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Biharnagybajom központi épülete, az egykori Nép-
kör, Gazdakör, Szálloda, Mozi, Szerencsesarok, Fod-
rász műhely és még sorolhatnánk. Idén karácsonyunk 
kedvenc épülete lett. Az ötletadó Agócs Miklósné 
Magdika volt, aztán a díszítésre három terv készült. 
Végül Dul Attila és Szilágyi Zoltán tervei lettek ösz-

szegyúrva és megvalósítva. Mindenki beleadott, amit 
csak tudott. Önkormányzati dolgozók, önkéntesek 
segítették a kivitelezést. A rút kiskacsa hattyúvá vál-
tozott.

Ezzel az épülettel együtt sikerült élő ünnepi képes-
lappá változtatni a település központi magját. Létre 
hozva a Főtéren egy kis karácsonyi csodát. Helyszint 
adva ezzel családi sétáknak és a közös fotóknak.

Nemes-Lajsz Julianna

MÚLT - JELEN - JÖVŐ
Falinaptár melléklettel 

5. oldal

A Karácsony nem  
működhet szeretet nélkül 

3. oldal

Régi történet
- havasi gyopár Tirolból

15. oldal

Ők tanítottak meg  
minket az Életre

4. oldal

Karácsonyi történet –  a Mozi ünnepi díszben
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Lassan végére érünk ennek az évnek is, s talán soha 
nem vártuk még ezt annyira, mint most. Ez az év szá-
mos olyan próbatétel elé állított minket, amelyet ko-
rábban el sem tudtunk képzelni. Az, amit korábban 
csak filmek képkockáin láthattunk, valósággá vált: a 
bezárkózás, a korlátozások, majd a járvánnyal való 
kényszerű együttélésből fakadó óvintézkedések, a 
maszkviselés, a távolságtartás. Eddig helyt álltunk és 
bízom benne, hogy továbbra is helyt fogunk, hisz nem 
tehetünk mást. Mindenki a saját képességeihez mér-
ten teszi hozzá a magáét a közös erőfeszítéshez, mely 
célja, hogy a települést minél kevésbé sújtsa ez a vi-
lágjárvány. 
Más most az advent is. Nincsenek közös gyertyagyúj-
tások, nincsenek évzáró rendezvények, s nem lehetnek 
karácsonyi vásárok sem. Minden, ami így karácsony 
idején egy kicsit közel hozta a falu lakóit egymáshoz 
nem engedélyezett. De azért is más ez az advent, mert 
most karácsony előtt egy pár nappal még mindig meg-
oszlik a figyelmünk, a karácsonyi készülődés, az ün-
nepvárás mellett folyamatosan figyeljük a híradásokat, 
miközben aggódunk szeretteinkért, barátainkért, félt-
jük egymást. Talán ezért is van, hogy most a korábbi 
évektől jobban vágyunk a biztonságra, a szeretetre. Te-
réz anya szavai most nagyon időszerűek:
„A világban nagyobb az éhség a szeretetre és elfoga-
dásra, mint a kenyérre. Olykor azt gondoljuk, a sze-
génység: éhesnek, mezítelennek és hontalannak lenni. 
Mégis a legnagyobb szegénység nem-kívántnak, nem-
szeretettnek lenni, és tudni, hogy senki sem törődik ve-
led. El kell kezdenünk gyógyítani ezt a szegénységet a 
saját otthonunkban.”
Önkormányzatunk e gondolatoktól is vezérelve igyek-
szik mindent megtenni azért – még a nehezítő körül-
mények ellenére is -, hogy egy lakostársunk se érez-
hesse azt, hogy egyedül van. Adventi, karácsonyi 
kezdeményezéseinkkel, támogatásainkkal szeretnénk 

idén is szebbé, boldogabbá tenni a bajomi családok, 
a bajomi emberek ünnepét, hisz mi, akik egy közös-
séghez tartozunk felelősséggel tartozunk egymásért. 
Közös felelősségvállalásunkhoz tartozik annak bizto-
sítása, hogy minden egyes felnőtt és gyerek átélhesse 
a karácsony csodáját! Nem szabad, hogy elvesszen a 
karácsony szelleme. 
A most gyermekkorukat élőknek a mostani élmények 
lesznek, a karácsonyi emlékeik. Azokat a szépséges 
perceket, amelyekre mi is oly szívesen emlékezünk 
gyermekkorunkból, ők most élik meg. A karácsony 
nem működhet szeretet nélkül. A fa nem a díszektől 
lesz szép, a karácsonyi ebédek és vacsorák nem az 
ételtől lesznek finomak, a világosságot nem a fények, 
a zenét nem a dallamok teszik meghitté. Ezek csak 
kulisszák a színdarabhoz, de a művet, a nagy produk-
ciót, a szereplők töltik meg élettel, mi töltjük meg a 
karácsonyt érzelmekkel. Bizony a család szeretetét 
semmivel, semmilyen kütyüvel, csillogással nem lehet 
pótolni. A Megváltó születése óta eltelt kétezer év alatt 
nem került szebb eszme, szebb kihívás elé élő ember, 
mint a család. Ezt az életformát maga Jézus Krisztus 
szentelte meg. 
Adja az Isten, hogy ezen az úton járva a családok ön-
magukra találjanak! Ne olyan helyen keressék a bol-
dogságot, ahol nincs, a kút mellett ne haljanak szom-
jan! Merjünk meríteni ebből az ajándékból! Merjük 
szeretni egymást, merjük megfogni egymás kezét, 
merjük átölelni a gyermekeinket, merjünk játszani és 
beszélgetni! S örüljünk annak, hogy a családunk szá-
mára legjobb ajándékok mi vagyunk magunk, bármi-
lyen sorsot is szánt nekünk az Úr.
Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kí-
vánok mindenkinek, Békés, Szeretetteljes Karácsonyt 
és Boldog Új Évet!

Szitó Sándor
polgármester

A Karácsony nem működhet szeretet nélkül!
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Aranyosi Ervin: 
A szeretet angyala

Kopogtat egy angyal és be akar jönni.
– Indulj ajtót nyitni, kedvesen köszönni! –
Kicsi kosarában szeretetet hozott,
érzed, hogy a kedved máris megváltozott?
A te szíved most bújt ünneplő ruhába,
boldogan tekintesz szeme sugarába.
A szíved megdobban, jó ezt elfogadni,
s nézz körül, hogy kinek tudnád tovább adni?
Biztos találsz olyat, kinek szíve éhes,
aki boldogságot, örömöt nem érez.
Látod, itt az angyal, elhozta az esélyt,
hogy kihűlt szívekbe meggyújthassuk a fényt.
Hogy szomorkás arcra, kedves mosolyt csaljunk,
hogy a karácsonyról tiszta szívvel valljunk!
Szeretet angyala, jaj de nagyon vártunk,
szívvel marasztalunk, maradj vendég nálunk!
Majd, mikor a szívünk szeretni túl gyenge,
hozz kis melegséget, mire szükség lenne!
Hisz, amikor fázunk, tűzhöz közelítünk,
meleget a másik szívéből merítünk.
Ha közelebb húzunk szívünkhöz egy szívet,
rögön felparázslik egy megtört tekintet.
Ha már felparázslott, ne hagyjuk kihülni,
engedjük a mosolyt az arcára ülni.
Őrizzük az angyalt, maradjon közöttünk,
ha még kicsik vagyunk, vagy ha nagyra nőttünk!
Segítsünk, hogy könnyen tehesse a dolgát,
Élje meg az ember az angyal mivoltát!
Hisz képesek vagyunk szeretetet adni,
karácsony után is angyalok maradni.
Legyen sok ünnepünk a hétköznapokban,
s leljük örömünket ölelő karokban!

