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Évről évre törekszünk arra, hogy az előző évek tapasztalata-
ival gazdagodva még több élményt nyújtsunk a lakosságnak 
és vendégeinknek. Mutassuk meg azt, amink van és hozzuk 
ide a legjobbakat.
Három a magyar igazság és a rendezvényünk is három na-
pos. A nagyfesztiváloktól loptuk a 0. nap ötletét. Péntek este 
(07.05.) három kiváló környékbeli zenekar lesz vendégünk.
Kabinláz, Mudfield, Wan-TED.
Szombaton (07.06.) a főzőversenynek köszönhetően 
a legeslegfinonamabb ételek készülnek. Jól döntenek, 
akik az idén az egész napot családjukkal és barátaikkal 
Biharnagybajom napján szeretnék tölteni. A fellépők népes 
serege egészen kiváló. Néhányukat bemutatjuk mostani szá-
munkban. És ki vagy mi még a leg?.
Itt lesz a magyar népzene színe-java. A Karafitty találkozók 
sztárvendége Széles András, aki hangszerének, a citerának 
virtuóza. A Hajdúsági és Bihari citeraegyüttesek, Berettyó-
újfaluból pedig a Bajnóca Egyesület több csoportja.
Kiállításaink sem mindennapiak. Szabadtéren két fotó kiállí-
tás lesz a művelődési ház előtt.
Jenei Boldizsár BAJOMI ARCOKAT örökített meg. Szűcs 
Péter kiállítása a pesti Füvészkertből érkezik hozzánk, 
videóüzenetét Peruból küldi a megnyitóra.
Értéktár kiállításunkon régi és új értékeinket mutatjuk be. 
Emléket állítunk Kacska Zoltánnak. Azon vagyunk, hogy 
ne csak múltja, hanem jövője is legyen az ősi házi iparnak. 
Bajom neve és a gyékény feldolgozás évszázadokon át ösz-
szefonódott. Minden tárgyban ott a praktikum és a szépség.
Kiállítás, gyékényes találkozó és nem utolsó sorban a BA-
JOMI PORTÉKA termékei hívják fel a figyelmet, erre a te-
lepülésre legjellemzőbb bajomi mesterségre.
Nemes Antal tollából a hírlevélből már ismerhetnek törté-
neteket. Most könyv került kiadásra, Bajomi életképek cím-
mel, melynek bemutatója ezen a napon lesz.
Aztán itt az ország legszebb tehene, amely éppen a bajomi 
tehéntelep büszkesége. Alaposan szemügyre veheti a nagy-
érdemű közönség és szakértő kommentár is jár hozzá az Ag-
rár Zrt. jóvoltából.
Érkezik az ország legerősebb embere, „örökös Toldi Miklós” 
Fekete Laci, aki egyszerűségével, szókimondásával sokak 
kedvence. Lesz parasztolimpia értékes díjakkal, melynek 
háziasszonya Hegyesi Katika, aki a közelmúltban megnyer-
te a Gazdász szépe címet. Fellépnek az óvodások, iskolások, 
mazsorettek és mindazok, akik nem sajnálták az időt és ener-
giát,  hogy felkészüljenek, legyenek a Nyugdíjasklub tagjai, 

a Támasz dolgozói, Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának 
tagjai. Vacsorakor a Zsikó Zenekar muzsikál és nem akárho-
gyan! Szikora Robi és az R-GO hozza az évszázad legjobb 
csikidam party-ját. Éjszakára a levelek is biztosan megér-
keznek, hiszen Postás Józsi hozza őket. A gyepi bálon pedig 
a Cheops együttes húzza a talpalávalót.
Másnap (07.07.) Lovasnap zárja az eseményeket, ott lesznek 
a környék legjobb fogathajtói. Helyszíne a Kistag, ahol kide-
rül kik lesznek a legjobb fogathajtók.
A megvalósításhoz Biharnagybajom valamennyi intézmé-
nye, civilszervezete hozzájárul, de további felajánlásokat, 
adományokat szívesen fogadunk és előre is köszönünk.

Hétvégi programnak a legjobb, Biharnagybajom nap-
ja!

Nemes-Lajsz Julianna

Meghívó levél Biharnagybajom napjára

Az idén csupa leg… leg… leg…



2 Bajomi Hírlevél



3XV. évfolyam 2. szám 2019. június

Minden napra tarisznyát

(enni-, innivalót) hozzatok magatokkal!

a Művelődési Házban

személyesen vagy

a Szűcs Sándor Művelődési Házban

Részvételi díj: 500 Ft/fő/nap

Jelentkezz

telefonon 54/473-606

Gyülekező 2019. augusztus 5-én 9.00-kor

Iskolatáska Oktatásfejlesztő
Közalapítvány

Biharnagybajom Községi
Önkormányzat

201 .9 augusztus 5 - 9.
minden nap

9.00 - 16.00 óráig

500 Ft/fő/nap

(6-tól 13 éves korig)

Ismerkedés a népi és egyéb kézm

technikákkal

űves

.

