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BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKERES ÚJ ESZTENDÕT 
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

KÍVÁNUNK 

Bartis Ferenc:
Karácsonyi
regõs ének

(részlet)

Mennyországban 
és pokolban, 
bölcsõben és 
koporsóban, 
tar mezõkön, 
málló szirten, 

kiapadó 
szennyes vízben, 

kóróban és 
virágvágyban, 

alvó házak 
bundájában, 
rõt-didergõ 
tûzvidéken, 

szoknyalángú 
utcaszélen 

sírhantemlék- 
kopjafákon, 

fegyvercsõben, 
bombaszárnyon, 
templomban és 
kocsmarévben, 
adósságban, 
fizetségben, 

vérben, borban, 
könyvben, szóban, 

fejünkre-szórt 
atomporban, 

bennem, benned, 
mindenkiben, 
tagadásban 
és a hitben, 

múltunkban és 
jövendõnkben, 
ahol Krisztus 
tündöklõben, 
ott mindenütt 

Karácsony van 
mennyországban 

és pokolban! 



2 Bajomi Krónika 2008. december

Kedves Nagybajomiak! Kedves Olvasó!

Címlapi versünk írója:
Bartis Ferenc (1936-2006)

Bartis Ferenc 1936. július 4-én született Gyergyószárhegyen. 
Újságíró-szerkesztõi tevékenységét a Bukarestben megjelenõ 
Falvak Népénél kezdte, majd a Csíkszeredában kiadott Hargitánál 
dolgozott, végül pedig a Marosvásárhelyen szerkesztett Új Életnél 
tevékenykedett Sütõ András munkatársaként.

Erdélyben töltött küzdelmes évei alatt ötször tartóztatta le az 
elnyomó kommunista rezsimet kiszolgáló karhatalmi rendõrség. 
Elsõ alkalommal mindössze tizenhárom éves volt, amikor 
államellenes összeesküvés gyanújával elõállították. Az 1956-os 
magyarországi forradalom után az elsõk között tartóztatják le 
Erdélyben, elõbb halálra ítélik, majd az ítéletet többévtizedes 
börtönbüntetésre változtatják. Fiatalságának legszebb tíz évét 
töltötte a nehéz, embertelen román börtönökben. Szabadulása 
után kényszerlakhelyre költöztették feleségével és egyetlen fiával 
együtt, majd 1984-ben végleg kiutasították szülõföldjérõl, és 
megfosztották román állampolgárságától. Azóta Budapesten élt, 
1988-'89 között a Magyarok, 1990-tõl A Céh címû folyóiratok 
fõszerkesztõje és a Ring munkatársa volt.

Temetése a költõ végakarata szerint szülõfalujában, 
Gyergyószárhegyen volt.

Néhány nap múlva vége a 2008-as évnek. Nem szeretnék 
számokról, adatokról és fontos eseményekr l írni. Beszélhetünk 
gazdasági világválságról, szegénységr l, betegségr l, de egyszer 
ki kell szakadnunk ebb l a mókuskerékb l. 
Ezekben a nehéz id kben sem szabad elfelejtenünk - közeledve az 
ünnepekhez -, hogy van egy hely, ahol mindig er t meríthetünk, 
ahol mindig van egy kedves szó, és ahol biztonságban érezhetjük 
magunkat: az a családi t zhely melege. A család, ahol a béke, 
biztonság és a szeretet lakik. Ahol bíztatást kapunk, ahol 
elmondhatjuk örömünket, bánatunkat. Ahol jó a leveg , ahol van 
tör dés, ahol jó élni.
Egy régi mese jut eszembe. Ebben a mesében egy kicsi leány sírva 
szalad haza, hogy a szomszédék leánya megmutatta neki a 
karácsonyfájukat, ami akkora volt, hogy nem is igen látta a selyem 
angyalkát a fa tetején, tele mézeskaláccsal, fényes és ékes 
díszekkel. A kicsiny leány családja nagyon szegény volt. A kislányt 
édesanyja vigasztalta. Egy kis id  elteltével a szomszéd kislány 
ajándékot hozott a szegény kislánynak. A két gyermek karácsonyi 
öröme így lett teljes. Ajándékozó és ajándékozott egymásra talált. 
Mi is adjunk egymásnak ajándékot, ami lehet egy kedves szó, egy 
kedves mosoly, egy bíztatás, egy kis örömszerzés.
Áldott, békés ünnepeket kívánok minden városlakónak, hiszen 
Nagybajom a miénk. Az újesztend  adjon reményt, er t, 
egészséget és hitet egy szebb holnaphoz, közös örökségünk és 
jöv nk: Nagybajom város gyarapodásához.