A XXVII. Karafitty Találkozóról

Elmondhatjuk, hogy a 2020. esztendő minden magyar 
és nem magyar, hagyományokat ápoló és más hagyo-
mányt őrző férfi és nő életében meghatározó tapasz-
talatokat hozott. Ez nem történt másként a Karafitty 
Együttes és barátainak, támogatóinak életében sem. 
Idén a XXVII. Karafitty Népzenei Találkozót – a világ-
történelem folyamán első alkalommal – online, azaz az 
internet segítségével oldottuk meg. Nekünk, mint az 
együttes tagjainak ugyanolyan újdonság volt ez, mint a 
lebonyolításban közreműködő többi barátunknak, ze-
nésztársunknak, nem utolsó sorban pedig a művelődési 
ház dolgozóinak. 
Mi végig reménykedtünk abban, hogy ez a találkozó, 
ha kisebb létszámmal is, de - a korábbiakhoz hasonló-
an - élőben lesz megtartva, viszont a pandémiás idő-
szak rendelkezéseivel ez a vágyunk szertefoszlott. 
Azt azonban régóta tudom, hogy minden a hozzáállá-
son múlik, és a jó emberekkel történő együttműködé-
sen, ezért bátran mondhatom, hogy a meghívottaink, 
a technikai „stáb” és az együttes tagjai is jelesre vizs-
gáztak. 2020. október 16-ai kezdettel elkészültek a fel-
vételek – természetesen a szabályokat messzemenőkig 
betartva -, majd a különálló előadásokat sikerült egy 
kerek egészbe gyúrni. Így boldogság volt meglátni a 
közvetítést október 24-én délután 16:00 órakor, ponto-
san abban az időpontban, amikor eredetileg is megtar-
tottuk volna.

Köszönöm minden közreműködőnek – Szitó Sándor 
polgármester úrnak, Nemes-Lajsz Juliannának, Boda 
Andrásnak, Kovács Adélnak, Széles Andrásnak, Tóth 
Gyulának, a Biharnagybajomi Nyugdíjas Klubnak, 
Nemes Antalnak, a Karafitty Együttes minden tagjá-
nak, a művelődési ház minden dolgozójának és a vide-
ós stábnak az áldozatos munkáját, amellyel – az adott 
körülményektől függetlenül - segítették ennek a csodá-
latos hagyománynak a továbbélését. 
Biztos vagyok benne, hogy együttesünk alapító-
ja, Nagyapám, Nemes István „Tanár úr”, ha az égi 
„számítógépén” követte a közvetítést, büszke volt 
mindannyiunkra. 
Az öröksége tovább él….

Szilágyi Gergő
együttesvezető 
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Közelednek az ünnepek, mely a testi, lelki és szellemi 
feltöltődés időszaka is. Bizony az idei Karácsony sok 
családban nem a megszokott, oly annyira vágyott han-
gulatban fog telni. A veszélyhelyzet miatti korlátozá-
sok nem teszik lehetővé, hogy együtt ünnepeljük sze-
retteinkkel a kis Jézus születését. Sajnos éppen azon 
családtagjaink - a nagyszülők, dédszülők - lehetnek 
magányosak, elszigeteltek ezen a napon, akik a legjob-
ban vágynak a meghitt családi légkörre. Ők azok, akik 
a hétköznapokban a legtöbbet nélkülözik szeretteiket, 
hiszen mindannyian lótunk-futunk, versenyt futunk az 
idővel, hogy kötelességeinket teljesíthessük. S eköz-
ben hajlamosak vagyunk arról megfeledkezni, hogy 
vannak olyan pillanatok, amelyeket, ha elszalasztunk 
soha nem térnek vissza, azt nem lehet pótolni, mert le-
het, hogy már nem lesz rá alkalmunk. 

Emlékszem, gimnazista koromban drága anyai nagy-
mamám és nagypapám minden nap meleg ebéddel 
vártak, mert tudták, hogy érkezek a vonattal és re-
ménykedtek hátha bemegyek, mert útba esett. És én 
mindennap bementem… Persze a vonat 3 órakor futott 
be, de ők addig nem ebédeltek. Milyen jó, hogy be-
mentem, s nem szalasztottam el azokat az órákat, csak 
most értettem meg, mikor már nem élnek.
Gyermekkorunkban még nem érzékeljük az időt, így 
nem vagyunk annak rabjai sem. A gyermekek csak arra 
emlékeznek, hogy anya sokat volt ideges, hogy el ne 
késsünk az iskolából. Aztán felnövünk, a kötelessé-
gek, a munka kényszerűen ránk rója azt a terhet, hogy 
minden percünket beosszuk, hogy ne hagyjuk kifolyni 
a kezünkből az időt. Eközben észre sem vesszük mi 
mindent szalasztunk el, a rohanás korlátot épít életünk-
ben, s hajlamosak vagyunk nem észrevenni az élet cso-
dáit, az elmúló pillanatokat.

Az ünnepek közeledtével azt kívánom 
mindannyiónknak, hogy legalább most álljunk meg 
egy pillanatra, élvezzük azt a békességet, ami ilyenkor, 
ha csak egy kis időre is, de áthatja az egész világot.
Különösen figyeljünk azokra az idős szeretteinkre, 
szüleinkre, nagyszüleinkre, dédszüleinkre, akik nem 
lehetnek velünk Szentestén, hiszen mindannyiónk tud-
ja, hogy időseink, bölcs öregjeink nélkül mi magunk 
sem lennénk, tőlük kaptuk az Életet, ők tanítottak meg 
minket az Életre. Rengeteget dolgot tanulhatunk idős 
szeretteinktől, például azt, hogy mit jelent mélységé-
ben megélni a dolgokat, és emlékét megőrizni, mi az 
igazi hála, az elfogadás, a méltóságteljes gyászolás és 
az őszinte, érdekmentes öröm érzése. 
 Sokat köszönhetünk nekik, s az elismerés legszebb 
módja az, ha megteremtjük a lehetőségét, hogy életük 
alkonyát napfényben élhessék. 
Olvastam valahol, hogy arról ismerszik meg egy adott 
nemzedék, hogy miként bánik az időseivel. 
De hogy is értelmezzük Kosztolányi szavait, vajon ho-
gyan kell meghajolnunk, hogyan fejezzük ki megfe-
lelően tiszteletünket, megbecsülésünket az öregebbek 

„Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt,
akár utcaseprők, akár miniszterek”

(Kosztolányi Dezső)

Ők tanítottak meg minket az Életre

fotó: Jenei Boldizsár
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felé? Hogyan mutassuk meg, hogy hálásak vagyunk 
nekik azért, amit életükben értünk tettek?

Tisztelet, szeretet, gondoskodás, figyelem, idő. Ezek 
a szavak jutottak eszembe, s talán ezek fejezik ki leg-
inkább azt, amit adhatunk. Én erre nevelem a gyerme-
keimet.