201 .9 augusztus 12 - 16. minden nap 9.00 - 16.00 óráig
(6-tól 13 éves korig)

Ismerkedés a népi és egyéb kézm technikákkalűves .

HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR

Programjaink: megismerkedünk a népi és egyéb kézműves technikákkal.

Vágunk, festünk (üveget is), varrunk, ragasztunk, szövünk, fonunk, gyöngyöt fűzünk

és rengeteget játszunk. Népmesékkel ismerkedünk, vetélkedünk.

KÉZMŰVES TÁBOR

A Bajnóca Néptánc Egyesület 

2009 őszén alakult, 2013-tól kezdve bejegyzett szervezet-
ként működünk. 2017-ben csatlakozott hozzánk az 1973-
ban alapított Bihar Néptáncegyüttes, így e nagy múltú cso-
portnak váltunk szellemi örököseivé. A Kökörcsin, Boróka, 
Cserbóka és az ifjúsági gyermekcsoportjainkban és a Bihar 
felnőtt csoportunkban közel 100-an táncolnak heti rendsze-
rességgel.  A szülők odaadásának köszönhetően sok helyre 
eljutunk a gyerekekkel. Több külföldi vendég-szereplésen 
vettünk részt. Minősítők, fesztiválok, helyi és környékbeli 
rendezvények állandó szereplői vagyunk. Évek óta tudato-
san építjük egyesületünket, kezdetektől fogva célunk egy 
jól működő, évente több helyi, országos és nemzetközi 
megmérettetésen részt vevő szakmai műhely létrehozása, 
ahol a tagokat a közös táncon kívül a „Bajnócások” nagy 
családja veszi körül. Egyesületünk alapelve nép- és táncha-
gyományaink átörökítése, olyan nemzedékek felnevelése, 
akiknek természetes nemzeti örökségünk megélése és sze-
retete, valamint közösségformáló ereje.
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Minden zenekart körülvesz egyfajta különleges va-
rázs, valamiféle mélyből jövő gyermeki áhitat, a rajon-
gók pedig folyton arra várnak, hogy a legenda köztük 
élhessen. Mire van szükség ehhez? Mi teremti folyton 
újra a legendát? Apró-cseprő sztorik, személyes tör-
ténetek, kis relikviák, emlékek, mindennapi érdekes-
ségek. Most hoztunk nektek öt olyan kis történetet a 
hazai pop-rock élet egyik legismertebb zenekaráról és 
frontemberéről, amelyekről valószínűleg még nem hal-
lottatok, de titkon mindig is tudni szerettetek volna…

Robi születésnapja
Az együttes énekesének a vérében van a zene, talán 
nem is véletlen, hogy olyan legendás zeneszerzőkkel 
és zenei őstehetségekkel született egy napon, mint 
Beethoven vagy Kodály Zoltán. Szikora Róbert 1953. 
december 16-án született.
Az első fellépés
Robi hetedikes korában, 14 évesen lépett fel először a 
színpadra. Ekkor a rákospalotai Tóth István Gimnázi-
umba járt, és több száz gyerek előtt, egy szál gitárral 
kezdett bele zenei karrierjébe. Hatalmas sikert aratott, 
elmesélése szerint a lányszíveket már akkor is megdo-
bogtatta az előadása. Ilyen fiatalon érezte, hogy olyan 
erő birtokában van, ami tényleg különlegessé teszi őt 
a színpadon. Nyolcadikos korában pedig már zenekar-
ban játszott, ez volt a ONE WORD.
A dobolás
Robi bátyja is gitározott, ő mondta kistestvérének: 
„Öcsi, így nem lehet, nem lehet, hogy ketten gitároz-
zunk! Menj dobolni!” Robi dobolni kezdett, és olyany-
nyira beleszeretett az új hangszerbe, hogy még aznap 
este eldöntötte, abbahagyja a teniszt, és csak a zenének 
fog élni. Pedig előtte komoly sikereket ért el a serdülők 
között, akár teniszcsillag is lehetett volna, de ő inkább 
a zene mellett döntött.
Kávécsésze zenekar
Sokan ismerik már a történetet, hogy miért lett végül 
R-GO az együttes neve. Az R Robira utal, míg a GO az 
angol ige, a ’go’ kifejezés magyar megfelelője (’gye-
rünk’). A névválasztásnál alapvető szempont volt, hogy 
rövid legyen és első hallásra megjegyezhető. Napokon 

