
Bajomi HírlevélBajomi Hírlevél
XVIII. évfolyam 5. szám               2022. december



2 Bajomi Hírlevél

„Nem azért vagyunk itt, hogy átkozzuk a sötétséget, 
hanem hogy meggyújtsuk azt a gyertyát, ami irányít-
hat bennünket a sötétségen keresztül egy biztonságos 
és józan jövőbe.” 

(J. F. Kennedy)

A tragikus sorsú amerikai elnök nyilván nem az adventi 
gyertyákra gondolt, amikor ezt az elhíresült gondolatát 
megfogalmazta, én mégis azt gondolom, most is idő-
szerű ez a motivációs tartalmú idézet. Mert bár most, 
így advent idején sorra gyújtjuk a gyertyákat, készül-
ve a legszebb és egyben legmeghittebb ünnepünkre, 
valahogy mégis nehezen hagy minket átszellemülni a 
„külvilág zaja”. Aggódva figyeljük a szomszédunkban 
zajló háborúval kapcsolatos híreket, illetve mindenki 
vívja a saját megélhetési harcát az egekben tartózko-
dó árak ellen. Épp ezért azt hiszem nem tévedek, ha 
úgy vélem, a mostani adventi gyertyák fényénél azt is 
keressük, hogy merre van az a „biztonságos és józan 
jövő”. 

Szinte mindennapossá vált már, hogy a híradásokból 
azt halljuk, hogy a szankciók következtében bekövet-
kező válság mennyit elvesz a családoktól. S valóban, 
idén kevésbé fényes, kevésbő csillogó a karácsony-
várás. Igen, a gazdasági nehézségek miatt kevesebb a 
fény a falu főterén is, azonban megítélésem szerint így 
is nagyon szép lett az ünnepi dísz. Köszönet érte min-
denkinek, aki részt vett a díszítésben. 

Az év vége felé közeledve azért még így is elmondhat-
juk, hogy ismét egy nehéz, de a körülményekhez képest 
eredményes év áll mögöttünk. Az országot és Európát 
érintő nehézségek ellenére településünk egyelőre helyt 

tudott állni, s nem omlott össze a mindannyiunkat súj-
tó viharban. Ahogy mondani szokás bajban ismerszik 
meg a barát, ebből pedig következik, hogy súlyos vál-
ságokban derül ki igazán, milyen kapcsolatok, milyen 
közösségek életképesek, hogy melyek állják ki az idő 
próbáját. Szerencsére Biharnagybajomnak is megvan-
nak azok az életképes közösségei, amelyek nemcsak 
jó időben, de bizony viharban is húzzák településünk 
szekerét. Ez a tudat kell, hogy erőt adjon nekünk a 
közelgő nehézségekhez is, mert a válság nem ért vé-
get, és könnyen lehet, hogy még nem vagyunk túl a 
nehezén. De bízhatunk abban, hogy talán vannak még 
tartalékaink, hogy át tudjuk vészelni azt is, ami jövőre 
következik.  

A nehézségeink ellenére idén is voltak beruházásaink, 
fejlesztéseink, amelyek reményeink szerint könnyeb-
bé teszik a bajomiak mindennapjait. Többek között 
megépült 2,3 kilométer csapadékvízelvezető csatorna, 
további belterületi utak váltak járhatóvá mintegy 750 

méter hosszan. 2,5 kilométeren korszerűsítve lett a Fü-
zesgyarmat felé vezető út, megszüntetve ezáltal egy 
több évtizedes problémát. Megújultak a Bacsó Béla 
utcai óvoda homlokzati nyílászárói és héjazata. Saját 
beruházás keretében elkészült a szabadtéri színpad 
előtti burkolt terület, illetve bővült a köztemető előtti 
parkoló és megújult a bejárat. Tavaszra készül el a Pol-
gármesteri Hivatal felújításának 2. üteme, illetve az or-
vosi rendelő felújítása. Előkészítő fázisban van a piac 
felújításának a 2. üteme, illetve az új kulturális színtér 
kialakítása a mozi épületéből. 

