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Néhány nap múlva meggyullad a negyedik gyertya is 
az adventi koszorún, jelezve, hogy végéhez közeledik 
a várakozás időszaka és ismét elérkezik a béke, a sze-
retet, a család ünnepe. A keresztény emberek számára a 
karácsony üzenete nem más, mint Isten lehajló szerete-
te az emberekhez, de a karácsony egyben olyan ünnep 
is, aminek hatása alól szinte senki sem tudja kivonni 
magát. Pilinszky így ír erről:
„Az ünnep (…) mindenekelőtt a pihenés, a hálaadás, 
a megszentelés (…). A »kikapcsolódás« erre kevés; 
hiányzik belőle az ünnepteremtő erő. Valójában »be-
kapcsolódásnak« kellene lennie. A modern munka 
szükségszerű megosztottsága után az ünnep az élet 
egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja. Ün-
nep – ünnepélyes. Még a nyelvészkedő elemzés is azt 
bizonyítja, hogy az igazi ünnep tempós és ráérős; nem 
kapkod, királyi nyugalommal bánik az idővel.”

Bánjunk hát mi is királyi nyugalommal az idővel, és 
örüljünk annak, hogy van hová visszatalálnunk. A 
hangulatból valóságot, a külsőségből pedig lelkisé-
get teremtsünk! Az ünnep kiemel a hétköznapokból, a 
mindennapok monotóniájából, a megszokott rutinból, 
hiszen van mit várni, tervezgetni, készülődni, ábrán-
dozni, előre örülni annak, hogy lesz néhány nap, ami-
kor csak a szeretteinkkel foglalkozhatunk, pihenhetünk 
és ünnepelhetünk. 
Persze nehéz ilyenkor figyelmen kívül hagyni a tévé 
és a magazinok által ránk erőltetett képeket, hisz a 
médiában mindenütt az idilli család képeit láthatjuk, 
ahogy összehajolnak a közös kézműveskedés felett, 

vagy sürögve-forogva, vidáman sütik az illatos kará-
csonyi süteményeket, vagy meghitt hangulatban tár-
sasjátékoznak a fa alatt. De, ez nem jelenti azt, hogy 
mindenkinek így kell viselkednie! Rossz véget érhet, 
ha valaki a mások által ráerőltetett szerepnek próbál 
megfelelni, és belekényszeríti magát olyan helyzetek-
be, amelyek idegenek, nehezek vagy kellemetlenek a 
számára. Merjenek elég bátrak lenni ahhoz, hogy úgy 
ünnepeljenek, ahogy jólesik! Ne legyen senkinek ki-
sebbrendűségi érzése azért, mert azt szeretné csinálni, 
ami neki és a családjának örömet okoz! Ne a tökéletes-
re törekedjünk, hanem arra, hogy a magunk és a szeret-
teink igényeit kielégítsük: legyen egy „elég jó” kará-
csonyunk! A lelkünket öltöztessük fel, ne a díszletekre 
koncentráljunk! S ehhez íme, néhány karácsonyi aján-
dék ötlet egy amerikai író - Arnold Oren - tollából:

az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek tü-
relem, a barátodnak szeretet,  a partnerednek szí-
vesség, mindenkinek jóindulat, minden gyermek-
nek egy jó példa, magadnak tisztelet.

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó bé-
kesség tegye széppé az ünnepét! Leljék meg örömüket 
az együttlét csodálatos óráiban, mely maga a szeretet 
és ezáltal a karácsony igazi lényege. Biharnagybajom 
község Önkormányzata nevében kívánok Önöknek 
áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új 
évet!

Szitó Sándor
polgármester

Kedves Bajomiak!
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A Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI hírei

30 éves az iskolánk

December 19-én a Karácsonyi családi napunkon ünnepeljük iskolánk főépületének 
30. évfordulóját. Az alapkő-letételtől az átadási ünnepségig terjedő időszakot be-
mutató kisfilm képkockáival, a résztvevők visszaemlékezéseivel, egy iskolatörténe-
ti kiállítással és a tanulóink rövid műsorával készülünk a rendezvényre. Érdekesség 
képpen, íme néhány korabeli fotó.