keresztül gondolkodtak rajta, szinte mindent azonnal 
nevesítettek, amire ránéztek. Így többek között szóba 
jött a Kávécsésze, a Diktafon, de még a Tévé is szóba 
jött ezeken a nehéz napokon. A komolytalan próbál-
kozások mellett két komolyabb vetélytárs is érkezett 
a Caffe Boys és a ZOO. A ZOO még akkor jött fel, 
mikor Robi punk zenekarban gondolkodott, ehhez már 
kész víziója is volt: a színpad és a zenekar rácsok mö-
gött, majd egy felirat – A zenekar etetése tilos. A Caffe 
Boys pedig egy másik stíluskísérlet elegye, leolajozott 
hajú srácok, a harmincas évek stílusa, kávéházi miliő, 
az akkori évek vad zenéje. Az R-GO végül Környei 
Attila ötlete volt.
Mozgó jelenlét a színpadon
Robi szövegei, stílusa, a zseniális hangzás- és dallam-
világ, azaz a hallható ritmus mellé kellett a zenekarnak 
valamiféle látható ritmus is a sikerekhez. Ekkor jöttek 
képbe a gidák, akik később az R-GO-tól elválaszthatat-
lan védjeggyé lettek, amolyan speciális mozgó jelenlét 
a színpadon. A gida-tánc igazi vérpezsdítő koreográfia, 
előadóművészi tevékenység akkor, amikor más ma-
gyar énekesnők igencsak kevés mozgással operáltak a 
színpadokon. Az első gida, Charlotte Lan Anh Clavier 
profi táncos volt, balettintézetbe és dzsessztáncra is 
járt.
Már 35 éve színpadon az R-GO, 2019. július 6-án 
Biharnagybajomba jön az évszázad csikidam party-ja.

Szikora Robi és az R-GO

Magyar sportoló, erősportoló, 1988-1997 között a Ma-
gyarország legerősebb embere cím birtokosa. 1985. 
augusztus 7-én állított fel először világrekordot ma-
lomkőhajításban. Többszörös bajnok a magyar erős 
emberek versenyén, világversenyek résztvevője, érté-
kes helyezések tulajdonosa. Gyakori szereplője a tele-
víziók hasonló tárgyú műsorainak. A csolnoki Black 
Bull SE. alapítója. Magyarország örökös Toldi-bajno-
ka. 

Kitüntetések
- 1991 Magyarország örökös 
Toldi Miklósa
- 1991-1993 Komárom-Esz-
tergom megye felnőtt leg-
jobb sportolója
- 1993 Dorog Város legjobb 

sportolója
- 1994 Sportdicsőség-díj
- 1994-2004 Komárom-Esztergom megye legjobb extrém 
sportolója
- 2002 A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje

Fekete László
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A  XXVI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Na-
pokon, mint az  Országos Mezőgazdasági Élelmiszer-
ipari Kiállítás társrendezvényén, ebben az évben is 
megválasztották az év legszebb haszonállatát. 2019 
győztese:  egy Biharnagybajomból érkező holstein-
fríz, Göndör, aki a rendezvény közleménye szerint 
mindenben megfelelt a zsűri kívánalmainak.Göndör 
gazdája, a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. részéről  
Madar László szarvasmarhaágazat-vezető pénznyere-
ményt és több díjnyertes bika örökítőanyagát nyerte. 
Fekete Balázs részletesen is megindokolta Göndör 
győzelmét: „Ez a tehén mutatta azokat a jegyeket, 

amik a nagy tejtermeléshez szükségesek, amiket a 
tenyésztők keresnek a teheneikben és amiért a leg-
jobb javító hatású bikák spermáit használják. A nagy 
tejtermeléshez fontos ugyanis, hogy jó tőgyszerkezete 
legyen a tehénnek, korrekt lábszerkezete és aránylag 
nagy és mély mellkasa, a belső szervek minél jobb 
működése érdekében.” 
Negyvenezer liter tejet adott eddig az ország legszebb 
haszonállata. A rendezvényen a sertés-, baromfi-, szar-
vasmarha-, juh-, kecske-, nyúl- és lótenyésztők is fel-
vonultatták legszebb állataikat, amelyek közül a zsűri 
több kategóriagyőztest is hirdetett.

Göndör az ország legszebb tehene

Postás Józsi

vagyok, a jelenlegi foglalkozásom postai kézbesítő. Ta-
polcán saját körzetem van, ahol nap mint nap hordom a 
leveleket és a nyugdíjat.

