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Kedves Olvasó!
Kedves Nagybajomiak!

Nagybajom 810 éves fennállását ünnepelte ebben az évben.  Városnapi rendezvényünk során megpróbáltunk olyan programokat összeállítni, 

amelyeken minden lakója jól érezhette magát. A háromnapos rendezvény pénteken kezdõdött a 25 éves nagybajomi vegyeskar koncertjével. A jó 

hangulatú színvonalas mûsor befejezéseként az énekkar Nagybajom Város Kulturális Díját, Czebei Gyula Nagybajom Város Testnevelési és 

Sportdíját vehette át. Testvértelepüléseinkrõl közel 100-an látogattak el hozzánk.  Gyergyószárhegyi vendégeink Gábor László polgármester úr, 

schortensi vendégeink pedig Gerhard Böhling polgármester úr kíséretében látogattak el településünkre. 

Szombat a helyi sport- és kulturális rendezvények, kiállítások helyszíne volt. Vasárnap a kenyér és langalló fesztivállal színesedett a program. 

Ezen a napon Nagybajom Város Önkormányzata Dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató részére Nagybajom Díszpolgára Kitüntetõ Díjat 

adományozta. A „legfiatalabb” díszpolgárunkat Boross Péter miniszterelnök úr és Sáringer Gyula professzor úr köszöntötte, akik ezt a kitüntetést 

már korábban átvették. 

A több ezer érdeklõdõt vonzó rendezvény sikeréhez a város lakossága nagyban hozzájárult. Köszönetemet szeretném kifejezni azoknak a 

családoknak, akik testvértelepüléseinkrõl érkezett vendégeinket elszállásolták, ellátták. Továbbá köszönetemet fejezem ki minden általános 

iskolai-, önkormányzati munkatársnak, kiállítónak, vállalkozónak, szponzornak, tûzoltónak és polgárõrnek, akik önzetlen segítsége nélkül 

zökkenõmentesen nem valósulhatott volna meg ez a három napos rendezvény.

Elkezdõdött egy olyan folyamat, amely nevünkhöz, a NAGY szóhoz és a BAJOM (török eredetû baján szó, jelentése gazdag) szóhoz illik. Ezt 

kaptuk az elõdöktõl, és az a feladatunk, hogy méltóak legyünk hozzá az ünnepek alatt úgy, mint a szürke hétköznapokban.

Bízom abban, hogy összefogással, jó szóval, kitartással, még sok ehhez hasonló rendezvény részesei lehetünk. 

Ehhez kívánok minden városlakónak jó egészséget, türelmet és boldogságot!

Nagybajom, 2007. szeptember 10. Czeferner Józsefné 
polgármester

Nagykövetek találkozója
2007 az esélyegyenlõség éve Magyarországon. Ennek keretén 

belül a Napkerék Egyesület megszervezte 2007. július 23-ára a 

Magyarországra akkreditált külföldi nagykövetek találkozóját. A 

találkozó fõvédnöke Göncz Kinga külügyminiszter asszony és 

Ranjit Rea India magyarországi nagykövete volt.  Ez a rendezvény 

Somogy megye gazdasági, kulturális kapcsolatainak 

kibontakozását és kiterjesztését hivatott szolgálni. 

A programokon belül Nagybajom örömmel vállalta az egyik 

házigazda szerepét.  70 diplomata és kulturális attasé látogatott el 

településünkre. Roma folklór mûsorral és nemzetiségi ételekkel 

kedveskedtünk vendégeinknek. A program a Kaposvári Csiky 

Gergely Színházban tartott gálamûsorral zárult.

Bízunk abban, hogy a találkozónak a késõbbiek folyamán lesz 

eredménye városunk fejlõdésében!

Takács Nikoletta
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(A vita)
(1) Minden elõterjesztés és a vele összefüggõ döntési javaslat felett 
külön-külön kell vitát nyitni. Az elõterjesztõhöz a képviselõ-testület 
tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak a hozzászólások elõtt 
egy esetben legfeljebb 3 perc idõtartamban a napirendhez 
/elõterjesztéshez/ kapcsolódó kérdéseket intézhetnek, amelyekre 
még a vitát megelõzõen válaszolni kell. A vita lezárására a testület 
bármely tagja javaslatot tehet, amely felett a testület vita nélkül 
határoz.  A vita lezárása után a napirend elõadója válaszol a 
kérdésekre, ezt követõen további kérdésekre nincs lehetõség.
(2) Az elõterjesztéshez az elõadó részérõl szóbeli kiegészítés a 
szóbeli elõterjesztést kivéve- csak akkor tehetõ, ha az új információt 
tartalmaz. A szóbeli kiegészítés idõtartama napirendenként/ 
témánként/ lehetõség szerint 10 percnél nem több, ide nem értve a 
költségvetés tárgyalását.
(3) Ügyrendi kérdésben, melynek ideje legfeljebb 1 perc, a 
polgármester soron kívül szót ad, és a megindokolt javaslatot vita 
nélkül azonnal megszavaztatja.
(4) A vitában elsõként - amennyiben szót kér  a téma szerint illetékes 
bizottsági elnököt kell meghallgatni. Ezt követõen a felszólalásokra a 
jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.
(5)  A polgármester saját  véleményét a vita során önálló 
hozzászólásban  nyilváníthatja ki.
(6) A vita lezárását megelõzõen, vagy a vita közben a jegyzõ szóban 
nyilatkozhat az elhangzott javaslatokról. Hozzászólásában jelzi, 
hogy a vita során elhangzott javaslatok közül véleménye szerint 
melyik javaslat a törvénysértõ. A végrehajtási nehézségekre és a 
döntések célszerûségére is felhívhatja a figyelmet. Ha szükséges - 
az indítványok törvényességének ellenõrzésére -, a polgármester a 
jegyzõ kérésére szünetet rendel el.
(7)  Ugyancsak a határozathozatalt megelõzõ szünet 
elrendelésének van helye, ha a hozzászólások alapján jogi vagy 
célszerûségi ál láspontok egymáshoz közelítésére és 
kompromisszumos megoldások kialakítására van szükség.

Nagybajom Város Önkormányzatának  rendeletei írott 
formában  és elektronikus adathordozón megtalálhatóak a 
városi könyvtárban  nyitvatartási idõben.

A „szociális” rendelet
A felnõtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi 
szabályairól: (9/2002 (V.30.) számú rendelet )

(A rendelet - kivonatoltan - a lakosságot érintõ kérdéskörök 
bemutatásának folytatása)

Rendszeres szociális segély: Az ellátás feltételei

17.§ (1) A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele  az 
Szt-ben meghatározottakon túl  hogy a nem foglalkoztatott személy 
együttmûködjön a gondozási központtal, illetve az általuk 
meghatározott esetekben a Somogy Megyei Munkaügyi Központ 
Kaposvári Kirendeltségével, valamint a közcélú munkavégzés 
tekintetében Nagybajom Város Önkormányzatával. 
(2) A nem foglalkoztatott személy köteles  a külön jogszabályban 
meghatározottakon túl a gondozási központ által meghatározott 

Szemelvények az SzMSz-bõl

Nagybajom Város Képviselõ-testület 
Ügyrendi (ÜVVÖ) Bizottságának tájékoztatója

(Az ÜVVÖ bizottság tagjai: Czebei Zoltán, Lasán Tibor, Pirka László)

szervezettekkel rendszeres kapcsolatot tartani, az általuk elõírt 

idõpontban megjelenni, a számára felkínált megfelelõ munkát 

elfogadni, a munkaviszony létrejöttében tevékenyen 

közremûködni, illetve mentális programokban részt venni. 
(3) Amennyiben a nem foglalkoztatott személy együttmûködési 
kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályoztatott, 
ennek okát köteles haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon 
belül személyesen vagy írásban közölni a gondozási központ 
illetve az általa kijelölt szervezet/szervezetek felé.
18.§ (1) Az önkormányzat a nem foglalkoztatott személy számára 
meghatározott idõtartamú közcélú munkát szervez. A közcélú 
foglalkoztatás idõtartama nem lehet kevesebb 30 munkanapnál és  
egybefüggõ munkavégzés esetén - nem haladhatja meg a 12 
hónapot.
(2) A közcélú munka ütemezését a Városgazdálkodás bevonásával,  
a kiközvetítést az önkormányzati hivatal végzi. A munkáltató jogkört 
a foglalkoztató intézmény/költségvetési szerv munkáltatói jogkörrel 
felhatalmazott vezetõje gyakorolja. 
( 3 )  A m u n k á l t a t ó  a  m u n k a v i s z o n y  l é t e s í t é s é r õ l ,  
meghosszabbításáról, illetve a megszüntetésérõl szóló 
munkaszerzõdés egy példányát 3 napon belül köteles megküldeni 
az önkormányzati hivatalnak. Az esetleges rendkívüli felmondás 
okát soron kívül köteles közölni.  
(4) A nem foglalkoztatott személy a munkafelvétellel kapcsolatos 
megbeszélésen a hivatal által megjelölt idõpontban köteles 
megjelenni és a munkaviszony létrejöttéhez szükséges 
kötelezettségének eleget tenni. 
19.§ (1) A gondozási központ írásban értesítést küld az 
önkormányzat részére:   
a.) a nem foglalkoztatott személy nyilvántartásba vételérõl,
b.) a beilleszkedést segítõ programról (annak egy példányával),
c.) a beilleszkedést segítõ program módosításáról (annak egy 
példányával),
(2) A gondozási központ az önkormányzat megkeresése alapján a 
rendszeres szociális segély felülvizsgálata során nyilatkozik a nem 
foglalkoztatott személy együttmûködési kötelezettségének 
teljesítésérõl. 
(3) Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyt megállapító 
határozat megküldésével egyidejûleg tájékoztatja a gondozási 
központot, hogy a nem foglalkoztatott személy részére 60 napon 
belül tud-e megfelelõ közcélú munkát biztosítani. 
(4) A gondozási központ, vagy az általa kijelölt szervezet az 
önkormányzat tájékoztatása alapján a beilleszkedést segítõ 
program egy példányával 6 munkanapon belül javaslatot tesz az 
érintett személy közcélú munkavégzésbe történõ bevonásának 
lehetõségérõl. 
(5) A gondozási központ a tudomásra jutásától számított 3 
munkanapon belül köteles értesíteni az önkormányzatot a nem 
foglalkoztatott személy együttmûködési kötelezettségének 
megszegésérõl, ezzel egyidejûleg javaslatot tesz az 
együttmûködési kötelezettség megszegésének következményeire. 
(6) A gondozási központ, illetve az önkormányzat együttmûködési 
megállapodást köt a Somogy Megyei Munkaügyi Központ Kaposvári 
Kirendeltségével a nem foglalkoztatott személyek beilleszkedést 
segítõ programjainak eljárási szabályairól.
20.§ (1) A gondozási központtal történõ együttmûködési programok 
típusai:
a.) az ügyfél saját erõforrásainak feltárására irányuló egyéni 
programok; 
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b.) önsegítõ és képességfejlesztõ programok; 
c.) közösségi szakmai programok. 
(2) A Somogy Megyei Munkaügyi Központ Kaposvári 
Kirendeltségével történõ együttmûködési programok típusai:
a.) munkahely felajánlás (támogatott és nem támogatott 
munkahelyre);
b.) munkaerõ-piaci szolgáltatások igénybevétele (álláskeresési 
technikák, jogi és pszichológiai tanácsadás, csoportos 
foglalkoztatás);
c.)munkaerõ-piaci támogatások  igénybevétele (önfoglalkoztatási 
támogatás, képzés, átképzés).
21.§ (1) A gondozási központ javaslata alapján az együttmûködési 
kötelezettség megszegésének következményeirõl a Szociális és 
Kisebbségi Ügyek Bizottsága dönt. 
(2) Az együttmûködési kötelezettség megszegésének 
következményei:
a.)a segély összegének 6 hónapon keresztül történõ 75%-os 
mértékû folyósítása ha  a nem foglalkoztatott személy az 
együttmûködési programban elõírt szervezettel/szervezetekkel neki 
felróható okból rendszeres kapcsolatot nem tart, 
b.) az a.) pontba nem tartozó súlyosabb, illetve 2 éven belüli 
esetekben a rendszeres szociális segélybõl 6 havi idõtartamra szóló 
kizárás.
c.) Az együttmûködési kötelezettség súlyos megszegésének 
minõsül, ha a nem foglalkoztatott személy számára felróható okból:
- a munkaviszony létrejöttében tevékenyen nem mûködik közre,
- a beilleszkedést segítõ program kidolgozásában nem mûködik
közre,
- a  be i l leszkedést  segí tõ  programot  nem í r ja  a lá ,
- a rendszeres szociális segély felülvizsgálatában nem mûködik
közre
- a számára megfelelõ képzést/átképzést nem kezdi meg, vagy azt
indokolatlanul megszakítja,
- a számára felajánlott megfelelõ munkalehetõséget nem fogadja
el,
- ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató
rendkívüli felmondással szüntette meg.
(E rendelet bemutatásának folytatását „Lakásfenntartási támogatás, 
ápolási díj, átmeneti segély” címmel a „Bajomi Krónika” következõ
számában olvashatják.)

Határozatok, rendeletek
124/2007./VI.21./ számú képviselõ-testületi határozat
A képviselõ-testület a Vertel Invest ajánlatát elfogadja, és a 
tulajdonában lévõ KÖGÁZ részvényeket a névérték 150 %-án a 
megnevezett szervezetnek eladja. 

A testület jelen határozatával felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó szerzõdés aláírására. 

