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Sütő András szavaival „Önmagát becsüli meg min-
den nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a vi-
lág nem vele kezdődőtt.”

Az Idősek Világnapja alkalmából október első napján 
köszöntöttük a település szépkorú lakóit. Varga Feri 
és Balássy Betty fergeteges hangulatot teremtett az új 
Piac épületébe.
Igazi őszi hangulatot varázsoltak a TÁMASZ dolgozói 
a dekorációval és az ünnepi terítékkel. A vendéglátás-
ról is az ÁMK-val közösen ők gondoskodtak, folytatva 
ezzel az elmúlt évek hagyományát. A délután legmeg-
hatóbb része a kerek házassági évfordulósok köszön-
tése volt.
Polgármester úr köszöntő szavai mosolyt az arcokra és 
könnyet is csaltak a szemekbe.
Két házaspár egészségi okok miatt otthonában vette át 
az emléklapot és az Ön-
kormányzat ajándékát.
Valamennyien hozzá-
járultak, hogy esküvői 
képeiket ez alkalommal 
közzé tegyük.
Innen a hírlevél lapjairól 
is köszöntjük valameny-
nyi szépkorút, kívánunk 
jó egészséget, hosszú bol-
dog életet, kívánjuk, hogy 
az év valamennyi napján 
érezzék családjuk és a tár-
sadalom megbecsülését.

Nemes-Lajsz Julianna

IDŐSEK VILÁGNAPJA

Bagdi Ferenc 
és Salya Róza
55. évforduló

Kamuti József 
és Daróczi Zsuzsanna

60. évforduló

Nagy István 
és Bagdány Mária

50. évforduló

Szőllősi Béla 
és Lukács Margit

50. évforduló

Nagy Sándor 
és Patai Katalin
50. évforduló

Nagy Gyula 
és Orbán Ilona
55. évforduló

Vass Béla 
és Rácz Éva 

60. évforduló
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A sort az új Piac megnyitója kezdte, mely egy nagyon 
hosszúra nyúlt projekt ünnepélyes zárása volt. Persze 
egy ilyen nem mindennapi beruházásnak az átadója 
sem lehetett mindennapi. A végére egy komplett fa-
lunap kerekedett belőle a megjelentek legnagyobb 
örömére. Ez a beruházás az új piactér kialakításának 
azonban csak az első üteme, reményeink szerint még 
további 2 ütem követi. A piac II. ütemére 89,5 millió 
forint támogatást nyertünk, mely felhasználásával az 
orvosi rendelőből és szolgálati lakásból 3 üzlethelyi-
ség (hentes, ajándékbolt, természetgyógyász) kerül 
kialakításra. A terv, hogy a piaccsarnok és a piactér is 
egyfajta multifunkciós térként is tudjon működni, ami-
kor nem az eredeti funkciójában használják, már meg-
valósult. A falunap, az idősek napja már bizonyította, 
hogy ennek a kívánalomnak is megfelel az épület és 
környezete, persze ez csak akkor lesz teljes, ha a Rákó-
czi u. 6. szám alatti ingatlanból megvásárlás után sike-
rül vendéglátóegységet kialakítani, illetve befejeződik 
a tér kialakítása is. Az átadón köszöntőt mondott Dr. 
Vitányi István képviselő úr is, aki ígéretet tett, hogy a 
gyarmati út felújítása jövőre teljessé válik, kiegészítve 
azt a szakaszt melyet szintén ezen alkalommal adtunk 
át a közlekedőknek. Mindemellett kihangsúlyozta, 
hogy Bihar – közte településünk - dinamikusan fejlő-
dik, s jelezte, ha rajta múlik ez továbbra is így marad. 
A programkavalkádot még egy átadó színesítette, 
vagyis pontosabban egy díjátadó. Ez alkalommal ke-
rültek átadásra a „Tiszta, Virágos Biharnagybajomért” 
verseny díjai is. Alpolgármester asszony – mint ötlet-
gazda – az átadás alkalmával elmondott köszöntőjében 
számot adott a verseny tapasztalatairól, tanulságairól, 
s egyúttal biztatott mindenkit arra, hogy jövőre ismét 
jelentkezzenek, mert mint jelezte, tervek szerint a ver-
seny ezentúl minden évben meghirdetésre kerül. 