Vigh Tiborné intézményvezető
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Karácsony a legmelegebb, legszentebb, legmélyebb 
érzelmeket adó ünnepünk. Óvodánkban 2019. decem-
ber 12-én és 13-án a szülőkkel közösen készültünk a 
karácsonyra. A közös adventi készülődés alkalmával 
arra próbáltuk leginkább felhívni a kedves szülők fi-
gyelmét, hogy a rohanó hétköznapok mellett álljanak 
meg egy kicsit és legyenek együtt gyermekeikkel. 
Próbáljanak meg elcsendesedni, együtt tevékenykedni 
és egymásra figyelve készülni erre a valóban csodá-
latos ünnepre. Mi, óvodapedagógusok és dajka nénik 
igyekeztünk meghitté „varázsolni” az együttlét óráit, 
ünnepi díszbe öltöztettük óvodánkat. Közös fenyőfát 
állítottunk, mézeskalácsot sütöttünk szeretteink szá-
mára, melyeket közösen díszítettünk a szülőkkel és 
fogyasztottuk el.
Kívánom, hogy a szívünket megérintett szeretet láng-
ját egész évben őrizzük és érezzük mindannyian a ka-
rácsony ünnepének a melegét, a szeretet megtartó ere-
jét.

Szeretetteljes Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet Kívánok a Szűcs Sándor ÁMK- Óvo-
da gyermekei és dolgozói nevében, minden kedves 
biharnagybajomi lakosnak.

	 	 Dzsida	Jenő:	Karácsony
  Itt van a szép, víg karácsony,
  Élünk dión, friss kalácson:
  mennyi fínom csemege!
  Kicsi szíved remeg-e? 
  Karácsonyfa minden ága
  csillog-villog: csupa drága,
  szép mennyei üzenet:
  Kis Jézuska született. 
  Jó gyermekek mind örülnek,
  kályha mellett körben ülnek,
  aranymese, áhitat
  minden szívet átitat. 
  Pásztorjátszók be-bejönnek
  és kántálva ráköszönnek
  a családra. Fura nép,
  de énekük csudaszép. 
  Tiszta öröm tüze átég
  a szemeken, a harangjáték
  szól, éjféli üzenet:
  Kis Jézuska született!
  (1929)

Nagy Mária
intézményegység-vezető

Adventi készülődés az óvodában
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,, A tánc a mindenség lelke, minden mozog, minden fo-
rog, nincs megállás. De az örök mozgásnak rendszeres 
szabályai vannak, üteme van, a lélek adja.’’ G. Hajnó-
czy Rózsa

A Sárréti Nyugdíjas Klubok Találkozójának keretén 
belül, a Művelődési Központ zsúfolásig megtelt nagy-
termében, 2019. október 5-én ünnepelte fennállásának 
10 éves jubileumát az Ezüsthíd Tánccsoport. 
A történeti visszaemlékezés után, a lelkes közönség 
kivetítőn megtekintette a tíz év kitartásának, szorgal-
mának, munkájának a gyümölcsét, a 9 koreográfiáját, 
amelyeket készítettem és betanítottam szépkorú tanít-
ványaimnak.
Szeretettel emlékeztünk a Nyugdíjas Klub korábbi 
elnökére, a tánccsoport meghatározó egyéniségére, 
Furka Albertné, Ági nénire. Hálás szívvel gondolunk 
rá, megköszönve azt a sok-sok segítséget, erőt, energi-
át, időt, amellyel elhalmozott bennünket.
A csoport heti rendszerességgel, két alkalommal pró-
bál, az egyik órát egyedül. Megalakulásuk óta Máté 
Zoltán Lászlóné vezetésével, országszerte közel száz 
alkalommal szerepeltek, mindig nagy sikerrel.
2012-ben szakmai megmérettetésre vállalkoztak és a 
Békés Megyei Országos Senior Táncfesztiválon Bronz 
Minősítést nyertek.
Bárhol járnak örömmel és boldogan viszik szeretett 
otthonuk, Biharnagybajom jó hírét.
Az Ezüsthíd tánccsoport kiemelt támogató-
ja Biharnagybajom Község Önkormányzata, és a 
Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ, to-
vábbi támogatók Hajdú Takarék Biharnagybajom, 
Tiszántúli Takarék Takarék Szövetkezet, Dózsa Zrt. 
Biharnagybajom, Hajdú – Bihar Megyei Önkormány-
zat, Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Köre és 
az Ezüsthíd tánccsoport tagjai. KÖSZÖNJÜK szépen.

