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 Kassák Lajos – Advent van
 Advent van, s átjárja lelkem
 a szeretet és az emlékezés.
 Rájövök ismét-tán ezredszer-,
 hogy szépen élni gyakran túl kevés.
 Szeretni szóban és tettekben,
 hinni, remélni szüntelen.
 Táplálni kell mosollyal, öleléssel,
 hogy emléked hibátlan legyen.

Advent van. Amikor ezeket a mondatokat írom épp a 
harmadik gyertya gyullad meg a koszorún. Rengeteg 
gondolat van a fejemben, ám amikor megpróbálom 
őket papírra vetni nehezen állnak össze kerek egész-
szé. Ilyenkor szoktam a költőkhöz, írókhoz fordulni, 
hisz ők már annyi mindent versbe, könyvbe foglaltak. 
Keresgélésem során akadtam Kassák Lajos versére 
mely első versszakát idéztem. Ahogy a vers is fogal-
maz, advent idején, s talán még karácsonykor is minél 
idősebbek vagyunk, bizony annál több időt töltünk a 

múltban. Felidézzük a régi, szeretettel teli ünnepvárá-
sokat, karácsonyi együttléteket, s a visszaemlékezése-
ink során azokkal is újra együtt lehetünk, akikkel már 
egyébként nem tudunk. A vers záró versszaka is erről 
szól. 
 Mert az ünnep attól sokkal szebb lesz,
 ha gyertyafényben rá emlékezünk
	 s	tudom	–	onnan	fentről	ő	is	nézi:
 Ugye mindenkit szeretünk?
 Jusson szép szóból bárkinek!
	 Simogató,	ölelő	kezekből,
	 mosolytól	csillogó	szemekből
	 áradó	tűz	gyújtson	fényeket!
 Muzsika szálljon a gyermek kacajból,
 áhítat járja át a lelkeket!
	 A	szeretetet,	mit	tőle	tanultunk
 naponta adjuk át mindenkinek.

Nehéz időket élünk. A koronavírus közel két éve kéret-
len vendég nálunk, s egyelőre még nem tudjuk mikor 

ADVENT VAN ...



2 Bajomi Hírlevél
szándékszik végre elmenni. Pedig ideje volna, mert már 
így is túl sok sebet, s túl sok áldozatot ejtett. Ilyenkor 
advent idején egyre több helyen gyúlnak fények, min-
den csillog-villog, s majd, amikor az adventi koszorún 
meggyullad a negyedik gyertya biztosak lehetünk ben-
ne: a fény ismét legyőzi a sötétséget. S ugyanilyen biz-
tosak lehetünk abban is, hogy a pandémiás időszaknak 
is vége szakad egyszer, mert ahogy a sötétet legyőzi 
a fény, úgy a rossz felett is mindig győzedelmeskedni 
fog a jó. 