A válság már a szokásos támogatásainkat is megtépáz-

KARÁCSONY, A JÖVŐBE VETETT BIZALOM
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ta egy kicsit, azonban így is a szociális gondoskodás 
keretében idén: 99 ingatlan rendezettségének bizto-
sításában segítettünk közel 7 millió forint értékben, 
Bursa Hungarica ösztöndíj és iskolakezdési támogatás 
keretében 8 millió forinttal támogattuk a tanulóinkat, 
a szociális rendeletünkben foglalt támogatások kereté-
ben összesen 9,7 millió forintot fizettünk ki, valamint 
az első lakáshoz jutók támogatása keretében 2 házas-
párt támogattunk. S végül év végén 357 fő részére ke-
rült megállapításra fejenként 1,06 erdei m3 szociális 
célú tűzifa. 

Lehetne még sorolni az eredményeket, támogatásokat 
és a nem várt bosszúságokat, azonban én nem teszem. 
Talán ennyiből is látszik, hogy a Képviselő-testület is-
meri a falu erősségeit, illetve hiányosságait és minden 
lehetőséget megragad, hogy szebbé, komfortosabbá, 
élhetőbbé tegyük szeretett falunkat, illetve lehetősége-
ihez mérten támogassa a rászorulókat.

Advent azonban nemcsak a közösségi leltár, hanem 
a csendes elmélyülés, a lelkünkkel való foglalkozás 
időszaka is, ami sajnos idén is nehéz. Mégis azt ja-
vaslom mindenkinek, hogy próbálja meg a lelkét az 
ünnepre, a pihenésre, a békés családi együttlétre han-
golni, hiszen mégiscsak ez az értelme a karácsonynak, 
az adventi várakozásnak. Hisz tudjuk, hogy a nehéz 
időszakoknak is vége lesz egyszer, mert a természet 
törvénye ilyen. Különben december 21-én könnyen hi-
hetnénk azt, hogy soha többé nem lesz már világosság, 
de pontosan tudjuk, hogy ezután a nap után már egyre 
rövidebbek az éjszakák, a sötétséget szép csendben fel 

fogja váltani a világosság. A téli napforduló után bi-
zonyossá válik, hogy van remény: karácsonykor évről 
évre „megszületik” a Megváltó, majd megmozdul az 
élet, elindul a világ a fény, a tavasz felé. Ez a tudat és 
Deverdics Éva gondolatai erősítsék a hitünket:

„Mindig jusson eszünkbe, hogy több okunk van há-
lára, mint panaszra, hiszen a rossz napok csak azért 
léteznek, hogy megtanítsanak valamire, és értékesebbé 
tegyék a szép napokat. Hogy minden nap gazdagab-
bak legyünk tapasztalattal, élménnyel, leckével vagy 
áldással. Soha ne feledjük, hogy hittel és reménnyel 
tovább lehet lépkedni még a legsötétebb alagútban is. 
Ott, ahol nem látszik a fény, de mi mégis tudjuk, hogy 
ott van. Nincs más dolgunk, mint beengedni a Jóistent 
a szívünkbe és szorosan tartani a hitet, hogy utunk, 
mindig a fény felé vezet!” 

Biharnagybajom Község Önkormányzatának nevében 
köszönöm a közösségünkért végzett ez évi - olykor 
megfeszített - munkáját: intézményeink dolgozóinak, 
a civilszervezeteknek, a református egyházközösség-
nek, vállalkozóinknak és természetesen minden lakos 
társamnak. Nélkülük most nem tarthatnánk itt.

Az ünnepek alkalmából Önkormányzatunk Képviselő-
testülete nevében kívánok Önöknek békés, boldog ka-
rácsonyt, valamint egészségben és sikerekben gazdag 
boldog új esztendőt!

Szitó Sándor
polgármester
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A Református Egyház hírei

Mondd csak mit tennél?
 „Ha pásztor lennél vagy bölcs
 Kétezer évvel ezelőtt élnél
 Vajon mit tennél
 Mondd csak, mit tennél
 A jászolhoz ugye eljönnél?
 Vajon mit tennél
 Mondd csak, mit tennél
 A jászolhoz ugye eljönnél?

 Ha pásztor lennél vagy bölcs
 Követnéd-e azt a csillagot
 Vagy mondjuk hinnél-e annak az angyalnak
 Aki meglátogatott?
 Mondd csak hinnél-e annak az angyalnak, aki
 Meglátogatott?”