Két éve Máthé Zoltán Lászlóné csoportvezető mellett, 
Furka Albert a Nyugdíjas Klub titkára is részt vesz a 
szervező munkában.
A csoport jelenlegi tagjainak átlagéletkora 75 év. A 
10. évben született koreográfiát, Furka Albert, Guruczi 
Jánosné, Kádár Lajosné, Máté Zoltán Lászlóné, Pálmai 
Gyuláné, Szőllősi Jenőné és Szűcs Gábor Mihályné 
előadásában láthattuk, vastaps kíséretében.
,, Az élet értelmét, nem években mérik, hanem örömök-
ben. Kinek – kinek annyit ér az élete, amennyi örömet 

okoz másoknak!” Márai Sándor
A 10 éves jubileum alkalmából Szitó Sándor polgár-
mester úr Emléklapot nyújtott át és megajándékozta 
a csoport egykori és jelenlegi tagjait. KÖSZÖNJÜK 
szépen.

Az	Ezüsthíd	 tánccsoport	 tagjai: Baranya Balázsné, 
Czeglédi Ferencné, Daróczi Miklósné, Furka Albertné, 
Furka Albert, Guruczi Jánosné, Guruczi Sándorné, 
Kádár Lajosné, Kiss Józsefné, Máté Zoltán Lászlóné, 
Nagy Gyuláné, Nagy Gyuláné, Pálmai Gyuláné, P. Ne-
mes Károlyné, Schubert László, Schubert Lászlóné, 
Szőllősi Jenőné, Szűcs Albertné, Szűcs Gábor Mihályné 
és Zagyva Lászlóné.
10 éves kitartásáért, szorgalmáért, emléktárgyban ré-
szesült: Guruczi Jánosné a lánya, Máté Zoltán Lászlóné 
és Szőllősi Jenőné.
Megköszöntük Nemes – Lajsz Julianna igazgatónőnek 
és az Általános Művelődési Központ kollektívájának 
az egy évtizedes együttműködést.
A Nyugdíjas Klub és a Mazsorett Együttes kezde-
tektől fogva jó kapcsolatot ápol, egymás rendez-
vényeit látogatják, műsorukkal színesítik a progra-
mot. A mazsorettek legfőbb szurkolói a klubtagok, 
dicsérik, biztatják a kis és nagy lányokat. Tavaly a 
Biharnagybajomi Mazsorett Együttes 15 éves jubileu-
mán, az Ezüsthíd tánccsoport köszöntötte az ünnepel-
teket, most a Kristály csoport egy pom-ponos koreog-
ráfiával kívánt boldog születésnapot.
Nincs születésnap torta nélkül. A tortát Szőllősi Jenőné 
Zsuzsa néni készítette, KÖSZÖNJÜK szépen.
Vass Albert: „Valahányszor valaki jót cselekszik ezen 
a világon: egy pillangó száll föl a levegőbe, s viszi a 
hírt a Jóistennek.”
Szívből gratulálok, sok erőt és jó egészséget kívánok 
MINDENKINEK!

Macskinné Pór Erzsébet
művészeti vezető

10 ÉVES a BIHARNAGYBAJOMI NYUGDÍJAS 

KLUB EZÜSTHÍD TÁNCCSOPORTJA
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Visszatekintés

A Biharnagybajomi Nyugdíjas Klub egy nagyon tartal-
mas évet tudhat maga mögött, melyet tömören szeret-
nék bemutatni:
2019. január16-án volt az első klubfoglalkozásunk, ezt 
követően minden héten a szerdai napokon, 14-15 óra 
között.
Március 8-án Nőnapi ünnepséget tartottunk, ahol Szitó 
Sándor polgármester úr virággal köszöntötte a hölgye-
ket.