Bár nem így volt tervezve, de az időjárás viszontag-
ságai miatt a szabadtéri színpad „avató ünnepsége” is 

augusztus hónapra tevődött. A színpadon az augusztus 
20.-i rendezvény alkalmából, az István, a király rock-
operából hallhatott részleteket a szép számú közönség. 
S ezzel még mindig nem ért véget az átadók sora, hisz 
ugyan már belecsúszva a szeptemberbe, de - szintén 
hosszas várakozás után - a gyerekek birtokba vehet-
ték az új játszóteret. Remélem a lakostársak jobban 
odafigyelnek a megóvására, mint korábban, annak ér-
dekében, hogy minél több gyermek örömét lelhesse a 
játékokban.

Szeptemberben két alkalommal is  
ülésezett a képviselő-testület

Szeptember 16-án rendkívüli, míg szeptember 29-én 
rendes ülés keretében tanácskozott a képviselő-testü-
let. Több döntés is a folyamatban levő projektekkel 
volt kapcsolatos. A hosszas előkészítés után, végre 
döntés születhetett a „Belterületi vízrendezés főgyűj-
tő csatorna felújításával Biharnagybajomban” című 
közbeszerzés megindításáról, az ajánlattevők előre-
láthatólag október végén, november elején tehetik 
meg ajánlataikat. A Magyar Falu program keretében 
önkormányzatunk megvásárolta a Rákóczi u. 9. szám 
alatti ingatlant, szolgálati lakás kialakítása céljából, de 
sajnos az első lakók még nem költözhettek be, mert a 
burkolatfelújításra kapott ajánlatok eddig magasabbak 
voltak a rendelkezésre álló forrásnál, ezért a Testület a 
saját beruházást határozta el, amennyiben ezt a vonat-
kozó szabályok lehetővé teszik. Szintén településfej-
lesztési téma volt még, hogy végre sikerült új funkciót 
találni a MOZI épületének. A kérdőívek kiértékelését 
követően, a „jövő műhely” résztvevőinek a javaslatait 
is figyelembevéve az a döntés született, hogy helyez-
zük át a mozi épületbe a kulturális funkciókat, míg a 
jelenlegi épület továbbra is a közösség szolgálatában 
maradjon. A döntés eredményeképp, tovább bővülnek 
a helyi civil szerveződések és a közösségi programok 
megvalósításának a lehetséges helyszínei. Reménye-
ink szerint a megvalósításra a hamarosan meghirdetés-
re kerülő TOP plusz pályázat ad majd lehetőséget. 
A Testület döntött arról is, hogy szakembereket von be 
a helyi településképi rendelet módosításába, ugyanis a 
jogszabályi változások mellett a helyi védettségre ja-
vasolt épületek számát is növelni kívánja. Ez alapján 
értékvédelmi szakvélemény készül az Önkormányzat 
által nemrég megvásárolt Rákóczi u. 32. szám alatti 
parasztportáról, illetve a vasútállomás épületéről, me-
lyet a MÁV a közeljövőben fel fog újítani. 

Új közösségi tereket avattunk a nyáron. 
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Sajnos rohamosan fogy a rendelkezésre álló terület 
a köztemetőben, ezért megkezdődtek a tárgyalások a 
szabályozási tervben temető tartalékterültre kijelölt 
zártkertek tulajdonosaival. Több tulajdonossal már si-
került megállapodni a cserét vagy vásárlást illetően, a 
többi tárgyalás lefolytatására a Testület a Pénzügyi és 
Fejlesztési Bizottságot kérte fel. Döntés született az 
ügyben is, hogy az üzemeltető által kiborított és ezál-
tal tönkrement nagykaput nem az eredeti formájában 
(székelykapu) állíttatjuk helyre. Helyette a települé-
sünkre sokkal jellemzőbb „kőlábas kapu”-t tervezzük 
megvalósítani, melyre az ajánlatkérés folyamatban 
van. 
A Testület szeptemberi döntése következtében ezentúl 
nagyobb terület áll rendelkezésre a Nonprofit Kft-nek 
telephely kialakítása céljára, az önkormányzati cég 
ugyanis megkapta a Rákóczi u. 32 és 34 szám alatti 
ingatlanok használati és vagyonkezelési jogát (a Rá-
kóczi u. 34. szám alatt működő üzleteknek nincs oka 
aggodalomra, a bérleti lehetőség a továbbiakban is biz-

tosított lesz számukra.) Valamint a korábban használa-
tába adott Kossuth u. 24 szám alatti ingatlan kb. fele 
szintén nála marad. A telek Kossuth utcai felét a Testü-
let visszavette, hogy felajánlja a Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó egyesületek számára, Örs kialakítása céljából.