A legszebb, legbensőségesebb ünnepünk alkalmával 
arra is lehetőséget kapunk, hogy felismerjük a kará-
csony misztériumában rejlő igazságokat és értékeket. 
A karácsony lehetőséget ad arra, hogy megállítsuk az 
időt egy pillanatra és - a csendben, ami ezáltal születik 
- végig tekintsünk magunkon és családunkon. Képze-
letben odamehetünk a jászolhoz és belegondolhatunk 
abba, mit is vállalt magára Jézus a születésével, hogy 
mit jelent a teljes önfeláldozás, a viszonzást soha nem 
váró adás, s hogy mennyire vannak ezek a dolgok jelen 
az életünkben. Adjunk hálát mert a Megváltó idén is 
megszületik és elhozza nekünk a legfontosabbat, amit 
egy ember a másiknak adhat: a szeretetet. 
A szeretet kifejezése ezernyiféle lehet. A valódi közös-
ségi szeretet egyik legfontosabb ismérve például, hogy 
gondoskodunk azokról, akik erre rászorulnak. Több 
olyan társadalmi csoport is van, amely ilyen szempont-
ból külön figyelmet igényel. Más-más módon, de egy-
aránt gondoskodnunk kell a gyerekekről, az idősekről 
és a szociálisan hátrányos helyzetben lévő polgártár-
sainkról. Az ezekhez kapcsolódó intézményrendszer 
megfelelő működtetése alapvető feladata az önkor-
mányzatnak, mi azonban arra is törekszünk, hogy – ha 
csak kicsivel is, de – minden évben javítsuk, gyara-
pítsuk, fejlesszük az őket érintő szolgáltatásokat. Így 
volt ez idén is, s hogy csak egy pár dolgot említsek: 
a megalakult Nonprofit Kft.-n keresztül lehetőséget 
biztosítunk az arra rászorulóknak, hogy a ház körüli 
munkákat szociális támogatásból végeztessék el, bein-
dult a népkonyha, elkészült a játszótér, új játékokkal és 
bútorokkal gazdagodott a bölcsőde, idén is volt iskola-
kezdési támogatás, Bursa Hungarica ösztöndíj, tüzelő 
támogatás, s van karácsonyi támogatás is. A felsorolás 
nem teljes, de talán ennyiből is látszik, hogy szeretettel 
fordulunk a több figyelmet igénylő lakostársaink felé. 

Természetesen fejlesztések is valósultak meg idén 
szép számmal. Épültek utak, parkolók, átadásra került 
az új piactér, folyamatban van a polgármesteri hivatal 
felújítása, ám ezúttal nem kívánok hosszas felsorolás-
ba kezdeni, hisz a különböző médiákon keresztül fo-

lyamatosan tájékoztatással vagyunk Önök felé. S nem 
csak tájékoztatunk, de párbeszédet is folytatunk. Így 
például a lakossági kérdőívek kiértékelését követően 
„jövő műhelyet” hoztunk létre, s a közelmúltban meg-
kezdődött fásítás során a „Bajomi ötletelő” facebook 
csoport javaslatait is figyelembe vettük. Remélem az 
előremutató párbeszédek által jövőre is együtt épít-
hetjük tovább a falut. Örömmel töltött el az is, hogy 
az újonnan létesülő közösségi tereink szinte azonnal 
élettel teltek meg. Jó volt látni a gyermekek mosolyát, 
amint használatba vették a játszóteret, s felemelő érzés 
volt augusztus 20-a alkalmával az István a király fel-
dolgozást látni az új szabadtéri színpadon, arról már 
nem is beszélve, hogy a piaccsarnokról is bebizonyo-
sodott, hogy tud multifunkcionálisan működni.

Persze nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy itt 
kolbászból van a kerítés, mert tudom, hogy egy tele-
pülés, egy közösség valódi erejét mégiscsak az jellem-
zi leginkább, hogy az itt élők, az itt dolgozók hogyan 
érzik magukat, hogy hogyan tudnak élni azokkal a 
lehetőségekkel, amelyeket az önkormányzat biztosít 
számukra. Ebből a szempontból azonban, nem könnyű 
megítélni, hogy milyen évet zárunk, hisz mindannyi-
an tudjuk, hogy 2021 sokunk számára küzdelmekkel 
teli év volt. Számos nehézséggel, problémával kellett 
szembenéznünk, de mindezek mellett szép számmal 
adódtak örömteli percek is, amik erőt kell, hogy ad-
janak az elkövetkező időszakban. Így csak remélni 
tudom, hogy ha a bajomiak többsége végig pörgeti 
magában 2021 történéseit akkor az a bizonyos pohár 
inkább teli, mintsem üres.

Az év vége közeledtével köszönetet mondok minden-
kinek! Köszönöm, hogy ebben a nehéz időszakban is 
nagyon sokan kivették a részüket abból, hogy szebb és 
jobb hellyé tegyük Biharnagybajomot. Jövőre is szá-
mítunk Önökre. A jövő évi közös munkához bíztatásul 
pedig egy jeles francia gondolkodó idézetét szánom:

„A világ helyzete sohasem reménytelen, mert soha-
sem azokon múlik, akik nem hisznek az életben, ha-
nem azokon, akik hisznek benne.”