A részvényértékesítésbõl befolyt összeg kizárólag fejlesztési-
felhalmozási célra kerülhet a jövõben felhasználásra csak a testület 
vonatkozó határozata szerint.

Határidõ: szerzõdés aláírására 15 nap
Felelõs: Czeferner Józsefné polgármester

125/2007./VI.21./ számú képviselõ-testületi határozat
A képviselõ-testület Nagybajom, Iskola köz 367/7 hrsz-ú ingatlant 
(építési telket), Balla László Nagybajom, Hársfa u. 3. szám alatti 
lakos részére 750. 000,- Ft + 20 % Áfa, azaz bruttó 900.000,- Ft 
vételárért eladja az alábbi feltételek mellett:

Az önkormányzat a tulajdonjog fenntartása mellett értékesíti a fent 
jelzett ingatlant. Egyben részletfizetési lehetõséget biztosít a vevõ 
részére a következõk szerint: 1. részlet esedékes (amely a vételár 
1/3 része) az adás-vételi szerzõdés aláírásának napján, 2. részlet 
esedékes 2007. december 15. napján, 3. részlet - egyben a vételár 
teljes kiegyenlítése - 2008. április 30. napján esedékes. 
Az önkormányzat a tulajdonjog fenntartási záradéka az ingatlan 
tulajdoni lapjáról a vételár teljes kiegyenlítését követõen kerülhet 
törlésre. 

A vevõ - a részére biztosított kedvezményes vételár 
ellentételezéseként - köteles a melléképületeket lebontani, a 
területet építésre alkalmas állapotba hozni (törmelék eltakarítás, 
hasznosítható anyagok saját ingatlanán történõ elhelyezés, stb.).

A képviselõ-testület az ingatlan beépítési kötelezettségét 4 évben 
állapítja meg. 

Határidõ: szerzõdéskötésre 2007. július 30.
Felelõs: Czeferner Józsefné polgármester

126/2007./VI.21./ számú képviselõ-testületi határozat
Nagybajom Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 
támogatja Somogysárd Önkormányzatának kérelmét abban a 
vonatkozásban, hogy a somogysárdi általános iskola a vonatkozó 
törvényi elõírások maradéktalan elõírásával a Nagybajomi 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Diákotthon 
tagintézményévé váljon.

A képviselõ-testület jelen határozatával kifejezetten rögzíti azt is, 
hogy a tagintézménnyé válás során Nagybajom Város 
Önkormányzatának pénzügyi és gazdasági érdekei nem 
sérülhetnek, az esetleges tagintézménnyé válás során felmerülõ 
többletkiadásokat Somogysárd Önkormányzata köteles a jövõben 
kidolgozandó és megkötendõ társulási szerzõdés alapján 
megfizetni. Mindez jelenti azt is, hogy az esetleges 
létszámleépítésbõl adódó többletkiadásokat is Somogysárd 
Önkormányzata fizeti. 
A Jegyzõ tartozik részt venni Mezõcsokonya és Hetes azon testületi 
ülésein, amikor e napirend kerül tárgyalásra. 

Határidõ: értesítésre 2007. június 27.
Felelõs: Dr. Fehér József jegyzõ

127/2007./VI.21./ számú képviselõ-testületi határozat
A képviselõ-testület jelen határozatával elrendeli annak vizsgálatát, 
hogy a temetõ környékére érvényes rendezési terv módosítását 
miként lehet megvalósítani úgy, hogy ott a „Boronka Thermál 
Villapark” rendezési tervét megelõzõ állapot helyreállítható legyen. 
A vizsgálat során ki kell térni arra is, hogy az esetleges rendezési 
tervmódosításnak milyen és mekkora a kiadási vonzata. 

Határidõ: soron következõ testületi ülés
Felelõs: Czeferner Józsefné polgármester
              Dr. Fehér József jegyzõ
Közremûködik: Jóna István 



Nagybajom város önkormányzatának képviselõ-testülete 
Dr. Csányi Sándor részére Nagybajom város díszpolgára címet
adományozta.

Dr. Csányi Sándor 1953. március 20-án született 
Jászárokszálláson. 1974-ben végzi el a Pénzügyi- és Számviteli 
Fõiskolát, majd 1980-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen szerez diplomát; 1986-ban ugyanitt doktorál. 
Pénzügyszakos közgazda, okleveles árszakértõ és bejegyzett 
könyvvizsgáló. 1992-tõl az OTP Bank Rt. elnök-vezérigazgatója. A 
davosi világgazdasági fórum a holnap nagy jelentõségû vezetõi 
közé választja 1996-ban. 1999-ben a Wall Street Journal európai 
listáján Közép- Európa tíz legjobb vállalatvezetõjének egyike. 2000-
ben Magyarországon az év vállalkozójává választják. 2003 nyarán - 
közremûködésének köszönhetõen - nyílik meg az OTP Rt. 
nagybajomi fiókja. 2005 tavaszán magánvagyonából létrehozza a 
tehetséges, de hátrányos helyzetû gyermekek tanulmányai 
támogatása érdekében a Csányi Alapítványt. A tehetséggondozó 
program 2006 elején Nagybajomból indul 10 gyermekkel, mely 
idõközben 13 fõre bõvül.  Nevéhez fûzõdik a 2006. decemberében 
nagybajomi székhel lyel  lé t rehozot t  Fauna és Flóra 
Természetvédelmi Kiemelten Közhasznú Alapítvány, mely a 
természeti környezet értékeinek megõrzése és hagyományainak 
ápolása mellett, a vadgazdálkodás és vadvédelem hatékony, új 
módszereinek elterjesztése, és üzemi alkalmazása céljából az 
állami, önkormányzati és civil szervezetek együttmûködésének 
javítása érdekében jön létre. Számos nagybajomi civil szervezet 
programjaihoz, tevékenységéhez nyújtott és nyújt folyamatosan 
segítséget.

 A Csányi Alapítvány tehetséggondozó programja

Az alapítvány kiemelt célja a hátrányos helyzetû 
gyermekek hossztávú tehetséggondozásának, intenzív egyénre 
szabott fejlesztésének megszervezése, az ehhez szükséges 
szociális segítségnyújtás biztosítása, a gyermekek egyedi 
életútjának követése és segítése.

A programba a gyermekek az általános iskola 4. 
osztályának elvégzése után kerülhetnek, majd különbözõ szervezeti 
keretek között az alapítvány egészen a munkába állásukig 
támogatja õket. Ez gyermekenként jelenthet akár 11-14 évet is.

Az általános iskolák által delegált hátrányos helyzetû és 
tehetségígéretnek mutatkozó diákokból pedagógiai-pszichológiai 
írásbeli tesztek és szóbeli elbeszélgetés után pszichológusok 
segítségével választjuk ki az alapítvány programjába bekerülõ 
gyerekeket.

Egy-egy térségben a kiválasztott tanulók kis csoportját 
(max. 17 fõ) egy-egy mentor felügyeli. A gyermekek egyéni és/vagy 
csoportos fejlesztése méréseken alapuló egyéni fejlesztési tervek 
alapján valósul meg. A fejlesztési tervek nyomon követése és az 
ehhez kapcsolódó szociális segítségnyújtás megszervezése a 
programban dolgozó szakemberek és mentorok közös felelõssége.    
Az alapítvány a mentorok számára - munkájuk minél magasabb 
színvonalon való elvégzése cél jából - ,  a megfelelõ 
továbbképzéseket biztosítja. 
Az alapítvány tevékenysége a különbözõ régiókban található 
Közösségi Házak köré szervezõdik. Itt lehetõség van a csoportos 
foglalkozások, szülõi értekezletek mellett a helyi közélet, közösség 
legalkotóbb erõivel való kapcsolattartásra. 
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Dr. Csányi Sándor

Kitüntetõ díjak

Czebei Gyula

Nagybajom város önkormányzatának képviselõ-testülete 
Czebei Gyula részére Nagybajom város testnevelési és
sport díját adományozta.

Czebei Gyula 1940-ben született Nagybajomban. 
Tanulmányait a nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskolában kezdte, majd középiskolai tanulmányait a kaposvári 
Táncsics Mihály Gimnáziumba folytatta. Tanári diplomájára a pécsi 
Tanárképzõ Fõiskolán tett szert. 1960-tól 2003-ig a Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola matematika-, kémia szakos tanára volt. Majd 
késõbb - a diákotthon vezetõjeként - munkatársaival igyekezett 
minél jobb körülményeket biztosítani a hátrányos helyzetû 
gyermekeknek. 1972-ben átvette Zöllei Istvántól a gyermek 
sakkszakkör irányítását. Tanítványai kiválóan szerepeltek a járási- 
és megyei bajnokságokon. Csapatversenyeken több alkalommal is 
elsõ helyezést értek el, egyéniben pedig bejutottak az Országos 
Diákolimpia döntõjébe is. A felnõtt sakkozók szpartakiádokon elért 
sikereinek hatására 1973-ban megalakult a sakk szakosztály, 
melynek azóta vezetõje. 1974-ben és 1975-ben megnyerték a 
megyei csapatbajnokság „B” csoportjának versenyeit. 1976-tól a 
megyei I. osztályban szerepelnek. Ebben a mezõnyben is helyt 
álltak, több mint tízszer végeztek második, illetve harmadik helyen. 
Az utánpótlás érdekében hetente foglalkozásokat tart a sakk iránt 
érdeklõdõ gyermekeknek. A sakkozás mellett rendszeresen 
teniszezik, lábteniszezik és tagja az asztaliteniszezõk 2. 
csapatának. 

Mikor és milyen indíttatásra kezdtél el sakkozni?
1948 körül Dénes bátyámat tanította sakkozni a szomszéd bácsi. 
Közben én is ellestem az alapokat. Bátyámmal 100 mérkõzéses 
„házibajnokságot” vívtunk. Kb. 50-ig õ vezetett, de a 100. befejezõ 
partinál már nekem volt több gyõzelmem.
Az 50-es évek elején Zöllei Pali bácsi (és Speck bácsi, a 
gyógyszerész) sakkszakkört szervezett az általános iskolások 
részére. Azonnal én is beiratkoztam, és azóta is sakkozom.

Mikor alakult ki a NAC sakkszakosztálya, 
mióta vagy a vezetõje?
1973-ban alakult meg, és azóta vagyok a 
vezetõje.

Mik voltak az utánpótlás-nevelés legjobb 
eredményei?  
Az utánpótlás-nevelést Zöllei Pista bácsi 
kezdte el. 1972-ben Kaposvárra költözött. 
Felkérésekre folytattam a gyermekekkel való 
foglalkozást. Sorra nyertük a járási- és megyei 

versenyeket. A legszebb eredmény az volt, hogy több 
sakkozónk is eljutott az országos diák (úttörõ) olimpiára.
A felnõtt csapat eredményességét mutatja, hogy több mint tízszer 
végeztünk a második vagy harmadik helyen. (Kétszer 
holtversenyben szorultunk a második helyre).

A Közösségi Házak a programon belül egymást is segítõ hálózatot
alkotnak.

A program kiemelten fontosnak kezeli a diákok 
nyelvoktatását és a szocio-kulturális hátrányaik kompenzálását.

Némethné Bunovácz Szilvia
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Nagybajomi Vegyeskar

Nagybajom város önkormányzatának képviselõ-testülete 
a Nagybajomi Vegyeskar részére Nagybajom város kulturális díját
adományozta.

A Nagybajomi Vegyeskar 1982-ben alakult Pap Jenõ 
karvezetõ irányításával. 1984-ben a IX. Országos Minõsítõ 
Hangversenyen  aranyminõsítést értek el, 1989-ben ezüst- 
minõsítést kaptak. A Somogyi Mûvészeti Szemlékrõl szinte mindig 
aranyminõsítéssel tértek haza. 1987 óta, immár 20 éve 
rendszeresen megrendezik a “Karácsonyi Muzsika” alkalmakat. 
Állandó résztvevõi, illetve szervezõi is a Dél-Somogyi 
Kórustalálkozóknak. 1994-ben kapcsolatba kerültek a sillenstede-i, 
1996-ban pedig a gyergyószárhegyi énekkarral is. Számtalan 
kiállítás-megnyitó, jótékonysági rendezvény, egyházi- és világi 
ünnep színvonalát emelték énekükkel. Alakulásuk óta, több mint 200 
kórusmûvet sajátítottak el és adtak elõ. 

Ez alkalomból beszélgetett a kórus vezetõjével, Pap Jenõvel egy 
volt énekkaros.

M e l y i k  e r e d m é n y r e  v a g y  a  l e g b ü s z k é b b ?
Nem szeretem a „büszke” szót. Mindenesetre jó érzés, hogy a 
versenyzõkön kívül is sokan sakkoznak Nagybajomban; pl. az idén 
80 éves Beck Balla János, aki évtizedek óta aktív tagja a 
sakkcsapatnak.
Itt kell megemlítenem, hogy segítõtársak nélkül nem sikerült volna 
ezeket az eredményeket elérni.
Sokat köszönhetünk Roth Erik gyógyszerész úrnak, aki a kezdeti 
években oktatta sakkozóinkat és igyekezett minél többet átadni 
nagy elméleti- és gyakorlati tudásából. Mellette Tibol László és Papp 
Lajos nevét kell megemlítenem, akik „motorjai” voltak a csapatnak.

Milyen az utánpótlás-nevelés helyzete?
Az utánpótlást egyre nehezebb biztosítani. Kevés gyerek tud 
hosszabb idõt eltölteni a sakktábla mellett. Próbálkoztunk profi 
sakkoktatóval is, de nem járt eredménnyel.
Jelenleg 5-6 gyermekkel foglalkozom, heti 1-2 órában. Remélem, 
megszeretik a sakkot, és társakat is hoznak magukkal.