Az áprilist egy közös szalonnasütéssel kezdtük, majd 
6-án a Kabai Nyugdíjas Klubhoz voltunk meghívva 
a megyei Népzenei Találkozóra, ahol Népdalcsokrot 
adtunk elő. Fellépésünket emléklappal jutalmazták. 
Nagyrábén is voltunk a Sárrét Íze fesztiválon, ahol 
pásztortarhonyát főztünk. Az ételünk jó eredményt ért 
el, emléktárggyal is jutalmazták.
Április 10. A Költészet Napja nagyon jól sikerült, a 
szomszéd nyugdíjas klubok is jelen voltak.
Az első félévben felléptünk Sárrétudvariban és a 
Nagyrábéi Nyugdíjas Klubnál. Népdalcsokrot adtunk 
elő citera kísérettel. Citerán Papp Gyula kísért, vala-
mint az „Ezüst Híd” tánccsoport. Koós János emléké-
re egy táncot is előadtunk. Ezzel az összeállítással, a 
Berettyóújfalusi Nyugdíjas Klubnál is felléptünk júni-
us 21-én.
Tiszacsegén június 6-án voltunk, ahol slambucot főzött 
Schubert László, ami nagyon ízlett a hortobágyiaknak 
is. A Sport-Senior Hal Fesztiválon vettünk részt.
A helyi általános iskola jótékonysági rendezvényére 
süteményeket adtunk. A falunapon pedig csülkös ba-
bot főztünk ( a szakács Papp Gyula volt), itt az Ezüst 
Híd tánccsoport és a Népdalkör is fellépett.
A második félévben több meghívásnak nem tudtunk 
eleget tenni, Hajdúszoboszló, Kaba, Földes, Püspökla-
dány, Füzesgyarmati klubok esetében, mivel egy napra 
több rendezvényre volt meghívásunk. Ez volt a moz-
gáskorlátozott és a Szerepi Nyugdíjas Klub esetében 
is. Szerep július 27-én az Aratónapon arató népdalok 

éneklésére kért fel bennünket, melyen örömmel vet-
tünk részt.
Szeptemberben Budapestre utaztunk a Szenes Iván em-
lékkoncertre, immár 6. alkalommal. Nagyon jó volt, a 
busz is tele volt.
Október 5. ez a nap más volt mint a többi, mert az 
Ezüst Híd tánccsoport aznap ünnepelte a 10. születés-
napját. Ezen a napon volt a Sárréti Nyugdíjas klubok 
találkozója is. A rendezvény teltházas volt, „újak” is 
jöttek Bakonszegről, Bárándról és Püspökladányból. 
A püspökladányiak egy nótaösszeállítással léptek fel. 
Felidéztük egy csokorba a 10 év táncait, melyet az Idő-
sek Napi rendezvényen is megtekintettünk. A szülinapi 
torta sem maradhatott el. A műsort követően pedig 
ebéd, zene, tánc és tombola sorsolás várt minket.
Október 8-án 14 órakor az Idősek Napi rendezvényen 
vettünk részt, ahová meglepetésként meghívták Ger-
gely Róbert énekest.
Október 19-én a Karafitty rendezvényen a népdal ösz-
szeállításunkkal léptünk fel, ezzel emlékeztünk Nemes 
Istvánra a Karafitty Együttes egykori vezetőjére.
December 14-én tartottuk a záró rendezvényünket.
2020. január 8-án szerdán 14 órakor tartjuk az új év 
első klubfoglalkozását, ezt követően minden szerdán 
ugyanebben az időpontban szeretettel várjuk az új je-
lentkezőket.
A benti programjainkat nem tudtuk volna megvalósíta-
ni támogatóink nélkül, melyet ezúttal is nagyon szépen 
köszönünk!
Szitó Sándor polgármesternek, a képviselő testületnek, 
Dr. B. Csák Istvánnak, a Szűcs Sándor ÁMK vezető-
jének Nemes-Lajsz Juliannának, B. Csák Imrének, a 
Dózsa Agrár Zrt-nek, a Takarékbank helyi vezetőinek, 
IMKI-FOOD Kft-nek, valamint akik adójuk 1 %-ával 
támogatták klubunkat.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és  
Boldog Új Évet Kívánunk!

               
Máthé Zoltán Lászlóné  Furka Albert
nyugdíjas klub elnöke  nyugdíjas klub titkára
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A Református Egyház hírei

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön        
békesség, és az emberekhez jóakarat!”  