A zenével több mint 10 éve vagyok kapcsolatban. Na-
gyon szeretem az embereket és azt, hogy nincs két egy-
forma nap, hanem minden nap egyfajta változatosságot 
hoz az életembe. Valahogy úgy érzem, hogy ezt a mun-
kát nekem találták ki, mert egyfajta lendületet ad nekem, 
hogy a napi testedzés is meglegyen néha szabadjára en-
gedem a gondolataimat és amikor elkap az ihlet, még 
énekelni is szoktam. Ekkor született többek közt az a 
dal is, amely a lemezen szerepel, a címe: „Átmulatok én 
sok éjszakát”. 

ZSIKÓ ZENEKAR 

a Fölszállott a páva tehetségkutató verseny felfede-
zettje, a 2014-es évad legjobb három vonósbandá-
jának egyike. A magyar népzenei élet kiemelkedő 
ifjú muzsikusaiból álló banda, a népzenei kultúra 
szépségét és értékét hirdeti. A zenekar egyedisége 
a muzsikusok tökéletes összhangjában, valamint a 
női-férfi testvérpár énekhangjában rejlik. A zenekar 
sorra hódítja meg kisebb és nagyobb színpadok kö-
zönségét, itthon és külföldön egyaránt. 

Műsora sokszínű, virtuóz népzenei koncert a Kárpát-
medence valamennyi nagy dialektusából válogatva 
A ZENEKAR TAGJAI Zsikó Zsuzsanna ének, Zsikó 
Zoltán ének, Kovács Márton hegedű (Junior Príma 
Díj), Hegedűs Máté hegedű, Margetán Máté fúvós 
hangszerek, Ifj. Ürmös Sándor cimbalom (Fölszál-
lott a páva szóló hangszer kategória I. hely), Fekete 
Márton „Kispuma” brácsa (Junior Príma Díj), Lel-
kes András nagybőgő
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A Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI hírei

Ó! Ó! VAKÁCIÓ!
Ó! Ó! VAKÁCIÓ! 

 
 

2019. június 15-én tartottuk hagyományos évzáró és ballagási ünnepségünket, ahol kicsit számba vettük a 2018-2019-es 
tanév eredményeit, eseményeit és megjutalmaztuk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóinkat, nyugdíjba vonuló 

kollégáinkat. 
 

    
 
 

Jutalmazottaink: Szilágyi Katalin–a nyugdíjba 
vonulása alkalmából a ballagási és évzáró 
ünnepségen a Dr. Kásler Miklós miniszter úr által 
adományozott Szolgálati emlékérmet valamint a 
Szűcs Sándor emlék plakettet vehette át. 
 
Nyugdíjba vonulása alkalmából Szűcs Sándor 
emlék plakettel jutalmaztuk Szöllősi Lászlóné 
technikai dolgozónkat a ballagási és évzáró 
ünnepségen 
 
Az évzáró ünnepségen a Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ igazgatónőjének dicsérő 
oklevelét kapta Bárczi Hanna 8.a osztályos tanuló. 
 
A Biharnagybajomi Községi  Önkormányzat 
kitüntető díját kapta:: Bárczi Hanna, Kolozsi 
Boglárka, Nagy Nikolett és Orosz Balázs 8.a 
osztályos tanuló 
 
a Szűcs Sándor emlék plakettet vehette át 8 éven 
át tartó kiemelkedő teljesítményéért Bárczi Hanna 
8.a osztályos tanuló. 

Biharnagybajom Községi Önkormányzatának 
Kitüntető díját kapta: Bárczi Hanna 8.a, Kolozsi 
Boglárka 8.a, Nagy Nikolett 8.a:  példamutató 
magatartásáért, szorgalmáért, kiemelkedő 
tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért.  
Orosz Balázs 8.a: példamutató magatartásáért, 
szorgalmáért, kiemelkedő közösségi munkájáért. 
 
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő 
vagy jeles tanulmányi eredményéért, kiemelkedő 
közösségi és/vagy sport teljesítményéért, legalább 
3 igazgatói dicséretért gyémánt kristály díjban 
részesült 9 tanulónk. 
 
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jó 
tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közösségi 
és/vagy sport teljesítményéért, legalább 2 
igazgatói dicséretért gyöngyvirág díjban részesült 
16 tanulónk. 
 
Kitűnő bizonyítványuk mellé a MACIVA 
cirkuszjegyét 11 tanuló vehette át. 
 

 
Gratulálunk a jutalmazottainknak! Nyugdíjasainknak egészségben töltött nyugdíjas éveket kívánunk! 