A 255/2008. Kormányrendelet szerint egy hosszú élet 
munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érde-
melnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom 
tagjai, közösségei, intézményei részéről. A rendelet ér-
telmében azon szépkorúak, akik betöltötték a 90., 95., 
100. életévüket állami elismerésben is részesülnek. 
Évek óta nekem jut az az örömteli, hálás feladat, hogy 
köszönthetem településünk azon szépkorú polgárait, 
akik ezt igényelték. Mindig nagy örömmel teszem és 

mindig nagy örömmel és szeretettel várnak. 
Ez évben Éles Istvánné Margit nénit köszönthettem 
90. születésnapján, sajnos a veszélyhelyzet miatt nem 
a megszokott keretek között. Margit néni nagyon ked-
vesen fogadott a kolleganőmmel. Takaros, rendezett 
kis háza példaként szolgálhat sok fiatal előtt. Margit 
néni javarészt maga tartja rendbe portáját, de bánatára 
az idén már segítséget is igénybe kellett vennie.  
Nagy örömünkre, 11 személy is túl van már a 90. élet-
évén. Jelenleg a két legidősebb bajomi lakos 99 és 97 
éves, tudomásunk szerint gyermekeiknél, más telepü-
lésen élnek. Itt lakó legidősebb lakosunk Nagy Elekné 
Juliska néni, akit volt szerencsém szerető családja kö-
rében már 2 alkalommal is köszönteni. Juliska néni 96. 
születésnapját ünnepelte ez évben.    
 Biharnagybajom lakosai nevében ezúton is jó egész-
séget kívánok legidősebb szépkorúainknak! Köszön-
jük a példamutatást, az emberi értékeket és kérem a Jó 
Istent, adjon még sok-sok lágy simogató tavaszt! 
Kívánom, hogy Karácsony elmúltával se veszítsük el 
az emberségünket, a mások iránti tiszteletünket, szere-
tetünket. Vigyük magunkkal Karácsony igazi üzenetét 
és építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban is. 

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új 
évet kívánok mindenkinek!

Imre-Erdős Szilvia
jegyző

Tisztelt Olvasó!
Kedves Biharnagybajomiak!

Most, hogy közeledik a Karácsony, itt az év vége, ki-
csit visszaemlékezve és számvetést készítve az elmúlt 
időről, az jár az eszemben, úgy tartja a mondás, hogy 
ahol valami véget ér, ott elkezdődik, születik valami új 
is. Úgy gondolom, hogy ez a mondás, a múlt – jelen – 
jövő kapcsolata átíveli egész életünk minden területét.
Én itt születtem és Biharnagybajomhoz köt minden, 
ami egy ember számára élete során kedves és fontos 
lehet. A nyugdíjba vonulásom előtti, anyakönyvveze-
tői munkámra is igaz volt ez a fentebb idézett mon-
dás. A hosszú évek alatt ok-sok család életébe nyertem 
bepillantást. Emlékszem a házasságkötésekre, a gyer-
mekek születését követő névadókra és a jubileumi há-
zasságokra, melyek mind-mind lélekemelő pillanatok 
voltak és azok maradnak egész életem során. 
Emlékszem arra is, hogy mindig milyen megható és 

csodálatos esemény volt, amikor új kis jövevény érke-
zett a családokba, megszületett a szülők szemefénye. A 
gyönyörű pillanatokat a legtöbb újdonsült apa és anya 
szerette a rokonok és a boldog nagyszülők körében 
névadók keretein belül is megünnepelni, hiszen ezen 
találkozások percei megismételhetetlenek.
Most Advent és Karácsony idején is keressük a fényt, 
gyertyát gyújtunk, és a legsötétebb napokban is pró-
báljuk megtalálni a jót. Az éjszakák egyre hosszabbak, 
a nappalok egyre rövidülnek, és a végén, a leghosz-
szabb éjszakán megszületik a kisded, akinek a világra 
jövetele a legfőbb remény, maga a fény a keresztény 
hit szerint. Ilyenkor Jézus krisztus születésére emléke-
zik a keresztény világ, mely korunkban a szeretet, az 
öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe is.
Ilyenkor még erősebben érezzük, szükségünk van egy-
másra.

Már csak párat kell aludni - számolják a kicsik az időt 

Múlt - Jelen - Jövő
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a boldog, vidám várakozásukban, a jövő felé tekintve. 
Megint eltelt egy év - mondják a felnőttek, kissé meg-
fáradva az élet nehézségeitől, és visszagondolnak arra, 
hogy mi minden történt ezalatt. Én szeretnék most pár 
percig gyermek is és felnőtt is lenni.

Felnőttként visszatekintve azt látom, hogy egy nagyon 
nehéz, és az egész évet átívelő járvány miatt, félelmek-
kel teli év áll mögöttünk. Emellett mindannyiunknak 
sokat kellett dolgoznia az idén is, hogy megteremtsük 
az anyagi biztonságot családjainknak. És ennyi nehéz-
ség mellett ezt teljesíteni emberpróbáló volt. 

Gyermeki szívvel pedig izgatottan várakozok. Kíván-
csian várom, hogy mit hoz a jövő, milyen lesz a továb-
bi életünk. Milyen lesz, javul-e a családok helyzete? 
Mert, ahogy a kisgyerekeknek, nekem is vannak vá-
gyaim, álmaim – amik – szeretném, ha teljesülnének.

Az idei karácsony ünnepléséhez azonban nem ideáli-
sak a feltételek, hiszen a vírus nem ijed meg attól, hogy 
mi ünnepelni akarunk, nem tart szünetet csak azért, 
mert a családunkkal szeretnénk lenni. Így sajnos keve-
sebb lesz a családtagok közötti találkozás, érintkezés, 
kevesebb lesz az ölelés, hiszen tudjuk, hogy az emberi 
élet többet ér egy kihagyott ünneplésnél. A szeretteink 
közelségét nem tudja pótolni semmi, de mégis egyfajta 
támaszt tud nyújtani a jelenlegi helyzetben, ha mi fa-
lubeliek egymásra odafigyelve egy kedves mosollyal, 
jószóval megajándékozzuk egymást. 

Ebben a járványügyi helyzetben arra bíztatom Bi-
harnagybajom családjait, felnőttjeit és gyerekeit egy-
aránt, hogy a karácsonyi és a szilveszteri, szűk családi 
együttlétek alkalmával, igyekezzenek a beszélgetések-
ben megkeresni az elmúlt időszak örömeit is. 
Nézzünk mindannyian a gyermekek várakozásával és 
reményével a jövőbe, hiszen amit ünneplünk, Jézus 

Krisztus születése, pont erről szól. Ő az, aki fényt és 
reményt hozott az emberiség életébe.
Ezen gondolatiság jegyében készült el az Önkormány-
zatunk 2021. évi naptára is, ahol a fotókon láthatók a 
boldog szülők a gyermekükkel, hiszen  a jövőnk a gyer-
mekeinkben, unokáinkban rejlik, és a szülők óvó, féltő 
szeretetét felülmúlni nem lehet. Így a fotókon a jövő 
reménységei, a 2020-ban született biharnagybajomi 
gyerekek – édesanyjuk karjaiban - mosolyognak ránk. 
És ahogyan a gyermekek a jövő reménységei, úgy re-
ménykedjünk mi is abban, hogy a 2021-es évünk sok-
kal jobb lesz, mint az idei volt.

Én azt kívánom, hogy az elkövetkező esztendőben is 
az összefogás, az együtt gondolkodás, az egymás iránti 
tisztelet jellemezze hétköznapjaikat.
Kívánok Önöknek Áldott Karácsonyt, és valamennyi 
álmukat beteljesítő, egészséget hozó, Békés, Boldog 
Újesztendőt, amelynek legyen vezérfonala a szeretet..