Milyen tervekkel vág neki a sakkcsapat a következõ idénynek?
A következõ idényben a Magyar Sakkszövetség FIDE versennyé 
akarja fejleszteni a megyei csapatbajnokságot is. Még nem dõlt el, 
hogy ezt a többlet kiadással járó versenyt vállalják-e a csapatok. 
Októberben tudjuk meg, hogy milyen csapatversenyeken tudunk 
részt venni.

Köszönöm a beszélgetést!
Pirka János

Ács-Gergely Andrásné: Hol kezdõdött a karvezetõi 
munkásságod?
Pap Jenõ: Még Szentgáloskéren tanítottam, s levelezõn végeztem 
az ének szakot 1975 körül, mikor ott énekkart alakítottam, mellyel fel 
is léptünk. (Megjegyzem ez a csapat évekig vagy tán évtizedekig 
mûködött képzett zenei vezetõ nélkül, példázván, hogy a lelkesedés 
sok mindent pótolhat. Innen úgy tûnik, milyen kis szerepe van a 
kórusvezetõnek…)
Á. A.: Mikor kerültél Nagybajomba, és mikor alapítottál itt 
énekkart?
P. J.: Nagybajomba 1977-ben - kis idõre - költöztünk, majd 
kalandvágyból épp 30 éve lakom itt, s az elsõ énekkart '79 táján 
alakítottuk. Kinek a sugallatára, ötletére, elképzelésére, netán 
„felsõbb utasításra” - akkor még volt - már nem emlékszem. Talán 
valaki elõáll, s elmondja.
Kérész életûnek bizonyult aztán, mert egy itthoni szereplés 
alkalmával - épp szakértõi zsûri nem lévén - semmi pozitív 
megerõsítést nem kaptunk, s biztosan ezért lettünk ,, egy idényes” 
énekkar.
Talán néhányan emlékeznek, hogy ezután nõi kórust próbáltam 
összehozni, mely néhány vérszegény próba után hamvába holt 
(Talán Orbán Anna, Vuncs Ica,… emlékeznek még).
Aztán a stabil alakulat 1982-ben létrejött a csillagok szerencsés 
alakulásának, a jókor jó helyen együttállásának, és Nagybajom 
egykori ,,kulturális motorjának” - Tibol Laci - ösztönzésének és 
biztatásának köszönhetõen. Mikor már megvolt, azt hiszem a 
község vezetõi is támogatták (bár a nagy ábránd egy néptáncsoport 
mûködtetése volt, és maradt sok-sok évig).
Míg õk szerepeltek, majd megszûntek, s aztán az újjáalakultak 
hármasával birkóztak, mi a könyvtárban meghúzódva sok-sok 
(évente átlag 10) mûvet megtanulva próbálgattunk, s az akkor még 
mûködõ Somogyi Kulturális Seregszemléken rendszeresen a 
megyei gálamûsorokig meneteltünk.
Á. A.: Mi volt a legnagyobb siker?
P. J.: A legnagyobb csínyt 1984-ben követtük el, amikor is szinte 
,,menetbõl” - az alakulás lendületével - országos énekkari 
minõsítésen arany oklevelet kaptunk. (Akkor a fesztivál és a 
hangversenykórus fokozat volt ennél nagyobb). Ez egy amatõr - ha 
úgy tetszik - falusi kórustól óriási dolog volt! 
Ezt késõbb ugyan nem tudtuk megismételni  ezüst minõsítést 
kaptunk -, de aztán a „minõsítõsdit” befejeztük, hiszen sokszor 
felmerült bennem a 25 év során az „abbahagyom” gondolata az 
állandó létszámgondok miatt.
Van egy határ - s most is ott tartunk -, mikor már nem vagyunk 
képesek elfogadható módon énekelni. Régebben, fõleg a férfi 
részleg pótlása, megerõsítése volt nehéz feladat, ma már nõk sem 
jönnek. A mai iskolásokból nem is várható az énekkar megújulása. 
Már tíz évvel ezelõtt is megmosolyogtak a középiskolások, akiket 
énekelni hívtam.
Pedig énekelnivaló mindig sok volt, és mi igyekeztünk is megfelelni.

Vadászgyûléstõl ÁFÉSZ, takarék 
ünnep ig ,  bará t i  ta lá lkozóktó l  
mûvészeti szemlékig, kiállítás-
megnyitóktól egyházi ünnepekig, 
katolikus templomfelújításra és 
r e f o r m á t u s  k a r á c s o n y r a ,  
árvízkárosultaknak és orgona-
felújításért, szovjet küldöttség elõtt és 
karácsonyi hangversenyeken is 
szerepeltünk már. Sajnos, nem 
jegyeztük föl!
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Városnapi szombat

egyéb alkalmakra, az izgalom, a drukk, hogy minden jól menjen, s a 
felemelõ érzés, ha sikerült a hallgatóság elismerését kivívni, az 
embereknek egy szép estét, békét, szeretetet adni, örömet szerezni 
ebben a hajszás, békét len,  nyugtalan vi lágunkban.

 A dal, az ének „bölcsõtõl sírig kísér”.
Énekelünk, ha jó kedvünk van, de a dalokban szomorúságunkat, 

bánatunkat is kifejezhetjük, hiszen a szólás szerint is „sírva vigad a 
magyar”.

Nagybajomban régen is mûködött énekkar, dalárda, így mi a régi 
hagyományt is õrzünk, elõdeink munkáját is folytatjuk.

Sajnos, egyre kevesebben, egyre fogy a létszám. Jó lenne, ha újak 
jönnének! Szeretettel hívunk és várunk sorainkban mindenkit, aki 
tud és szeret énekelni: fiatalt, s már nem egészen fiatalt. Ne tartson 
vissza senkit az, ha nem tanult zenét, nem tud kottát olvasni. Mi is 
hallás után tanulunk!

Most visszagondolva az eltelt 25 évre, a sok szép közös élményre, 
emlékre, azt mondom: jó volt, érdemes volt, megérte a fáradságot!

Befejezésül hadd idézzek az egyik kórusmûbõl:
„Csengõ hangú ének szól 

Társakat hív, társra lel.
Jöjj közénk, és énekelj.

Elillan tõle gond, a jókedv szárnyakat bont, 
bölcsõtõl sírig elkísér.  

Hát jöjj, csak jöjj közénk
És zengjed szép zenénk.

Boldog lesz majd, aki vélünk tart!”
                                        

Egy az alapítók közül: Tibol Lászlóné

Szombat délután változatos program várta a bajomiakat.
Kora délután a nagybajomi „Õszikék” Nyugdíjas Klub népdalokat 
adott elõ; ezt követõen Hõgye Mihály - a klub tagja - harmonikán 
játszott a közönségnek.
Jáger Kinga  a 13 éves böhönyei lány  két perc alatt elkápráztatta 
hallgatóságát szép hangjával. Kinga nem elõször volt fellépõje a 
városnapnak, hiszen három év óta minden évben egyedi 
produkciókkal áll színpadra.

A fellépések közti szünetben 
Csonka János és Harangozó 
Ildikó - a Mega-Láz* eddigi két 
gyõztese - énekelt.

A néptánc-kultúra képviselõi a 
néptáncosok .  A Ta len tum 
M û v é s z e t i  I s k o l a  é s  a  
gyergyószárhegyi  néptánc 
csoport is a falusi emberek 
hagyományait  ápol ja szép 
m û s o r á v a l .  S z í n v o n a l a s  
elõadásukkal kellemes perceket 

szereztek nekünk. Különlegessége erdélyi testvértelepülésünk 
csoportjának, hogy táncos bemutatójukat élõ, hangszeres zenével 
kísérik.

Ürmös Beáta

Á. A.: Milyen külföldi szereplésen voltatok eddig?
P. J.: Nagy ajándék két schortensi és gyergyószárhegyi utunk. Ez 
utóbbi révén sikerült erdélyi kapcsolatainkat akkor is melegen 
tartani, amikor a hideg politikai szelek fagyosra fújták az odavezetõ 
utakat. De jó kapcsolatokat ápolunk a nagyatádi, barcsi, csurgói
(még volt), balatonkeresztúri és dunaharaszti énekkarokkal is.
Á. A.: Mit jelent Neked a 2007-es év?
P. J.: Az idei év kettõs jubileum, hisz azon túl, hogy 25 éve mûködünk 
folyamatosan; 20 éve - 1987-ben - volt az elsõ karácsonyi 
hangverseny.
Kár, hogy csak ilyen alkalmakkor találkozunk a régi énekkaros 
társainkkal; sajnálom, hogy viszonylag kevesen jöttek el a 
meghívottak közül (talán hívás nélkül és több alkalommal is 
meghallgathatnák mostani kollégáikat). Leginkább az bánt, hogy 
több nagybajomi volt énekkaros sem jött el a meghívásra.
A hangversenyen elmondtam egy régebbi esetet. Az elsõ Illés 
emlékkoncerten a buli vége felé egy hang bekiabálta a viszonylagos 
csöndbe, hogy: „Maradjatok együtt!”
Akkor pénteken este, mikor majdnem mindenki, régi és jelenlegi tag 
fenn állt a színpadon, kellett volna egy hang, aki ugyanezt felkiabálja 
mindnyájunknak. Mert az éneklésen (mûvészeti tevékenységeken) 
kívül nincs más felemelõ és fõleg emberi tevékenység.
Eleink minden gondjukat, bajukat, jó és rossz érzéseiket kiénekelték 
magukból. Nem is volt annyi stresszes, depressziós, lelki gondoktól 
terhes ember, mint manapság, s fõleg ránk hagytak több százezer 
népdalt.
Valamit kezdeni kéne velük, valamit kezdenünk kéne.
Ünneplésünk mottója volt: ,, Jöjj közénk, és énekelj!
Nosza!

Köszönöm mindenkinek, aki akár egy hangnyit is énekelt közöttünk; 
annak, aki csak egy forintot is (ajándékozott) adományozott 
támogatásunkra; aki egy jó szót is szólt azért, hogy itthon vagy 
máshol szerepelhessünk, vagy aki bármi módon segített.
Õk is kiérdemelték a kitüntetést!
Végül köszönjük azoknak, akiknek látókörébe kerülve eszébe jutott, 
hogy van itt egy fiatal, 25 éves, kitüntetésre érdemes CSAPAT!!!
Á. A.: Sok sikert a további munkádhoz!

Énekelni jó!
   Augusztus 24-én este jubileumi koncertet adott a kultúrházban a 
Nagybajomi Vegyeskar. Telt ház elõtt, nagy sikerrel!
   Igen, 25 éves a Nagybajomi Vegyeskar!
25 év egy ember életében még nem túl nagy idõ, de egy kórus 
életében jelentõs, fontos évszám. Egy negyedszázad! Még a múlt 
században, 1982-ben alakult az énekkarunk, s azóta láthatják, 
hallgathatják énekünket nemcsak itthon, Nagybajomban, hanem 
más településeken, sõt más országokban is. Erdélyben: 
Tekerõpatakon, Gyergyószárhegyen és Schortensben.
   Az énekkar tagjai változtak, cserélõdtek az évek során.
   Ki azért távozott, mert életútja máshová vitte, ki azért, mert 
fárasztónak találta a heti egyszeri próbát. Igaz, ez néha több is volt, a 
fellépések elõtt. De most, a jubileumi koncertre a régiek közül is 
sokan eljöttek, és örömmel énekelték a dalokat, amelyeket még 
tudtak. Ha minden valamikori kórustag itt lett volna, kilencvenen 
álltunk volna a színpadon!
    Egy valaki nem jöhetett el, aki alapítótagja - a kórusvezetõ mellett - 
lelke, motorja volt az énekkarnak: Tibol László, mert már öt éve 
örökre eltávozott. A 20. évfordulós koncerten érte is szólt az ének, 
hiszen nagyon sokat tett az énekkarért, nemcsak mint a basszus 
szólam biztos pontja, hanem a kórus titkáraként is 20 éven át. 
   Ha megkérdeznék, miért vagyunk még együtt ennyi év után is, 
válaszom egyben írásom címe lenne: Mert énekelni jó! 
Közösségben, együtt dalolni még jobb! Készülni a fellépésekre: A 
karácsonyi hangversenyekre, a minõsítõkre, a kórustalálkozókra és 

* Mega-Láz 3 - Az év végén

Az Ifikör december 30-án ismét megrendezi nagysikerû 
évbúcsúztató rendezvényét. A részletekrõl késõbb, de jelentkezni 
már lehet! (Hangsúlyozottan korhatár nélkül...)

 ifikor@freemail.hu



Só, víz, liszt vagy egy kis 
maradék kenyértészta. 
Így készül kemencében 
a  h a g y o m á n y o s  
parasztlangalló. 2007. 
a u g u s z t u s  2 6 - á n  
ameddig a szem ellátott, 
k e n y é r - l a n g a l l ó  
k ü l ö n l e g e s s é g e k e t  
n y ú j t o t t a k  

Nagybajomban. Pékek és egyszerû háziasszonyok gyürkõztek 
egymásnak és a tésztának, hogy kiderüljön, kié a legszebb és 
legfinomabb kenyérféleség. Az Országos Pékszövetség és a 
Somogy Megyei Önkormányzat által támogatott rendezvényen hét 
csapat mérte össze tudását: Atád Kenyér Kft 1., Atád Kenyér Kft. 2., 
Balaton Kenyér Kft., Buzsák, Európa Pék Kft. 1., Európa Pék Kft. és
Mohács csapata mérkõzött meg. 