A gyerekeknek és pedagógusoknak pedig kellemes nyári időtöltést, jó pihenést kívánunk a nyári szünetre! 
Vigh Tiborné 

intézményvezető
 

2019. június 15-én tartottuk hagyományos évzáró és ballagási ünnepségünket, ahol 
kicsit számba vettük a 2018-2019-es tanév eredményeit, eseményeit és megjutal-
maztuk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóinkat, nyugdíjba vonuló kollégá-
inkat.
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szorgalmáért, kiemelkedő közösségi munkájáért. 
 
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő 
vagy jeles tanulmányi eredményéért, kiemelkedő 
közösségi és/vagy sport teljesítményéért, legalább 
3 igazgatói dicséretért gyémánt kristály díjban 
részesült 9 tanulónk. 
 
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jó 
tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közösségi 
és/vagy sport teljesítményéért, legalább 2 
igazgatói dicséretért gyöngyvirág díjban részesült 
16 tanulónk. 
 
Kitűnő bizonyítványuk mellé a MACIVA 
cirkuszjegyét 11 tanuló vehette át. 
 

 
Gratulálunk a jutalmazottainknak! Nyugdíjasainknak egészségben töltött nyugdíjas éveket kívánunk! 

A gyerekeknek és pedagógusoknak pedig kellemes nyári időtöltést, jó pihenést kívánunk a nyári szünetre! 
Vigh Tiborné 

intézményvezető
 

A szezonnak úgy vágtunk neki, hogy minimális célunk 
a tavalyi eredmény megismétlése, tehát a dobogó el-
érése volt.
Ennek érdekében az átigazolási időszakban próbáltunk 
erősíteni, és úgy tűnt, hogy Kocsis Zoltán, Bende La-
jos és Nagy Gyula személyében ez sikerült is.
Az őszi szezon kezdetén úgy tűnt, hogy nehéz lesz, hisz 
az újonnan belépő Szertársport, a megye II. osztályt 
nem vállaló Komádi, a megerősített Hencida, a mindig 
erős Szentpéterszeg komoly erőt képviselnek. Emellett 
a már megszokott mumus Bihartordával, illetve Kis-
marjával és Mezősassal is számolnunk kellett.
Csapatunk komoly veszteségeket szenvedett el, hisz 
a stabil kezdőjátékosok közül kettő külföldön vállalt 
munkát (Németh M., Éles M.), egy pedig tanulmányi 
kötelezettségei miatt nem állhatott rendelkezésünkre 
(Czeglédi P.).

Négy másik kezdő játékosunkra (Erőss L.,Bende 
L.,Kocsis Z.,Madar Z.) időszakos munkarendjük miatt 
nem mindig számíthattunk.
Ennek ellenére az őszi szezon elfogadhatóan alakult, 
nem szakadtunk le, az első helytől mindössze 5 pont, a 
harmadik helytől 1 pont választott el bennünket.
A tavaszi szezonra külföldi munkavállalóink hazatér-
tek, és úgy gondoltuk, hogy ezzel csapatunk erősödik, 
és akár a tervezettnél jobb eredményt is elérhetünk. 
Sajnos nem így alakult, mert egy másik játékosunk, a 
csapat lelke, Nemes Gergő újfent külföldre ment.
Két nem várt eredménnyel (vereség Körösszakállban, 
egy már megnyert meccs döntetlenre adása Komádi 
ellen) leszakadtunk az élmezőnytől. Ekkor csapatunk 
hullámvölgybe került, s bár néha kidugtuk belőle a 
fejünket(az akkor éllovas Hencidát legyőztük 6-1-re) 
tartósan nem sikerült jól játszanunk.
Betegségem sem a legjobbkor jött, bár a csapat ebben 

az időszakban egy Kismarja ellen idegenben elért na-
gyon fontos győzelemmel segítette gyógyulásomat.
Távollétemben Balogh Attila technikai vezető látta el a 
csapatvezetői teendőket, rajta nem múlott semmi.
A bajnokság befejezése előtt jóval kiderült, hogy cé-
lunkat már nem érhetjük el, negyedik helynél jobbak 
nem lehetünk, viszont hatodiknál rosszabbak sem az 
ellenfelek sorsolása miatt.
Ez a skizofrén állapot rányomta bélyegét a csapat pszi-
chéjére, s ezáltal a játékára is. Mindenki a befejezést 
várta, és a Mezősas elleni labdarúgó mérkőzésként el-
könyvelt bohózat tette fel a pontot az i-re.
A leírtak mellet még az edzések NEM látogatása is ki-
hatott a teljesítményünkre, hisz az edzés nem csak az 
erőnlét és a játéktudás fejlesztéséről szól, hanem egy 
nagyon erős közösségformáló tényező is. Aki valaha 
versenyszerűen sportolt, az szerintem ezt meg tudja 
erősíteni.