Agócs Miklósné
alpolgármester

A szeretet ünnepével 
kapcsolatban elsőként az 
összetartozás, a békével 
teli családi kör, a bőséges 
fogások és a legneme-
sebb emberi érzés juthat 
eszünkbe. A csodás fé-
nyek és csillogó díszek, 
a lépten-nyomon hallható 
karácsonyi dalok is mind az ünnep lényegét hivatottak 
még ragyogóbb külsőbe csomagolni.
A karácsonyi ünnepek ebben az évben sajnos nem csak 
a meghitt hangulatról fognak szólni… Beárnyékolja a 
rideg valóság.
Az idei karácsony Guruczi Antalné számára is más 
lesz, többek között azt is elárulta, hogyan változik meg 
az idei ünneplés…
A hagyományokat betartva idén is a családjával ün-
nepel Magda néni, azonban a jelenlegi járványhelyzet 
miatt sokkal kevesebben ülnek az ünnepi asztalhoz 
egy-egy alkalommal, de mindenképp ragaszkodik ah-
hoz, hogy a gyermekeit, unokáit, dédunokáit láthassa. 
Szavait idézve: „Amikor eljönnek a kis dédik, vissza-
hozzák az ifjúságomat.” Természetesen a furcsa hely-
zet ellenére is megmarad a karácsonyi jó hangulat és a 
finom ételek. 

Idei karácsonyra hangolódva 

kicsit másképp
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2020.02.22. Dúró Antal Emlékverseny Téglás
• Vass Dániel, fiú korcsoport, 61 kg-os súlycsoport, 90 
pont, aranyérem
• Molnár Zoltán, fiú korcsoport, 67 kg-os súlycsoport, 
88 pont, aranyérem
• Kósa Norbert, fiú korcsoport, 55 kg-os súlycsoport, 
89 pont, aranyérem
• Kiss Levente, kölyök korcsoport, 36 kg-os súlycso-
port, 90 pont, aranyérem
• Bangó Attila, serdülő korcsoport, 67 kg-os súlycso-
port, 95 pont, összetett aranyérem

2020.03.14. Minősítő verseny Szolnok
• Tóth Vivien, felnőtt korcsoport, 59 kg-os súlycso-
port, 101 kg, összetett aranyérem + különdíj
• Molnár Zoltán, fiú korcsoport, 67 kg-os súlycsoport, 
90 pont, aranyérem + különdíj

2020.06.27. Kelet- magyarországi Tini Súlyemelő 
Országos Bajnokság Biharnagybajom
• Vass Dániel, 61 kg-os súlycsoport, 1. helyezett
• Molnár Zoltán, 73 kg-os súlycsoport, 1. helyezett
• Bai Koppány, 73 kg-os súlycsoport, 2. helyezett

2020.07.04. XIII. Juhász Sándor Emlékverseny Bi-
harnagybajom
• Bai Koppány, 73 kg-os súlycsoport, 1. helyezett
• Vass Dániel, 61 kg-os súlycsoport, 1. helyezett
• Tóth Vivien, 64 kg-os súlycsoport, 1. helyezett

2020.09.05. XVI. Narancs kupa – Téglás
• Molnár Zoltán, 73 kg-os súlycsoport, 1. helyezett
• Tóth Albert, 61 kg-os súlycsoport, 1. helyezett
• Bai Koppány, 67 kg-os súlycsoport, 2. helyezett
• Vass Dániel, 67 kg-os súlycsoport, 3. helyezett

2020.11.07. Kelet-magyarországi Tini OB – Téglás
• Tóth Albert, fiú korcsoport, 55 kg-os súlycsoport, 89 
pont, aranyérem
• Bai Károly, fiú korcsoport, 73 kg-os súlycsoport, 75 
pont, ezüstérem
• Molnár Zoltán, fiú korcsoport, 73 kg-os súlycsoport, 
90 pont, aranyérem
• Vass Dániel, fiú korcsoport, 61 kg-os súlycsoport, 80 
pont, ezüstérem

Ezúton szeretnénk megköszönni a sporteszközök vá-
sárlásához, versenyek rendezéséhez és az utazásokhoz 
nyújtott támogatásokat!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 
Kíván a Súlyemelő Szakosztály.

„Kezdünk egy finom tyúkhúslevessel, ezt követően az elmaradhatatlan töltött ká-
poszta, sültek és utána következnek a finom desszertek, mézes, ami nem maradhat 
el egyik karácsonykor sem (természetesen díszítve), diós zserbó, somlói galus-
ka…” - sorolta az ételeket.
„…Minden karácsonykor van egy kis fám feldíszítve, valamint egy nagyszerű öt-
letet lemásolva készítettem el Manó Mikit, ezzel is még inkább bevarázsolva az 
ünnepi hangulatot, bizony ennyi idős létemre nem gondoltam volna, hogy egyszer 
ilyen helyzet jön ránk, de remélhetőleg jövőre majd mindent bepótolunk. Itt az al-
kalmat megragadva mindenkinek jó egészséget és áldott, békés, meghitt karácsonyi 
ünnepeket kívánok!!!” zárta beszélgetésünket Magda néni.

Magda nénihez csatlakozva kívánok én is mindenkinek kellemes ünnepeket!
Mászlai Alexandra

Biharnagybajomi Súlyemelő Szakosztály 2020. évi versenyeredményei
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A Református Egyház hírei

„Jó csendben várni 
az Úr szabadítására!” 

Jeremiás Siralmai 3,26

Kedves Biharnagybajomi Testvérek!

Lassan végéhez közele-
dünk egy sok szempont-
ból különleges és feled-
hetetlen évnek. 2020. 
januárjában még nagy re-
ménységgel tekintettünk 
az év ismeretlen napjaira, 
melytől valamennyien 
kellemes és különleges 
napokat reméltünk. Az-
tán hamar kiderült, hogy 
2020 különlegességét 
nem éppen a mi jót re-

mélő és hőn áhított vágyaink kísérik, hanem éppen el-
lenkezőleg, egy eddig teljességgel elképzelhetetlen és 
sok szempontból ismeretlen idő tölti majd ki. Karan-
tén, korlátozások, egy új életmód kialakítása, félelmek 
és aggodalmak és még ennyi minden írta felül eddigi 
megszokott életünket, mindennapi dolgainkat, éppen 
úgy, mint ünnepnapjainkat vagy akár családi kapcso-
latainkat. 2020-ban semmi sem volt a régi, s az év vé-
géhez közeledve már azt is láthatjuk, hogy adventünk, 
karácsonyunk is sokkal csöndesebb, visszafogottabb, 
szerényebb keretek közé szorul, mint az előző évek-
ben. Ez a csend azonban ne a félelem csendje legyen, 
hanem ebben a nehézségben vegyük észre azt, amit 
talán az elmúlt években elrabolt, vagy elrejtett az 
ünnepi előkészületek zajos pezsgése. Vegyük észre, 
hogy mi a legfontosabb, mi az igazi érték az életünk-
ben. Túlhajszolt világunkban most akarva akaratlanul 
le kell csendesedni. Erre talán nemcsak a vírus miatt, 
de önmagunk, szeretteink, családi kapcsolataink, lel-
ki egészségünk megőrzése miatt is szükségünk van. 
Legyen ez a szükségszerű csend, most áldott csenddé 
életünkben, melyben újraértékeljük azt, amit kaptunk 
az élet, a család, az egészség, az otthon, a nemzet ál-
dásait, melyekkel megajándékozott Isten bennünket és 
legyünk hálás, hitben élő és az isteni ígéreteket hordo-
zó reményteli keresztyén emberek! 
Ebben a nehéz helyzetben is újra lehetőség van a temp-
lomban az adventi és ünnepi istentiszteleteken való 

részvételre, a szigorú járványügyi szabályok betartása 
mellett!