Lukács evangéliuma 2,14

Kedves Biharnagybajomi

Karácsonyt váró Testvérek!

A Karácsonyra várakozó emberek mindig lázban ég-
nek. Advent idején életünket valami csodálatos képze-
let ragadja magával és úgy érezzük ilyenkor karácsony 
közeledtével, hogy szeretteinknek örömet kell okozni. 
Ajándékot szeretnénk adni, a boldogság és öröm érzé-
sét egy ajándékon keresztül.
A mi Istenünk is egy ajándékot akar adni nekünk, a 
mi boldogságunk kiváltása és életünk megváltása ér-
dekében azért, hogy nekünk is örömünk lehessen. Is-
ten ajándéka egy gyermek, az ő egyszülött fia, a világ 
megváltója, aki nagysága ellenére is a legszegényebb 
és legszerényebb formában jelenik meg ott a betlehemi 
jászolbölcsőben. Mert nem a külsőség, a fényes kül-
csín, a díszítés, a csomagolás a lényeg, hanem a benne 
lévő tartalom. Karácsonyt ma is csak a hozzánk érkező 
istengyermek teszi örömtelivé. Ő az ünnepi ajándék 
igazi megtestesítője Jézus, az Isten Fia. Ha ő hiányzik, 
akkor minden más csak kellék, díszlet, s nélküle nem 
lesz teljes az ünnep. Isten évről évre ezért ad újra és 
újra lehetőséget minden ember számára karácsonykor, 
hogy egyszer rést üssön a konok emberi szívpajzson, s a 
karácsonyi evangélium Isten Fiának érkezése életünk-
be valósággá váljon, s lehessen minden emberi szívben 
igazi karácsony. A karácsonyi angyal ma is hirdeti az 
örömhírt, s az ünnepben Isten hazaváró szeretete vár 
az istentiszteleteken. Kívánom, hogy minél többen ün-
nepelhessünk Jézus Krisztus közelében, mert a kará-
csonykor megkonduló harangok szava ma is hívogat, s 
lelkünkben hirdeti azt, amit egykor a betlehemi mezőn 
megjelenő angyal: „Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”

GYÜLEKEZETI	HÍREK

Tisztelt Lakosság!
Kedves Testvéreink!

Néhány szóban szeretném tájékoztatni a kedves la-
kosokat a református gyülekezetben történt változás 
tekintetében. Mint ahogyan, már bizonyára értesültek 
róla Nagytiszteletű Nagyné Bakó Katalin lelkipásztor 
új szolgálati helyre költözött. A lelkészi szolgálatok 
elvégzésével Nagytiszteletű Hézser Tímea sárrétud-
vari lelkipásztort bízta meg a Hajdúvidéki Református 
Egyházmegye Esperese az új lelkész megérkezéséig. A 

helyettesítés idején továbbra is szeretettel igyekszünk 
betölteni küldetésünket és rendületlen hittel végezzük 
Istentől kapott szolgálatunkat. 
A helyettesítés ideje alatt, a Lelkészi Hivatalban to-
vábbra is szeretettel várjuk Önöket: Hétfőtől Péntekig  
8-12 óráig.       
 
Ezen időpontokban lehetőség van emlékharangozások 
felvételére, fenntartói járulékok befizetésére, kereszte-
lések bejelentésére, vagy bármilyen gyülekezetünkhöz 
kapcsolódó ügyintézésre. 

Szeretnénk megköszönni azoknak a kedves testvére-
inknek az anyagi támogatását, akik az idén már  egy-
házfenntartói járulékuk befizetésével az egyház min-
dennapjait segítették, hisz az egyházat mindig a falu 
lakossága tartotta fenn. Isten áldja meg hűségüket!
Nyilvántartásunk szerint  azonban, még van néhány, 
eddig hűséges támogatónk, akinek anyagi hozzájá-
rulása  nem érkezett meg, melyre idén is számítunk. 
Szeretettel kérjük kedves testvéreinket, hogy legyenek 
segítségünkre, és Isten egyházát a jövőben is, ameny-
nyiben módjukban áll, támogassák.
Szeretnénk azokat is megszólítani akik, talán külön-
böző okok miatt elmaradtak az elmúlt esztendőkben, 
de szívesen áldoznának javaikból az egyház ügyeire, 
s ezáltal szeretnének újra  egyházunk tagjai lenni, hisz 
Istennek ők is fontosak. Jézus arra tanít a példázatban, 
hogy neki nemcsak a 99 a fontos, hanem éppen úgy a 
100. is. Az, aki elveszett, s elindul Urunk, hogy meg-
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A Biharnagybajomért Egyesület égisze alatt működő 
Biharnagybajomi Mazsorett Együttes 16 éve alakult 
és az idén is rendkívül sikeres évet zárt. A foglakozá-
soknak a Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola ad otthont, az együttes kiemelt támogatója 