Szitó Sándor
 polgármester

IDEIGLENES HELYEN  
A BIHARNAGYBAJOMI  

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tisztelt Lakosság!

Biharnagybajom Község Önkormányzata sikeresen 
pályázott a Polgármesteri Hivatal belső felújítására, 
melynek munkálatai elkezdődtek, ezért tájékoztatni 
szeretném Önöket, hogy
2021. szeptember 28. napjától (kedd) a hivatal mun-
kavégzése a Kossuth u. 3/a és 3/b szám alatti épület-
ben (a Coop mellett) történik.
Előreláthatólag 2021. december közepéig (tehát az idei 
évben) az ügyfélfogadás is ezen a helyszínen történik, 
a megszokott ügyfélfogadási időben.
Telefonszámunk :54/472-002
Pénztárunk a művelődési házban (a sportpálya felőli 
bejárat felől) várja ügyfeleit, a már megszokott napo-
kon: kedd 8.00 - 12.00 csütörtök 13.00 - 15.00

Köszönöm megértésüket!
Imre-Erdős Szilvia

jegyző

Biharnagybajomban 2021. október 22-én pén-
teken 11.00-tól és 24-én vasárnap 8.00 órától 
„nagytakaríthatunk” a TeSzedd! önkénteseivel. 

Találkozó pénteken az iskolánál, vasárnap a Pol-
gármesteri Hivatal udvarán (Rákóczi u. 5.).

Várjuk magánszemélyek és csoportok, egyesületek 
jelentkezését akik segítenek szebbé tenni települé-
sünket.
Az akció nagyszerű lehetőséget biztosít a résztvevők 
számára az illegális hulladékkal szennyezett terüle-
teknek a megtisztítására, ugyanis az összegyűjtött 
hulladékok szállítási költségeit, valamint a hulla-
dék összegyűjtéséhez szükséges eszközök (kesztyű, 
zsák, kötöző) biztosítását is az ITM vállalja.

Közös érdekünk a tiszta jövő!

Látványterv a vasútállomás felújításáról
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Egyesületünk 2021-ben alakult, Biharnagybajomban. 
A nevünk pedig FÜGGETLENEK BIHARNAGY-
BAJOM MOTOROS EGYESÜLET. Először 7 fővel 
indultunk Gál Krisztián, Guruczi Zsolt, Nagy Roland, 
Bai Imre, Vass Péter, Szőke Csaba, Kapás László. Ké-
sőbb csatlakozott hozzánk Sarkadi Sándor. Így már 
nyolc fővel próbáljuk fellendíteni a motoros kultúrát 
Biharnagybajomban. Célunk egy összetartó egyesület 
létrehozása, a falunk által kínált programok színesebbé 
és változatosabbá tétele, a helyi ifjúság megtartása. 
2021. szeptember. 04.-én megszerveztük az I. BAJO-
MI FÜGGETLEN MOTOROS NAPOT, ami a prog-
ramoknak és koncerteknek köszönhetően nagy siker-
nek örvendett. A résztvevő motorok/motorosok száma 
elérte a közel háromszázat, de akadtak szép számban 
olyan érdeklődők is, akiket a  kíváncsiság vagy éppen 
a kiváló hangulat és persze a szebbnél szebb motorok 
felhozatala vonzott. Volt nagyon sok program: moto-
ros felvonulás, street-fighter show, drift, kötélhúzás, 
talicska rally, motorgumi dobó verseny, sörivó-sörevő 
verseny. Este sem unatkozhattak vendégeink, erről 
gondoskodott a Tortuga, a Blues Company, a Mudfield 
és végül, de nem utolsó sorban a Kabinláz zenekar. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni minden támogatónak, 
akik hozzájárulásukkal segítették rendezvényünk lét-
rejöttét:

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Szűcs Sándor ÁMK
Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Magyar Vöröskereszt
Biharnagybajom Rendőrörs
Takács Szalon (Takács Tibor)
Sanci Tüzép (Dul Sándor)
Szöllősi Bolt (Szöllősi Csaba)
Sár-Si-Ker Kft. (Zagyva László Zoltán)
Csaba&Kata Kft. (Nagy Imre Csaba)
Szocsó Tech

Miléné Sáfár Andrea
Brill Szépségszalon (Kozmetika)
Imki-Food Kft.
Biharnagybajom Pékség (Szekrényesi Sándor)
Silverado Fodrász És Tatto Studio
Kasza Tibor
Kasza István
Dózsa Vadásztársaság
Vass László
Holb Máté
Nagy Gyula/Sárrétudvari
Lendvai Tamás
Guruczi Lajos
Guruczi Lajosné

Külön köszönet illeti Szitó Sándor polgármester urat, 
aki nagymértékben segítette a motoros nap ötletének 
megvalósítását.
Jövőbeni terveink közé tartozik ezen rendezvény éven-
kénti megrendezése, a környékbeli motoros klubokkal 
és egyesületekkel való együttműködés és barátság 
ápolása, valamint Biharnagybajom település megis-
mertetése.

„Motoron öt perc alatt többet élsz, mint néhány  
ember egész életében.”

(A leggyorsabb Indian c. film)

Függetlenek Biharnagybajomban
Motoros Egyesület

A BAJOMI FÜGGETLENEK
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XIV. Juhász Sándor  
Súlyemelő Emlékverseny 

A 2021. szept. 18-ára meghirdetett, Biharnagybajom-
ban megrendezett XIV. Juhász Sándor súlyemelő  Em-
lékversenyre 38 osztályba sorolt versenyző nevezett. 
A jól megszervezett, kitűnő hangulatú, nagy létszámú 
versenyen 1. 2. 3. osztályú versenyzők indulhattak.
Résztvevő városok: Oroszlány, Budapest, Szolnok, 
Kisújszállás, Debrecen, Abaújszántó, Hajdúszoboszló, 
Téglás és Nyíregyháza. 

A versenyen Nemzetközi és Országos bírók bíráskod-
tak.
A verseny védnöke Szitó Sándor Biharnagybajom pol-
gármestere volt. Vendégei a Magyar Súlyemelő Szö-
vetség elnöke Dobos Imre és a Szövetség alelnöke Tar-
kó László úr voltak.
Hajdú-Bihari eredmények:
Füzesi Anna 64 kg-os súlycsoport
 1. hely  aranyérem Debrecen Fiszej SE
Bodnárné Tóth Ildikó 59 kg-os súlycsoport
 1. hely aranyérem  Hajdúszoboszló 
     Gázláng SE
Törő András 81 kg-os súlycsoport 
 Téglás VSE.

„Barangoló” Tábor visszatekintő

A Barangoló tábor 2021.08.23 és 08.27. között a Mű-
velődési Házban volt megtartva. A kézműves foglal-
kozások, társasjátékok, filmnézés, ügyességi játékok, 
csocsózás stb. mellett a „barangolásé” volt a főszerep. 
Jártunk a Szűcs Sándor Emlékházban, tartottunk egy 
főpróba jellegű átadást az új játszótéren, átbuszoz-
tunk Füzesgyarmatra, ahol hamburgereztünk, majd 
megnéztük az ott található Állatparkot. A tábor utolsó 

napján Debrecenbe utaztunk. Még az esős idő sem 
tántorított vissza minket, hogy megnézzük  a Deb-
receni Állatkertet, utána pedig a Nagykaland Játszó-
házban töltöttük el az időt. Mi, és a visszajelzésekből 
ítélve a gyerekek is jól érezték magukat a tábor alatt. 
Reméljük, hogy jövőre is jönnek hozzánk, szeretettel 
várjuk őket!