 

Istentiszteleteinken a maszk használata kötelező!

Szeretettel kérjük, hogy akinek lehetősége van idén is 
segítse karácsonyi adományával a gyülekezetünk fenn-
tartását, hisz a járványhelyzet miatt most még inkább 
szükség van a támogatásokra.  Adományaikat várjuk a 
szokásos borítékos formában a templomi istentisztele-
tek alkalmával a perselybe, illetve eljuttathatják hét-
köznap délelőttönként  8.30.-13.00 -ig a Lelkészi Iroda 
hivatali helyiségében elhelyezett perselybe. Lehetőség 
van a banki átutalásra is, a gyülekezet 60600273-
15000020 Takarékbanknál vezetett számlaszámára. 
Hálásan köszönjük egyházfenntartó testvéreink idei 
évi befizetéseit, melyet még december 31i lehetőség 
van befizetni azoknak, akik ezt még nem tették meg. 
Áldja meg Isten az adakozó testvéreket!

Istentől megáldott adven-
ti készülődést és békés, 
szeretetben gazdag kará-
csonyt és boldog új esz-
tendőt kívánok a Bihar-
nagybajomi Református 
Egyházközség nevében:

Hézser Tímea 
helyettes- lelkész
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A Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI hírei

Szűcs Sándor hét

„De a régi világ emléke nem törlődött még ki sem a természetből, sem az emberek 
lelkéből! A hajdani mocsár helyén, ha végig megyünk a dűlőutakon úgy dübög lá-
bunk alatt a föld, mintha sírok felett járnánk. Az itt eltemetődött náderdők és libegő 
lápok emlékeztetnek.”

 (Szűcs Sándor: A régi Sárrét világa)

Hagyományainkhoz híven az idei tanévben is meg-
emlékeztük Szűcs Sándorról, iskolánk névadójáról. 
117 éve, 1903. október 23-án született Szűcs Sándor 
etnográfus, író, múzeumigazgató, a Sárrét tudósa.

2020. október 19-22. között gazdag programlehető-
ségeket kínáltunk diákjaink számára. A járványügyi 
helyzetre való tekintettel rendhagyó módon, a 4.a osz-
tályos tanulók online műsorral készültek. A műsorról 
készült felvételt a többi osztály osztályfőnöki órákon 
nézhette meg. Az alsó tagozaton két versenyt is hir-
dettünk. A meseillusztrációs verseny keretében Szűcs 
Sándor: Tücsök suszter című meséje alapján vártuk a 
gyerekek alkotását. A szebbnél-szebb rajzokat az isko-
la aulájában állítottuk ki. 
A szépíró versenyen pedig a fenti idézetet kellett a 
tanulóknak lemásolni. A legszebb munkákat a rajzok 
mellé kiállítottuk. Az osztályonkénti 3-3 helyezettet el-
ismerő oklevéllel és könyvvel jutalmaztuk. 1903 méter 
séta keretében meglátogatták a kisdiákok a Szűcs Sán-
dor házat, ahol Nemes-Lajsz Julianna, a Szűcs Sándor 
ÁMK intézményvezetője helytörténeti előadást tartott 
a gyerekeknek. 
Felső tagozaton is online, osztálykeretben zajlottak a 
versenyek és vetélkedők. Vigh Tiborné online kincs-
kereső versenyt szervezett a tanulóknak. Szintén az Ő 
kezdeményezésére az 5.a osztályos tanulók az „Ismerd 

meg lakóhelyed” elnevezésű biciklitúrán is részt vehet-
tek. Az intézmény pedagógusai fontosnak tartják, hogy 
a tanulók helytörténeti ismeretekkel gazdagodjanak. 
Ehhez járult hozzá a már említett online kincskereső 
verseny, a ppt kisfilm készítése Biharnagybajomról 
elnevezésű felhívásunk Bagosi Enikő és Mile Elekné 
szervezésében.

Mivel Szűcs Sándor földrajz tanár is volt, így Kunkli 
Zoltán intézményvezető helyettes „Szűcs Földrajz” 
vetélkedőt hirdetett a tanulóknak. A tanulók kreativi-
tásukat is megmutathatták nekünk, hiszen Kiss Éva 
Rozália tanárnő kreatív meseíró versenyt hirdetett a 
diákok körében. Öröm volt számunkra olvasni az öt-
letesebbnél ötletesebb írásokat. Természetesen a fel-
ső tagozatos tanulóinkat is elismerő oklevelekkel és 
könyvekkel díjaztuk.

Sólyom Eszter mb. 
intézményvezető
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November hónapban több programot is megvalósí-
tottunk Intézményünkben. Igaz rendhagyó módon, 
de így is igyekeztünk gazdag programlehetőségeket, 
tanórán kívüli tevékenységeken való részvételt bizto-
sítani diákjainknak.

2020. november 18-án a felső tagozaton az alábbi té-
mákban elsősegély nyújtó vetélkedőt szerveztünk: az 
újra élesztés ABC-je, sokktalanítás, sokkhatások, vér-
zések, agyrázkódás. A diákok körében nagy volt az 
érdeklődés. Az első három helyezett tanulót elismerő 
oklevéllel és könyvjutalommal díjaztuk. 
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük a 

„Tök jó” napot. Három kategóriában nevezhettek az 
osztályok: tökfaragás, plakátkészítés, jelmezbe öltö-
zés. Mindhárom kategóriát oklevéllel és édességgel 
díjaztuk. 
2020. november 13-án tanítás nélküli munkanap ke-
retében pályaorientációs napot szerveztünk diákjaink-
nak. Rendhagyó módon, meghívott vendégek nélkül, 
osztálykeretben zajlott ez a nap. A tanulók osztályke-
retben játékos feladatokat oldottak meg, kisfilmeket 
nézhettek meg különböző szakmákról. Úgy gondolom, 
hogy ezáltal bővült a diákok pályaismerete, önismere-
te, értékrendje.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretein belül 

2020.11.23. – 11.27. között a „Hulladékból értéket” 
elnevezésű akciót valósítottuk meg. A tanulók osztály-
keretben készítettek játékokat, tárgyakat, eszközöket 
kidobásra ítélt hulladékokból (PET palack, tejes po-
hár, műanyag kupak, WC papír guriga, stb..) Szakköri 
foglalkozás keretein belül PET palackból madárete-
tőket és itatókat is készítettek, melyeket kihelyeztünk 
az iskola előtti fákra vízzel és élelemmel feltöltve. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy a madarak megtalálták és 
használatba is vették. Az elkészült tárgyakat a techni-
ka teremben kiállítottuk, hogy az érdeklődő tanulók és 
osztályfőnökeik meg tudják tekinteni.