Szeretettel küldi e sorokat 2008 Adventjén:                                

Czeferner Józsefné
     polgármester

õ
õ õ

õ õ
õ

õ

û

õ
õ

õ

õ õ

õ

Segítõ kezek
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a Szülõknek, 
Nagyszülõknek, Vállalkozóknak, akik óvodánk, csoportunk 
gyermekei érdekében munkájukkal, adakozásaikkal segítettek 
bennünket az elmúlt idõszakban.
Külön köszönetet mondunk azoknak, akik segítettek csoportunk 
szépítésében, bútor felajánlásukkal, az új bútor szállításában és a 
székek felújításában.
A kivonásra kerülõ 1-2 forintosok gyûjtésébõl 16000 Ft jött össze, 
melybõl játékot vásároltunk. Minden egyes kisebb-nagyobb 
adomány a gyerekek érdekeit szolgálja: papír, színes ceruza, 
könyvek, játékok, sütemény, gyümölcs stb.
Jó példa, hogy összefogással, segítséggel a nehéz helyzetben is 
lehet megoldást találni.
Továbbra is örömmel fogadunk minden segítséget és felajánlást. 
Köszönettel:

Központi óvoda 1.-es csoport
      gyermekei és dolgozói

Semmi sem lehet fontosabb gyermekeinknél!
Köszönjük a tavalyi évben felajánlott adójuk 1%-át, melybõl 494 
294 Ft összeg folyt be a „Gyermekekért” Alapítvány számlájára. Ezt 
az összeget jutalmazásra, a sport támogatására és táborozásra 
fordítottuk.

Várjuk további felajánlásaikat:
 

Adószámunk: 19195513-1-14
Pénzforgalmi jelzõszámunk: 11743143-20000143

Kérjük segítsen, hogy segíthessünk!

Bajomi Krónika
Nagybajom város ingyenes lapja

Alapítva: 2004
Megjelenik 1150 példányban
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Óvó nénik mesehõs szerepben
   Hagyománnyá vált, hogy óvodáink - advent idõszakában - 
jótékonysági estet rendeznek, és az est bevételét az óvodásokra 
fordítják. Az idei évben ebbõl a pénzbõl vásároltunk a gyerekeknek 
játékokat karácsonyra.
   Az esten az óvó nénik két Grimm-mesét adtak elõ: a Békakirályt 
és a Holle anyót. Ezen kívül ünnepi dalokkal és hangszeres játékkal 
varázsoltuk karácsonyivá, ünnepélyessé az estet.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítõkészségét, 
akik anyagilag vagy más módon segítettek bennünket, hogy 
sikeresen lebonyolíthassuk az estet.
Külön köszönjük a Magyar Király Patika B. T.  óvodák részére  
felajánlott 80000 forintos támogatását. Jó érzéssel töltött el 
bennünket, hogy jó szót, köszönetet kaptunk felnõttektõl és 
gyerekektõl egyaránt.
   Megerõsít bennünket, hogy jó úton járunk, és érdemes folytatni a 
jótékonysági estet.

Óvodák dolgozói

Októberi estek a csillag alatt
2008 októberében egyházközségünk újra megszervezte az 
"Októberi estek a csillag alatt" elnevezésû rendezvénysorozatát.

Idén is - mint ahogy az tavaly történt -, a Nagybajomi Vegyeskar 
adott koncertet templomunkban október elsején, a zene 
világnapján. 

 

Október 8-án Balczó András háromszoros olimpiai öttusabajnok 
tartott elõadást. Elõadásának központi mondanivalójában a hívõ 
ember szerepére hívta fel a hallgatóság figyelmét. A hit nem 
magánügy, mint ahogy sokan azzá akarják tenni, a hit és annak 
megélése, átadása a legfontosabb közügy, hangsúlyozta. Majd 
életét példaként állította a szépszámú hallgatóság elé, 
hangsúlyozva, életében csak egyvalakinek tartozik köszönettel, 
Istennek, és csakis Istennek tartozik elszámolni mindazzal, amit 
eddig tett és cselekedett. Az Istenhez való tartozás felelõsség, 
felelõsség önmagam iránt, felelõsség embertársaim iránt, 
felelõsség nemzetem iránt, ezért nem szabad hallgatnia a hitvalló 
embernek, ahol Isten lehetõséget ad számára, bizonyságot kell 
tennie.