Sárkány Alexandra, Mászlai Alexandra
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Áldás Békesség! Nagy szeretettel köszöntöm ezen so-
rok olvasóit! Simon Mátyás segédlelkész vagyok, fe-
leségemmel Simon Zitával, a Biharnagybajomi Refor-
mátus Egyházközségben szolgálunk augusztus 8-tól. 
Kérem engedjék meg, hogy néhány szóban bemutat-
kozzam.
Bár Budapesten születtem, de nem sok kötődésem van 
a fővároshoz. 2 éves voltam, amikor édesapám halála 
után, édesanyámmal visszaköltöztünk szülőfalujába, 
Székelybe. Ebben a kis szabolcsi faluban nőttem fel. 
Gyermekkoromban sokat jártam a rokonaimmal a ró-
mai katolikus templomba, de az általános iskola után 
elmaradoztam.

Valami, azonban úgy éreztem, hogy hiányzik az éle-
temből. Ezért 16 évesen úgy döntöttem, hogy meg-
veszem életem első Bibliáját. Szorgosan olvastam 
azt, majd egy barátom révén megismerkedtem egy 
református gyülekezettel, s egy időnként ott szolgáló, 
akkor már nyugalmazott lelkipásztorral. A vele való 
beszélgetés és a közösség erejének megtapasztalása 
nagy hatással volt rám, olyannyira, hogy eldöntöttem 
a lehető legtöbbet szeretném megtudni az Istenről. Ez-
után elkezdtem járni a székelyi református gyülekezet-
be, ahol 19 évesen konfirmáltam. Az érettségi vizsga 
után elvégeztem egy 2 éves elektrotechnikus képzést 
is Nyíregyházán, s közben Kisvárdán a Református 
Gimnáziumban hittanból érettségiztem, majd Isten el-
hívásának engedelmeskedve jelentkeztem a Debreceni 
Hittudományi Egyetemre lelkész szakra, ahová felvé-
telt nyertem.
Itt ismerkedtem meg a feleségemmel Zitával. Ő Tisza-
csegéről, a Hortobágy mellől származik, egy négygyer-

mekes, református családból. 16 évesen konfirmált a 
húgával együtt. Bár akkor még sok mindent nem értett 
meg, mégis az akkor hallottak mélyen gyökeret ver-
tek a szívében, egy év múlva már a gyülekezet egyik 
legaktívabb tagja lett, majd pedig ő is lelkész szakra 
jelentkezett.
Már az egyetem évei alatt is igyekeztünk kipróbál-
ni magunkat különböző szolgálatokban.  Nyaranta 
általában 3–4 gyermektábor megszervezésében se-
gédkeztünk, az egyetemen pedig részt vettünk a di-
ákság hitéleti alkalmainak megszervezésében. Gya-
korlati évünket Szentesen töltöttük. Majd feleségem 
a nyíradonyi református gyülekezetben szolgált, én 
pedig a téglási, geszterédi, bökönyi gyülekezetekben. 
Tavaly szeptembertől a nyírábrányi, nyírmártonfalvai 
és fülöpi gyülekezetekben láttuk el a lelkipásztori fel-
adatokat idén augusztusig.
Az elmúlt időszak elmondható, hogy senkinek sem 
volt egyszerű. A családok, a közösségek nehéz idősza-
kot éltek át. A fájdalmakon pedig csak együtt, Istenbe 
kapaszkodva tudunk túllendülni.
A gyülekezet közösségével együtt igyekszünk – ter-
mészetesen az aktuális óvintézkedéseknek eleget téve 
– Istennel és keresztyén testvérekkel közösségre vá-
gyóknak lehetőségeket biztosítani. Például nemrég in-
dult el egy új hétközi alkalmunk, a Délelőtti Csendes 
Percek, amit keddenként 10:00-tól tartunk, ahol össze-
ülünk Isten igéje körül, majd kötetlenül beszélgetünk 
egymással. S ugyanígy fontosnak tartjuk a személyes 
találkozásokat, a lelki beszélgetéseket, így azon csalá-
dokat, akik szeretnék, szívesen meglátogatjuk otthona-
ikban. Vagy arra is van lehetőség, hogy a lelkészi hi-
vatalban lelkigondozói beszélgetésben vegyenek részt 
azok, akik ezt igénylik. Havonta pedig egy-egy na-
gyobb alkalmat igyekszünk szervezni, ahol mindenki 
megtapasztalhatja az Istennel élni vágyó közösség ere-
jét. A minap például egy nagyon jó hangulatban eltelt 
gyülekezeti napon vehettünk részt. Gyülekezetünknek 
pedig már facebook oldala is van, ahol az aktuális al-
kalmakról igyekszünk tájékoztatni a gyülekezet tagjait 
és minden kedves érdeklődőt.
Köszönöm, hogy elolvasta soraimat! A mihamarabbi 
örömteli találkozás reményében,

Simon Mátyás slp.