(Pintér Béla: Gyere el a jászolhoz)

Több, mint kétezer évvel ezelőtt a legnagyobb csoda 
történt a világgal: megszületett Jézus Krisztus, a várva 
várt Messiás, aki elhozta a világ megváltását. Megszü-
letett egy kicsiny istállóban, Betlehem városában.
Több, mint kétezer évvel ezelőtt Augustus császár 
népszámlálást hirdetett a Római Birodalom területén. 
Számba vették a birodalom minden lakosát a maga 
szülővárosában, így az áldott állapotban lévő Mária és 
férje József is útra keltek, hogy eljussanak Betlehem 
városába az összeírásra. Megérkezésüket követőn el-
érkezet Jézus születésének ideje, de a város ajtói zár-
va maradtak Mária és a születendő Jézus előtt. Senki 
sem fogadta be őket szállást adva ezekben a korántsem 
könnyű pillanatokban. Így Jézusnak, a világ megváltó-
jának egy istállóban kellett megszületni.
S ebben az istállóban fogadta Mária és József a pász-
torokat, s a bölcseket, akik elsőként láthatták és borul-
hattak le Isten Fia előtt.  Pásztorok és bölcsek. Gaz-
dagok és szegények. Tanultak és tanulatlanok. Mégis 
mi a közös bennük? Hogy hallgatva az isteni üzenetre 
elindultak Jézushoz.
A pásztorokhoz a pusztába vitte a hírt az angyal, hogy 
megszületett a világ megváltója. A bölcsek az írások-
ból olvasták ki a jövendölést, hogy megszületik a nagy 
király és követve a csillagot jutottak el a betlehemi 
istállóhoz. S most tekintsünk fel arra a néhány sorra, 
amely Pintér Béla dalából származik.
„Vajon mit tennél, mondd csak mit tennél?” szól az 
ének. Játszunk egy kicsit a képzeletünkkel. Mi va-

gyunk a pásztorok, éjszaka ülünk a puszta közepén, 
vagy éppen melegedünk a tűz mellett, s talán kicsit el 
is pilledünk, amikor megjelenik egy angyal az üzenet-
tel: „Megszületett nektek az Üdvözítő a Dávid város-
ában.” Mit tennénk? Valószínűleg azt hinnénk, hogy 
álmodtunk vagy képzelődtünk a fáradtságtól.
Vagy mi vagyunk a bölcsek, akik ködös jóslatot látnak 
régi iratokból egy csillagról, amely elvezet a megszü-
letendő Királyhoz. Mit tennénk, vajon mit tennénk? 
Ráncolnánk egyet a szemöldökünkön, legyintenénk és 
tennénk tovább a dolgunkat nem foglalkozva az egész-
szel.
De kétezer évvel ezelőtt a pásztorok és a bölcsek nem 
a saját, emberi elgondolásaikra hallgattak, hanem az 
Isten üzenetére. Elindultak annak ellenére, hogy lehet 
számukra is ködös volt az üzenet és nem teljesen értet-
ték. Elindultak időt, erőt, fáradságot nem sajnálva és 
végül megláthatták az Úr Jézus Krisztust.
A karácsony a szeretet ünnepe, de nem az emberi önző 
szereteté, hanem azé a szereteté, amely nem kímélte 
magát értük, lemondott minden dicsőségéről és ember-
ré vált itt a földön. A karácsony a szeretet ünnepe, az 
Isten szeretetéé, amely önzetlen és végtelen. 
A kérdés az, hogy mi ezen a karácsonyon elindulunk-e 
a jászolhoz? Isten ma is keres bennünket és nekünk is 
hirdeti az örömüzenetet, hogy megszületett az Üdvö-
zítő, a világ megváltója. Lehet, hogy nem angyalokon 
vagy jóslatokon keresztül, de szól hozzánk és hív ben-
nünket a jászolhoz.
„Vajon mit tennél, mondd csak, mit tennél? A jászol-
hoz ugye eljönnél?” Kívánom mindannyiunk számára, 
hogy induljunk el a jászolhoz a pásztorokkal és a böl-
csekkel együtt, hogy valóban megtudjuk élni és érezni 
a szeretet ünnepét!

Simon Zita blp.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Biharnagybajom települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése”

című 
TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005

A Támogató a Terület  és Településfejlesztési Operatív
Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül Települési
környezetvédelmi  infrastruktúra-fejlesztések tárgyú
felhívást  tett  közzé,  melyre  Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  „Biharnagybajom  települési
környezetvédelmi  infrastruktúra  fejlesztése”  című TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005 azonosítószámú
pályázatot nyújtott be. A Támogató döntése alapján Önkormányzatunk  179 564 881.- Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírására 2020.08.12. napján került sor.