Jó volt hallgatni Balczó Andrást, jó volt látni, hogy 70 évesen is 
küldetést érez magában, hogy beszéljen hitérõl, és bizonyságot 
tegyen Isten hatalmas szeretetérõl, életet megváltoztató erejérõl.

 

Október 15-én Jókai Anna Kossuth-díjas írónõ volt a vendégünk.  

Anna néni az egyén, a család, a nemzet életének a tükrében 
mutatta meg számunkra a globalizáció romboló hatását. Lesújtó 
volt hallani szavait, hogy mivé lett népünk. De a reményt nem 
szabad feladnunk, mindenkinek a maga helyén kell õrállóként 
szolgálni, és ébresztgetnie az egyén, a család, a nemzet 
lelkiismeretét. 

Majd rendkívüli humorral fûszerezve mutatta be hallgatóságának 
az öregedés folyamatát. Ne féljetek címû könyvét idézte, amelyet 
élete fõmûvének tart. Azt mondta, hogy e könyv megírása által lett 
teljessé életmûve, és e könyv írói munkásságának a befejezését is 
jelenti. Én is mindenkinek nagy - nagy szeretettel javaslom e könyv 
elolvasását.

Október 25-én az Újpesti Baptista Gyülekezet Harang Együttese 
zárta rendezvényünket. Egyetlen szóval szeretném kifejezni, 
összefoglalni elõadásukat: Csodálatos. Vannak dolgok, amikrõl 
nem lehet beszélni, hanem át kell élni.  MI kevesen átéltünk valamit, 
ami által többek lettünk, Istené legyen a hálaadás.

Jövõre reméljük, újra találkozunk, mert ha október, akkor 
mindenkinek tudnia kell, a Csillag alatt találkozunk.

Fejér István
lelkipásztor

Fotó Extra

Tûzoltó bemutató óvodásoknak
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Interjú Danguly Ervinnel
Augusztusban  városnap alkalmából  ismét vendégül láttuk 
szárhegyi barátainkat. Városi rendezvényünkön lépett fel a Cika 
néptánccsoport, hagyományõrzõ mûsorával.
A fõleg kisiskolásokból álló csapat tagjait magánházaknál 
szállásoltuk el, ahol mindjárt barátokra is találtak nagybajomi 
vendéglátóik személyében. Mivel rövid idõre érkeztek a gyerekek, 
csak egy nap jutott kirándulásra, hajókázásra a Balatonon, valamint 
fürdõzésre. 
Már sok éves adósságot szeretnénk pótolni az alábbi interjúval, 
mely Danguly Ervinnel készült, aki alapítója, vezetõje a Cika 
néptánccsoportnak; és e mellett - a mûvelõdési ház vezetõjeként -
Gyergyószárhegy közmûvelõdési, programszervezõi feladatait 
látja el.

1. Mit jelentett nektek - 1990. év elején - a testvérkapcsolatok 
elindulása, és milyen minõségi változást látsz e kapcsolatok 
alakulásában napjainkra?