Novemberi programok a Szűcs Sándor Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskolában

A Polgárőrség 2020-as éve

Az egyesületet 1991-ben alapították Biharnagyba-
jom közbiztonságáért aggódó, településükért tenni 
akaró helyi polgárok. Azóta a tagság változott ugyan, 
de a cél azonos maradt. Évtizedeken átívelő, önként 
végzett munkájuk eredményeként jöhetett létre a je-
lenleg jónak mondható közbiztonsági helyzet. 
A 2020-as év is az előző évekhez hasonlóan indult, 
annak ellenére, hogy sejteni lehetett, ez más lesz, 
mint a többi. Február folyamán megtartottuk éves 
közgyűlésünket, megújítottuk vezetőségünket, és a 
szükséges bírósági bejegyeztetést is sikeresen elvé-
geztük. Megterveztük az éves munkát. Minden első 
negyedéves kötelezettségünknek rendben eleget tet-
tünk.  Elkezdtük szervezni a Polgárőr bált…
A március 16-i országosan bevezetett COVID-19 
elleni egészségvédelmi rendelkezések azonban gyö-
keresen megváltoztatták az egyesület működését, 
életét. A tervezett rendezvények elmaradtak. A szol-
gálatok továbbra is folytatódtak önkéntes alapon, de 
óraszámban jelentősen csökkentek, inkább korlátoz-
va a rendőrséggel közösen szervezett szolgálatokra. 
Biztosítottuk a szolgálati gépjármű használatát az 
önkormányzati ebéd kihordásához a veszélyhelyzet 
végéig. Ezt követő időszakban próbáltunk visszaáll-
ni a rendes kerékvágásba.
Köszönjük tagságunknak a kitartást ezekben a nehéz 
időkben! Ezúton kívánunk az egyesület vezetősége 
és tagjai nevében mindenkinek jó egészséget, kelle-
mes karácsonyt és békés, boldog új esztendőt!

Varga Lajos
Biharnagybajomi Polgárőr Egyesület
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Varga Enikő (18) 
tanuló

Az ünnepeket a csalá-
dommal  töltöm. Már a 
megelőző napokban anyá-
val a konyhában sütünk, 
főzünk, készülődünk. A 
Szilvesztert a párommal 
fogom tölteni egy jó film, 
sok csoki és pezsgő tár-
saságában, így nem bán-
kódom, hogy elmaradnak 
a szilveszteri partik. Meg 
amúgy is, az elmúlt évek-
ben vagy lehánytak vagy 
leöntöttek itallal, úgyhogy 
előnye is lesz a bulimentes 
Újév kezdésnek. Szabad-
időmben olvasni szoktam, 
vagy így érettségi előtt a 
tételeket bújom. A többi-
eknek üzenem, hogy hasz-
nálják ki ezt az időszakot, 
töltsék otthon, szeretteik 
körében az ünnepeket. 

Biharnagybajomi fiatalokat kérdeztünk: 

Idén hogyan töltik a karácsonyt-szilvesztert, mivel töltik a szabadidejüket bulik nélkül, és mi-
lyen elfoglaltságot ajánlanak a többi fiatalnak?
Madar Éva Tímea (20) 
tanuló pincér

Az idei karácsonyra is 
ugyanúgy készülök, mint 
minden évben: ház díszí-
tés, ablakra festés, ilye-
nek. Az, hogy szilvesz-
terkor nem lehet bulizni, 
nem igazán visel meg, 
mivel nem járok el szinte 
sehova. Szabadidőmben 
rajzolok, szeretek olvasni, 
és ezt ajánlom a többi fia-
talnak is, annyi jó könyv 
van, ami érdekelheti őket, 
de ha még testvérünk is 
van, akkor még jobb, hi-
szen jöhet a közös időtöl-
tés: társasjátékok, sakk; 
szülőknek besegíteni az 
otthoni teendőkbe: főzés, 
mosás, takarítás. 

Papp Zoltán (19)
betanított munkás

A karácsonyt leginkább a 
családommal töltöm, mi-
vel ez a szeretet ünnepe. 
A Szilvesztert még nem 
tudom, hogy hol fogom 
tölteni. Sajnos bulizni 
nagy létszámban ne le-
het. Szabadidőmben ze-
nét hallgatok, a haverok-
kal lógok (kivéve most, 
a járványhelyzet miatt), 
érdekel a hang-és fény-
technika, amit édesapám 
mellett, már gyerekkorom 
óta gyakorlok. A többi fi-
atalnak azt üzenem, hogy 
azzal töltsék a szabadide-
jüket, amiket szeretnek: 
olvasás, kártyázás, társas-
játék, Playstation.                    

Kolozsi Gabriella (20)
DE hallgatója

Az idei karácsonyi idősza-
kot úgy töltöm, hogy sza-
badidőmben minél több 
kreatív elfoglaltságot ke-
resek magamnak. Például 
karácsonyi dekorációkat 
készítek. Nagyon szere-
tek sütögetni és ilyenkor 
mindig kipróbálok új re-
cepteket. Ajánlom min-
denkinek, hogy ebben az 
időszakban próbáljon ki 
új kreatív hobbikat, sajá-
títson el új készségeket. 
Továbbá a készülődés 
elengedhetetlen része a 
karácsonyi filmek nézé-
se, ami jól összehozza a 
családot. Kellemes kará-
csonyi készülődést!

Sárkány Alexandra
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Az Országgyűlés elfogadta a családi gazdaságokról 
szóló 2020. évi CXXIII. törvényt. A törvény az itt is-
mertetett családi működési formák (őstermelők, őster-
melők családi gazdasága és a Családi mezőgazdasági 
társaság) szabályait tartalmazza.

Aki 2020. december 31-én hatályos őstermelői iga-
zolvánnyal rendelkezik, az 2021. január 1-től is ős-
termelőnek minősül. Az eddigi közös őstermelők, 
valamint családi gazdaságok tagjai személyükben 
őstermelőnek minősülnek, együttesen pedig ŐCSG-
ként működnek tovább.

Azon esetekben, mikor a támogatás igénybevételének 
feltétele az volt, hogy a tevékenység folytatása egyé-
ni vállalkozóként történjen, a feltételt megtartottnak 
kell tekinteni, akkor is, ha az igénylő a tevékenységét 
2021. január 1-től őstermelőként folytatja.

ŐSTERMELŐK
• 16. életévét betöltött, természetes személy
• Saját gazdaságában folytatja őstermelői tevékeny-

ségét
• Az őstermelő őstermelői tevékenysége tekintetében 

nem lehet egyéni vállalkozó
• Őstermelői termék értékesítése során az őstermelő 

nevében eljárhat közeli hozzátartozója, vagy alkal-
mazottja is.