A  projekt  megvalósítására  a  kivitelező  eredményes  közbeszerzési  eljárás  lebonyolításával  került
kiválasztásra  2022  tavaszán.  A  nyertes  ajánlattevő  a  TÖMB  2002  Szolgáltató  Kft.  (4220
Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.) lett, a kivitelező képviselőjével 2022. április 13-án került aláírásra a
Vállalkozási  Szerződés.  A  kivitelezési  munkák  műszaki  ellenőrzését  a  Vásárhelyi  Vízépítő  Bt. (4100
Berettyóújfalu, Damjanich u. 24.) végezte. 

A projekt  kiviteli  és  vízjogi  létesítési  engedélyes tervét  Vásárhelyi  Mélyépítő Kft.  készítette el,  mely
szükséges volt a pályázat megvalósításához.

A településen a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése az alábbi utcák infrastrukturális beavatkozásait
foglalta magában: Bercsényi körút 1-0-0 főgyűjtő csatorna (141 m); 1-1-0 csatorna (1218 m); Petőfi S.
utcai 1. csatorna (250 m); Petőfi S. utcai 2. csatorna (165 m); Baross utcai csatorna (100 m); 1-1-10
csatorna (134); 1-1-12 csatorna (154 m); Esze T. utcai csatorna (150 m) felújítása. Összességében a
felújított csatorna hossza 2312 méter lett a kiviteli terv alapján.

Az  infrastrukturális  fejlesztés  megvalósítását  követően a  település  alacsonyabb  fekvésű  részein  a
csapadékvíz elvezető rendszer képes feladatait ellátni, vagyis elvezeti a lehulló, összegyűlt csapadékvizet
az utcákról és képes befogadni a telkekről kivezetett felszíni vizeket. 
A  vízrendezés  végrehajtásával  az  volt  a  cél,  hogy  a  belterületen  (a  tervezési  területen)  a  vízi
létesítmények  olyan  állapotba  kerüljenek,  hogy  azok  vízkárt,  elöntést  ne  okozzanak  a  vízgyűjtő
területükön lévő magán, a közösségi és állami létesítményekben.
A pályázati támogatással érintett utcákban lévő csatornákat mederburkolattal látták el, utcai átereszek
kerültek elhelyezésre, valamint a gyűjtő csatornák földmederrel kerültek felújításra.

A kivitelezés sikeres műszaki átadás átvételére 2022. november 18-án került sor, ezzel a munkálatok
befejeződtek.  Jelenleg  a  felújított  csapadékvíz  elvezető  hálózatra  vízjogi  üzemeltetési  engedélyezési
eljárás van folyamatban.
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A karácsony talán a leginkább univerzális ünnep, ame-
lyet a világ jelentős részén ünnepelnek. Karácsonyfa, 
ajándékozás, családi összejövetelek: mind olyan él-
mény, amelyet világszerte átélnek milliók, ahogy az eb-
ből fakadó problémákat is. Mivel van saját élményünk 
arról, milyen a karácsonyra készülni, sokkal könnyebb 
belehelyezkedni a helyzetbe. Egyúttal azokkal a prob-
lémákkal is szembesülünk, melyek apró vagy nem is 
olyan apróságként megkeserítik az ünnepet.

Tapasztalatom szerint van, akiket egyáltalán nem érint 
meg a karácsony szele. Sokan dolgoztunk azon, hogy 
a település buszmegállói ünnepi hangulatot öltsenek. 
Ritkán utazok busszal, de most éppen így hozta az 
élet. Szembesültem vele, hogy vandál kezek letépték 
a girlandot, összetörték a 
gömböket és elszakították 
a fényfüzért. Az erősnek 
gondolt fém polc is össze-
hajlítva használhatatlanul 
hirdeti, hogy nem kell ide 
könyvespolc. Tavaly a 
padra erősített puha pléd 
kellett valakinek. Idén 
nem terítettük le. Nézem 
az ülőkét. Rátéve egy ösz-
szenyomott energiaitalos 
doboz. Gondolkodom…, 
milyen energiát adhat, ha 
az egy méterre lévő sze-
metesig nem tudott el-
menni, aki megitta.
A hírlevél szerkesztése 
kapcsán beszélgettünk 