Az érdeklõdõk megkóstolhatták a csülkös, szalonnás, 
kolbászos, chilis-babos langallót egy finom ökörsült társaságában. 
Neves vendégeink: Béres Alexandra és Benke Laci bácsi is 
csodájára járt a kenyér különlegességeknek. A rendezvényt 
színesítették a nagyszínpadon zajló koncertek, mûsorok. Fellépett 
többek között: Ivancsics Ilona, Ihos József, Marcato, Nita DC, 
Kováts Péter, Márió, a harmonikás, Back II Black és az M. I. zenekar. 
A rendezvényt Halgató Zoltán kiállítása, kézmûves udvar és
ingyenes gyermekjátékok: légvár, quad, dodzsem kísérte. 

Takács Nikoletta
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III. Kenyér és langalló fesztivál

Interjú Benke László olimpiai bajnok 
mesterszakáccsal és mestercukrásszal

Pirka Mátyás: Mi az, amit kiemelne a rendezvényünkbõl?
Laci bácsi: Az egyik a hagyományok átadása a jövõ 
nemzedékének, hiszen a kenyér mindennapos ételünk, ennek a 
tradícióját és tudományát tovább kell adni. Valamint olyan technikai 
és kultúrtörténeti dolgok bemutatása, megismertetése, amelyek 
fontosak lennének szinte minden fiatal számára. Nekem ez fájó 
dolog. Finnországban a gyerekek nyolcadikos korukig fõznek, 
hétköznapi munkát végeznek az iskola keretei közt. Nálunk a gyerek 
ennyi idõsen nem tud egy szelet kenyeret vágni. Nem ismerik a 
gyerekek az egyszerû, hagyományos ételeket, csak ezeket az ún. 
éhségcsillapítókat, „meki-kajákat” fedezet nélkül. Ezek nem ételek. 
Nem ismerik a paradicsomot, paprikát, egyebet, mert felszeletelve 
kapják zacskóban. Ez fontos dolog, de mi sajnos ezt félvállról 
vesszük. 

P. M.: Miért lett szakács?
Laci bácsi: Ez egy nagyon jó kérdés. 5 éves koromban határoztam 
el, hogy szakács leszek. Az elhatározásomnak múltja van. 
Édesanyám hentes és mészáros volt, nagyapám, keresztapám, 
nagybátyámék hentesek voltak édesapám pedig vendéglõs mester. 
Gyerekkoromban a vendéglõben vagy a hentesüzletben töltöttem az 
idõm nagy részét, és közben határoztam el, hogy szakács leszek. 
Nagyapám és jóapám remekül fõztek, különleges dolgokat 
készítettek a maga egyszerûségében. Kezdetben hajószakács 
szerettem volna lenni, de jóanyám egy jól irányzott jobbegyenessel a 
szárazföldre térített, és azt mondta, miután tanultam, utána 
kalandozhatok. 

P. M.: Miért lesz valaki szakács és cukrász egyszerre?
Laci bácsi: Büszkén vallom és hirdetem, hogy ezt hittel és 
szeretettel lehet végezni. Jómagam gundeles voltam, engem még a 
„nagy” Gundelek tanítottak, akik megszerettették velem a szakma 
szépségét. Ha az ember eljut odáig, hogy amit végez, a szakmája és 
a hobbija is egyben, akkor nem tud elfáradni, meg tud újulni. A 
Gundelek mindig azt vallották, hogy ha a szakács nem ért a 
cukrászathoz, csak félkezû óriás. Nem akartam félkezû lenni, és 
amikor már séf helyettes voltam a Szabadság Szállóban és a Tihany 
Motelben, elmentem cukrásztanulónak. A legtöbben lehordtak, 
amiért egy ilyen beosztás után elmentem tanulni. Végül magam is 
pedagógus lettem, 18 évig tanítottam, világ- és olimpiai bajnok 
tanítványaim vannak. Az 1988-as frankfurti szakácsolimpián magam 
is 4 aranyérmet szereztem Magyarországnak. Mind a két 
mesterséget szeretem, mert a szakács a munkájában egy 
temperamentumos egyéniséget ad, a cukrász pedig a szépséget, a 
kreativitást, a díszítést, a megjelenést adja. A kettõ pedig, ha jól 
ötvözõdik, sok mindent ki lehet belõle hozni. 

P. M.: Mit szeret legjobban fõzni?
Laci bácsi: Fõzni mindent szeretek, mert a fõzéssel és az 
étkezéssel az ember önméltóságának adja meg a tiszteletet. Az étel 
szent dolog: pénz, idõ, fáradtság. Ha már az ember táplálkozik, 
akkor kultúráltan tegye azt. Leginkább a legegyszerûbb ételeket 
kedvelem elkészíteni. Például egy paprikás krumpli nokedlival, vagy 
egy kemény lebbencs, ami csuszatésztából készül. Vagy egy 
gulyás, aminek olyan a színe, mint egy bikáé, tûzpiros, enyhén 
csípõs. Ezek a magyaros ételek, amitõl nagyon jól érzem magam, és 
másoknak is örömet tudok szerezni. 

P. M.: Mi a kedvence?
Laci bácsi: A kemény lebbencs csuszatésztából. Úgy készül, hogy 
a nagy csuszatészta darabokat meg kell pirítani, mint a 
lebbencstésztát vagy a tarhonyát. Erre rámegy egy szalonnás 
pörköltalap, karikára vágott krumpli, valamint sárgarépa és zeller, 
mindez enyhén csípõsen, majd felöntjük. Amikor megfõ, nincs leve. 
Fogyasztása után egy pincehideg rosé bor ajánlott. Ennél 
fenségesebb ételt nem tudok elképzelni.

P. M.: Melyik nemzet gasztronómiája áll Önhöz legközelebb?
Laci bácsi: A heterogén összetételük miatt nagyon szeretem a 
távol-keleti ételeket. Úgy ötvözik az édeset a savanyúval, a 
gyümölcsöt a zöldséggel, hogy az valami frenetikus élményt tud 
nyújtani. Ennek történelmi hagyományai vannak. A kínai császárság 
korában a séf volt a legheterogénebb ember, akinek az elsõszülött 
fiát megsüketítették és megvakították. Õ volt a császár fõkóstolója, 
hiszen nem kellett attól tartani, hogy a séf a saját gyermekét 
mérgezze. Mindig egy fogással többet kellett a császárnak adni, 
mint ahányan az asztalnál ültek, ha százan, akkor százegy fogást. 
Továbbá a séf kétszer ugyanazt az ételt nem szolgálhatta fel 
ugyanabban az évben, különben négybe vágták vagy karóba 
húzták. Ezért olyan összetett a távol-keleti konyha. Míg 
Magyarországon tízféle tojásételnél többet nem tudnánk felsorolni, 
addig õk 400 variációt tudnak tojásból készíteni. Ezek izgatnak és 
ösztökélnek arra, hogy vidékre lemenjek, és ellessem azokat, 
amiket idõs nénik és bácsik mutatnak meg, hogy azokat 
megpróbáljam továbbítani. 

P. M.: Köszönöm a beszélgetést!



Szeretettel üdvözöllek itthon Nagybajomban, örülök, hogy 
elfogadtad meghívásunkat. Mi az, amit tudhatunk rólad 
szakmailag, és a magánéletet illetõen?

1960. október 3-án születtem Kaposváron.
Nagybajomban végeztem az általános iskolát, majd a kaposvári 
Munkácsy Mihály Gimnázium orosz tagozatán érettségiztem.
1983-ban a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen Marton László 
és Valló Péter osztályában szereztem színészdiplomát. 
1984-94-ig a József Attila Színház, majd 1994-2003-ig a soproni 
Petõfi Színház tagja voltam.
2003-tól szabadúszóként dolgozom.

Ez azt jelenti, hogy úgy, mint ma is, saját elõadásaimmal járom az 
országot. Igaz, hogy így vállalkozóként kicsit nehezebb, de úgy 
érzem, mostanra már beállt ez a dolog és szívesen csinálom.

Mi vitt rá, hogy otthagyd a színházat?

Mindig is szabadságszeretõ ember voltam, talán ezért is repültem ki 
ebbõl a faluból, méghozzá elég messzire. Nem bírom a 
kötöttségeket, és így saját lábamra állva, saját produkciókkal, önálló 
szervezésben tarthatom az elõadásaimat.

Nem fárasztó a sok utazás?

De igen, persze. Néha az autóban ülve, amikor egy-egy elõadás 
miatt akár 200 kilométert is utazom, eszembe jut, mennyivel 
könnyebb lenne egy színházban dolgozni, ahol minden egy helyen 
van, ahol kiszolgálnak, nem magamnak kell gondoskodni a 
felszerelésrõl.

De elõadás után mégis sokkal jobb érzés tölt el, hisz ezeket a 
produkciókat én csinálom, az enyémek.

Aranyos volt ez a gyermekmûsor, amit 
délelõtt láthattunk. Felnõtteknek vagy 
gyerekeknek játszol szívesebben?

Igen, ez az egyik legrégebbi darabom, 
nagyon szeretem, hiszen ezeken a dalokon 
nõtt fel a fiam is. Gyakran elõkerül, mert 
szabad téren alkalmasabb, mint egy színházi 
elõadás. A gyerekeknek picit nehezebb 
játszani, hiszen mocorognak, jönnek-
mennek, viszont nagyon hálás közönség. Két 
gyermekmûsorom is van, úgy hiszem, általuk 
megismertem a gyerekeket, megtanultam 
velük bánni.

Televízió?

Nem dolgozom a tévében, csak nagyon ritkán, ha behívnak 
valamilyen fellépésre vagy beszélgetésre.

Téged, ugyebár a Szomszédok címû sorozatból ismernek az 
emberek. Volt-e olyan eset, amikor azonosítottak Jutkával, 
Vágási Feri feleségével?

Igen, persze. Volt, aki azt hitte, hogy valóban tanítónõ vagyok, és 
még tanácsot is kértek tõlem a „szakmabéliek”. De persze ez a 
sorozat idején volt.

Egyébként nagyon hálás vagyok ennek a szerepnek, hiszen ez által 
váltam ismertté, és ennek az ismertségnek köszönhetem, hogy most 
szabadúszóként járhatom az országot. Jól esett, hogy sokan 
megnézték az ismétlést, fiatalok is írtak, hogy anyukájukkal nézték 
meg, akik annak idején még gyerekek voltak.
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A türelem rózsái…
Ezen cím alatt nyílt meg az a kiállítás - a városnapi 

rendezvények részeként - , melyen az érdeklõdõ közönség 
háromféle technikával készült alkotásokat tekinthetett meg a 
nagybajomi „régi iskola” aulájában. A rendezvényen Deák 
Varga József, Deák Varga Józsefné, Roth Erikné, Gerse Imréné, 
valamint Valkó Andrea képviselték magukat mûveikkel.

Deák Varga József és kedves felesége az 1980-as évek elején 
kezdtek foglalkozni szõnyegek készítésével, melyekbõl néhány 
darabot mi is megcsodálhattunk szemlélõdésünk során. Többnyire 
lábtörlõk és imaszõnyegek lógtak a falakon, melyek mindegyike a 
csomózás technikájával készült, keleti minták alapján. A motívumok 
eredeti töredékek rekonstrukciói, illetve ún. kották (minták) 
felhasználása által érvényesülnek az alkotásokon.

Ugyancsak a csomózás technikájával készült Gerse Imréné 
elsõ munkája (kaukázusi szõnyeg) mely a szövõállványon állíttatott 
ki, így az érdeklõdõk saját szemükkel láthatták milyen aprólékos 
mozdulatok sokasága szükséges akár egy-egy sornak az 
elkészültéhez is. Gerséné tanítómestere Deák Varga József, aki 
máig hasznos tanácsokkal látja el tanítványát.

A szõnyegek társaságában szebbnél szebb tájkép-, portré- és 
csendélet témájú gobelinek (kézzel öltött, képi ábrázolású 
falikárpitok) sorakoztak. Alkotójuk, Roth Erikné, 40 éve készít 
munkákat német minták alapján. Az alkotások színvonalát tovább 
emeli, hogy nem elõfestett anyagok felhasználásával készültek. 

A befogadó végül Valkó Andrea gyöngyfûzéssel készített 
darabjaiban gyönyörködhetett. Andrea munkáit a Szálkán eltöltött 1 
hetes alkotótábor ihlette. A kiállított alkotások között különbözõ 
gallértípusok szerepeltek, többek között az 5 alapszínt (zöld, 
montánakék, fekete, bíbor, sárga) tartalmazó sárközi csipke, ill. a 
zengõvárkonyi cakkos rojtos.

Interjú Ivancsics Ilonával                                                                                                          Valóban, én is láttam egy-két epizódot, és most, hogy itt ülünk 
egymással szemben, elmondhatom, nem sokat változtál azóta: 
életvidám és nagyon fiatalos vagy.

Talán ennyire késõn érõ típus vagyok! Bár szerintem ez inkább alkati 
kérdés, de persze ügyelek az étkezésre, rendszeresen tornázom, 
biciklizem. Tudod, muszáj beleférnem a jelmezeimbe! Érzelmileg 
pedig próbálom mindig a dolgok pozitív oldalát nézni.

Magánéletedrõl mit tudhatunk?

Szerencsére minden rendben van ezen a téren. Most is itt van velem 
a párom  õ egyébként nem szakmabeli -, marketinggel foglalkozik, 
de nagyon kedveli a mûvészeteket. Tehát a szakmámban támogat, 
mindig mellettem állt, sosem húzott vissza.

