A megye 
szinte minden részéről érkeztek mozgáskorlátozott 
tagok rokonaikkal, barátaikkal. Szécsén�i Lajos, az 
Eg�esület elnöke beszédével n�itotta meg az ünnep-
séget, melyben köszöntötte a megjelenteket és hálát 
adott azért, amiért szép számmal elfogadták a meghí-
vásunkat, mivel közel 200 fő jelent meg. Az Eg�esület, 
illetve rendezvén�eink első számú céljai közé tartozik 
segítségnyújtásunk mellett, hogy biztosítsuk a tagjaink 
számára a közösségi élet lehetőségét, hog� megelőz-
zük az elmagányosodást és tagjaink számára ezáltal 
szórakozást, boldogságot is okozzunk. A körn�ező te-
lepülésekről táncos, dalos és prózai műsorszámokkal 
érkeztek fellépők, akik biztosították a jó hangulatot a 
rendezvén� idejére. Az előadások nag�on jó hangu-
latban zajlottak le, végig hangos kacagás és tapsvihar 
kísérte. A műsorok szüneteiben megvendégelés várta a 
megjelenteket, nap végén pedig eg�tál étellel kedves-

kedtünk vendégeinknek. A rendezvény megszervezé-
séhez számos segítséget kaptunk a Biharnag�bajomi 
Önkormán�zattól, a Szűcs Sándor ÁMK vezetőjétől, 
illetve dolgozóitól és egyesületi tagjainktól, amelyért 
hálánkat szeretnénk kifejezni mindenkinek, akik segít-
ségünkre voltak előző hetekben. Ezen falu azon tele-
pülések közé tartozik az Eg�esület számára, ahol min-
dig szívesen fogadnak minket és ahova mi is nagyon 
szívesen megyünk. 

Páll Lászlóné
Hajdú-Bihar Megyei 

Mozgáskorlátozott Egyesület 
ügyféltájékoztatója

Mozgáskorlátozott Egyesületi Nap

Október 23-i megemlékezés képei
2022. október 23-án emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról a Református templomban. 
Igét hirdetett Simon Mát�ás lelkész, és megemlékezett Szitó Sándor polgármester, majd közös koszorúzásra 
került sor az ’56-os emlékműnél.
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Dalok a labdatérről: 
Ady versei csendültek fel  

Biharnagybajomban

Ad� Endre verseinek világát idézte meg Pető István 
versmondó és a Körömvirág együttes Dalok a labda-
térről című műsora a Művelődési Házban , október 21-
én pénteken 18:00 órától. 
A Körömvirág, azaz Kocsis Csaba énekmondó, ifj. 
Miczura Károl� (hegedű) és Szászné Ökrös Beáta 
(ének) formációja 2014 óta létezik. Műsoraikban – 
Ének és irodalom vag� a Szóljon, aki látta – nemcsak 
az irodalombarátokat igyekeznek megszólítani. Kicsi-
ket és nagyokat is arra igyekeznek ösztönözni, hogy 
ismerkedjenek a versekkel és megszeressék a közös 
éneklés varázsát. A Körömvirág együttes megzenésí-
tett versekkel, fülbemászó dallamokkal nyújt élményt 
a közönségnek. Az irodalomújítók korának és életútjá-
nak megidézését vetített diaképek is segítik.

Sárkány Alexandra

29. alkalommal is megszólalt 
a Karafitty madár...

Nagy örömömre szolgál, hogy elmondhatom - Idén végre 
újra találkoztunk. Sokunk számára ezek az élő találkozók 
jelentik a Karafitt� Népzenei Találkozó igazi arcát. Az el-
múlt két évben az internet segítségével tartottuk meg ren-
dezvén�ünket – viszont idén már hetekkel korábban hozzá-
láthattunk az előkészületekhez, tudván, hog� személ�esen 
találkozunk. 
Délelőtt koszorúzás keretében megemlékeztünk eg�ütte-
sünk alapítójáról, Nemes István tanár úrról. Ő volt az, aki 
évtizedeken keresztül vezette, óvta és vigyázta az együttes 
tagjainak életét, valamint a szakmai színvonalért is felelős-
séget vállalt. A délutáni találkozóra érkező fellépőink – akik 
jó szívvel fogadták meghívásunkat - név szerint:
Széles András Tun�ogmatolcsról, Vígh Anett és Romhán�i 
István Püspökladán�ból, ifj. Tóth G�ula és felesége, Tóth-
né Szabó Marianna Nyíracsádról, illetve a Nyugdíjas Klub 
tagjai  Biharnagybajomból.
Szitó Sándor polgármester úr köszöntötte a megjelenteket. 
Ezután eg� kiállításmegn�itóval eg�bekötött kön�vbemuta-
tó következett, mel�nek témája falunk híres szülötte, Szűcs 
Sándor Madárkereső királ�fiak című kön�ve volt, mel� új 
illusztrációkkal gazdagodott. a népzenei találkozó fellépői-
nek színvonalas műsorszámai. Végezetül pedig állófogadás 
keretein belül beszélgethettünk kötetlenül. 
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem 
Nemes-Lajsz Juliannának, a művelődési ház minden dol-
gozójának, a technikai stábnak, a falu vezetésének, minden 
közreműködőnek és nem utolsó sorban támogatóinknak 
a segítségét, hog� újra ol�an módon ünnepeljük meg az 
eg�üttes születésnapját, amel�re még az égbe költözöttek is 
büszkék lehetnek. 
Remélem, hog� közönségünk is jókedvűen, élmén�ekkel 
gazdagodva tért haza.

Támogatók:
Vas Villa, Boda András (Debrecen), Szabó Sándor (Törtel)
Szilág�i Csaba, Szűcs Sándor ÁMK, Biharnag�bajom Ön-
kormányzata

Tisztelettel,
Szilágyi Gergő
együttesvezető
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