kollégáimmal, hogy az utolsó számban úgyis a kará-
csonyi jókívánságoké lesz a főszerep. 
Rendhagyóan az én jókívánságaim nem szólnak min-
denkinek. Nem szólnak azoknak, akik azon vannak, 
hogy mások erőfeszítései semmivé váljanak. 
Közben elmosolyodok, nagyon kicsi esély van rá, 
hogy éppen az, aki tört-zúzott elmélyülve olvasgatja a 
Bajomi Hírlevelet és egyszer csak magára ismer.  Arra 
sem számítok igazán, hogy komolyan megviseli, hogy 

pont én nem köszöntöm a 
közelgő ünnep alkalmá-
ból. Azért hátha, hamaro-
san karácsony és ilyenkor 
megtörténnek a csodák.
Annyit még elárulok, 
hogy én is úgy szoktam a 
karácsonyi cikkírást kez-
deni, hogy keresek egy 
szép idézetet. Most Mül-
ler Péter szavait vettem 
kölcsön, mint hozzám kö-
zel állót.
“Karácsony nem az ész, 
hanem a szív ünnepe. És a 
szív érzi, hogy azok is ott 
állnak veled a karácsony-

fa körül, akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel 
nem hiszel.”
Ezzel kívánok Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!

Nemes-Lajsz Julianna

Boldog Karácsonyt Mindenkinek?
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„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, 
és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett.
És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket 
az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.
Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert 
íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép 
öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dá-
vid városában. [Ézs 9,5]
A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyerme-
ket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.”
(Lk. 2:8-12)

Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus 
Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz „az 
Úr eljövetele”. Országszerte készülünk a karácsony 
megélésére. Várjuk, hogy közösen az asztalhoz ülhes-

sünk és átadhassuk egymásnak ajándékainkat. Ám a 
világjárvány óta lassan már elfogadottá kezd válni a 
kifejezés: „ez az ünnep más lesz, mint amit megszok-
tunk”. Számos településre, intézményre és háztartásra 
hatással van a szomszédunkban zajló háború okozta 
válság. Talán most nem lesz annyi égősor, összejövete-
leink pedig kisebb és szolidabb módon fognak történ-
ni. Egyfajta szomorúsággal is eltölthet ez bennünket, 
de a fent idézett Bibliai passzus felhívja a figyelmün-
ket arra, hogy az ünnep valódi lényege nem a külsősé-
geken múlik. 
Isten elküldte angyalai sokaságát a pásztoroknak. Ta-
lán nekünk, bihari embereknek ez különösen sokat 
mondó elbeszélés. A hétköznapi, dolgos életünk most 
is ugyanúgy szomjazza azt a csodát, amit a beszámoló 
szerint az egyszerű pásztor emberek átéltek. Megérke-
zett hozzájuk az a bizonyosság, hogy az ember a földi 
küzdelmeiben nincs egyedül. Valójában mi sem kíván-
hatunk magunknak és szeretteinek mást, csak azt, hogy 
soha ne érezzük meg a magány súlyát és azt, hogy a 
nehézségeinkkel egyedül maradnánk. Én úgy hiszem 
– még ha nem is látjuk őket –, hogy az angyalok ma is 
körbe vesznek minket. Sőt, hiszem azt is, hogy vannak 
olyanok köztünk, akik angyali jósággal vannak meg-
áldva.  

Ezzel a pár gondolattal kívánok  
áldott, békés Karácsonyt mindenkinek.

Dr. B. Csákné Kovács Kinga
Női Fonó

Az angyalok köztünk járnak!

2022. december 22 –től 2023. január 8-ig  
a biharnagybajomi Művelődési Ház szolgáltatásai  

