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Az egyesület 1888-ban alakult Önkéntes Tűzoltó Testület néven, melynek első parancsnoka
Vajda György volt. A képviselő-testület támogatta a tűzoltó testület munkáját, fokozatosan
gondoskodott a felszerelésekről és bővítésekről. Az egylet számára őrszobát, a tűzoltó éjjeli
őrségek részére kis őrtanyát, a felszerelés elhelyezésére pedig fészert biztosított. Sőt 1895-ben,
amikor Fejérvári József, a község pénztárosa volt a testület főparancsnoka, a 75 tűzoltónak
ruhát és csákót vásárolt.
A lakosság vagyonának védelméért a testület tagjai különböző kedvezményeket élveztek.
Mentesültek a közmunka, az éjjeli őrség és a levélhordás teljesítése alól. Amikor a
századforduló táján ezek a kiváltságok feledésbe mentek, és az egyenruha is tönkrement, sokan
kiléptek az egyesületből. Mivel 1909-ben a kidobolás ellenére se jelentkeztek új tagok, Ács
Gergely János bíró, aki egyben az egylet főparancsnoka is volt, újjászervezte a tűzoltóságot. A
képviselő-testület ismét gondoskodott az egyenruháról, és úgy döntött, hogy a gyakorlaton
résztvevő tűzoltóknak havonta negyven fillért fizet.
A háború után 1946-ban Vida János főparancsnoksága alatt ismét újjá kellett szervezni az
egyesületet. Varga János 1950-ben vette át az egylet irányítását, akinek vezetése alatt az
intézmény megerősödött. A testület taglétszáma a községben 34, Felsőkakon 15, Pálmajorban
10 személy. Az egylet munkáját a belterületen egy főparancsnok a pusztákon 1-1 beosztott
parancsnok irányítja.
Mivel a régi laktanya nem felelt meg, 1963-ban új tűzoltószertárt létesítettek. A költségek 50%át a község, a másik felét pedig az állam fedezte. Az új székház klubszobáját a mai igényeknek
megfelelően rendezték be, és így lehetővé tették, hogy a szervezet minden tagja második
otthonra találjon, ha a munka után pihenni óhajt.
A tűzoltóság igen nagy gondot fordít a megelőzésre. Évenként felülvizsgálják, hogy a lakosság
betartja-e a tűzvédelmi szabályokat. Következetes felvilágosító és ellenőrző munkájuknak
köszönhető, hogy a tűzesetek száma csökken. Míg 1960-ban 7 tűzeset fordult elő gondatlanság
következtében, addig az utóbbi években legfeljebb 1-1 jelentéktelen tűz keletkezet. A szervezet

nagy súlyt helyez a tűzoltóság szaktudásának fejlesztésére. Télen havonta kétszer jönnek össze
a tűzoltók a tanácsteremben továbbképzésre. Nyári időben a Vásártéren gyakorlatoztak.
A járási versenyeken második, illetve harmadik helyezéseket értek el. A felszerelés állandóan
gyarapodott: 1949-ben 200 liter/perc teljesítményű 1952-ben 400-as, 1954-ben 800-as kismotor
fecskendőt kaptak, majd 1955-ben gépkocsit szereztek. A felszerelést a Megyei Tűzoltó
Osztályparancsnokság adta. 1945 után a faluban 3 nagyobb tűz pusztított: 1947-ben leégett a
csikotai erdő nagyobb része, 1948-ban megsemmisült a népbolt épülete, Az 1968-as évben
pedig ismét erdőtűz okozott kárt, oltásuk a Kaposvári tűzoltók segítségével történt. 1969-ben a
főparancsnok: Ács-Jebektor József, helyettese: Mihálkovics Ferenc volt. A testület elnöke:
Gyenge György, pénztárosa: Andor István, titkára pedig Garzó József.
1988-tól Göncz Ferenc lett a parancsnok, ekkoriban 30 fős volt az egyesület, közülük 20 fő
vonult káresetekhez egy Zuk típusú gépjárművel.