Most pedig jöjjön pár szám, mert ugye a számok ma-
kacs dolgok, nem hazudnak.
Az idei szezonban a megszerezhető pontok 62 %-át 
szereztük meg 16 győzelem, 4 döntetlen és 8 vereség 
formájában (tavaly ez a szám     74 %, 16-1-7 volt).
Hazai pályán 31 pontot szereztünk (74 %), idegenben 
21-et (50 %). 107 gólt rúgtunk (3,82/mérkőzés), ami 
jónak mondható. 58-at kaptunk (2,07/ mérkőzés) ami 
elfogadható lenne, ha nem tudnánk, hogy több mérkő-
zésen is 5 vagy annál több gólt kaptunk, illetve a leg-
gyengébb csapatokkal szemben is képtelenek vagyunk 
kapott gól nélkül lejátszani mérkőzést.
Mivel a kitűzött célt nem teljesítettük, nem lehetünk 
elégedettek, de ha az elején leírtakat is figyelembe 
vesszük, nem teljes csalódás az eredményesség, ismét-
lem, az eredményesség szempontjából az idény. 
Ha az emberi, sportolói magatartást nézzük, akkor vi-
szont mélységes csalódással kell arról beszélni, hogy 
az általam preferált értékeket ebben a szezonban nem 
sikerült a csapatnak teljes mértékben magáévá tenni. 
Sok munkát kell ebbe a részébe fektetni, s ez talán az 
eredményességben is mutatkozni fog.
Köszönjük szurkolóinknak az egész éves biztatást, tá-
mogatóinknak a pozitív hozzáállást, s reméljük, az el-
következő szezonokban is mellettünk lesznek.

Furka Róbert
edző, szakosztály vezető

A 2018/19-es bajnoki szezonról
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A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ telepü-
lésünkön igénybe vehető szolgáltatásai a következők: 
étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, közös-
ségi ellátások, támogató szolgáltatás, illetve jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját ottho-
nukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük 
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő hasz-
nálatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, 
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítá-
sa céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biz-
tosítani kell:
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes 
gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megje-
lenését,
- a segélyhívás okául szolgáló probléma érdekében 
szükséges azonnali intézkedések megtételét,
    • szükség esetén további egészségügyi vagy szociá-
lis ellátás kezdeményezését.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a gon-
dozó segítséget nyújt a krízis helyzet elhárításában in-
formációk nyújtásával, tájékoztatással, szükség esetén 
azonnali vonulással. Biztosítja a szolgáltatást igénybe 
vevő megfelelő fizikai és mentális állapotát. Alapvető 
feladata, hogy a segítségnyújtást az ellátott saját kör-

nyezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi 
állapotának megfelelően oldja meg. Segítséget nyújt a 
szolgáltatást igénybe vevőt érintő vészhelyzet kialaku-
lásának megelőzésében, a kialakult vészhelyzet elhárí-
tásában (Orvosi ügyelet, mentő, rendőrség, tűzoltóság 
stb. hívásával).

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igény-
be vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosí-
tani az önálló életvitel fenntartása érdekében szüksé-
ges ellátást.
Biztosítani kell:
-az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
-az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakó-
környezete higiéniás körülményeinek megtartásában 
való közreműködést,

A Támasz Szociális Alapszolgáltatási 

Központ Hírei

„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.”
Teréz anya
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-a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, il-
letve azok elhárításában való segítségnyújtást.
    • Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően 
vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

Nappali ellátás szolgáltatásai
Foglalkoztatás:
- szabadidős programok szervezése (sajtótermékek, 
könyvek, kártya, társasjáték tömegkommunikációs 
eszközök biztosítása és rendezvények szervezése ré-
vén)
-hagyományőrzés (helyi ételek készítése, népdalkör 

szervezése, kézimunkázás)
Klubunk nyitott formában működik, nem csak tagjain-
kat várjuk rendezvényeinkre, hanem az érdeklődőket 
és majdani tagjainkat is.

A Támasz dolgozói várják az érdeklődő gyermeke-
ket július 22. és augusztus 2. között hétköznapokon, 
délelőttönként két hétig 9 órától a művelődési ház-
ban sport és kézműves programokkal.
A különböző szolgáltatásokról bővebb információkat a 
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézmé-
nyében kaphatnak az érdeklődők.