szünetelnek és a könyvtár zárva tart.  
Nyitás: 2023. január 9. hétfő 8:00

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánunk!
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1956 decemberét sem szépnek, sem jónak nem nevez-
hetjük még utólag sem. Biharnagybajom is kimerül-
ten, megzavarodottan, teli gyanakvással, és rendkívül 
megosztottan élte az akkori életét. Októbernek már 
befellegzett, a forradalmi remények elszálltak, de a jö-
vőről sem lehetett még tudni szinte semmit
Időben beállt a tél s a nép üres zsebbel,a falu néhány 
üzlete majdnem üres polcokkal nézett a közeledő ka-
rácsony elé. 
Mi, gyerekek, már október vége óta nem jártunk isko-
lába, s az országos szénszünetnek mondott tanszünetet 
a mi gázfűtéses falunkban is rendesen betartotta min-
denki. 
Mi, gyerekek, nem aggódtunk, mi vártuk a karácsonyt. 
A finom ételeket, netán egy disznótort, de még az eset-
leges ajándékokat is reméltük, persze ki-ki a maga csa-
ládjának szokásai, lehetőségei és hagyományai szerint. 
Titokban azonban a Biharnagybajomi Fúrási Válla-
lat néhány vezetője,  valamilyen okokból befolyásos 
dolgozója  azon törte a fejét: vajon hogyan és honnan 
szerezhetnének igazi karácsonyfát, valódi erdei fenyő-
fát a falunak, vagy legalább a saját dolgozóiknak, az 
„olajos” családoknak?
 Bánkuti Miklós, Somogyi Imre és Pongráczné Bagdi 
Ilonka voltak azok, akik azt a merész döntést hozták, 
hogy december 15-e táján elindítottak két járművet 
Nagykanizsára fenyőfát szerezni.
Az egyik Berkes János robbanóanyag-szállító teherau-
tója volt, amin elöl mindig ott lobogott a reflektorok 
mellett a két halálfejes fekete zászló, a platója pedig 
jól zárhatóan le volt ponyvázva. (A fia, Berkes Jancsi 
osztálytársam volt. )
Másik járműnek jobb híján egy csőszállító ZISZ ma-
radt csak, aminek a hátuljára feldobtak néhány szál 
tubingot, mintegy álcázásképpen. A menetlevelek per-
sze szabályosak, kifogástalanok voltak.
Nyilván a favásárláshoz szükséges pénzt is előkerítet-
ték valahogy, valahonnan. . 
A dunántúli fúrósok pedig mindent elintéztek előre, s 
megérkezés után Szentgotthárdra, az erdészethez irá-
nyították a bajomiakat, ahol már várták őket.
A kisebb –nagyobb, de szabályos karácsonyfa méretű, 
alakú fenyőkkel dugig megrakták a két autót.  A csősz-
állítón mint valami kazlat, kenderkötelekkel gondosan, 
ügyesen lekötötték a rakományt, akár a szalmát valaha 
a szekereken, míg a máskor dinamitot szállító teherau-
tón sikerült elrejteni a ponyva alá az „árut”, ami most 
egyáltalán nem volt robbanásveszélyes. 
A szállítmány épségben, baj /lebukás/ nélkül időben 
hazaért Biharnagybajomba, pedig az utakon rengeteg 

ellenőrző pont volt felállítva. (Lehet, hogy az elől hala-
dó, lassan közlekedő halálfejes zászlós, „Robbanásve-
szély” feliratú autót nem nagyon volt kedve vegzálni a 
járőröknek. Mögötte  pedig a csőszállítóra csak rácso-
dálkoztak.) 
Itthon a vállalati központ, a Tar-ház udvarán volt a fe-
nyőfaosztás.
Apám is hozott egyet, aminek nagyon örültünk.
Szentestén ez alatt a fa alatt találtuk meg mi hárman, - 
Imre, Marika és én - a közös ajándékunkat: egy apám 
által ½”-os csőből hegesztett ródli szerű szánkót, ami-
nek a lécezését egy Szabó nevű asztalos munkatár-
sa készítette el. Kötél nem volt rajta, azt még akkor, 
karácsony estéjén, az éjszakába nyúlóan fontuk meg 
madzagból a bátyámmal hármas fonással. Alig vártuk 
a másnap reggelt, hogy mehessünk a Török-dombra, 
Cigány-dombra  szánkózni.
Nem maradt ám csupasz a csudafa. (Előtte lévő évek-
ben, volt, hogy csak egy nagyobb tuja ágat díszíthet-
tünk karácsonyfának.)
A szaloncukor, csillagszóró, angyalhaj, csúcsdísz és 
gyertya ügyek mind megoldódtak valahogy. Anyám 
még szaloncukrot is tudott főzni. 
Az elmondottakból meg lehet állapítani, hogy nálunk 
nem a Jézuska hozta a Karácsonyt, a fát, az ajándé-
kot, hanem kicsi korunktól közösen állítottuk elő a 
díszletet, csak az ajándékok dugdosása, majd átadása 
a gyertyák, csillagszórók kihunyása után, jelentette a 
rendkívüliséget. 
Végezetül hadd mondjam el, hogy mindössze kilenc 
éves voltam 1956-ban, tehát nem tudhatom például azt 
sem, hogy kiknek jutott akkor abból a sok „Óperenciás 
– tengeren” túlról hozott karácsonyfákból, és kiknek 
nem. Talán nem mindenkinek, s talán ezért nem is volt 
hibátlan ez a fenyőfa beszerzési akció. De hogy sikeres 
volt, mert nagy örömet szerzett faluszerte sok gyerek-
nek és felnőttnek egyaránt, az egészen biztos. 
Sok évvel később, már Szolnokon lakva, apám- Somo-
gyi Imre-olykor beszélt karácsony környékén otthon 
erről az olajos jócselekedetről. Azokból a beszélgeté-
sekből merítettem most az íráshoz az információkat és 
a bátorságomat. 
Ha az ünnepekben ott járunk az emlékmű körül Bi-
harnagybajom központjában, gondoljunk arra, hogy 
nemcsak jó olajbányászoknak, de jó embereknek, jó 
családapáknak is állítottuk mi azt az emlékművet. 
Boldog Karácsonyt és Jó szerencsét mindenkinek!