Van egy 16 éves gimnazista fiam, most kamaszodik, és bizony néha 
fejtörést okoz nekem. Õ most nincs itt, de biztos nagyon tetszene 
neki itt Nagybajomban, szereti az ilyen jellegû rendezvényeket.

Ha jól tudom, ez volt az elsõ fellépésed nálunk. Számíthatunk-e 
rád a jövõben is?

Igen bármikor szívesen eljövök. Egyébként hadd mondjam el, hogy 
nagyon sokat fejlõdött a település, igazi hangulatos kisváros lett, 
büszkén mutogatom az ismerõseimnek. Nagyon jól érzem magam 
„itthon”, és remélem, ezután gyakrabban találkozom a Bajomiakkal.

Köszönöm a beszélgetést!

Ács-Gergelyné Horváth Márta
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Kedves Nagybajomiak!

Orgonahangverseny
Már rendhagyónak mondható, hogy Nagybajomban, a 

városnap keretében katolikus templomunkban orgonahangverseny 
van. 

Augusztus 26-én vasárnap délután 5 órakor Kováts Péter 
orgonamûvész adott koncertet. Ismerõsként köszönthettük õt, 
másodszor találkozhattak vele a zenekedvelõk. 
Kováts Péter már óvodásként foglalkozott zenével, zenei óvodába 
járt. A nagyatádi zeneiskolában szerezte meg az alapfokú 
ismereteket. Középiskolai tanulmányait a Váci Zenemûvészeti 
Szakközépiskolában végezte. Már akkor kitûnt tehetsége. A megyei 
versenyeken elsõ, második helyezést ért el. 
Késõbb a Liszt Ferenc Zeneakadémián szerzett diplomát. Mesterei 
voltak: Baróti István esztergomi karnagy és Kárpáti József, a 
budapesti Szent Anna Templom karnagya. 
Két évet tanult Reimsben, az ottani katedrális karnagyánál. Jelenleg 
a párizsi Konzervatórimban improvizációs szakon képezi magát. 
Mûsorában Bruhns, Boelj, Bach és Mendelssohn mûvek 
szerepeltek. 

 A koncertnek nagy sikere volt, a nem kis létszámú közönség 
viharos tapssal köszönte meg a szép muzsikát. Gazdagabbak 
lettünk egy szép élménnyel. 

Lukáts Istvánné 

  Ebben az évben már másodszor került kiadásra a Kossuth Lajos 
utcánk történetét feldolgozó könyv. Ezzel egy idõben sikerült 
kiadnunk a Nagybajmot egykoron körülölelõ pusztákat bemutató 
könyvet is. 
  Mindkét könyvbõl küldtünk az Országos Széchenyi Könyvtárnak, 
és természetesen adományoztunk városunk könyvtárának is. Úgy 
érezzük, sikerült szerényen hozzájárulni ahhoz, hogy településünk 
múltjának egy apró részletét megõrizzük gyermekeinknek, 
unokáinknak. A könyvek kiadását jelentõsen segítette a Somogyi 
Hír lap, megyénk legnagyobb napi lapja. Legnagyobb 
támogatóinknak: Andricz Béláné, Bodri József, Boros László, 
Gulyás Sándor, Horváth István, Horváth Terézia, Kislaki Krisztián, 
Kiss József, Lasán Tibor, Magyar Királyi Gyógyszertár, Meló 
Sándor, Mezõfi Attila, Nagybajomért Közalapítvány, Nagybajom 
Város Önkormányzata, Németh Gábor, Septe József, Simon Péter, 
Somogyi Hírlap, Suchmann Tamás, Udvari Jánosné. 
  Köszönet nekik és mindenkinek, aki hozzájárult sikerünkhöz!

A könyvek szerzõi: Marics Csaba és Ballér Jánosné

S z i n t é n  a  
v á r o s n a p  
programkeretén 
belül tekinthették 
m e g  a z  
é r d e k l õ d õ k  
Majorné Horváth 
Marianna (Maya) 

fotókkal illusztrált tanulmányát. A kiállítás témája a Nagybajomi 
Csokonai V. Mihály Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Diákotthon tanulói, illetve illetékes tanárai által 1996-ban elindított 
gólyamegfigyelési-program köré összpontosult. A digitális fotók által 
mûvészi élményben részesülõ szemlélõdõben a természeti 
értékeink megõrzésének fontossága is tudatosulhatott, miközben a 
képek melletti információkat olvasta.

Köszönjük a lelket és tudatot ápoló élményeket! Alkotóinknak 
további jó egészséget kívánunk!

Kiss Krisztián

A városnapi fõzõverseny eredménye:
1. Az öreg mélytengeri iszapszemû búvórája csapata

(alias Ács-Gergely Róbert)
2. A „800 kiló” csapata (György-Jánosi Sándor és csapata)
3. Fehér marha Harangozó módra (Fehér Zoltán)

A Kenyér és Langalló Fesztivál sütõversenyének 
eredménye:

1./ Kenyér Kategória
I. helyezett: Európa Pék Kft.
II.helyezett: Atád Kenyér Kft., I. számú csapata
III. helyezett: Mohács
 
2./ Langalló Kategória
I. helyezett: Európa Pék Kft.
II. helyezett: Marcali II. számú csapata
III. helyezett: Mohács
 
3./ Egyéb sütõipari termékek kategória
Különdíj: Marcali I. számú csapata
Különdíj: Gadánycsapata
Különdíj: Marcali II. számú csapata
 
A verseny abszolút gyõztese: Európa Pék Kft.



Óriási busszal apró gyereksereg érkezett pénteken a 
városházára a városnapi rendezvényekre. 
Hosszú utat tettek meg, hiszen testvértelepülésünkrõl,
Szárhegyrõl érkeztek. Sok ismerõst várt nagy örömmel és sok 
szeretettel várt egy maroknyi csapat, õk voltak áprilisban
Szárhegyen vendégségben. A táncos lábú „Cikásokat” is 
g o n d o s k o d ó  c s a l á d o k  v e t t é k  p á r t f o g á s b a .
Szombat délután a városnapra felállított színpadon láthattuk a 
néptánccsoport mûsorát.
A rendezvények után hétfõn a Balatonra, a Csillagvárba és a fonyódi 
strandra, kedden a nagyatádi strandra kísértük el a
gyerekeket. 
Az idõjárás-felelõs (csak nekünk!) gyönyörû szép, meleg strandidõt
tartogatott erre a két napra.
Szerdán a Sárközy Helytörténeti Múzeumban hallgatták a gyerekek
Józsi bácsi történeteit. Kíváncsian nézegették a régi használati 
eszközöket. Most már mindenki tudja, miért hívják a lábast 
lábasnak! Mit jelent fontolgatni, latolgatni! 
Sajnos a rövid kirándulást este a búcsúzás könnyeivel
„zártuk”.
Jó volt veletek! Viszontlátásra!

Majorné H. Marianna
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Gyergyószárhegyiek Nagybajomban

Most félszázada annak, hogy a megyében másodikként 
megalakult a nagybajomi takarékszövetkezet. 
A gazdasági élet fejlõdésének lendítõkereke a pénzintézet. 
Nagybajomban ennek voltak hagyományai, hiszen már a XIX. 
század második felében megalakultak a településen az elsõ 
hitelintézetek. A Földmûvesszövetkezet vezetõségének 
kezdeményezésére, a szövetkezeti dolgozók és a lakosság 
egyetértõ támogatásával megszervezték a Nagybajom és Vidéke 
Takarékszövetkezetet, amely 1957. augusztus 25-én 283 taggal 
kezdte meg mûködését. A tagok személyenként 100 Ft-os 
részjegyet váltottak.

Az elsõ vezetõség tagjai: Horváth M. István ig.elnök, 
Mikóczi Alajos ig.elnökhelyettes, Kovács István, Gelencsér István, 
Rósenberg Árpád, Susits Mátyás, Hent Ferenc, Tóth M. Sándor, 
Horváth János, Szalai István, Fehér Vendel, Bunovácz György, Pálfi 
István, Kõvári Márton és Garzó József. Meg kell említeni, hogy a 
takarékszövetkezetnél (több évtizedig) elnöki teendõket becsülettel 
ellátó Horváth M. István ma is az Igazgatóság elismert tagja. Virágh 
Pálné volt a hitelintézet elsõ ügyvezetõje.
Kezdetben bérelt helyiségben, nehéz körülmények között dolgoztak 
a szövetkezet munkatársai. Néhány év múlva a fejlõdésnek 
köszönhetõen már nagy körzet tartozott a „bankhoz”.
1961-ben a település középpontjában Szigetvári Ferenc, akkori 
ügyvezetõ elgondolása alapján megépült a szövetkezet új 
irodaháza. Járadi Gyula 1972-ben került a takarékszövetkezet 

é l é r e  é s  1 9 9 4 - b e n  
bekövetkezett haláláig 
vezette azt. Elnöksége 
idején 1982-ben új helyre 
költözött a központ, a Fõ 
u.109-111.szám alá, ahol 
napjainkban is mûködik, de 
már kirendeltségként. 

50 éves a Nagybajom és Vidéke 
Takarékszövetkezet

Kezdetben a takarékszövetkezetek feladatköre meglehetõsen 
korlátozott volt, kizárólag kamatozó takarékbetétek gyûjtésével 
foglalkozhattak. Kölcsönöket általában termelési, illetve termeléssel 
összefüggõ beruházási célokra, kivételesen indokolt esetben 
fogyasztási célokra folyósíthattak. A rendszerváltás hozta meg az 
igazi fordulatot, mikortól a nagybajomi takarékszövetkezet is teljes 
körû hitelintézeti jogosítványokkal mûködhet. Fontos dátum a 
pénzintézet életében 1999, ekkor az öreglaki, a nagyberki és az igali 
takarékszövetkezettel egyesült.

A nagybajomi takarékszövetkezet mûködése alatt megõrizte 
küldetését, és a jövõben is hangsúlyt fektet a tradíciók 
megõrzésére. A hagyományos szövetkezés a vidéki gazdálkodók, 
emberek összefogása volt annak érdekében, hogy a szövetkezés 
erejével vegyék fel a harcot a nagy gazdálkodókkal, felvásárlókkal. 
A takarékszövetkezet együttmûködik minden olyan helyi 
kezdeményezésben, amely a vállalkozások, mezõgazdasági 
termelõk, magánszemélyek boldogulásához hozzájárul. 
Tõkeerejéhez igazodva felkarolja, és részt vállal a kistérségi, 
települési célok megvalósításában. Mint a helyi közélet szereplõje 
törekvése az elmaradott térségek fejlesztése, a munkahelyek 
teremtése, megõrzése, a nyújtott pénzügyi szolgáltatások révén a 
települések népességmegtartó erejének fokozása.

Félévszázados történelme során a takarékszövetkezetet 
sem kímélték a történelem viharai, de a helyi közösségek 
összefogása mindig segítette a helyi kisemberek pénzén 
felnövekvõ hitelintézet munkáját. Mára a nagybajomi 
takarékszövetkezet kaposvári központtal, kulturált kirendeltségi 
hálózattal, korszerû ügyféltérben, hatékony banki technológia 
mellett, termékek és szolgáltatások széles körével (hitelek, betétek, 
befektetési, értékpapír termékek, elektronikus bankolási 
lehetõségek: ATM-ek, internetbanking, home banking, 
bankkártyák), magas színvonalú számlavezetéssel áll az ügyfelek 
rendelkezésére. Munkatársai felkészültsége, személyisége, emberi 
magatartása a takarékszövetkezet bizalmi tõkéje. A pénzügyi 
mûveletek szakszerû lebonyolítása, az emberi kapcsolatok 
fenntartását is feladatának tekintõ vezetõk és dolgozók biztosították 
a takarékszövetkezet 50 éves fejlõdését.

A nagybajomi takarékszövetkezet 25 kirendeltségével, eredményes 
gazdálkodásával, mintegy 11,5 milliárd forint összegû 
mérlegfõösszegével, 10 ezer lakossági, 2 ezer vállalkozói, és 12 
önkormányzati ügyfélkapcsolatával Somogy meghatározó 
pénzügyi szolgáltatója. Termékei, szolgáltatásai könnyen 
elérhetõek, több mint 20 településen egyedüli pénzügyi szolgáltató.

Rövid-, és középtávon a hitelintézet üzleti törekvése az 
egyedi kezdeményezések kialakítása, tekintettel az EU-s 
támogatásokra is, a vidékfejlesztési programokba történõ aktív 
bekapcsolódás, a programok társadalmi közvetítése. Fontos 
célkitûzés az informatikai háttér folyamatos fejlesztése, a pénzügyi 
szolgáltatások körének növelése (versenyképes kondíciók mellett), 
a munkakörülmények javítása. Az alapítás jubileumi évfordulója 
alkalmából a takarékszövetkezet kiemelten kedvezményes hitel és 
befektetési akciókat indít augusztus-szeptember hónapokban, 
melyek a pénzintézet reményei szerint elnyerik az ügyfelek 
tetszését és hozzájárulnak az üzleti kapcsolatok elmélyítéséhez.

    Kiss Géza Balogh Sándorné Kiss Botondné
elnök-ügyvezetõ ügyvezetõ  ügyvezetõ
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Rajzoltunk, nemezeltünk, agyagoztunk, 
festettünk…

  …. és még sok minden mást is csináltunk, a 2007. július 9. és 15. 
között tartott mûvészeti táborunkban 15 vidéki és 2 nagybajomi 
diákkal. A Tibol László nevével fémjelzett tábort immár negyedik 
alkalommal rendeztük meg a résztvevõk és saját magunk 
legnagyobb örömére.