Biharnagybajom Község Önkormányzata. 
EREDMÉNYEK:
Orchidea csoport:
VI. Szolnok Open – Országos Mazsorett Verseny
 - Botos kategória: II. helyezés
Pénzes Noémi Emlékverseny- Vésztő
- Botos kategória: Ezüst Minősítés
Az Orchidea csoport tagjai: Balku Zsófia, Dan Hanna, 
Furka Jázmin, Garabuczi Réka, Gál Zora Zoé, Harmati 
Karolina, Makula Ramóna, Nagy Karolina, Patai Han-
na Barbara, Varga Dorottya.
Kristály csoport:
VI. Szolnok Open – Országos Mazsorett Verseny

 - Botos kategória: II. helyezés, Pom-pon kategória: I. 
helyezés
Pénzes Noémi Emlékverseny- Vésztő
- Botos kategória: Arany Minősítés, Pom-pon kategó-
ria: Kiemelt Arany Minősítés, + a ,, Legjobb előadás-
módért ’’ Mosolydíj
Egyéni kategória: Éles Fanni Arany, Máthé Lili Ezüst, 
Szabó Tímea Arany Minősítés
Máthé Lili elnyerte a ,, Miss Mazsorett’’ címet.
VII. Újfehértói Országos Mazsorett Fesztivál:
    • Pom-pon kategória: Kiemelt Arany Oklevél + Mo-
solydíj
A Kristály csoport tagjai: Balku Boglárka, Csibi Han-
na, Gál Luca Judit, Gál Nelli Nikolett, Gál Vivien 
Mária, Éles Fanni, Máthé Lili, Nagy Natália, Sárándi 
- Szűcs Orsolya Beatrix, Szabó Fanni, Szabó Tímea, 
Szabó Anasztázia, Szitó Nóra. 
A felkéréseknek eleget tettünk, a versenyeken, feszti-
válokon is igyekeztünk a tudásunk legjavát nyújtani, 
Biharnagybajom jó hírét öregbíteni.
A Mini csoport tagjai: Balogh Anett Flóra, Földesi 
Fanni, Nagy Liliom Fanni, Vadász Mirella Mária és 
Vadász Virág. 
KÖSZÖNJÜK szépen MINDENKINEK, aki tettben, 
gondolatban, érzésben támogatott, biztatott és lelkesí-
tett bennünket.
A Kedves Olvasóknak Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet Kívánunk!

Macskinné Pór Erzsébet 
művészeti vezető

BIHARNAGYBAJOMI MAZSORETT EGYÜTTES

keresse.  Isten így hívogat és keres a közelgő ünnepen 
is bennünket, melynek alkalmaira várjuk a kedves test-
véreket.               
Advent 4. vasárnapján, december 22-én du.5 órától 
a templomban tartjuk közös gyertyagyújtó estün-
ket.
Karácsonyi	ünnepi	alkalmaink:	
December 23-án hétfőn du.3 órától Bűnbánati isten-
tisztelet lesz a gyülekezeti teremben.
December 24-én szenteste 3  órától Istentisztelet lesz a 
templomban hittanos gyermekeink szolgálatával,
Karácsony 1. nap, délelőtt 10.30 órától Ünnepi isten-
tisztelet lesz a templomban úrvacsorai közösséggel
Karácsony 2. nap, délelőtt 10 órától Ünnepi istentisz-
telet lesz a gyülekezeti teremben
December 31-én du. 3 órától Óévi hálaadás lesz a gyü-
lekezeti teremben
2020.január 1-én de.10 órától Újévi könyörgést tartunk 
a gyülekezeti teremben
Adventi és karácsonyi alkalmainkra szeretettel hívjuk 
és várjuk településünk minden lakosát.