Tulajdonképpen jómagam 
nem vo l t am j e l en  a  
Nagyba jom-Szá rhegy  
kapcsolat kialakításakor, 
illetve a kapcsolattartás 
elsõ fázisaiban. Amirõl 
v é l e m é n y t  t u d o k  
nyilvánítani az lényegében 
az 1996-tól mai napig 
t e r j e d õ  i d õ s z a k .  
M e g l á t á s o m  s z e r i n t  
nagyon meghitt és õszinte 
kapcsolatok alakultak ki 
még 1996-ban, illetve az 
azt követõ egynéhány 
évben is. 
Ami nagyon sokat jelentett 
az én szakmámban az a 
M Y  B I G  T R O U B L E  
együttes megjelenése és 
s o r o z a t o s  f e l l é p é s e  
G y e r g y ó s z á r h e g y e n .
Valójában - kulturális felhozatal szempontjából - a zenekar és az 
énekkar jelentett kölcsönös kapcsolatot. Úgy látogattuk egymást, 
mintha saját rokonainkhoz ugrottunk volna át egy hétvégére vagy 
egy hétre. Épp csak azt nem mondtuk egymásnak,, hogy: “akkor 
viszlát a jövõ hétvégén…” vagy ilyesmi. Amikor nótáztunk, 
viccelõdtünk, rátaláltunk egymásra. Anekdotáinkban éreztük 
egymást, ami különösen fontos jelenség székely viszonylatokat 
tekintve. A zenekar késõbb leállt, maradt a vegyeskar, és ezért 
minden tiszteletem elõttük. 
Természetesen maradt a protokolláris (önkormányzatok közötti) 
kapcsolat is, ami számomra azért nem tud sokat mondani, mert 
mindig változik, és illik úgy elfogadni amilyenre sikerült, ha tetszik, 
ha nem… A részleteket itt kihagynám…
Ami lényeges viszont, nagyon jó közös kapcsolata van - az 
énekkarokon kívül - az iskoláinknak, és nem utolsó sorban nekünk, 
Önöknek, magánszemélyeknek. A személyes kapcsolatokban az 
összes testvértelepüléseink között itt találni a legtöbb viszonzást, 
és közvetlen barátságot.

2. Mit gondolsz a hivatalos és személyes (családok közötti) 
kapcsolatokról, fontosságukról?

Nos, ha nem volnának a személyes kapcsolatok, akkor már rég 
nem “testvérkednénk”. Volt még erre példa. Szükséges mindig, 
minden kapcsolatban olyan eredeti, igaz gyökerekre támaszkodni, 
amelyek biztos alapot jelentenek a kritikusabb helyzetekben is. 
Dombóvár esetében például ez nem volt meg, és oda is lett, mihelyt 
viharosabbra fordult a világ. 
Ma már nincs “szegény erdélyiezés”. Ma már nem 
kötelességérzetek, színlelt vagy nem színlelt segítségnyújtások 
tartják életben a kapcsolatot. Ma már ennél több kell. Éppen az, 
amit nyújtanak az igazi baráti kapcsolatok. Nekünk szükségünk volt 
erõre, támaszra a kilencvenes évek elején, most viszonozhatjuk…, 
ha kell.

3. Meddig maradhat meg Hargita megye önálló magyar 
szigetnek Erdélyben?

                        
Ameddig mi, székelyek 
akarjuk. Ha egyre több 
gyereket nemzünk. Ha 
t a n u l u n k  a  r o s s z  
pé ldákból ,  akár  az  
anyaországiból is. Ha 
t u d a t o s í t j u k  i s m é t  
m a g u n k b a n ,  h o g y  
k e v e s e n  v a g y u n k  
Román iában ,  tehá t  
össze kell fognunk. Ha 
önkritikát gyakorolunk, 
h a  n e m  h a g y j u k  
homályba senvedni az 
igazságot, ha nem vetjük 
meg a történelmünket, 
és az Istent. Egyelõre 
nincs baj, csak sajnos, 
hogy a gyergyói székely 
is egyre nyitottabb.

4. Mióta mûködik a Cika néptánccsoport, milyen korosztályú 
gyerekek táncolnak? Honnan ered az elnevezés? 

A szárhegyi Cika néptánccsoport 1996- ban alakult, és a 
Millecentenárium alkalmából mutatkozott be elõször. Tagjai 3 és 14 
év közötti gyerekek. A cika nevet helyi népi hagyományokból 
merítettük: Szárhegy nagyon híres volt, talán még ma is (csak jött 
az Unió közben) a káposztatermesztésrõl. A káposztáskertben, 
cárinában (román eredetû szó,, jelentése mezõ) kitûnõ minõségû 
termést vághatnak le a helyi gazdák õsszel. A káposzta közepe, 
torzsája, cikája nemcsak a gyerekek kedvence, hanem a környezõ 
település lakói számára is kedvenc gúnyszónak bizonyult, vagyis 
így csúfolták a szárhegyieket: “torzsások, cikások”. Ezt a nevet 
mentettük ki a helytelen használatból, így manapság újabbnál-
újabb tartalommal feltelve, visszanyerte igazi jelentését (lásd: 
kicikázik vagyis kihajt, kiasarjad; cikázik vagyis gyors mozdulatokat 
végez, stb.) A Cika hagyományõrzõ csoport elsõdleges célja: a népi 
hagyományok ápolása és továbbadása gyerekeknek; mint 
alapeszköz a késõbbi, esetleges “identitászavarok” ellen.
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5. Hol szoktatok fellépni? Milyen távlati lehetõségei vannak a 
néptánccsoportban való szereplésnek? Van-e arra lehetõség, 
hogy a gyerekek táncmûvészeti középiskolában tanuljanak 
tovább? 