Remek hajdú-bihari súlyemelő-eredmények születtek 
a biharnagybajomi általános iskola tornacsarnokában 
megrendezett XII. Juhász Sándor emlékversenyen. A 
viadalon 11 település - Abaújszántó, Debrecen, Békés-
csaba, Kisújszállás, Békés, Szerencs, Hajdúszoboszló, 
Oroszlány, Tiszaújváros, Téglás, Biharnagybajom - 
versenyzői mérték össze tudásukat.
A súlycsoportok első három helyezettjei érmeket kap-
tak, emellett a korosztályuk legeredményesebb ver-
senyzői különdíjban részesültek.

Az eredmények
Fiú
- Aranyérem: Kasza Levente (Biharnagybajom)
- Aranyérem: Vass Dániel (Biharnagybajom)

Serdülő
- Aranyérem: Sotkó Sára (Téglás)
- Aranyérem: Tóth Bence (Biharnagybajom)
- Aranyérem: Bagdi Bence (Biharnagybajom)
- Aranyérem: Bangó Attila (Biharnagybajom)

Junior
- Aranyérem: Kusai Kristóf (Debrecen)
- Aranyérem: Pilka Roland (Téglás)
- Aranyérem: Balogh Tünde (Téglás)
- Aranyérem: Tóth Vivien (Biharnagybajom)

Ifjúsági
- Aranyérem: Szegedi Ádám (Téglás)
- Aranyérem: Kiss János (Téglás)
- Aranyérem: Zsoldos László (Biharnagybajom)

Felnőtt
- Aranyérem: Pánik Tamás (Téglás)

Kitűnő eredmények a biharnagybajomi versenyen
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Majd szól: „Én gyermekem, pihenj el,  
Békülj meg az én ős szívemmel  
S borulj erős vállamra.” 
 
Csitítgat, csittít, csókol, altat  
S szent, békés, falusi hatalmak  
Ülnek majd a szívemre.  
 
S mint kit az édesanyja vert meg,  
Kisírt, szegény, elfáradt gyermek,  
Úgy alszom el örökre.

(Részlet Ady Endre: Hazamegyek a falumba című 
verséből)

Nemes István tanár úr, Pista bácsi, falunk díszpolgára el-
aludt, örökre. A verset, amelyből idéztem, nemrég még 
Ő is közzétette facebook oldalán a többi vers és népdal 
mellett, mert Ő ilyen volt. Az internetet is arra használta, 
hogy tanítson, műveljen, s mindezt tette abban a ma-
gával ragadó stílusban, ahogy Ő mindig is beszélt, írt. 
Néha ugyan - ezeken túl-, megfogalmazta markáns vé-
leményét közéleti dolgokban is, amelyért voltak, akik 
csóválták a fejüket, de abban szerintem mindenki egyet-
ért velem, hogy „ikonikus” alakja volt Ő falunknak és 
személye, egyénisége, stílusa nemcsak szeretteinek, de 
a bajomi közéletnek is nagyon fog hiányozni. 

18 éves nagykamaszként, 1953-ban kezdett el tanítani. 
Talán túl korán, vallotta magáról, egy biztos, akár ko-
rán kezdte akár nem, utána már sohasem hagyta abba, 
hisz nyugalmazott pedagógusként is szívügye volt az 
oktatásügy, a zene tanítás. Számos korábbi diákjával 
ápolt haláláig jó kapcsolatot, s mint ahogy Ő sem fe-
lejtette el tanítványait, úgy bizony az egykori diákok 
is élénken emlékeznek Tanár úrra. Persze van, akinek 
még mindig a tekintélyt parancsoló szigora rémlik, 
de azért többen vannak azok, akik hálás szívvel kö-
szönik neki az életre és az énekre nevelést. Hisz aki  
ismerte , tudja, (aki nem még talán az is), hogy Nemes 
István életét a zene, azon belül is a népzene tette teljes-
sé. 

A Karafitty együttes alapítójaként, illetve a Karafitty 
népzenei találkozó szervezőjeként olyan értéket hozott 
létre községünkben, amelyre méltán lehet büszke min-
den bajomi, hisz a Karafitty által széles e hazában is-
mertté vált nemcsak Nemes István, de szülőfalujának a 
neve is. Népzenei munkássága önkormányzatunk által 
két ízben is elismerésre került először 1994-ben kapott 

Nívódíjat, majd 2008-ban vált a falu díszpolgárává. Ez 
alkalommal így nyilatkozott az együttesről és a népze-
nei találkozóról: „Karafitty Együttes…Szűcs Sándor… 
Azért lett Karafitty az együttes neve, hogy valamit tör-
leszthessünk a vele kapcsolatos, lelkünket nyomó adós-
ságszámlából.  Szeretettel emlékszem az első garnitú-
rára (’91-’92). Aztán az együttesalapító tizennégyekre 
(1992). Fájdalmason sokan kidőltek már mellőlünk, …  
Köszönöm a Karafitty-találkozók közönségének, hogy 
évről-évre jönnek és buzdítanak bennünket.” Legutóbb, 
június 19-én tette közzé a VII. találkozó emlékképeit az 
interneten, mely után ezt írta: „Idén október 26-án már 
26. alkalommal találkozunk. - Ugye találkozunk?”
Igen Pista bácsi, találkozunk. 

