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Biharnagybajom Napja című megvalósult projektről 

 

Évről évre törekszünk arra, hogy az előző évek tapasztalataival gazdagodva még több élményt 

nyújtsunk a lakosságnak és vendégeinknek: mutassuk meg azt, amink van és hozzuk ide a legjobbakat. 

A főzőversenynek köszönhetően a legeslegfinomabb ételek készültek. A fellépők népes serege 

nagyszerű élményt nyújtott sokak számára. Itt volt a magyar népzene színe-java. Vendégünk volt 

Széles András, aki hangszerének, a citerának virtuóza. A Pernyési, Hajdúsági és Bihari 

citeraegyüttesek, Berettyóújfaluból pedig a Bajnóca Egyesület több csoportja. Szabadtéren két fotó 

kiállítás volt a művelődési ház előtt. Jenei Boldizsár BAJOMI ARCOKAT örökített meg. Szűcs Péter 

kiállítása a  pesti Füvészkertből érkezett hozzánk, videóüzenetét Peruból küldte a megnyitóra. 

Értéktár kiállításunkon régi és új értékeinket mutattuk be. Gyékényes találkozó zajlott és nem utolsó 

sorban a BAJOMI PORTÉKA termékei kerültek bemutatásra. Nemes Antal tollából könyv került 

kiadásra, Bajomi életképek címmel. Aztán bemutatásra került az ország legszebb tehene. Érkezett az 

ország legerősebb embere, „örökös Toldi Miklós” Fekete Laci. Volt parasztolimpia értékes díjakkal 

és interaktív gyermekprogram. Felléptek az óvodások, iskolások, mazsorettek a Nyugdíjasklub tagjai, 

a Támasz dolgozói, Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának tagjai. A gyerekeknek játszóvár és 

trambulin állt egész nap rendelkezésre az önfeledt játékhoz. Este Szikora Robi és az R-GO hozta az 

évszázad legjobb csikidam party-ját. A gyepi bálon pedig a Cheops együttes húzta a talpalávalót. 

 

A projektben megjelent helyi értékek: A helyi értéktár kiállításán bemutatásra kerültek az alábbi 

értékek, mint kulturális örökség: 

- „a puszta utolsó krónikása”, Szűcs Sándor író, etnográfus életműve, 

- Jeney Lajos Ybl-díjas építész életműve, 

- Miskolci Nagy András hajdúgenerális várkapitány, 

- az egykori bajomi vár, mely a környék egyetlen váraként országos jelentőséggel 

bírt a török hódoltság idején 

- a bajomi gyékényfeldolgozás, mely ősidők óta összeforrt a település neve a 

gyékényfeldolgozással gyékényszövés, -kötés tudományával. A gyékény a bajomi 

ember identitástudatának fontos, elválaszthatatlan részét képezi ma is. 

- a Karafitty Népzenei Találkozó, mely immár 25 éve öregbíti Biharnagybajom 

település hírnevét. 

- Kacska Zoltán egykori polgármester és etnográfus életműve, 

- az „Olajipar Biharnagybajomban” helytörténeti dokumentumgyűjtemény. 

Az épített környezetünk értékei: 

- a Petőfi u. 4. alatt lévő Szűcs Sándor Emlékház, múzeumként funkcionáló Szűcs Sándor 

Emlékház, a hagyományos bajomi építkezési szokások még fennmaradt példája. 

- a Rákóczi út 22. alatt található Református Templom, 

- a Községháza Rákóczi út 5. alatti épülete és 

- a Dózsa Agrár Zrt. Rákóczi út 12. alatt fellelhető központi iroda. 

- Emlékművek: Szűcs Sándor dombormű, a templomkertben felállított Miskolczi Nagy 

András szobor, a templom építésének 250. évfordulójára felállított emlékszobor, a 2017-

ben avatott 56-os emlékmű, a Bajomi Vitézek emlékére emelt faszobor és Zrínyi emlékfa. 

Valamennyi helyi érték bemutatásra került a Falunaphoz kapcsolódó, kísérő rendezvények során. 

A projektben érintett települések: Biharnagybajomon kívül, Berettyóújfalu, Sárrétudvari, Furta, Bojt, 

Nagyrábé. 