Ilyen értelemben a távlati lehetõségek korlátlanok, hiszen mi nem 
azért vagyunk, hogy profi táncosokat vagy szakértõket neveljünk, 
hanem segítsünk magyar személyiség-fejlesztésükben. Ettõl 
függetlenül vannak embereink, akik ma már profi együttesekben 
táncolnak vagy zenélnek, akár szakemberként mûvelik a szakmát. 
Fellépéseink színhelyét általában igényesen megválogatjuk, hogy 
még a legapróbb lehetõség se nyíljon a giccsek elsajátítására. 
Ezért legkedvencebb helyünk a hagyományközlõk körében szokott 
lenni. A fellépéseknél jobban szeretjük a táncházat, ott nem kell 
meghajolni.
Amúgy mûvészeti iskola Szárhegyhez legközelebb (62 
kilométerre) Csíkszeredában található. Ezen túlmenõen jó 
szakképzés folyik: Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, 
Sepsiszentgyörgyön, Kolozsváron, illetve Nagyváradon is. Volt rá 
eset, hogy ebbõl a csapatból kerestek tanítványokat a felsorolt 
helyeken.

Öt éves az Ifikör Kedves Mindenki

         A következõkben egy nagyon jó estérõl szeretnék beszámolni 
nektek. 2008. november 15.-én sor került egy ritka alkalomra 
Nagybajomban. Az ifikör 5 éves születésnapjához érkeztünk el. 
Ennek keretében rendezték meg az ifikörösök a divatbemutatót, 
ahol Kósi Kata ruháit láthatták az érdeklõdõk. A modellek 
nagybajomi lányok voltak, akik szebbnél szebb ruhákban 
pompázhattak. Körülbelül 100 ruhát mutattak be a modellek. 
Nagyon jó érzés volt ebben résztvenni. Az egésznek a legfontosabb 
szerepe számomra az volt, hogy olyan emberekkel beszélgettem 
és lettem jóban, akikkel azelõtt esetleg csak köszöntünk 
egymásnak. El kell azonban árulni, hogy nem ment minden olyan 
könnyen, mint amilyennek látszott. Elõtte nap hosszú órákon át 
próbáltuk a ruhákat, a koreográfiát és az összhangot. Mindenki 
fáradt volt, de arra törekedett, hogy másnap egy szép produkció 
láthassanak az érdeklõdõk. Másnap reggel is korán keltünk, és 
mentünk próbálni, de úgy érzem, megérte. Azt hiszem, ezen az 
estérõl állíthatjuk azt, hogy „MINDEN LÁNY NÕNEK ÉREZTE 
MAGÁT”. 
         Nekem egy kellemes élmény volt, remélem, mindenki így van 
ezzel!!!

Balla Virág 

Hogyan ünnepeltünk?