S amikor az önkormányzat nevében rá emlékezem, min-
denképp meg kell említenem azt is, hogy a közösségi 
szerepvállalásaiban nemcsak a népzenét, hanem a szü-
lőfalujának a szeretetét, a Bajomért való tenni akarást 
is szívügyének tekintette. Számos felhívást idézett az 
illetékeseknek többek között a temetők, üdvözlőtáblák 
rendben tartása (az üdvözlőtábláinkon az ő javaslatára 
szerepel a „szívesen látjuk” és a „visszavárjuk” felirat), 
különböző emléktáblák kihelyezése ügyében. Többször 
kezdeményezte, hogy a Petőfi utcát nevezzük át Szűcs 
Sándor utcává, illetve biztos emlékszik még mindenki a 

ELCSENDESÜLT A KARAFITTYMADÁR…
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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)

Csütörtök 8.00 - 12.00

legutóbbi kezdeményezésére, melyben arra kérte a falu 
lakosságát, hogy ültessünk rózsákat a porták elé. Szá-
mos kezdeményezését személyesen is megvitatta velem, 
legutóbb körülbelül két hete. S bizony, ha esetleg vala-
miben nem egyezett a véleményünk akkor is elhangzott 
tőle, az oly sokszor emlegetett mondata: „Nem rád ha-
ragszom, hanem érted”. Én pedig akkor is elismételtem 
neki, hogy annak ellenére, hogy néha nem úgy gondol-
ja, vagy nem úgy látszik, igenis, mindig odafigyeltünk a 
véleményére, az esetleges intelmeire, jobbító szándékú 
felhívásaira. Valószínűleg a közeljövőben is lesz még 
számtalan fejlesztés, település szépítés, amelyet már ő 
is megfogalmazott, vagy épp ő javasolta, nekem még-
is, a főutcánkon található tábla szövegével zárta örök-
re szívembe magát, mely az ő tollából származik, s így 
hangzik: „Mi bajomiak, a rég volt rétészek kései utódai 
itt élünk a megváltozott Sárrét közepén. Sorsunk meg-
élésében pedig egyaránt segít, hogy néha emlékezünk és 
szüntelen bizakodunk.”

Hatalmas veszteség ért minket, talán még nem is tud-
juk mekkora. Azt azonban mindannyian tudjuk, hogy 
mi mindent kaptunk mi, akik ismertük őt, mi mindent 
nyert vele ez a falu, melynek kiemelkedő polgára volt. 
Széchenyi mondta, hogy „Akkor élsz, ha másokért 
élsz”. Most, amikor elment közülünk, igen, most látjuk 
igazán, hogy ő valóban élt. Megélte a mindennapokat 
a maguk teljességében. S nem csak élt, Ő most is él, 
mert lehet, hogy a gyász napjaiban a Karafitty madár 
elcsendesül ugyan, de idővel, mint a főnix ő is új erőre 
kap, és tovább hirdeti eme nagyszerű ember életművét. 
Nyugodjon békében Tanár úr, Pista bácsi!

2019. 06. 25.
Szitó Sándor

polgármester

Bajomi Hírlevél,  
XV. évf. 2. szám 2019. június
Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Szitó Sándor, polgármester
Főszerkesztő: Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Biharnagybajom Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2019.(III.14.) 
számú határozatával, 2019. július 22. naptól 2019. au-
gusztus 11. napjáig 
a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatalban igazga-
tási szünetet rendelt el.
Fenti időszakban a Polgármesteri Hivatal kizárólag az 
alább feltüntetett ügyfélfogadási időben, csökkentett 
létszámmal, ügyeleti rendszerben látja el az anyaköny-
vi igazgatási feladatokat, a pénzügyi zárások, jelenté-
sek elvégzését és az egyéb haladéktalan intézkedést 
igénylő feladatok ellátását. 
Megértésüket köszönöm.

Imre-Erdős Szilvia 
jegyző

A Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal ügy-
félfogadási ideje, az igazgatási szünet idején:

Hétfő: 8,00-12,00
Kedd: 8,00-12,00

Szerda: 8,00-12,00
Csütörtök: 8,00-12,00

Péntek: 8,00-12,00
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