 Az egy hét, amely rendelkezésünkre állt nagyon kevés idõ volt egy 
alkotótábor lebonyolítására, ugyanis az elsõ nap a szokásos 
„asszimilálódással”, az utolsó pedig a kiállítás felrakásával és 
pakolással telt. Az öt tényleges „munkanap” ellenére a hetet egy 
színvonalas bemutatással zárhattuk. 

A táborlakók idei összetételét 
f õ k é n t  a  Z i c h y  M i h á l y  
Iparmûvészeti Szakközépiskola  
tavaly és az ezt megelõzõ évben 
már megismert  diákjai adták. A 
diákok az idén 4 fõ irányvonalon 
/grafika, nemezelés, kerámia, 
festészet/ indulhattak el, amelyek 
aztán kiegészültek, igény szerint, 
egyéb alkotási módszerekkel. 
Ötletektõl függõen egy rögtönzött 
medencébõl is lehetett papírt 
merí teni .  Egy hét  a lat t  a
monumentális épületmakettõl az 
aprólékos tervezés alapján 

mandalára emlékeztetõ nemezkorongig sokminden megvalósításra 
kerülhetett. Születtek merített papírra és textíliára nyomtatott 
linómetszetek is. Elõfordult, hogy egyesek minden technikát 
ugyanazzal a mondanivalóval következetesen végigdolgoztak, 
mások egyféle mûfajjal foglalkoztak, amelyet minél alaposabban 
igyekeztek elsajátítani. A sok munka mellett azonban jutott idõ 
biliárdozni, sárkányt eregetni, egy este szalonnát enni, diszkóban 
táncolni. Kisfilmet készítettünk gondolatainkról, amellyel 
megnyitottuk kiállításunkat.

A vasárnapi tárlatmegnyitó végén átadtuk Tibol László albumát, 
melyet szisztematikusan felépített munkamódszere, alkotás iránti 
alázata és szorgalma miatt Kárpáti Noémi vehetett át. 
Táborvezetõnk, nemezelés és rajzoktatónk, illetve koordinátorunk 
Andricz Gabriella, grafikai ügyekért felelõs igazgatónk Jámbor 
Csaba volt, míg a kerámia és szobrász részleget Jegenyés Diána 
vezette. A festészet ingoványos, ámde csodálatos útvesztõiben, 
pedig jómagam igyekeztem az útjelzõ tábla szerepét betölteni.  
Mindnyájunk nevében azt hiszem, kijelenthetem, ha voltak is nehéz 
pillanatok, jól éreztük magunkat, s várjuk - ha lesz rá anyagi 
lehetõség - a következõ alkotótábor kezdetét!

Szabó Roland

Hittanos tábor 2007.
Elérkezett a várva várt nap…
Augusztus 13-án, reggel 8 órakor autóval indultunk el a 

táborhelyünkre, mely a Nagykanizsa közelében lévõ Ferences 
Ifjúsági Tanyán volt. Megérkezésünk után a lányok és a fiúk is 
elfoglalták szálláshelyüket. Ezután a tanya vezetõje köszöntött 
minket, majd elosztották a csapatokat. Megismerkedve a 
táborhellyel láthattunk kecskéket, teheneket, lovakat, malacokat és 
juhokat is. Ebéd után a csapatok fociban és kidobóban 
mérkõzhettek meg egymással. Vacsora és egy kis pihenõ után 
élvezhettük a tábortüzet. A csapatok elõadták himnuszukat, ami 
szerintem mindenkinek nagyon jól sikerült. A zsûri (tagjai: a két 
szakács néni és István atya volt) értékelte az elõadásokat. A 
tábortüzet követõen a lefekvés ideje következett. 

Reggel István atya ébresztett 
minket egy vidám dallal. A 
reggeli imát és étkezést 
köve tõen  megpako l tuk  
táskáinkat és elindultunk 
t ú r á z n i .  E l j u t o t t u n k  a  
Csónakázó-tóig és ebéd elõtt 
még játszottunk egyet. A 
visszafelé vezetõ úton, pedig 

számháborúztunk. Ezután szabadidõt kaptunk. Egyesek pihentek, 
de volt, aki inkább játszott. Vacsoráig is közös játék volt a program, 
röplabdáztunk, frízbiztünk.

   Másnap 3 elõadást hallgathattak meg a gyerekek. Ez 
körforgásszerûen mûködött. Volt, aki Árpádházi Szent Erzsébetrõl 
(õ volt a tábor védõszentje), volt, aki a világ híres építményeirõl, és 
volt, aki az evangéliumról hallhatott elõadást, majd váltogatták 
egymást a csoportok. Ebéd után szentmisén vettünk részt, majd egy 
elõadást hallhattunk a szovjet haditáborokról. Ezután ismét játék 
következett. Tábortûz helyett éjszakai számháborúra indultunk a 
közeli fenyvesbe. Számomra és úgy gondolom mindenki számára 
ez volt az egyik legizgalmasabb élmény.

   Másnap dél körül érkeztünk meg Zalakarosba, ahol 
egész délután élvezhettük az élményfürdõt, egészen zárásig. Az 
esti tábortûz során a csapatok ismét elõadhatták az aznapi 
feladatot, amelyet a zsûri ekkor is értékelt.  

   Utolsó elõtti napunkon délelõtt akadálypályán vehettek 
részt a gyerekek. Az állomásokon ügyességi feladatok voltak, 
totókkal kiegészítve. Mindenki a legjobb formáját hozta. Ebéd után 
meghallgattuk a tanya vezetõjének elõadását, majd kürtöskalácsot 
sütöttünk, és persze ettünk is. A vacsora elõtt lovaglási 
lehetõségünk is volt, amelyet mindenki kihasznált. Az utolsó 
tábortûznél a csapatok vicceket adtak elõ. A zsûri ezeket is értékelte. 

   Szombaton, a hazaindulásunk napján, reggel közösen 
kitakarítottunk, majd megtörtént az eredményhirdetés, és mindenki 
megkapta a jutalmát. Kb. 1 óra körül értünk haza, ahol mindenki 
elmesélhette tábori élményeit.

   Nagyon örültem, hogy ilyen jól sikerült ez a tábor. A 
gyerekek elmondása alapján mindenki nagyon jól érezte magát, 
hiszen unatkozni azt itt sem lehetett. Már nagyon várom a következõ 
tábort is, hiszen biztosan az is ilyen jól fog sikerülni. Remélem jövõre 
több gyermek kap majd kedvet, hogy velünk táborozzon!

Tóth Martina

Kedves Bajomi Polgártársaink!
Mint ahogy azt láthatták, a temetõi kápolna felújítása megkezdõdött. 
Képviselõ-testületünk elfogadta a kivitelezõ több, mint 3 milliós 
árajánlatát, mert így 40-50 évig remélhetõen nem kell újból - a 
festésen kívül - a kápolnához nyúlnunk. Egészen új tetõt kap a 
kápolna: új szarufát és cserépfedést, megújul a padlózat és a bejárati 
lépcsõ. Új bejárati ajtót készíttetünk, kívül-belül új lesz a vakolat, a 
villanyvezetékeket szabályszerûen a falba süllyesztjük. A kápolna 
körül pedig térkõ burkolatú járdát készíttetünk.
Mivel ez az összeg jócskán felülmúlja jelenlegi anyagi erõinket, 
szeretnénk kérni mindazok anyagi támogatását, akikhez csak így a 
Bajomi Krónikán keresztül jut el felhívásunk. Kérjük, erre szánt 
adományaikat  vagy a p lébánián személyesen,  vagy 
bankszámlaszámunkra átutalva (Takarékszövetkezet, Nagybajom 
67100097-10005044) juttassák el hozzánk. Aki szeretné leírni 
adójából az adomány egy részét, annak külön eljuttatjuk 
egyházmegyénk Karitász Alapítvány csekkét. Az összeget 
hiánytalanul visszakapjuk, mi azonban nem tudjuk felvállalni az ezzel 
járó adminisztrációt.
Nagylelkû adományaikat elõre is köszönjük! Reménykedünk abban, 
hogy a temetési szentmiséket hamarosan már a felújult kápolnában 
tarthatjuk. 

István atya
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Nehéz volt most erõt gyûjteni, összpontosítani, és leülni megírni a Kolping-
iskola krónikájának következõ fejezetét. Látszólag alig valami, ami a 
nyáron történt, de akik részesei lehettünk  részesei kellett, hogy legyünk  a 
történéseknek, idõnként alig gyõztük… Hol csak a fejünket kapkodni, 
idõnként a fejünket fogni. Úgy látszik, a Jóisten ezt így tervezte: minden 
nyáron különös erõpróbát kell kiállnunk. De most meg mégis nagyon 
elõreszaladtam, aztán mégsem mondtam semmit. Menjünk sorban!

A nyár folyamán a kívülállók számára észrevétlenül, a bennfentesek 
életében remélhetõleg pozitív változásokat hozva  fenntartóváltás történt. 
Ez azt jelenti, hogy iskolánk „gazdája” egy  közvetlenül a katolikus püspöki 
kar felügyelete alatt álló  új szervezet lett: a Kolping Oktatási és Szociális 
Intézményfenntartó Szervezet. A váltásra azért volt szükség, mert így 
biztosabb és gördülékenyebb az egyházi intézményeket megilletõ állami 
támogatásokhoz való hozzáférés. Mivel ezeket a forrásokat az elõzõ tanév 
második félévében befagyasztották, akkor komoly gondokkal 
küszködtünk. Ezúton köszönöm meg kollégáim és a gazdasági vezetõnk 
munkáját, megértését és áldozatvállalását, hogy adósság nélkül 
kezdhetjük az új tanévet. És köszönöm a diákok és a szülõk megértését, 
hogy tudomásul vették, hogy nem tudtunk nyári tábort szervezni. Tudom, 
voltak olyan családok, akik hajlandók lettek volna nagyobb anyagi 
áldozatvállalásra, de azt gondolom, nem lett volna igazságos, ha a 
többség kimarad egy ilyen élménybõl. Kárpótlásul talán tudunk majd egy 
szép õszi kirándulást szervezni minden osztálynak, és kilátásunk van egy 
külföldi diákcsere-programban való részvételre is. Nyomasztja a lelkemet, 
hogy nyáron nem tudtunk találkozni, de talán annál jobban várja mindenki 
a szeptemberi tanévkezdést. 

Azt mondtam, minden nyáron különös erõpróbának vagyunk kitéve. Idén 
is sikerült valami olyanba vágni a fejszénket, amibe épphogy bele nem 
tört… Tekintettel a közoktatási és a szakképzési törvény változásaira, 
nehéz helyzetben voltunk a szakképzés indításával. Mivel a következõ 
(2008/2009-es) tanévben már az új képzési jegyzék (OKJ) szerint kell 
képezni a szakmunkásokat  ami új szakmai programok bevezetését 
jelenti, mi most egy átmeneti helyzetben vagyunk: még egy évig  és ezt az 
évfolyamot végig  a régi rend szerint képezzük, aztán jövõre már az új 
programok szerint fognak bekapcsolódni a szakmunkásképzésbe a 
fiatalok. Ez valószínûleg dupla munkát fog jelenteni a számunkra. 
Optimális lett volna, ha az új rendszer szerint kezdhetünk, amely rész-
szakképesítések megszerzését is lehetõvé teszi, de mivel a Munkaügyi 
Minisztérium még nem fogadta el az új szakmai programokat, ezt nem 
tudtuk megtenni. Mit jelent ez a gyakorlatban? (Tudom, sokan gondolják, 
mondjak valami kézzelfoghatót végre, de mint mindig, most is a korrekt, 
teljeskörû tájékoztatás a célom. Ezért szeretnék eleget tenni a szélesebb 
körû érdeklõdésnek is.) Tehát szeptembertõl hét hagyományos 
szakmában kezdõdik a képzés a Kolpingban: pék-cukrászok, lakatosok, 
méhészek és varrómunkások teljesítenek szolgálatot  vagy készülnek a 
szolgálat-teljesítésre  külsõ tanmûhelyekben, a festõ-, asztalos- és 
kõmûvestanoncok számára pedig a kollégium udvarában készítettük elõ a 
tanmûhelyeket az oktatásra. Itt is szeretném kifejezni az elismerésemet 
Hodics Miklós, Grigulák János és Laki Lukács Péter kollégáimnak, 
valamint azoknak a diákjainknak  elsõsorban Sánta Vendelnek, Imre 
Sándornak, Ferencz Bertoldnak és Pesti Attilának , akik a szó szoros 
értelmében két kezük munkájával építették a tanmûhelyeket. Munkájuk 
eredményességét és hozzáállásuk tiszteletreméltóságát kifejezni minden 
szó kevés lenne. A Jóisten tegye áldottá minden tevékenységüket!
A fent említett kollégák egy olyan csapat tagjai, amely Nevelõtestület azt 
hiszem, minden igazgató álma. A technikai dolgozókkal  és a két 
kismamával  együtt 15 fõállású kolléga szíve fog idén együtt dobbanni, és 
velük együtt teszünk meg továbbra is mindent azért, hogy a 80 „kolpingos” 
diák minden segítséget megkapjon az életkezdéshez. Igyekszünk 
megszolgálni a bennünk bízók bizalmát… Isten dicsõségére.