Szerveztünk egy egész estés programot, amivel talán kitöltöttük az 
ûrt, amit a Mega-Láz idei pihentetése hagyott maga után.
A Cool Tour (igen, a kultúrház) ismét megtelt érdeklõdõkkel, annak 
ellenére, hogy manapság a kábeltévé minden kulturális programot 
közvetít. De élõben azért minden jobb! (A mûsorvezetés is.)
Idén beküldtünk három pár perces kisfilmet egy országos 
videopályázatra és nyertünk! Természetesen mindegyik film 
levetítésre került a jubileumi est folyamán. Egyet Balogh Zoltán, 
kettõt Farkas Balázs követett el. Témájuk a Mega-Láz 2 és 3 voltak.
Versenytáncot is láthattunk, Juhász Viktóriától és Nagy Bálinttól. 
(Azóta, az érdeklõdésre való tekintettel, Viki elkezdett táncórákat 
tartani a kultúrházban, amelyekbe bárki bármikor bekapcsolódhat. 
Ezekre kerül sor. Nem csak fiatalokat várnak!)péntek esténként 
Fellépett Torma Emese, A Társulat c. mûsor somogyi versenyzõje. 
Musical dalokat hallhattunk tõle, melyeken nem érzõdött az 
énekesnõ akkori hangszálgyulladása.
A mûsorvezetõ is igyekezett bemutatni egy s mást elõadói 
képtelenségeibõl, egy, a 14 éves lányokról szóló LGT 
feldolgozásával, illetve egy átírt Ákos számmal.
A leglátványosabb mûsorelem természetesen a divatbemutató volt! 
Már a próbák is felejthetetlen élményt nyújtottak. Részletek Virág 
cikkében...
Az est koncertekkel folytatódott. A fõ szám az Ivory Coast reggae-
zenekar volt, akik fantasztikus hangulatot varázsoltak a terembe. 
Miután elbúcsúztak, a közönség még fél óráig nem engedte le õket 
a színpadról. (”Figyelem, figyelem!...”)
Bemutatkozott az Ótvaros Értelmiség punk-rock együttese, 
sajátságos mûsorral.
Éjfél után még hátra volt a diszkó, illetve a CSIP teremben az 
óbégatás hajnalig. Sokan félrevonulva beszélgettek egymással, 
tehát nem csak a zenei élménytõl volt jó az este.
Mi még Kaposvárra is beugrottunk kajáért...

Farkas Balázs

6. Milyen programon vennétek részt szívesen legközelebb, ha 
nálunk jártok? Hogyan lehetne a különbözõ korosztályok közti 
kapcsolatokat erõsíteni (közös tábor, diákcsere, stb.)?  

Mi szívesen szerveznénk egy hét-tíz napos tábort nagybajomi 
gyerekek részére, hogy a székely kultúrát ne csak mozzanataiban 
láthassák, hanem találkozzanak vele teljes egészében. Szerintem 
ez fordítva is érdekes lenne.

7. És természetesen az utolsó kérdésem: Hogyan éreztétek 
magatokat nálunk, Nagybajomban?

Ha azt mondom, hogy köszönjük szépen, jól, közhelynek tûnik. Mi 
valóban szeretünk Nagybajomba járni, reméljük nem is fog ez 
változni.

Köszönjük az interjút, és a barátságotokat is!

Nedevics Gyöngyi

Kata és a lányok Balázs és a plakát
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A Kolping Katolikus Szakiskola és Kollégium 
2009/2010. tanévben indítandó képzései

· Szakközépiskola

· Szakiskola

A jelentkezési lapra írandó kódszám: 21

4 évfolyamos, érettségi vizsgával záruló képzés. 

A jelentkezési lapra írandó kódszám: 11

2 évfolyamos (9-10. évf.)+ a szakképzési évfolyamok

Az elvégzett szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a 
szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározottak 
közül: szerkezetlakatos, festõ, mázoló és tapétázó, kõmûves, 
épületasztalos, pék-cukrász szakképesítés.
Választható idegen nyelvek: angol és német.
A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag az általános iskolai 
tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.
Iskolánkban továbbtanulási lehetõséget biztosítunk a megismerõ 
funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra 
visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzdõ, a 
megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus 
okokra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével 
küzdõ sajátos nevelési igényû tanulók számára is.

Képzési sajátosságok:

h· Egész napos (8-17 ) foglalkozási rend
· Emberileg és szakmailag elkötelezett nevelõtestület, 

szeretõ, elfogadó, bizalomteli légkör
· Valódi, személyre szóló törõdés és felelõsségvállalás
· Keresztény értékrenden nyugvó, határozott, de 

szeretetteljes nevelés
· Sajátos nevelési igényû, tanulási, beilleszkedési 

nehézségekkel küzdõ fiatalok szakszerû nevelése
· Kollégiumi elhelyezés 
· Szakképzés k iscsoportos formában,  iskola i  

tanmûhelyben: pék-cukrász, festõ, kõmûves, 
épületasztalos, szerkezetlakatos szakmákban

· Szakközépiskolai, érettségire felkészítõ 9. osztály is 
indul!

Röplabda

Nagybajomi leány mini röplabda emlékverseny

Tibol Lászlóra, egykori nagybajomi iskolaigazgatóra, a Nagybajomi 
DRC elsõ elnökére tornával emlékeztek, ezúttal a „BUBI FOOD” 
kupáért.