• Kibővül a tevékenységi kör! Őstermelőként végez-
hető tevékenységek: Mező-, erdőgazdasági tevé-
kenység (földforgalmi törvény szabályai szerint) 
Termékfeldolgozás – a kistermelői rendeletben 
megfogalmazott mennyiségi korlátokig. A kiegé-
szítő tevékenység (földforgalmi törvény szabályai 
szerint) a teljes őstermelői bevétel legfeljebb 25%-a 
lehet

ŐSTERMELŐK ADÓZÁSA
Az adókedvezmények számításának alapja a minden-
kori minimálbér. A támogatások nem minősülnek be-
vételnek. 600 ezer forintról közel 1 millió forintra nő 
az adómentes bevételi értékhatár (nem kell bevallást 
sem készíteni)

Átalányadózás:
    1. Az éves minimálbér ötszörösét meg nem haladó 
bevétel esetén:
10%-os jövedelem és 90%-os költséghányad Adómen-
tesség az éves minimálbér ötszörösét kitevő bevétel 
összegig ~10 millió forint Nincs szja és szocho, kivéve 
a biztosított őstermelőket (szocho: 15,5%)
    2. Az éves minimálbér ötszörösét meg  haladó, de 
annak tízszeresét el nem érő bevétel esetén: Maximum 
~ 20 millió ft bevételig 10%-os jövedelem és 90%-os 
költséghányad A 10 millió forintot meghaladó bevétel 
10%-a után adófizetés Szja és szocho

Tételes költség  elszámolás: 
A jelenlegivel egyező feltételek szerint lehet választani 
az alkalmazását

Példa számítás kiegészítő tevékenység végzésekor:
Őstermelői tevékenység bevétele 2 500 000 forint
Kiegészítő tevékenységből származó maximum bevé-
tel: 2 500 000 Ft x 0,25 = 625 000 Ft
Egyéb agrártevékenységből származó bevétel: 2 500 
000 forint – 625 000 Ft = 1 875 000 Ft Amennyiben a 
kiegészítő tevékenység ebben az esetben például 800 
000 Ft, úgy az egész kiegészítő tevékenységből szár-
mazó bevétel, azaz a 800 000 Ft tekintetében az őster-
melői adózás szabályai nem alkalmazhatóak.

Példa számítás az átalányadózásra:
Az őstermelőnek 12 millió forint támogatások nélkül 
számított bevétele keletkezett.
Ebből a jövedelem:
12 millió 10%-a = 1,2 millió forint
Adómentes 2020-ban 966 ezer forintig a jövedelem 
(legkisebb adózók adómentes bevételhatára) Adófize-
tési kötelezettség:
1,2 millió forint – 966 ezer forint = 234 ezer forint
Szja fizetés (15%):
234 ezer forint 15%-a = 35.100 forint
Egyszerűbben számolva:
12.000.000 – 9.660.000) x 0,1 x 0,15= 35.100

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatója  
a családi gazdaságok reformjáról

ÚJ LENDÜLET A MAGYAR AGRÁRIUMNAK - 
KEDVEZŐBB ADÓZÁS
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ŐSTERMELŐK CSALÁDI GAZDASÁGA

    • Tagjai 16 éven felüli őstermelők
    • Tagjai egymással hozzátartozói viszonyban állnak
    • Tagjai legalább ketten vannak
    • Személyes közreműködés kötelező, de nem előírás 
a főállás
    • Egy őstermelő csak egy ŐCSG tagja lehet
    • Aki 16 éven aluli, de 2020. december 31-én családi 
gazdaság tagja volt, az maradhat az ÖCSG tagja
    • Szerződéssel alapítható – polgári jogi társaság sza-
bályai szerint
    • Tagjai nevében a képviselő eljárhat
    • Tagok és alkalmazottak az értékesítéskor eljárhat-
nak a többi tag nevében

A tagok adózása az őstermelők adózását többszörözi:

CSALÁDI MEZŐGAZDASÁGI TÁRSASÁG

A CSMT egy minősítés, mely megszerzéséhez a kö-
vetkező feltételeknek kell megfelelni:

Olyan gazdasági társaságnak, szövetkezetnek, vagy 
erdőbirtokossági társulatnak kell lennie, melynek
    • legalább két tagja van,
    • azok mindegyike egymással hozzátartozói lánco-
latban áll, valamint
    • kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevé-
kenységet folytat.

A CSMT nyilvántartásba vételi eljárás teljesen függet-
len a cégbírósági eljárástól. A CSMT minősítést a már 
bejegyzett társas vállalkozásoknak a NAK-nál kell ké-
relmezni.

Földforgalmi kedvezmények :
A CSMT-knek és az ŐCSG-knek nyújtott, nem adó-
zási kedvezmény, hogy a tagjaik számára a termőföld- 
adásvételeknél és -haszonbérleteknél kedvező elővá-
sárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség biztosított.
Ugyanazon ranghelyen belül a sorrend így a követke-
ző:
    a) a családi mezőgazdasági társaság tagja vagy az 
őstermelők családi gazdaságának tagja,
    b) fiatal földműves,
    c) pályakezdő gazdálkodó.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ADÓZÁSA

Adókedvezmény jár minden társaság tagjának, függet-
lenül attól, hogy rendelkezik-e CSMT minősítéssel.
Nem adóköteles az az összeg, amely nem haladja meg:
    • a társaság által a tulajdonosnak a termőföld bérle-
téért fizetett összeget;
    • a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra adott 
támogatásnak nem minősülő mezőgazdasági támoga-
tásként kapott, tagnak átengedett összeget;
    • azt az összeget, amit a társaság azért fizet ki, hogy
a magánszemély földtulajdonos azt a földvásárlással 
kapcsolatos jelzáloghitel-törlesztésre fordítsa;
    • azt az összeget, amelyet a társas vállalkozás ad a 
tagjának olyan termőföld vásárlására, amit a társaság 
legalább 15 évig ingyenesen használ.
A mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság esetén 
nem haladhatja meg az 50 millió forintot
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Labdarúgó szakosztály 

2020

A 2020-as évet hagyományosan a labdarúgó szakosz-
tály zenés-táncos mulatságával nyitottuk februárban, 
melyet támogatóink nagylelkűségének köszönhetően 
ismét a saját anyagi erőnk hozzáadása nélkül sikerült 
megrendezni.

A rendezvény támogatói a következők voltak:
    • ifj. Szerze Csaba
    • Mile Roland
    • Dan Gyula
    • Dózsa Vadásztársaság
    • Török Lajos
    • Bak Krisztián
    • Balogh Attila

Ezután jött a feketeleves! 
Kezdődött a pandémia, s ez a csapat életében  is jelen-
tős változásokat hozott.
Azzal kezdődtek a változások, hogy főtámogatónk, a 
Polgármesteri Hivatal felére csökkentette támogatá-
sunkat, ami az aktuális helyzetben érthető volt, hisz 
az állam a helyzetre hivatkozva az önkormányzatoktól 
rengeteg bevételüket vonta el.
Következő csapás az a bejelentés volt márciusban, 
hogy eltörlik a teljes tavaszi szezont. A szakosztály 
addigra versenyengedélyekre, sportorvosi vizsgálatra 
illetve felszerelésekre elköltött egy jelentősebb össze-
get, kiderült, fölöslegesen.
Így a tavasz a pálya karbantartásával telt, és nagy örö-
münkre kaptunk végre egy megbízható gondnokot.
Nyáron úgy készültünk, hogy rendben elindul a baj-
nokságunk, ami szerencsére így is történt.
A bajnokságot jól kezdtük, folyamatosan dobogó kö-
zelben voltunk, azonban a szezon vége felé becsúszott 
néhány váratlan vereség.
Célunk továbbra is (amennyiben a járványhelyzet le-
hetővé teszi) dobogós helyezés elérése, amire a reális 
esélyünk még megvan.
Köszönjük a támogatást mindenkinek, aki e vészterhes 
időszakban is csapatunk mellé állt és segítette, buzdí-
totta a társaságot. Igyekszünk nekik tavasszal sok örö-
met okozni.
Mindenkinek Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet 
Kíván a Biharnagybajom SE Labdarúgó Szakosztálya.