Új lelkészek Biharnagybajomban

A Református Egyház hírei
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A Szűcs Sándor Általános Iskola hírei

A nyár a feltöltődésről és 
a kikapcsolódásról szól. Ehhez három táborozási lehe-
tőséggel is hozzájárult intézményünk. 2021. július 5-9. 
között 57 alsó tagozatos és 21 felső tagozatos tanulónk 
részére Napközis Erzsébet tábort szerveztünk. A prog-
ramokat az alábbi témák köré szerveztük: önismeret, 
közösségépítés, kompetenciafejlesztés; sport, egész-
ségtudatos életmód; környezettudatosság, természe-
ti értékeink és környezetszépítés; művészeti nevelés, 
kulturális örökségeink és hagyományőrzés. 1-1 napot 
kirándulással töltöttünk. Az alsó tagozatosok Debre-
cenbe megtekintették a Debreceni Református Nagy-
templomot, majd ezt követően a Debreceni Állat-és 
Növénykertbe tettek látogatást.  A felső tagozatos di-
ákok Poroszlóra utaztak. A Tisza-tavi Ökocentrumban 
tett látogatás során a tanulók megismerkedtek a Ti-
sza-tó élővilágával és a helyi bioszféra működésével. 
Az épület legalsó szintjén megfigyelhették a 735 000 
literes akváriumban az őshonos halfajtákat, megte-
kintették az éjszakai ragadozókat bemutató tárlatot, 
ahol élethű környezetben mutatják be a kétéltűeket és 
a hüllőket. Az épület emeletén is számtalan érdekes-
ség várt a gyerekekre: miniakvárium és az elvarázsolt 
vízi világ. Kitartó lépcsőzés után az épület tornyából 
láthatták a környező településeket, a Mátra és a Bükk 
vonalait. 2021.07.18-23. között 21 tanulónk és két 
kísérő pedagógus Nyári élménytáborban vett részt 
Zánkán. A fürdőzés mellett változatos programokat 
kínáltak számukra a tábor szervezői. Koncerteken, 
kutyásbemutatón, sárkányhajózáson, drogprevenciós 
előadáson vettek részt a gyerekek. Kipróbálhatták a 
3D nyomtatást is. 
A nyár folyamán személyi változások történtek isko-
lánkban. A 2021/2022-es tanévben óraadó kolléga nem 
tanít az intézményben. A szakos ellátottság 95 %-os.
Szeptember 1-jén tanévnyitó ünnepség keretében nyi-
tottuk meg új tanévünket. Az ünnepséget a díszudva-
ron tartottuk, ahol részt vehettek az érdeklődő szülők 
is.  

 A 2021/ 2022-es tanévet 166 kisdiák kezdte 
intézményünkben, 8 osztályban, elsőtől nyolcadikig 
már sajnos csak 1-1 osztályban évfolyamonként. Az 
első négy évfolyam az Agóra épületben kezdhette az 
évet. Az első  és második osztályban a nevelő-oktató 
munkát pedagógiai asszisztens segíti.  A felmerült igé-
nyekre válaszolva három tanulószobai csoportot indí-
tottunk. 2021. szeptember 1-jétől intézményi átszerve-
zés eredményeként az intézmény neve: Szűcs Sándor 
Általános Iskola. A Csenki Imre Alapfokú Művészeti 
Iskola kihelyezett tagozatain, zongora és dráma okta-

tásban vehetnek részt tanulóink.
 A járványügyi helyzetre való tekintettel mind-
három feladatellátási helyünkre kidolgoztuk a cse-
lekvési tervünket. A nevelőtestületünk tagjai egyhan-
gúlag megszavazták, hogy az intézménybe történő 
belépés előtt kötelező a kézfertőtlenítés és a testhő-
mérséklet mérés. Az első tanítási napon minden osz-
tály megismerte intézményünk házirendjét, valamint 
balestvédelmi oktatásban részesítettük a tanulókat.