Szank, 2022.december 05.               
Somogyi László

Az 1956-os bajomi karácsonyfák története
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Van-e szebb zene a szívnek a gyermeki kacagástól?
Van- e szebb szó a szeretettől?
Advent ideje a várakozás ideje. 

Megtanít bennünket gyertyafény mellett  
a csodára várni.

Mindannyian a csendre, a nyugalomra, a békességre 
és a szeretetre vágyunk, – hogy ezt mind megkapjuk 
elsősorban arra kell törekednünk, hogy a saját szívünk-
be- lelkünkbe teremtsük meg a békét, a hitet és a derűt.
Adhatunk- e ettől többet a gyermekeinknek?
Mindezt csak akkor tudjuk tovább adni, ha bennünk is 
megvan, ha vigyáztunk rá és meg tudtuk őrizni.
S ha tovább adjuk,  akkor az a gyermekek szívében gyö-
keret ver és élni fog a hit, ami megtart mindannyiónkat.
Kívánom, hogy a betlehemi csillag fénye beragyogja 
mindannyiunk lelkét, hogy a szívünkben legyen kará-
csony!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kí-
vánunk mindenkinek a Szűcs Sándor ÁMK Óvoda 
gyermekei és dolgozói nevében.

Nagy Mária
intézményegység- vezető

Év végéhez közeledvén....
Lassan végéhez közeledik a 2022-es esztendő. A kör-
nyezetemben élőkön, és magamon is észrevettem, 
hogy a sok nyomasztó esemény hatására a szokottnál 
is több időt és energiát igényelt az, hogy a fókuszt meg 
lehessen tartani. 
Először is értékeltük a 2022. évet - melyben a legfon-
tosabb az volt számunkra, hogy újra személyesen tart-
hattuk meg a Karafitty Népzenei Találkozót, melyen 
régi kedves barátainkkal is újra tudtunk találkozni.  
A találkozó minden résztvevőjének, fellépőknek, a se-
gítőinknek és vendégeinknek szeretnék még egyszer 
megköszönni minden támogatást, és hogy megtisztel-
tek minket ebben az évben is. 

2023-as céljaink szintén igénylik a figyelmet és törő-
dést részünkről - természetesen a hagyományápolás 
területén kitűzött céljainkra is elmondható ugyanez. 
Ezért a Karafitty Együttes tagjaival, családtagjainkkal, 
támogatóinkkal is közösen egyeztettük le a céljainkat 
a következő évre, melyek mind szakmai mind emberi 
oldalról az Együttes fejlődését hozza magával.
Végezetül szeretném megragadni a lehetőséget, hogy 
Mindannyiuknak – Mindannyiótoknak  Békés Boldog 
Karácsonyt és Eredményekben, Tisztességben és Be-
csületben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok!