Furka Róbert
Szakosztályvezető/edző

Kívánunk örömet, derűt, boldogságot!
Otthonodba békét, kertedbe virágot.
Fejed fölé napot, csillagot, tengereket.
Köréd tiszta szívű, igaz embereket.
Lábad alá utat, biztosan járhatót.
Szívedbe éneket, magasba szárnyalót.

ajkad köré mosolyt, lélekmelengetőt.
Szemedbe napsugaras szivárvány fényeket,
melyek megláttatják a rejtett lényeget.
Újult erőt adó, örömteli perceket.

Kívánunk egy áldott éltető életet!
A TÁMASZ dolgozói

Verssel búcsúznak a TÁMASZ dolgozói, Gazdag Endréné 

Éva nénitől, nyugdíjba vonulása alkalmából
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Nagymamánk, Jeney Piroska (1892-1973) első férjé-
vel, Földesi Sándorral 1911-ben kötött házasságot. Az 
I. világháború az olasz frontra szólította a fiatal apát. 

A nagymamánk úgy gondolta, hogy gyermekével, az 
alig több mint 2 éves Jenőkével, vonatra ül és meglá-
togatja a fronton az olaszországi Garda-tónál, Tirolban 
katonai szolgálatot teljesítő férjét. Ekkor gyűjtötte a 
havasi gyopárt és havasi növényeket, amit később az 
esküvői és családi fényképük mellé körbe rakott. A 
családi fénykép valószínűleg Tirolban készült róluk. 
Jenőkének (1912-1972) nagyon tetszett a hosszú vona-

tozás. Ha megkérdezték 
tőle itthon: „Hogy ment a 
vonat, Jenőke?” A válasz 
az volt „Össe-vissa! A he-
gyek közötti szerpentinre 
utalt a válasz. 
Földesi Sándor karját 
a dumdum golyó rob-
bantotta szét. Holttestét 
először Nagybajomba 
(Somogy-megye) vitték, 
majd Békéscsabára, ahol 
végső nyugalomba he-
lyezték.
Jenőke óvodás kora még 
javában az I. Világháború idejére esett. Az óvoda vizs-
gán olyan, a korra jellemző verset mondattak vele, ami 
a háborúban elesett katona apáról szólt. A hallgatóság-
nak folyt a könnye.
Nagymamánk később Soltész Ambrus szabómester fe-
lesége lett.
Unokái: Földesi Katalin (Lajsz Józsefné), Gyügyei 
Katalin, Gyügyei Zoltán, Földesi Sándor, néhai Földe-
si Jenő, Soltész Ambrus, Soltész István

Gyügyei Katalin

Régi történet - Havasi gyopár Tirolból

Karácsonyi leltár

Szerbe -számba szedtük, hogy mi minden került a fő-
térre annak érdekében, hogy karácsonyi hangulatot te-
remtsünk. 1 db karácsonyfa, 4 díszített tuja, 2 db adventi 
koszorú, fából: 10 hóember, 2x3 mikulás, 2x4 gyertya, 
4 részarvas, közel 300 méter fényfűzér többezer led-
fénnyel, világító hóember és szarvasfigurák. 3 db Betle-
hem, bábukkal, kiállításként és molinón. A rénszarvaso-
kat Éles Gyula igazi szánkója elé fogtuk a gyerekek nagy 
örömére. Készült 16 manó, melyből jutott az Iskolába, 
az Óvodába, a Bölcsődébe és a Gyerekházba is. Manók 
köszöntik minden irányból a Bajomba érkezőket. EZT A 
MONDATOT JAVÍTANOM KELL, mert ma reggel-
re (dec.18.) a Nagyrábé és a Sárrétudvari felől lévőket 
ELLOPTÁK. Vajon mennyire örül aki megszerez-
te….? A manóba!!!
Előző számunkban és a Facebookon közzétett felhívások 
is megmozgatták a település lakóit. Két nap alatt vala-
mennyi adventi ablak gazdára lelt és szebbnél szebb de-
korációknak örülhettünk és örülhetünk még ez után is. A 
cipős doboz akcióban 25-en több mint 60 doboznyi aján-
dékot hoztak és szereztek örömöt az óvodás apróságok-
nak. Ruhaadományt juttatunk el az iskolába. A Mikulás 
Éles Zsolt fogatával érkezett. A Mikulás és segítője- Kiss 
János és Gyarmati Imréné - 94 gyermek csomagját vitte 
házhoz. A karácsonyi rajzpályázatra 57 rajz érkezett és 
hozzájuk sok-sok tetszik! Összeszámoltuk és név szerint 
is jegyeztük a segítőket, támogatókat több mint százan 
vannak, ezer köszönet érte a település lakói és az átuta-
zók nevében is. Új ruhát kapott a régi mozi is, de ez egy 
következő történet….

Nemes-Lajsz Julianna
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Az évet január 8-án újévi ünnepi köszöntéssel kezdtük. 
Nagyon tartalmas programokat terveztünk a 2020-as 
évre, melyet a faluban lévő hirdetőtáblákra ki is füg-
gesztettünk. A klubfoglalkozásokat szerdai napokon 
14:00 órai kezdéssel, a járványügyi előírásoknak meg-
felelően tartottuk meg. Sajnos a nőnapi rendezvényün-
ket már nem tudtuk megtartani, pedig a klub férfi tagjai 
virággal, süteménnyel egy jó kis rendezvény keretében 
szerették volna felköszönteni a hölgyeket. A disznótor, 
melyet nem tarthattunk meg talán jövőre megvalósul 
majd. 

Nagy sikere volt a Schubert Lászlónál tartott megtar-
tott kemencés „bulinak” is, ahol nagyon finom házi 
készítésű, kemencében sült lángost ettünk. A baráti 
Nyugdíjas Klubokkal a kapcsolatot folyamatosan tar-
tottuk, de a rendezvények többsége elmaradt. A máso-
dik félévtől Nyugdíjas Klubunk úgy döntött, hogy csak 
a helyi rendezvényeken lép fel, főleg az énekkar. 

Ilyen volt a:
- Szeretet Közössége Hagyományőrző Egyesület által 
szervezett rendezvény
-  XVII. Karafitty népzenei találkozó, mely online for-
mában valósult meg.

A saját kis összejöveteleinket szalonnasütéssel és fő-
zéssel próbáltuk színesebbé tenni, melyeken sokat 
segítettek a jó szakácsaink: Papp Gyula és Schubert 
László. 
80. születésnapján 3 főt köszöntöttek a Művelődési 

ház munkatársai és a Nyugdíjas Klub tagjai.
A koronavírus miatt a tervezett programjaink csak 
részben valósulhattak meg, de a lehetőségekhez képest 
igyekeztük a magányt elűzni.
    • Voltunk kirándulni /egésznapos/ Lakiteleken.
    • Voltunk Debrecenben, a megyei Kárpátaljai Nyug-
díjas Idősnapi rendezvényen
    • Készültünk az évvégi sárréti Nyugdíjas Klubok 
rendezvényére, melyet reméljük, a 2021-es évben si-
kerül megvalósítani.
Végezetül, nagy örömünkre szolgál, hogy a Nyugdíjas 
Klub sikeresen pályázott. Egy biztos, hogy 2021-ben 
anyagi gondokkal nem kell majd küzdenünk. Már csak 
egészség kell hozzá.
A Karácsonyi Ünnepekre Vírusmentes, Békés, Boldog 
Ünnepeket, Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet 
Kívánok a Nyugdíjas Klub tagjai nevében is!

 Furka Albert

A biharnagybajomi Nyugdíjas Klub visszatekintése a 2020-as évre

Bajomi Hírlevél,  
XVI. évf. 6. szám 2020. 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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