Biharnagybajom Község Önkormányzata 
nevében kívánok mindenkinek  

Boldog Karácsonyt és  
egészségben gazdag Boldog Új Évet!

Szitó Sándor
polgármester
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Amikor megemlékezünk valakiről, aki távozott kö-
zülünk, azt mindig úgy szeretnénk megtenni, nehogy 
kimaradjon valami…, hogy a megemlékezés összesze-
dett, teljes, személyes motivációkkal átszőtt és érzel-
mekkel áthatott legyen…

Tóth Imre Biharnagybajomban született 1947. január 
1-jén, egyszerű kétkezi szülők gyermekeként. Édes-
anyját, Gyenge Rózát korán elveszítette. Édesapja 
Tóth Imre és nagyszülei szerető gondoskodása mellett 
nevelkedett. Általános iskolai tanulmányait befejezve 
hamar munkába állt. 

Fiatalon házasságot kötött Szabó Katalinnal, akivel 52 
esztendőt boldog házasságban éltek. Három gyerme-
kük nyolc unokával és két dédunokával örvendeztette 
meg őket.

Több éven át a Hosszúháti Állami Gazdaságban dolgo-
zott, majd a Nagyalföldi Kőolajkutató és Feltáró Vál-
lalat munkatársa lett. Ezután a helyi termelőszövetke-

zetben is dolgozott. A munka mellett szerzett szakmai 
végzettséget: traktorvezetői, nehézmunkagép-kezelői 
vizsgát tett, majd megszerezve a tehergépkocsi-veze-
tői jogosítványt a Volánnál helyezkedett el. 

Fiatal kora óta vonzotta a vadászat, mely szenvedélyé-
vé vált. Ennek köszönhette, hogy a Biharnagybajomi 
Dózsa Vadásztársaság akkori vezetősége vadőrként 
alkalmazta. A vadászszenvedély meghatározta életét. 
Tanította, segítette a következő nemzedéket. mester 
volt a trófea-kikészítésnek. 

A helyi tűzoltó egyesületnek évtizedek óta tagja, 1997 
óta pedig az Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka 
volt. Munkássága nyomán a tűzoltó felszerelések, jár-
művek, épületek minőségben és mennyiségben jelen-
tősen gyarapodtak. Az egyesületben végzett munkáját 
a Megyei Tűzoltó Szövetség, a Katasztrófavédelem 
azzal ismerte el, hogy 2006-ban megkapta a Széchenyi 
Ödön emlékplakettet, ami az önkéntes tűzoltó mozga-
lomban tevékenykedők legnagyobb országos elisme-
rése. / Ópusztaszeren vette át/
2009-ben Biharnagybajom Önkormányzata Elismerő 
díjat és oklevelet adományozott részére.

Tűzeset, belvíz veszély, műszaki mentés esetén és 
minden olyan alkalommal mikor a település lakóinak 
segítségre volt szükségük számíthattak rá.
Megszokott téli kép volt, hogy hóesés után Tóth Imre a 
tűzoltókocsival járja az utcákat és tolja a havat. 
A település közösségi életében is nagy űrt hagyott 
maga után. Gondoljunk a fergeteges tűzoltóbálokra, 
közös főzésekre és a kirándulásokra. Bármit tett, szív-
vel-lélekkel tette.
A régi Csepel képével búcsúzunk.

Nemes-Lajsz Julianna

TÓTH IMRE EMLÉKÉRE
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Visszatekintő
„Az év végéhez közeledvén....”