Tisztelettel, 
Szilágyi Gergő
együttesvezető

Súlyemelő hírek
Tisztelettel üdvözlöm a hírlevél olvasóit!
2022.11.19-én Területi Minősítő súlyemelő verse-
nyen vettünk részt Debrecenben.
Két kiváló sportolónk kitűnő eredményt ért el.
Máté Noel fiú korcsoportban 1. hely aranyérem és 
oklevél.

Máté Ferenc  felnőtt korcsoportban 1.hely aranyérem 
és oklevél díjazásban részesült.

Kívánok olvasóinknak szeretetben gazdag Karácso-
nyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Földi József 
edző és szakosztályvezető
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Meggyesi Éva:  
Hadd legyen most 

Hadd legyen most a szeretet lángja
sokkal erősebb, sokkal melegebb,
hogy eljusson fénye szerte a világban
oda is, hol a remény kevesebb. 

Hadd fűtsön úgy, hogy jusson minden napra
s meleget adjon minden éjjelen,
mint puha takaró bőröd simogatva,
s ne csak mikor az ünnep közeleg.

Legyen boldog és békés a karácsony,
s ne halványuljon el a szeretet,
akkor sem, mikor szürke nappal váltja
az ünnepi fényt mely néha hidegebb.
 
Magamban csöndben kívánok néktek
békés holnapot s ezer új csodát,
hogy el tudjuk hinni, más lesz a holnap,
s talán egy kicsit jobb lesz a világ.

Jó tanácsok Advent idejére
Kérjük, hogy fogadják meg a 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság hasznos taná-
csait!
Közeledik az év vége, egyre 
többen indulnak útnak, hogy 
megvegyék a karácsonyi aján-
dékokat. Egyesek az interneten 
rendelik meg, mások az áru-
házakban, boltokban lévő vá-

lasztékból szerzik be szeretteiknek a meglepetéseket. 
Ebből adódóan megnövekedhet a személy- és jármű-
forgalom, ezért nagyobb tömegre lehet számítani a 
különböző bevásárló- és üzletközpontok, piacok, vala-
mint a pályaudvarok környékén.
Kérjük, fogadják meg a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság hasznos tanácsait:
    • A zseblopásokat jellemzően zsúfolt helyeken, tö-
megközlekedési eszközökön, bevásárlóközpontokban, 
üzletekben követik el. Fokozottan figyeljenek arra, 
hogy a pénztárcáikat ne a kosár, táska tetején, hanem 
jól elrejtve, lehetőleg a kabát belső zsebében tart-
sák! Fizetéskor a pénztárca mindig a látótérben vagy a 
kezükben legyen! Táskáikat egy pillanatra se veszítsék 
szem elől, ne hagyják a bevásárlókocsiban, felügyelet 

nélkül! Tömegközlekedési eszközön, különösen a fel- 
és leszállások alkalmával figyeljenek környezetükre, 
kézitáskáikat szorítsák a testükhöz!
    • A bankkártyát, mobiltelefont, a pénzt és az iga-
zolványokat lehetőség szerint külön tárolják! Elvesz-
tés, eltulajdonítás esetén azt azonnal tiltsák le bank-
juknál! 
    • Az ünnepi forgatagban sokan kevésbé foglal-
koznak autójuk biztonságával és látható helyen hagy-
ják értékeiket, pedig az elkövetőknek néhány pillanat 
is elég ahhoz, hogy a járműben hagyott mobiltelefont, 
táskát megszerezzék. Mielőtt az autót magára hagyják, 
győződjenek meg arról, hogy hagytak-e telefont, GPS 
készüléket, egyéb műszaki cikket látható helyen! Sze-
mélyes irataik se maradjanak a járműben! A csoma-
gokat célszerű úgy elrendezni, hogy közben senki ne 
figyelhesse meg, mi került a csomagtartóba. Távozás 
előtt még egyszer ellenőrizzék, hogy az autó bezárt ál-
lapotban van. Az indítókulcsot mások számára ne te-
gyék könnyen hozzáférhetővé! 
    • Karácsony közeledtével megszaporodhatnak a 
csalások is. Az elkövetők adománygyűjtésre, külön-
féle egyéb esetekre hivatkozva csalhatnak ki pénzt a 
kiszemelt személytől. Lehetőség szerint idegeneket 
soha ne engedjenek be az ingatlanjukba, még az ud-
varra se! Ha úgy gondolják, csalóval állnak szemben, 
értesítsék a rendőrséget! 

Forrás: www.police.hu