Végezetül Márai Sándor gondolataival kívánok a te-
lepülés valamennyi lakójának a presbitérium nevében 

is  Istentől	Áldott	Karácsonyi	Ünnepeket	és	Békés,	
Boldog,		Áldásokban	gazdag	Új	Évet!

„Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Ölts 
fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztál-
kodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a 
köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak 
a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, mi-
lyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülmé-
nyesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos 
rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen ben-
ne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő 
és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen 
benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a 
megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne 
áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb 
értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. S nemcsak 
a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz más-
féle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el min-
dent, figyelj az ünnepre.”

Márai Sándor: Füves könyv részlet

Hézser Tímea helyettes lelkész
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Tisztelet az időseknek

Október az idősek hónapja, ekkor ünnepeljük az Idő-
sek Világnapját is. A biharnagybajomi Szűcs Sándor 
Művelődési Házban is megünnepeltük 2019. október 
7-én. Köszöntőt mondott Szitó Sándor polgármester. 
Az óvodások verses, dalos köszöntőjét láthatták a 
megjelentek, felkészítőjük Szűcs Annamária és Nagy 
Edina óvónők voltak. Biharnagybajom Község Ön-
kormányzata nevében Szitó Sándor polgármester úr és 
Imre-Erdős Szilvia jegyző ajándékcsomaggal és okle-
véllel köszöntötték az 50. és 60. házassági évforduló-
jukat ünneplő házaspárokat: 

60.	évfordulós	házasok:
    • Demjén Lajos és Demjén Lajosné
50.	évfordulós	házasok:
    • Nemes Miklós és Nemes Miklósné
    • Tóth Imre és Tóth Imréné
    • Popovics Imre és Popovics Imréné
    • Jenei Albert és Jenei Albertné
    • Földesi Gyula és Földesi Gyuláné
    • Nemes Károly és Nemes Károlyné
Az ünnepelteknek ezúton is gratulálunk!
Ezután Gergely Robi és Timi műsorával kedvesked-
tünk a szépkorúaknak. A kedves, mosolygós arcok is 
arról tanúskodtak, hogy nagyon kellemes hangulatú 
délutánt töltöttünk együtt. 

Frankó Zsuzsa

Adventi visszatekintő
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A Biharnagybajomi Polgárőr Egyesületet 1991-ben 
alapították Biharnagybajom közbiztonságáért aggódó, 
településükért tenni akaró helyi polgárok. Azóta a tag-
ság változott ugyan, de a cél azonos maradt. Évtizede-
ken átívelő, önként végzett munkájuk eredményeként 
jöhetett létre a jelenleg jónak mondható közbiztonsági 
helyzet. 

Az egyesület célja: Biharnagybajom település köz-
biztonságának és közrendjének a fenntartásában, a 
bűnmegelőzésben való közreműködés, a település és 
annak lakosságát érintő katasztrófák elleni védekezés 
és helyreállítás, baleset-megelőzési és áldozatvédelmi 
tevékenységben, a lakosok személyének és javainak 
védelmében az állami és önkormányzati vagyon meg-
óvásában való részvétel biztosítása. Az egyesület alap-
feladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, 
valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érde-
kében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot 
közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda 
és általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevé-
kenységet lát el. A Polgárőr Egyesület jogi személy, 
éves költségvetéssel, nyilvántartott tagsággal rendel-
kezik, melynek létszáma már évek óta stagnál, jelen-
leg 34 fő. Az egyesület a munkáját a Hajdú-Bihar Me-
gyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési 
megállapodásban foglaltak szerint, Biharnagybajom 
község Önkormányzata és az Országos Polgárőr Szö-
vetség anyagi és technikai támogatásával végzi. A tag-
ság magára nézve kötelezőnek ismeri el az Országos 

Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai 
szabályzatot. 
Az egyesület 2019. évben is részt vállalt az összes 
megrendezésre kerülő önkormányzati rendezvény le-
bonyolításában, biztosításában, a technikai eszközök 
őrzésében.  A tagság 1300 órát meghaladó időt töltött 
éjszakai járőrszolgálatban, esetenként az önkormány-
zat épületeinek felvigyázásával, szeptember és október 
hónapokban óvodai - iskolai jelzőőri tevékenységgel. 
Minden hónap első hétfőjén havi szolgálategyeztetést, 
évente egy alkalommal rendes, illetve, ha az egyesüle-
ti munka megköveteli, szükség szerint rendkívüli köz-
gyűlést is tart. Március hónapban önálló bált szervezett 
a tagság és családtagjaik részére, köszönetképpen az 
áldozatos munkáért.