Telik-múlik az idő, ezt mindannyian érezzük, tapasz-
taljuk a saját bőrünkön. Elmondhatjuk, hogy egy ismét 
igencsak izgalmas éven vagyunk túl, mely tartalmazott 
bőségesen örömet, nehéz pillanatokat, eltávolodásokat 
és közeledéseket. Mint a néphagyomány ápolójának, 
és mint az egyik „örökösnek”, idén is az a feladat ju-
tott, hogy egy csodaszép hagyományt, amit annak ide-
jén egy nyugalmazott pedagógus elindított, tovább tud-
jam ápolni. Természetesen az igazán fontos és értékes 
eredmények eléréséhez, létrehozásához nem elegendő 
az, hogy valaki úgy gondolja, hogy ezt megteszi, ezt 
el fogja érni. Ehhez csapattársak kellenek, „szövet-
ségesek”, akik a kitűzött cél fontosságában osztozva 
a megvalósításhoz kapcsolódó munkák, feladatok el-
végzését is magukra vállalják. Ennek köszönhetően 
valósítottuk meg idén is rendhagyó módon a XXVIII. 
Karafitty Népzenei Találkozót, melyért szeretném ki-
fejezni szívből jövő hálámat és köszönetemet a csalá-

domnak, a Karafitty Együttes tagjainak, Biharnagyba-
jom Község Önkormányzatának, Szűcs Sándor ÁMK 
minden dolgozójának, a népzenei találkozó résztvevő-
inek, fellépőinek, valamint a Sárrét TV-nek. Nélkülük 
– „Nélkületek” – idén nem tudtunk volna a jelen körül-
ményekhez mérten is színvonalas rendezvényt tartani. 

Ahogy a régi szlogenünk tartja: „Jövőre. Veletek. 
Ugyanitt.” 

Zárásként pedig szeretnék Minden Kedves Olvasónak, 
Biharnagybajom minden lakosának Kellemes Kará-
csonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánni! 

Szilágyi	Gergő	
együttesvezető

Pár nap és vége van az évnek,
kívánunk minden elérhető szépet...

Legyen lelkedben boldogság,
otthonodba költözzön béke...

Ezt kívánjuk neked a következő évre!
A Támasz dolgozói



5XVII. évfolyam 6. szám 2021. december

Súlyemelő verseny
2021. november 13-án egy jól megrendezett, jó hangu-
latú versenynek adott otthont a Biharnagybajomi Súly-
emelő Szakosztály.
A versenyen 10 település 40 versenyzője mérte össze 
tudását: Békés, Békéscsaba, Biharnagybajom, Buda-
pest, Debrecen, Hajdúszoboszló, Kecskemét, Kisúj-
szállás, Szerencs, Téglás.

Hajdú- Bihar megyei eredmények:
Biharnagybajom
 Máté Ferenc 81 kg-os súlycsoport
 I. hely aranyérem
 Vass Dániel 67 kg-os súlycsoport
 I. hely aranyérem

Debrecen
 Kovács Márk +96 kg-os súlycsoport
 I. hely  aranyérem
 Richter Laura 49 kg-os súlycsoport
 I. hely aranyérem

 Burai Luca 55 kg-os súlycsoport
 I. hely aranyérem
 Mózes Hanna 49 kg-os súlycsoport
 I. hely aranyérem

Hajdúszoboszló
 Bognárné Tóth Ildikó 59 kg-os súlycsoport
 I. hely aranyérem
 Rubóczki Tamás 73 kg-os súlycsoport
 I. hely aranyérem

Téglás
 Szegedi Judit 87 kg-os súlycsoport
 I. hely aranyérem
 Németh Szabolcs +89 kg-os súlycsoport
 I. hely aranyérem
 Német Kloé 55 kg-os súlycsoport
 I. hely aranyérem
 Szegedi Ádám 73 kg-os súlycsoport
 I. hely aranyérem
 Tóth Csaba 67 kg-os súlycsoport
 I. hely aranyérem

Földi József
edző,	szakosztályvezető

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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Sarkadi Ákos

Balog Elvira Szelina

Mezei Áron Noel

Somogyi Alex Gergő Szabó Panna Takács József

Mezei Julianna Eszter Nagy Dominik Károly Nagy Dzsínó Richárd

Balog Emír Denisz Balogh Zoé Hanna Bőr Benett Henrik

KÖSZÖNTJÜK BIHARNAGYBAJOM
Idén	településünkön	35	gyermek	született,	10	kislány	és	25	kisfiú,	közülük	 
jó	néhányan	hozzájárultak,	hogy	ezúton	is	köszönthessük	őket.
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Tódor Tamás Varga Richárd Vass Vivien