1996-től Dr. Fehér József az elnök, ebben az évben újra sikerült felvenni a kapcsolatot a horvát
klostari önkéntes tűzoltókkal.
Göncz Ferenc parancsnok 1999-ben miniszteri kitűntetésben részesült.
2000-től Soós Tibor az elnök. Az egyesület csapata minden évben részt vett a megyei
tűzoltóversenyen. 2001-ben felvették a kapcsolatot a németországi Schortens Városi
Tűzoltósággal. Ebben az évben lettünk tagjai a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetségnek.
2003-ban az Önkormányzat felújítatta a tűzoltó szertárat, mely otthont adott az egyesületnek
2004-ben Kuckó József a parancsnok, ekkor 41 fővel működött az egyesület.
Septe József alpolgármester segítségével a Bicskei Tűzoltóságtól egy Magirus 170-es
tűzoltóautó került megvásárlásra a Nagybajomi Önkormányzat, Nagybajomért Közalapítvány,
az ÁFÉSZ Nagybajom, valamint vállalkozók és magánszemélyek támogatásából.
2006-tól Sipos Lajos a parancsnok. Ekkoriban az egyesület csapatai kiemelkedően szerepeltek
a megyei versenyeken. Különböző bemutatókkal elkezdődött az egyesület tevékenységének
megismertetése lakossággal. Továbbra is ápolták a kapcsolatot a testvértelepülések
tűzoltóságával. 2007-ben a Zuk tűzoltóautót Gyergyószárhegy településnek adományozták.
2008-tól Barna Angéla lett az egyesület elnöke.
2010-ben megrendezésre került az első szakmai tábor Gyergyószárhegyen, amelyen a
gyergyószárhegyi, ajaki és a nagybajomi önkéntes tűzoltók vettek részt. Ezt követően minden
évben megrendezésre került a tábor, mely a Szent Flórián Tűzoltótábor nevet kapta. A tábor fő
célja, hogy a résztvevők szakmai és baráti kapcsolatotokat építhessenek ki, ill. elméleti és
gyakorlati oktatásokon vegyenek részt.

2011-ben Horváth Péter lett az elnök. Az egyesület csapatai továbbra is minden évben részt
vettek a megyei versenyeken.
Nagy lépés volt az egyesület életében, hogy 2015 novemberében elnyerték az önállóan
beavatkozható önkéntes tűzoltó címet. Ez azt jelenti, hogy az egység a kisebb káreseteket
önállóan is felszámolhat. A vonuló állomány külön szakmai felkészítésben részesül, csak
szigorú előírásoknak megfelelve vehetnek részt a káresetek felszámolásában. Nagybajomon
kívül Jákó, Kutas, Pálmajor és Kiskorpád településeken végeznek tűzoltási és műszaki mentési
feladatokat.
A Katasztrófavédelem 2015-ben ajándékozta az egyesületnek a jelenlegi Stayer típusú
tűzoltógépjárművet.
2017-től Garzó Vanda tölti be az elnöki tisztséget.
2018-tól Szerencsés Sándor lett a parancsnok. A megyei versenyeken továbbra részt vesznek
az egyesület csapatai. Az Ajaki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Gyergyószárhegyi Önkéntes
Tűzoltó Alakulattal továbbra is szakmai és baráti kapcsolatot ápolnak. Az egyesületek
kölcsönösen segítik egymás munkáját. 2019-ben például a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
végigsöprő viharkár felszámolásában részt vettek a nagybajomi és gyergyószárhegyi
önkéntesek is.
Az egyesület 2019-ben egy Volkswagen amarok típusú terepjáróval gazdagodott.
A 2020-as évben 7 új fiatal taggal bővült a beavatkozói állomány, így a Nagybajomi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek jelenleg 42 fő tagja van, amelyből 22 fő alkotja a vonulós állományt. Az
önállóan beavatkozható egység évente minimum 3000 óra szolgálatot teljesít.