Az egyesület 1db szolgálati gépjárművel és 2db szol-
gálati kerékpárral látja el feladatát, szükség szerint be-
vonva a tagság saját gépjárműparkját is.

Varga Lajos
Biharnagybajomi Polgárőr Egyesület

Idén is biztonságban

FELHÍVÁS
A Szűcs Sándor ÁMK és a Biharnagybajomi Érték-
tár Bizottság 2020. június 4-én, a Nemzeti Összetar-
tozás Napján kiállítást rendez Trianon előzményei 
és következményei témakörben, amelyhez várjuk a 
Biharnagybajomhoz kapcsolódó fotókat, magánira-
tokat, tárgyi emlékeket. A leadott tárgyakat a kiállítás 
után visszajuttatjuk a tulajdonosoknak. Akinek van 
ilyen, és szívesen megosztaná velünk, az a  Szűcs 
Sándor ÁMK-ba legyen szíves eljuttatni a kiállítás-
hoz szánt anyagokat. 
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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

Bajomi	Hírlevél,		
XV.	évf.	4.	szám	2019.	december
Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Szitó Sándor, polgármester
Főszerkesztő: Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu

Sziasztok bajomi fiatalok!

Ezzel a kis cikkel szeretnénk bemutatni, hogy mit is 
szeretnénk elérni a közeljövőben!

Mivel Önkormányzatunk sikeresen pályázott, a „Hu-
mán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a környe-
ző településeken” megnevezésű projektre, (amelynek 
megvalósítása 2019. szeptemberében kezdődött, és 
két évig tart) ezzel lehetőséget kaptunk, hogy a helyi 
fiataloknak különböző programokat, rendezvényeket 
szervezzünk, amelyre szívesen eljönnének, részt ven-
nének. 
E programok kivitelezéséhez szükség van egy közös-
ségszervező és egy ifjúsági referens alkalmazására, 
amit Mi tölthetünk be (Sárkány Alexandra mint ifjúsá-
gi referens és Mászlai Alexandra mint közösségszerve-
ző). Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet tudjuk 
nyújtani, részt veszünk egy 12 alkalomból álló  („Mű-
velődő közösségek az Alföldön”) képzésen.
Községünkben kiemelt figyelmet és szerepet kívánunk 
szentelni az ifjúságnak, szükségünk	 van	 a	 fiatalok	
ötleteire, kreativitására és lelkesedésére. Minden 
programba, rendezvénybe, megmozdulásba szeret-
nénk bevonni Őket. Nem csak passzív jelenlétre, ha-
nem tevékeny részvételre számítunk, ezért szükség 
van a kulturális szolgáltatások bővítésére, színvonalas 
programok szervezésére. 
Kíváncsiak vagyunk MINDENRE: mennyire vagytok 
otthon a vizuális kommunikáció (pl. blogozás) világá-
ban, sportoltok-e, ismeritek-e településünk rendezvé-
nyeit, részt vesztek-e ezeken, és szerveztek-e maga-

toknak is programokat?! Bármilyen ötletet szívesen 
fogadunk, megbeszélhetjük személyesen a Szűcs Sán-
dor ÁMK-ban (Várkert u. 35.), vagy írhattok Nekünk a 
facebook-on is! Hamarosan online kérdőívvel is meg-
keresünk benneteket.

Segítségeteket, támogatásotokat előre is köszönjük! :) 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és  
Boldog Új Évet Kívánunk!

Mászlai Alexandra
Sárkány Alexandra

Kiss Kálmán kereskedő boltja 
Biharnagybajomban.
Jelenleg Széchenyi u. 6. szám. 
Mellette, a bolt falán lévő rek-
lámtábla.

Emlékkép
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