Nagy József Lionel Nagy Laurent Kristóf Nemes Nándor KárolyNagy Petra Kiara

Csiki Rebeka Hanna Éles István Levente Kristóf Dominik Sándor Mezei Áron Ábel

2021. ÉVI  ÚJSZÜLÖTTEIT!
„Azért,	 mert	 szerettek,	 jöttem	 a	 világra.	 Lettem	 új	 fény,	 csillag,	 szülők	
boldogsága.	Szeressetek	mindig,	igaz	szeretettel	a	kincsetek	vagyok:	kicsi	
kincs, de ember.”
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A Szűcs Sándor Általános Iskola hírei

2021.10.18. – 10.22. között a Szűcs Sándor Hét kere-
tében gazdag programlehetőségeket kínáltunk diákja-
ink számára. A 4.a osztályos tanulók online műsorral 
készültek. A műsorról készült felvételt a többi osztály 
osztályfőnöki órákon nézhette meg. Az alsó tagozaton 
három versenyt is hirdettünk. A meseillusztrációs ver-
seny keretében Szűcs	Sándor:	A	három	testvér	meg	a	
fekete kutya című meséje alapján vártuk a gyerekek al-
kotását. A szebbnél-szebb rajzokat az iskola aulájában 
állítottuk ki. 

A szépíró versenyen Szűcs	Sándor:	Szeptemberi	emlék 
című írásának részletét kellett a tanulóknak lemásol-
ni. A legszebb munkákat a rajzok mellé kiállítottuk. 
Az osztályonkénti 3-3 helyezettet elismerő oklevéllel 
és könyvvel jutalmaztuk. 1903 méter séta keretében 
meglátogatták a kisdiákok a Szűcs Sándor emlékhá-
zat, ahol Nemes-Lajsz Julianna, a Szűcs Sándor ÁMK 
intézményvezetője helytörténeti előadást tartott a gye-

rekeknek. Az alsó tagozatos diákok a sárrét gyógynö-
vényeivel is megismerkedhettek délutáni foglalkozás 
keretében.

A felső tagozatos tanulók sportos ügyességi versenye-
ken (lengőteke, stafétafutás, mocsár járás, gólyaláb, 
gólya viszi a fiát) és interaktív vetélkedőn mérhették 
össze erejüket. Kerékpártúra keretében meglátogatták 
a Sárrétudvari Pegazus Lovardát. A hét záró napján az 
alábbi kategóriákban hirdettünk eredményt: „Legspor-
tosabb osztály”, „Legaktívabb osztály”, „Legelmésebb 
osztály”. 

A Szűcs Sándor Hét utolsó napján intézményünk csat-
lakozott a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyaror-
szágért” mozgalomhoz is.

Kulturális programok

A Lázár Ervin Program keretében iskolánk 2., 4., 6. és 
8. osztályos tanulói november és december hónapban 
térítésmentes kulturális programokon vehettek részt. 
Az alsó tagozatos tanulók a Fehérlófia	 és	 a	 Bambi 
című műsorra utaztak Püspökladányba, a 6. évfolya-
mos tanulók a Fővárosi Nagycirkuszban nézhették 
meg a Csillagtánc című előadást. A 8. osztályos tanu-
lókkal az Újszínházban tekintettük meg A	kőszívű	em-
ber	fiai című két felvonásos színdarabot.