 Végeredmény                Edzõ, testnevelõ                Különdíjas

1. Sümeg Szabó Tamás Holczer Fruzsina
2. Nagybajomi DRC Nagy Zoltán Horváth Anita     
3. Ikrény Ferenczy Tamás Ombódi Enikõ
4. Kaposvári SI I Szeitz Szilvia Fekete Mercéde
5. Bonyhád Gulyás Péter Lengyel Kinga
6. Kaposvári SI II Lábas Judit Nagy Viktória
7. Dabronc Badacsonyi Gyõzõ Tar Bianka
8. Baja Kovács Péter Sárközi Nóra
9. Káptalanfa Fazekas Tamás Merétei Réka
10. Nagybajomi DRC II Nagy Zoltán Miklai Mercédesz
11. Veszprém Báth. Bácskai Sándorné Nádasy Petra
12. Tapolca Meilinger Zoltán Hauck Bettina

Nagybajomi röplabdás aranyérem

Az 1998 után születettek /Szuper mini/ korosztály részére 
rendeztek röplabdatornát Nagybajomban. Somogy megyét a Kasi 
két csapattal és a Nagybajomi DRC képviselte sikerrel. A 6 csapat 
körmérkõzéses versenyét a Nagybajomi DRC nyerte veretlenül.
Végeredmény: 1. Nagybajomi DRC, 2. Kasi-Toldi, 3. Ajka, 4. Ikrény, 
5. Kasi- Toponár, 6. Mélykút. 
Somogyi különdíjasok: Kovács Bonita / Nagybajom/, Vajda 
Nikoletta /Kasi-Toldi/, Árvai Bianka / Kasi- Toponár/
Az aranyérmes bajomiak: Miklai Mercédesz, Kovács Veronika, 
Kovács Bonita, Héjjas Szilvia, Dalovits Dorina. Edzõ: Nagy Zoltán

Nagybajom 8. helye Szegeden

November 15-16-án az ország legnagyobb versenyén, a szegedi 
utánpótlástorna legnépesebb mezõnyében, a leány mini 
korosztályban indult a Nagybajomi DRC 32 csapat között. Jól 
kezdtek a bajomi lányok, 3 gyõzelem után csoportelsõként jutottak 
tovább. Ezt követõen kétszer is 2-1-es vereséget szenvedtek, így 
meg kellett elégedniük a 8. hellyel. 

Ajkán a 14-15 éves leány korosztály részére rendezték a Veres 
Pálné kupát, amelyen részt vett a Nagybajomi DRC is. Nagy 
mezõny jött össze, 16 csapat küzdött a jó helyekért. A bajomi lányok 
50%-os teljesítménnyel végül a 7. helyen végeztek. 
Jó játékáért Bába Mónika kapott különdíjat. A csapat tagjai: Bába 
Mónika, Orczi Marianna, Roth Fanni, Herbai Edit, Horváth Anita, 
Talabér Melitta, Szalai Krisztina.

Bajomi röplabdások a legjobbak között

A Magyar Röplabda Szövetség döntött 2008. év legjobb 
röplabdásairól. 50 sportegyesület szavazott; ez alapján a nõi 
utánpótlás kategóriában öten kaptak voksot: Miklai Zsanett / NRK 
Nyíregyháza/ az elõkelõ 3. helyen végzett. A felnõtt nõi 
kategóriában hatan kaptak jelölést: Tormási Orsi /Vasas Via Óbuda/ 
az 5. helyen végzett.