 Szeretném felhívni a szülők figyelmét arra, 
hogy tanítási időben, az intézmény területén szülő/
gondviselő, esetleg hozzátartozó nem tartózkodhat. 
Kérem ennek megértését és betartását!

 Kívánok minden diáknak, szülőnek, pedagó-
gusnak jó egészséget, sok erőt, kitartást, szép eredmé-
nyeket a tanévre!

Sólyom Eszter 
mb. intézményvezető

Hát hajrá, új tanév

KEDVES BARÁTAINK!
Újraindulunk!

Mint azt lehet sokan tudják/tudjátok tavaly 
megalakult a Sárréti Pajtások elnevezé-
sű amatőr színjátszó csoportunk. Sajnos a 
pandémia miatt ideiglenesen fel kellett füg-
geszteni a próbákat, de most újraindulunk!
A Pajtaszínház mozgalomhoz szeretnénk to-
borozni új érdeklődőket is!
Nem színművészeket keresünk, hanem olya-
nokat, akik szeretnének egy műkedvelő cso-
port tagjai lenni. Saját maguk, szeretteik és 
közösségük öröméért játszanak, miközben 
tovább éltetik az adott közösséget, gazdagít-
ják és táplálják a helyi kultúrát.
A helyi legendák újjáélesztését tűztük zász-
lónkra. Elsősorban a felnőtt korosztályra, de 
azon belül minden generációra számítunk.
Fiatalokra és idősekre egyaránt.
Kérjük, ha a “Pajtásokhoz” szeretnének tar-
tozni jelezzék a Művelődési Ház bármelyik 
elérhetőségén:

Tel.: 06-54/473-606
Email: muvhaz@biharnagybajom.hu
Személyesen: 4172 Biharnagybajom,  

Várkert u. 35.
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Kölcsönzés találkozásmentesen
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy kültéri könyv-
kölcsönző automata került elhelyezésre községünkben, 
a Művelődési Ház udvarán. Az új eszköz a könyvtár 
kapcsolatmentes működését támogatja, továbbá alkal-
mas a könyvtártagok által előrendelt könyvek kiadásá-
ra, illetve visszavételére. Az automatát a beiratkozott 
olvasók használhatják, a könyvtár nyitva tartásától 
függetlenül.

A kölcsönzés és visszavétel menete a következő:
    1. A könyvtárhasználó e-mailen (konyvtar@

biharnagybajom.hu),   vagy telefonon (54 473-606) 
keresztül kéri ki a könyveket.
    2. A könyvtáros a kért könyveket összekészíti és 
értesíti az   érintetteket.
    3. A könyveket tartalmazó rekeszt az olvasó az 
e-mailen kapott kóddal vagy a könyvtári olvasójegy 
azonosítójával és a hozzá tartozó PIN-kóddal tudja ki-
nyitni, majd a könyvek átvétele után vissza kell zárni.
    4. A könyvek visszavételéhez, az érintőképernyős 
monitoron a visszavételt kell választani, majd az olva-
só azonosítja magát.
    5. Ekkor, amennyiben az automata rendelkezik üres 
hellyel, akkor  az adott ajtó kinyílik és lehetővé válik 
a példány elhelyezése. Ezt követően a rekeszt be kell 
zárni.
A könyvkölcsönző használata után mindig győződjön 
meg arról, hogy a használt rekeszt kattanásig/ütközé-
sig bezárta, továbbá kijelentkezett a saját olvasói felü-
letéről!

CSAK EGY KATT!
Kedves Könyvtár Látogatók, Olvasni Vágyók!
Az alábbi linken elérhető a biharnagybajomi Könyv-
tárban megtalálható könyvek listája.                      (Még 
nem egészen teljes, a leltározás még folyamatban van.)
http://opac3.meliusz-kszr.monguz.hu/          
Összetett keresés - Lelőhely: Biharnagybajom - Ke-
resés