Év végi visszatekintés
Az elmúlt néhány hónap során a tanulás mellett gazdag kulturális progra-
mokkal, versenyekkel, élményekkel igyekeztünk gazdagítani diákjaink életét. 
Ezekből az eseményekből szemezgetve állítottam össze írásomat.
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Versenyek, vetélkedők
2021. november 29-én az alsó tagozatos tanulók vers-
mondó versenyét rendeztük meg. A gyerekek a téli 
ünnepkörhöz kapcsolódó szavalatokkal készültek. 
Osztályonként három-három helyezett vehetett át 
könyvjutalmat és oklevelet.
A felső tagozatos tanulók számára online versenyeket 
rendeztünk. Liszt Ferenc zeneszerző művészetének 
tisztelegve három fordulós vetélkedőt hirdetett Vigh 
Tiborné.   A karácsony témakörében Mile Elekné „Ka-
rácsonyi kvíz” elnevezésű totót állított össze, Kiss Éva 
Rozália anyanyelvi vetélkedőre hívta a gyerekeket.
Az idei tanévben az osztályok között is versenyt hir-
dettünk. Az iskolai vetélkedők eredményeit figyelem-
be véve a legjobb eredményeket elérő tanulók és osz-
tály egy jutalomkiránduláson vehet részt májusban.

Irkafirka suliújság
Az EFOP-3.2.5-17-2017-00004 kódszámú és „Pálya-
orientáció megerősítése a Berettyóújfalui Tankerületi 
Központ Intézményeiben” című projekt keretében újra 
elindítottuk az újságíró szakkört iskolánkban, mely-
nek eredményeképpen az idei tanévben 4 suliújság fog 
megjelenni. Aktuális információkkal, versenyeredmé-
nyekkel, rejtvényekkel, érdekességekkel és sok-sok 
fényképpel találkozhatnak az olvasók. Az Irkafirka 
szerkesztőit 5. és 6. osztályos tanulók alkotják. 

„Legvarázslatosabb díszítés”
Intézményünk eredményesen pályázott az „Öltöztes-

sük Karácsonyi díszbe településünket” 2021. évi ad-
venti pályázaton, ahol a „Legvarázslatosabb díszítés” 
címet nyerte el. Ezúton is köszönjük a zsűri tagjainak 
az elismerést.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, eredmé-
nyekben gazdag Boldog Új Évet és jó egészsé-
get kíván Önöknek a Szűcs Sándor Általános 
Iskola nevében:

Sólyom Eszter 
mb.	intézményvezető.	

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 
kívánnak a Szűcs Sándor ÁMK Óvoda 

gyermekei és dolgozói!
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A Református Egyház hírei

„Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz 
őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már 
fénylik az igazi világosság” (1Jn 2,5,8)

Ahogy közeledünk karácsony ünnepéhez egyre ha-
marabb sötétedik, és egyre később kel fel a nap. Az 
éjszakai sötétség egyre tovább tart, s ennek az állapot-
nak a kellős közepén szól hozzánk most az ige: múlik 
a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. S va-
lóban, mi másról szólna advent, ha nem erről: hogy 
hiába uralkodik a sötétség, mindez látszólagos, mert 
az igazi világosság már fénylik a számunkra, Krisztus 
vissza fog térni, ahogyan megígérte, mert amit Isten 
megígért, azt még a lehetetlenségek kellős közepén is 
megcselekedte.

Gondoljunk arra, hogy karácsony alkalmával hol ke-
resték a napkeleti bölcsek a Messiást? A legfényesebb 
helyen, a palotában. Hol találták meg? Az igazi vilá-
gosság a lehető legsötétebb helyen, egy eldugott kis 
falucskában fénylett a számukra.
Húsvétkor ugyanezt látjuk: Jézus kereszthalálával lát-
szólag minden véget ért, a tanítványok szétszélednek, 
ennyi volt, meghalt a mester. De harmadnapra Jézus 
feltámadt és a gyász sötétsége helyett, a kegyelem vi-
lágossága ragyogott mindannyiunkra.
S pünkösdkor szintén ezt láthatjuk: a tömeg részege-
seknek gondolja az apostolokat, holott a legnagyobb 
világosság jött el az emberhez akkor, maga az Isten 
Szentlelke.