A harmadik tanévet kezdjük. Töretlen, vagy legalább is mindig megújuló 
hittel. Hiszünk benne, és meg is tapasztaljuk, hogy nemes célért 
dolgozunk, és ehhez segítséget kapunk odafentrõl meg idelentrõl is. 
Szeretném megköszönni azoknak a hivatalnokoknak, szakembereknek, 
cégvezetõknek a támogatását, akik utunkat ezen a nyáron is egyengették. 
És nagyon köszönöm, hogy családtagjaink továbbra is kitartanak, egyúttal 
felhívom kedves figyelmüket, hogy a Kolping-szellemiség fertõzõ! 

Isten áldja a Kolping iskola tanévkezdését!
Csima Ágota

Isten dicsõségére...
Idén nyáron a református hittantábort a hagyományoktól eltérõen 
nem vidéken, hanem Nagybajomban rendeztük meg. 
A táborban 30-35 gyerek vett részt, a gyerekek között nemcsak 
iskolások, hanem ovisok is voltak. 10 felnõtt is részt vett a tábor 
mindennapjaiban.
Reggel 9 órára érkeztünk a református közösségi házhoz. A tábor 
mindennapja a reggeli áhítattal kezdõdött, ahol énekeket tanultunk 
és bibliai történeteket dolgoztunk fel. Mindennap egy új igét 
tanultunk. A táborban a kézmûves foglalkozások rendszeres 
elfoglaltságot jelentettek. Megtanultunk papírt meríteni, agyaggal 
dolgozni, korongozni, gipszképet festettünk, nemezeltünk. 
Munkáinkat a tábor végén szüleink is láthatták. Egy nap elmentünk 
kirándulni a löncsöni halastóra, ami nagyon nagy élmény volt. 
Reggel traktorral mehettünk ki a tóra, ahol megtanultunk íjjal lõni, 
körbe jártuk a tavat, nagyokat játszottunk, amíg a felnõttek 
elkészítették a bográcsban az ebédet. A tábor zárónapját a 
szülõkkel együtt töltöttük, ami szerintem nagyon jól sikerült. A szülõk 
és a gyerekek különbözõ sor- és ügyességi versenyek mérték össze 
erejüket. A nap végére mindenki kellemesen elfáradt, jól esett a 
bográcsban fõtt vacsora. Az idei tábor más volt, mint az elõzõ 
táborok, mert helyben voltunk, de így is nagyon jól sikerült, csak egy 
baj volt, hogy nagyon hamar eltelt ez az egy hét. 
De nem baj, mert jövõre újra lesz tábor, ahová szívesen megyünk, 
addig is csak egy évet kell várni!              

Gál Gréta

Nyári tábor

 2007. július 17-21 között immár harmadik alkalommal 
rendezték meg a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozót; 
ezúttal Sárospatak volt a házigazda. 

Mintegy kétezer fiatal gyûlt össze a Kárpát-medence 
minden részébõl a város melletti kempingben, ahol a résztvevõket 
gazdag és sokszínû programok várták. A reggeli és az esti áhítatok, 
a délelõtti fõelõadások, majd a kiscsoportos beszélgetések egy-egy 
bibliai idézet köré rendezõdtek minden nap, melyek általában 
minket is érintõ, napjainkban aktuális kérdések voltak. 
Délutánonként egyházi vezetõk, politikusok, tudósok tartottak 
elõadásokat az egyház szerepérõl, feladatairól, társadalmi és 
környezetvédelmi problémákról, de e mellett sportprogramokon, 
kézmûves foglalkozásokon, túrákon, filmvetítéseken vehettünk 
részt. Az esték már a koncertekrõl szóltak. Fellépõk között volt 
Tolcsvay Béla, a Budapest Ragtime Band, Caramel és Bartók 
Eszter, Szkítia zenekar, a napot pedig minden este egy-egy táncház 
zárta. Az ott töltött néhány nap alatt megnéztünk Sárospatak és 
környékének nevezetességeit, a bátrabbak megpróbálták a Bodrog 
folyón a kajakozást elsajátítani. Egyedül az idõjárás tette próbára a 
tûrõképességünket, ugyanis a negyven fokos hõségben a legtöbb 
program a tûzõ napon vagy sátor alatt zajlott. A záró istentisztelet 
szombaton délelõtt volt, amit az MTV 1-es csatornája élõben 
közvetített. Kirándulásunk zárásaként Tokajban megtekintettük a 
város nevezetességeit. 

Nagybajomból 16 
fiatal vett részt a 
találkozón, mindenki 
megta lá lhat ta  az  
érdeklõdési körének 
m e g f e l e l õ  
programokat, és úgy 
g o n d o l o m ,  h o g y  
e l é g e d e t t e n  
térhettünk haza a 
n é h á n y  n a p o s  
táborozásból.

György Dávid Anita

Csillagpont



Lejövet után „jutalom-sör és jutalom-üdítõ”, 
majd irány vissza egy simább úton. A 
végtelennek tûnõ kilométerek záporesõvel 
értek véget, csakhogy kipróbálhassuk az 
esõkabátokat, s hogy jókat derülhessünk
azon, ahogy kinéztünk.
Rövid néhány nap volt, temérdek 
élménnyel. Sátorbontás, aztán indulás 
haza. Mindenki hozott valamit: ki-ki köveket 
is ,  mások „csak” élményeket,  ú j  
gondolatokat. Nem felejthetjük el a néhány 
évvel ezelõtti magas-tátrai vihar nyomainak 

látványát: csupasz hegyoldalakat, derékba tört fenyõk ezreit sem, 
az ember természetre kártékony, pusztító életvitelének közvetett 
következményeit. De nem fogjuk elfelejteni a fantasztikus tisztavizû 
patakokat, vízeséseket, magaslatokat és mélységeket sem. 
Sikeresen legyõztük a szirteket, elsõsorban azonban önmagunk
kényelmességét.
Talán ez volt a legnagyobb kihívás…

Kovácsné Horváth Mária
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Kerékpárról túracipõbe, avagy:
IRÁNY  A  MAGAS-TÁTRA !

Másnap újrakezdtük. Hegymenetnek, 
hihetetlenül sok kilométer után jutalmul 
megláttuk a poprádi-tavat, amirõl azt hittük 
a végcél, aztán kiderült, hogy végcél a 
fejünk felett tornyosuló meredek hegy 
teteje! Irány fel, amíg akkorának láttuk az 
alant elterülõ tavat, mint a tenyerünket. 
Kemény ötszázötven méter meredek 
hegyoldalon felfelé az egyszemélyes köves 
ösvényen a csúcsig, fent az 1966 m magas 
Oszterva, s a környezõ fantasztikus
panoráma. 

Lelkes kis kerékpáros csapat jött össze 8 és 50 év közötti 
tagokkal a sportcsarnok igazgatója által ajánlott mozgási 
lehetõséget kihasználva. A tavaszi, nyári estéken hetek óta, a 
településen itt-ott felbukkanó, néha talán habókosnak tûnõ 
kerékpáros társaság tagjai, rendszeres mozgásba kezdtünk. Ki-ki 
egyéni fizikai teljesítõképességét próbára téve gyürkõzik neki a
távolságoknak egyre nehezebb terepeken.

Miután minden különösebb probléma nélkül  
megküzdöttünk azzal a 75 kilométeres távval - mintegy 6-8 
kilométeres gyaloglással megspékelve -, amely egy egynapos túra 
keretében várt ránk Petesmalmi Vidrapark célállomással (nagyon 
büszkék voltunk a teljesítményünkre), a kerékpárokat túracipõre 
cseréltük, és egy húsz személyes busszal indultunk négy rövid
napra a Magas-Tátra felé.

Itthon negyven fokos hõség, ott fantasztikus klíma, a táj 
varázslatos. Sátortábor, zsákban-, földön alvás, bográcsozás, 
temérdek hegymenet. Ahogy gyalogolsz egyre feljebb, eltûnnek a 
fenyõk, és a fák felett elõtûnik az a hihetetlen panoráma, amelyért 
megérte minden lépés, akár a hátizsákkal a hátadon! Rengeteg kõ, 
gránit, tisztavízû hegyi patakok, vízesések, jóízû beszélgetések, 
egymás segítése, az önmagunkért és a másikért való felelõsség 
feltörõ érzése, a saját erõd próbára tétele! Mikor már azt hitted nem 
mersz továbbmenni, mert szédítõ a mélység és a magasság, jön a 
nyitott kabinos libegõzés fel a Lomnici-csúcs alatti nyeregre. Tizenöt 
perc ég és föld között, ki-ki újra és újra megküzdött feltörõ 
tériszonyával. Megérte. Karnyújtásnyira a Lomnici-csúcs, nyáron 
havat látsz, úgy érzed, kinyújtod a kezed és összekócolhatod a 
felhõket, vagy versenyre kelhetsz a madarakkal! A bátrabbak a 
szirteken hegyi kecskéket figyeltek, a kevésbé bátrak átértékelték
magukban az élet fontosnak hitt dolgait.

Református közösségünket Isten idén egy mozgalmas, 
programokban gazdag nyárral áldotta meg.
A gyermekek június utolsó hetében egy kézmûves hittantábor 
keretein belül lehettek együtt, az ifjak szép számmal vettek részt a 
sárospataki ifjúsági találkozón. Gyülekezetünk felnõtt tagjai 
számára július közepén szerveztünk kirándulást a Balaton-
felvidékre. Korareggeli ragyogó napsütésben keltünk át teli busszal 
a Balatonon Szántód és Tihany között. A délelõttöt Tihanyban 
töltöttük, ahol megtekinthettük az apátságot, a Baba Múzeumot, és 
az ínyencek még a marcipán házba is bepillanthattak. Tihanyból 
Tapolcára indultunk, de útközben tettünk egy kis kitérõt Örvényesre, 
ahol egy varázslatos kis malomban egy igazi idõutazáson vehettünk 
részt. Miután felfrissítettük magunkat a malmot egykor mûködtetõ 
patakban, célba vettük Tapolca városát, ahol már finom ebéd és 
borkóstoló várt minket. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
Tapolca polgármesterének, a nagybajomi származású Ács Jebektor 
Jánosnak a finom borokért és az idegenvezetésért is. Ebéd után 
bebarangoltuk Tapolca minden nevezetességét: a katolikus 
templomot, az Iskola Múzeumot, a tavas barlangot is láthattuk, ahol 
a nyári kánikulában nagyon jólesett a csónakázás. A nap zárásaként 
a tapolcai református-evangélikus ökumenikus templomban 
pihentünk meg, ahol hálát adhattunk Istenek a sok szép élményért 
és a közösségért, amihez tartozunk. Református énekeskönyvünk 
434. dicséretének hangjaival az ajkunkon és a szívünkben indultunk 
haza Nagybajomba. A sok szép látnivaló, és magyar hazánk 
szépségei mellett sokat jelentett mindnyájunknak, hogy mint 
közösség együtt tudtunk lenni egymásra figyelve, beszélgetve. 
Kérjük Istent, hogy még sok ilyen alkalommal ajándékozza meg 
gyülekezetünket! 

Fejér István

Gyülekezeti kirándulás

Mögöttünk a Lomnici-csúcs…

Az Oszterva oldaláról lefelé
a poprádi-tóra… 

Köszönet
A „Nagybajomért” Közalapítvány ezúton köszönetét fejezi ki azon 

személyeknek, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át a 
közalapítványnak ajánlották:

182. 240 Ft
A felajánlott összeget az alapítvány Nagybajom város kulturális 

programjainak színesebbé tételére kívánja felhasználni.

Semmi sem lehet fontosabb gyermekeinknél!

Köszönjük a tavalyi évben felajánlott adójuk 1%-át,
melybõl 442.581.-Ft összeg folyt be

a „Gyermekekért” Alapítvány számlájára.
Ezt az összeget jutalmazásra, táboroztatásra fordítottuk.

Várjuk további felajánlásaikat:
Adószámunk: 19195513-1-14

Pénzforgalmi jelzõszámunk: 11743143-20000143

2007. október 13-án (szombaton) alapítványi bált szervezünk, 
melyre tisztelettel várunk mindenkit!
Kérjük segítsen, hogy segíthessünk!

Kereskedõ vál lalkozó és vendéglátó vál lalkozó  
felnõttképzések (Ny.sz: 14-0147-05, AL 0773) - régi feltételekkel 
utoljára - beindultak Kaposváron és Nagyatádon.

Pótjelentkezés!
KISOSZ 82/510-666 vagy 30/6 202 205

Hirdetés



Féltés, aggodalom, büszkeség kavarog a szülõkben, amikor 
elõször lép iskolába gyermekük. Az iskolakezdést 

megkönnyíthetjük:
· Jobb lesz a gyermek teljesítménye, hangulata, ha reggeli 

után megy iskolába (mely
· nem keksz, chips, csoki)!!
· Iskolaidõben a kisiskolásnak este nyolckor ágyban a helye!
· Lássuk el tisztasági csomaggal, és hívjuk fel figyelmét a 

kézmosás fontosságára!
· Ügyeljünk a ruházat tisztaságára!
· Napi tisztálkodás mellett is elõfordulhat, hogy a gyermek 

hajába, serkét, vagy tetût találunk. Ennek kezelése szülõi 
feladat! 

A helyes kezelés: Elõször tisztasági hajmosás, majd ezt 
követõen a patikában kapható tetûirtóval /NITTYFOR, 
PEDEX, NIX / a hajas fejbõrt és a hajat át kell 
nedvesíteni, be kell dörzsölni. Így kell a hajat 
megszárítani!