Szeretteinket meglepni egy kedves vagy szívhez szó-
ló ajándékkal, az egyik legjobb dolog. Karácsonykor 
ez pedig kifejezetten fontos, amikor is egy jól eltalált 
könyvvel nem csak egy tárgyat ajándékozunk valaki-
nek, hanem megannyi élményt is. A könyv az egyik 
legszemélyesebb ajándék, és egy olyan tárgy, amit bár-
mikor elő lehet venni, hiszen minden újraolvasás mást 
és mást fog jelenteni. Könyvet bárkinek ajándékozha-
tunk, legyen szó gyerekünkről, szüleinkről, nagyszü-
leinkről vagy barátainkról, ezért ajánljuk szeretettel 
a biharnagybajomi könyvtárban megvásárolható 
könyveket.
Szűcs Péter: Dharma
Nemes Sándor: Famívesség, díszítő fafaragás
A biharnagybajomi olajosok históriája: A nagy remény
Nemes Antal: Bajomi életképek
Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása
Bajomi krónika
Évkönyv Biharnagybajom Általános Iskolájáról

Könyvajánló, így karácsony előtt
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Új könyvekkel gazdagodtunk
Budai Kulcsár János 1937-ben Budapesten született, 
mégis ezer szállal kötődik településünkhöz. Apai ágon 
Biharból származik és gyermekkorát Biharnagybajom-
ban töltötte. Kapcsolata a régi barátokkal a településsel 
folyamatos. Nemrégiben egy csomag érkezett, mely-
ben könyveiből küldött a könyvtárunk részére. Jégbe 
dermedt gyökerek - válogatott versek (4db) és Sorsunk 
a civilizáció - válogatott írások (5 db), mindkettőben 
találunk bajomi vonatkozásokat. Az óvodások meg-
kapták a Fényvirágok című kedves gyermekverseket 
tartalmazó könyvecskét. Köszönet érte!

Budai Kulcsár János
Mártírok

A biharnagybajomi tizenhárom vértanú emlékére: 
1944. október 8.

Aradon is   Két fiúnak
tizenhárom,   kezét-lábát
falumban is   puskatussal
tizenhárom   összezúzták,
ártatlanul   édesapjuk
meggyalázott   szíve-táját
mártír vére   lövedékek
égbe kiált!   marcangolták!

Tizenhárom   Társaikat
leszaggatott   fülessapkás
búzavirág.   gazemberek
Némelyik még   kaszabolták!
ki sem nyílott,   Uram-isten,
belédöfték   láttad őket?
vértől barna   Vértől terhes
hegyes gyilkot.  nagy felhőket…
  Lelkük bolyong.
  Porló csontjuk
   csönd borítja,
  föld szorítja.
  Pokol soha
  el nem rejti,
  szívünk soha
  nem felejti!
        
1944. október 8. óta 77 év telt el, az esemény, a kegyet-
lenül legyilkolt apák, fiúk, testvérek története egyre 
többek számára ismert. Alakjukról Budai Kulcsár Já-
nos cikkben és versben is megemlékezett. Mi, mostani 
bajomiak, az utókor képviselői ezúton is igyekszünk 
eleget tenni régóta fennálló kötelezettségünknek. Em-
léküket örökké megőrizzük! A közeledő halottak nap-

ján újra gyulladnak a gyertyák az emlékfalnál, melyet 
2017-ben avattunk.

Nemes-Lajsz Julianna

Bajomi Hírlevél,  
XVII. évf. 4. szám 
2021. október

Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó és főszerkesztő: 
Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu

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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Emlékezünk ünnepi beszédekkel, 
műsorokkal. Újra és újra feltűnnek a 
tankok, a lyukas zászlók.
Mégis akkor érint meg bennünket 
igazán, ha azokról esik szó, akik 
itt élték meg a történelmi időket. 
Nagyszüleink vagy szüleink régi 
szomszédaink, ismerőseink voltak. 
Szinte gyerekként vagy frissen beso-
rozott katonaként találták magukat a 
forradalomban.
Voltak, akik szerepet vállaltak és vol-
tak, akik csak tehetetlenül sodródtak. 
Tekintsünk vissza arra a régi névsor-
ra, melyet tanulságos újra és újra el-
olvasni.
Kívánok magunknak méltó megemlé-
kezést. Találkozzunk 22-én 17 órakor 
a templomban és sétáljunk fáklyával 
a kézben az ´56-os emlékműhöz.

Nemes-Lajsz Julianna

Október 23. az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emléknapja