Miért tette meg mindezt az Isten? A válasz nagyon 
egyszerű: azért, mert Isten szeret minket! Ez a szeretet 
értünk történik, te érted és én értem. Csak úgy ízlel-
gessük most ezt a szót: értem. Ami az első karácsony, 

húsvét és pünkösd alkalmával történt, az értem is tör-
tént. Az Isten rám is gondolt, értem is tette, engem is 
megajándékozott a kegyelmével. A kérdés az, hogy 
mit kezdünk ezzel az ajándékkal? Elfogadjuk és ko-
molyan vesszük vagy nem törődünk vele és félredob-
juk a sarokba.

Ha komolyan vesszük, akkor meglátjuk az Isten szere-
tetének a másik oldalát is, hogy nem csak értem történt, 
hanem érted is. Isten nem csak engem ajándékozott 
meg a kegyelmével, hanem másokat is, tehát nem csak 
Istenhez, hanem egymáshoz is közünk van, összeköt 
minket a szeretet Istene. Ez pedig egymás szereteté-
re tanít, bíztat és bátorít. Mert milyen parancsolatot is 
hagyott hátra nekünk Jézus: ahogyan én szerettelek ti-
teket, ti is úgy szeressétek egymást. Enélkül az adven-
ti várakozásunk, karácsonyunk, de az egész életünk 
is olyan, mintha kapnánk egy társasjátékot, de azzal 
csak egyedül akarnánk játszani, aztán csak értetlenül 
néznénk ki a fejünkből, hogy miért nem szórakoztató 
számunkra.

Az adventi időszakból maradt néhány napban töre-
kedjünk arra, hogy ne csak magunkat készítsük a 
karácsonyra, hanem a másikat is, családtagjainkat, 
barátainkat, munkatársainkat. Sőt, akkor készítjük iga-
zán magunkat karácsonyra, ha másokat készítünk rá. 
Forduljunk egymás felé, szeretettel, megbocsátással 
és megbékéléssel. Mert a sötétség, ami körül lengi az 
életünk, ami meg akar fosztani Isten szeretetétől, csak 
úgy győzhető le, ha engedjük, hogy Isten szeretete át-
járjon minket.

Simon Mátyás
blp.

Református Egyházközség karácsonyi üzenete

Bajomi Hírlevél,  
XVII. évf. 6. szám 
2021. december

Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó és főszerkesztő: 
Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu
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Az első szívet melengető történet a Régi Bajomi Ké-
pek facebook csoport sikere. Olyan az egész, mintha 
egy nagy család beszélgetne egy régi kopottas fotóal-
bum felett és mindenki várja, hogy mi lesz, ha még 
egyet lapozunk. Rövid idő alatt 635 tagra gyarapodott 
az érdeklődők tábora.

*  *  *
A másik történet az adventi készülődés, mely régóta 
szokás Bajomban. Idén az egész települést átfogó ké-
szülődést kezdeményeztünk és aki egyik este végig sé-
tál a valamikori BAJOMI KORZÓN a gyógyszertár és 
a vendéglő felől a régi úri kaszinóig (emeletes iskola) 
csodát láthat. Mintha egy mesebeli kisváros utcáján 
járna. A buszmegállóink, ahogy szerényen monda-
nánk „nemzetközi összehasonlításban” is megállják a 
helyüket. Az „Öltöztessük Karácsonyi díszbe telepü-
lésünket” pályázaton 21 közösség-intézmény-cég és 5 
család vett részt. Azóta is többen csatlakoztak. Szere-
tik a bajomiak és vigyáznak rá. Egyedül a központ-

ban lévő buszmegállóból tépték le a plédet, mellyel az 
ülőkét kanapévá tettük. (Gondolom, valaki ezzel akar 
betakarózni karácsonyeste.) Persze pótoltuk, elkértük 
a mikulástól a piros takaróját, mert úgy láttuk, hogy az 
utazók valóban örülnek a kényelemnek és az ingyene-
sen elvihető könyvek is népszerűek. 

Buszmegállóink fotóival kívánok  
Kellemes Ünnepeket!

Nemes-Lajsz Julianna

Karácsonyi történetek- ADVENT 2021.
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