A tetûirtószeres kezeléstõl elpusztult serkéket a gyermek hajáról 
minden esetben le kell húzni!
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Szélessávú internet
Nagybajom Térségének Informatikai és Területfejlesztési Társulása 
GVOP-4.2.2-05/1-2005-12-0003/4.0, pályázaton 110. 64901 forint 
vissza nem térítendõ támogatást nyert. A társulás tagja Nagybajom 
mellett Kutas, Beleg és Szabás települések önkormányzata. A teljes 
bekerülés összege bruttó 147. 533. 201 forint. Az önerõ biztosítására 
a BM Önerõ Alaphoz is benyújtottuk pályázatunkat, ahol több mint 27 
millió forinttal segítik a beruházás megvalósulását. 
2007. július 2-án szerzõdéskötésre került sor a Siemens Networks 
Magyarország Kft-vel, mint kivitelezõvel. Jelenleg az elsõ mérföldkõ 
lehívása, illetve elszámolása történt meg 43 millió forint összegben. A 
beruházás készültségi foka 32 %. A légvezetékek kiépítésével a 
munkálatok elkezdõdtek. Néhány fa lombozatát meg kellett ritkítani.  
Bízunk benne, hogy a beruházás év végére elkészül, és segíteni 
fogja az internet hozzáférést úgy a munkahelyeken, mint a 
tanulásban egyaránt. 

Dr. Barna Angéla

Felhívás szûrõvizsgálatra

Tûzoltóegyesület
Egyesületünk életében ismét számos esemény történt.
A II. Országos Hagyományos Tûzoltó Versenyt Berettyóújfaluban 
rendezték meg június 30-án. Itt ismét egyesületünk képviselte 
Somogy megyét, s a megmérettetésen 12. helyezést értünk el.
Július 7-én a megyei tûzoltó napon vettünk részt Vörsön. A jó 
hangulatú rendezvény keretén belül fõzõversenyen mutattuk be más
irányú tudásunkat. 
Július 28-án a marcali kollégák meghívásának tettünk eleget, amikor 
az I. Tûzoltó kocsi-fecskendõ versenyre nevezett be csapatunk.
A versenyek mellett munka is szép számmal akadt, ahol helyt kellett 
állni. Júliusban 3 avartûz, 1 kombájntûz és egy illegális szemétlerakó 
tûzéhez kellett kivonulnunk. Augusztusban szintén 5 esetben 

Természetesen anyatejjel….
Az anyák köszöntése az anyatejes világnapon

Kedves Édesanyák! Köszöntünk benneteket ezen az ünnepen,
az anyatej ünnepén.
A szoptatás a világ legõsibb, legtermészetesebb tevékenységei 
közé tartozik. Az anyatej az életet jelentette a múltban és a jelenben 
is. Újabb meg újabb kutatások erõsítik meg azt, hogy milyen fontos a 
kizárólagos szoptatás a baba hat hónapos koráig. 
Tiszteljük a természetet! 
Tiszteljük az anyát, aki a természet erejével képessé válik arra, hogy 
gyermekét táplálja! 

Az iskolakezdés

 Nõi lakosaink részére - 45 év felett - 2007. 11. 20-án ismét 
mammográfiás vizsgálatra (emlõszûrés) kerül sor a védõnõi 
szolgálat szervezésében.
Jelentkezés: november hónapban folyamatosan az 556-989-es 
telefonszámon vagy személyesen a védõnõknél, a tanácsadóban. 
Emlõrákban világszerte egyre többen betegszenek meg. A korai 
felismerés teljes gyógyulást jelenthet. Önön is múlik!
  Életkorától függetlenül havonta vizsgálja meg a mellét, 
negyvenéves korától kezdve pedig vegyen részt kétévente 
mammográf iás  szûrõv izsgá la ton,  amely  megbízható  
röntgenvizsgálatból áll. 

Védõnõk

„Gólya, gólya haza szállj!”
A magyar nép kedves madara a fehér gólya, Nagybajom 1996 óta 
„Európai Gólyás falu” kitüntetõ címet viseli. Már 11 éve figyelik a 
nagybajomi gyerekek a gólyákat, s szorgalmasan jegyzetelik a 
szükséges adatokat. Az évek folyamán sajnos csökkent a gólyák 
száma, míg néhány éve 20-nál is több pár fészkelt, az idén csak 8 
családot látni a villanyoszlopok tetején. Egyre kevesebb táplálékot 
találnak.
A fehér gólya védelem alatt áll, a veszélyeztetett fajok kategóriájába 
tartozik.
Az idei szaporulat nagyon kedvezõ a legtöbb fészekben 3-4 fióka kelt 
ki. Sajnos kettõ az idén is kiesett, s elpusztult. Július elején már 
repülni tanultak a kis szárnyasok, augusztus végéig meg kell 
erõsödniük, hiszen hosszú út áll majd elõttük! Az európai gólyák a 
Boszporusz felett kelnek át, s a Szuezi-öbölnél érik el Afrikát. Jó utat
nekik! Jövõre visszavárjuk õket!

 Majorné H. Marianna

Konferencia Szlovéniában
Ebben az évben a szlovéniai Velika Polanában rendezték meg az 

„Európai Gólyásfalvak IV. Konferenciáját”.
 A gólyás települések polgármesterei, környezetvédelmi és 
turisztikai szakemberei tanácskoztak a fehér gólya védelmérõl, 
jelentõségérõl s a felmerülõ gondokról. A konferencia egy hét napos 
kulturális fesztivál része volt.
A gólyás falvak közül a németországi Rühstadt, a spanyolországi 
Malpartida de Cáceres, a török Arici, a horvát Cigoc és a bolgár 
Belozem, s természetesen mi nagybajomiak vettünk részt a Duna-
Dráva Nemzeti Park szakembereivel együtt.
A polgármesterek, a képviselõk beszámolóiból kiderült, hogy az 
elmúlt húsz esztendõben a települések mit tettek a fehér gólya 
védelmében: pl. elektromos vezetékek szigetelése, mûfészkek 
elhelyezése a háztetõkön, kulturális és turisztikai programok, 
fesztiválok szervezése. 
A mi prezentációnkat Ács-Gergelyné Horváth Márta adta elõ angol 
nyelven. Bemutattuk városunkat, a környéket és az általános iskola 
eddigi gólya-megfigyelési tevékenységét. 
A konferencia résztvevõi egy négy pontos deklarációt írtak alá, mely 
a következõ feladatokat fogalmazza meg:

· a fehér gólyák védelme,
· területük, élõhelyük rendben tartása,
· az érintett országok közötti

együttmûködés, tapasztalatcsere,
· évenkénti konferencia megrendezése.
Végül ünnepélyes keretek között Czeferner Józsefné 

polgármester asszony átvette a konferencia jelképét, a „zöld békát”, 
ami azt jelképezi, hogy 2008-ban Nagybajom lesz az „Európai 
Gólyásfalvak V. Konferenciájának” helyszíne, vagyis mi 
szervezhetjük meg ezt a rangos nemzetközi találkozót. 

Farkasné Zsobrák Ilona
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Sporthírekértesítették egységünket. Mûszaki mentés és avartûz oltása mellett a 
városnapot megelõzõ csütörtök éjjel háromszor vonultunk viharkár
elhárításához.
A városnapi rendezvények keretén belül a böhönyei kollégákkal 
közösen versenyt és oltási-mentési bemutatót tartottunk nagy 
sikerrel. Ezt követõen jó hangulatban láttuk vendégül német és 
böhönyei barátainkat.
Vasárnap ünnepélyes keretek között aláírásra került a böhönyei és 
nagybajomi tûzoltóságok közötti együttmûködési megállapodás a 
kár- és veszélyhelyzetek közös elhárítására vonatkozóan.
Ezúton mondunk köszönetet valamennyi résztvevõnek, 
szervezõnek, segítõnek, akik részt vettek a programok 
lebonyolításában, valamint a német vendégek ellátásában.

SiposLajos
parancsnok

Röpi meccs
2007. szeptember 15-én (szombaton), 17 órai kezdettel nemzetközi 
férfi röplabdamérkõzést rendeztek a helyi sportcsarnokban.
A Kométa SE 5:0-ra nyert az UV Arbesbach (Ausztria) csapata ellen.
Nagyon jó érzés volt látni, hogy milyen sok nagybajomi volt kíváncsi a 
mérkõzésre.
A labdaszedõk az általános iskola röpisei voltak, a szünetekben 
pedig az ugrókötelesek szórakoztatták a közönséget.

Sakk
 Ötödik alkalommal rendezte meg az 
AC Nagybajom sakkszakosztálya 
hagyományos sakk villámversenyét, 
melyen 14 egyesület 40 sakkozója ült 
a sakktáblák mellé! A legjobb 

“agytornásznak" sorozatban harmadszor Néber Ákos bizonyult, aki 
így végleg hazavihette a felajánlott vándorserleget!
Eredmények  
Felnõtt kategória: 1./ Néber Ákos /Szenna Pack, Kaposvár/ 
                             2./ Vrban Mladen / Nagyatád/ 
                             3./ Miovecz János / Kaposmérõ/
Ifjúsági fiúk: 1./ Miovecz Bálint /Kaposmérõ/ 
                      2./ Lipcsei Ádám /Nagyatád/ 
                      3./ Vass Péter /Nagyatád/   
Ifjúsági leányok: 1./ Für Katinka /Kaposvár/ 
                            2./ Havanecz Bianka /Kéthely/ 
                            3./ Huszár Nóra /Kéthely/

Strandröplabda
Öt páros küzdött a homokos röpipályán! A színvonalra jellemzõ, hogy 
a korosztályos válogatott, jelenleg Nyíregyházán játszó Miklai 
Zsanett csak a dobogó harmadik fokára tudott felállni!
A bajnokság végeredménye: 1./ Kovács Nikolett -Székelyi Balázs

2./ Kiss Antónia- Kovács Attila
3./ Miklai Zsanett - Lovász László

Kispályás foci!
A legnépesebb sportág természetesen a mûfüves pályán 
lebonyolított kispályás focitorna volt! 14 csapat nevezett, köztük két 
határon túli magyar együttes, Gyergyószárhegy, valamint 
Gyergyóalfalu csapatai!  "Udvariatlan" vendégeknek bizonyultak, 
ugyanis minden hazai együttest megelõzve az elsõ két helyen 
végeztek! 
Eredmény: 1./ Gyergyószárhegy

2./ Gyergyóalfalu
3./ Vásártér utca

Különdíjban részesült Németh István /Táncsics utca/, mint a torna 
legjobb kapusa, a legtöbb gólt Len Attila /Gyergyószárhegy/ 
szerezte!
A sportrendezvények helyezettjei serleg és oklevéldíjazásban 
részesültek, melyet a szervezõk:
a Nagybajomi Sportszervezõi Kiskörzet, valamint az AC Nagybajom 
ajánlott fel!

Pirka János 
 Nagybajomi Sportszervezõi Kiskörzet

 

Köszönetnyilvánítás
       Kedves nagybajomi Rokonaink, Barátaink és Ismerõseink!

Ezúton szeretnénk kifejezni hálánkat és köszönetünket
a rengeteg virágért, koszorúért, az együttérzõ szavakért, a részvét        

legkülönfélébb megnyilvánulásaiért mindazoknak,
     akik a szeretett férj, édesapa, nagyapa és dédapa,

Horváth József (Vizes)
elhunyta, temetése alkalmával a személye, illetve a családtagjai 

iránt tanúsítottak, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetünket fejezzük ki a futballcsapatnak az egyperces 

néma tiszteletadásért.
Tisztelettel és köszönettel Családom és a magam nevében:

Horváth Józsefné

Szemben a körforgalommal
Elolvasva a helyi lap júliusi számát az az érzésem támadt, hogy 
valami fontos dologról lemaradtam.
Megkíséreltem feldolgozni, hogy mirõl is van szó. „Körforgalom” a 
nagybajomi fõtéren. Ez év májusában végigmentem Dunaföldvár és 
Nagykanizsa 61. sz. útszakaszán. Lakott területen körforgalomra 
nem emlékszem. Nagybajom fõterén az átmenõ forgalom Böhönye 
és Kaposvár között zajlik. Kutasról minimális és a Kossuth Lajos 
utcából is csak a helyi forgalom bonyolódik. 
De nézzük meg közelebbrõl, mi történik a körforgalomban! A 
forgalom lelassul, abból kiérve gyorsul. Minden motorfordulat 
változásnál a károsanyag kibocsátás megnõ. Tehát a település 
központjának a levegõje lesz a legszennyezettebb. A gyalogosok 
átkelését miért könnyíti meg a körforgalom? Körforgalom nélkül is 
lehet átkelõhelyeket létesíteni. Körforgalom esetén az idõnként 
szûkös parkolási lehetõség is megszûnik. Nem lehet az üzletek 
közelében megállni. Azok véleményével értek egyet, akik az elkerülõ 
utat szorgalmazzák. 
Befejezésül annyit, hogy a Fõ tér pár évvel ezelõtt lett átrendezve. A 
Somogyi Hírlap augusztus 8. számában: Nagybajomban 
hagyománytisztelõ emberek élnek, „akik megbecsülik az elõdök 
munkáját”. Hát akkor becsüljük meg elõdeink elképzelését, akik 
nagyon jó ízléssel választották ki az I. világháborús emlékmû helyét! 
A kialakított forgalmi rend megfelelõ. Csak megjegyzem, magam 
három alkalommal láttam a Kaposfõ-Kaposmérõ közötti 
körforgalomban oldalra dõlt jármûvet, ami a nem megfelelõ sebesség 
következménye. A megfelelõ sebesség tartását kellene kieszközölni!

Matyók János
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