Nagy Zoltán
 nevelõedzõ

SPORT

Bronzérem Baján

A 12 éves röplabdás lányok ezúttal Baján vettek részt röplabda 
tornán. A 9 csapatos versenyen a Nagybajomi DRC sportolói jól 
szerepeltek, a 2. helyért folyó küzdelemben 2-1-re maradtak alul, 
végül a 3. helyen végeztek. A bronzérmes csapat: Horváth Katalin, 
Roth Fanni, Horváth Anita, Szalai Krisztina, Talabér Melitta, Miklai 
Mercédesz, Héjjas Szilvia. 
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Labdarúgás
Nagybajomi utánpótlás csapatok
A nagybajomi utánpótlásban 75 igazolt futballista szerepel  
szervezett formában  6 korosztályban.
Az U7-es, U9-es és az U11-es korosztályban heti két edzéssel 
készülnek. Nupis tornákon vesznek részt ezek a korosztályok.  
Az U13-sok a megyei bajnokságban szerepelnek, heti 3 edzéssel, 
U17-es és az U19-es korosztályunk az NB3-ban szerepel (szintén 
háromszor edzenek egy héten). 
Õszi eredményeink 
U7-sek (ovisok): Egy elsõ és két második hely a Nupis tornákon.
U9-sek (2001-2002-es születésûek): Két második és egy harmadik 
hely a Nupis tornákon.
U11-sek (1998-1999-sek): Három elsõ hely Nupis tornákon. A 
Góliát tornán elsõ, a szigetvári teremtornán egy elsõ és egy 
harmadik helyet értek el.
U13-sok (1995-1997-sek): A bajnokságban elsõ helyen áll jelenleg 
veretlenül. Mikulás torna (Szentbalázs): elsõ helyen, míg Kaposfõn 
harmadik helyen végeztek.
U17-sek (1992-1996-sok): A bajnokságban jelenleg a 11. helyen 
állnak.
U19-sek (1992-1988-sok): A bajnokságban a 14. helyen állnak a 
tavaszi szezon végén.  
2008-ban is megrendeztük - immár negyedik alkalommal - az 
utánpótlás bálunkat. A befolyt összeget a gyerekek 
versenyeztetésére, illetve felszerelésekre szeretnénk fordítani.
Köszönöm a gyerekek nevében is azoknak, akik hozzájárultak akár 
anyagilag vagy a szükséges termékekkel az utánpótlás bálunkhoz.
Külön köszönet a szülõknek, akik ilyen lelkesen és jól 
megszervezték a negyedik bálunkat!

Récsei János

Teremlabdarúgó-torna
2008. 11. 29-30.-án került megrendezésre a Nagybajomi Városi 
Sportcsarnokban az I. BAG Nagybajom-kupa teremlabdarúgó-
torna. A kétnapos viadalra 20 csapat nevezett. Nagybajomból 
három csapat volt érdekelt az Oázis Fagyizó, az AC Nagybajom és 
az ugyancsak az AC Nagybajom játékosaira épülõ Sopronig 
Mászok. A csapatok Somogy megye több pontjából érkeztek. A 
megmérettetés üde színfoltja volt az NB II-es nagyberki csapatára 
épülõ Strublics FC és az NB III-as komlói gárdára épülõ F. F. Kalmár 
csapatainak részvétele. A csapatokat négyes-ötös csoportba 
osztották. A szombati napon az A-, B-, C-csoport küzdelmei  
bonyolódtak le. Vasárnap délelõtt a D-csoport csapatai játszottak 
és ezek után következtek a helyosztók csatái. A torna érdekessége 
volt, hogy egy csoportból négy csapat is továbbjutott az egyenes-
kieséses szakaszba. Így vasárnap délután 16 csapat kezdte meg a 
küzdelmeket a díszes trófeákért. A két nap alatt a szépszámú 
nézõsereg 56 mérkõzést láthatott. A legjobb négy csapat közé az 
Atombeton, a Megaharcosok, a Jako Sport és az AC Nagybajom 
jutott be. Az elsõ elõdöntõben a Megaharcosok és az AC 
Nagybajom összecsapásából nagy csatában (hétméteresekkel) a 
bajomi alakulat jutott a döntõbe. A másik ágon az Atombeton 
diadalmaskodott a Jako Sport csapata felett. A bronzmérkõzésen a 
Megaharcosok legyõzték a Jako Sport csapatát. A döntõben az 
Atombeton legyõzte az AC Nagybajom csapatát.

        A torna végeredménye:
1. Atombeton
2. Ac Nagybajom
3. Megaharcosok
4. Jako Sport
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        Több különdíj is kiosztásra került.
Legjobb játékos: Somodi Péter (F. F. Kalmár Komló)
Legjobb kapus: Noé Zoltán (AC Nagybajom)
Gólkirály: Pap Máté (AC Nagybajom)

A díjakat Czeferner Józsefné az AC Nagybajom elnöke és Beznicza 
József a névadó szponzor képviselõje adta át. A helyezettek 
pénzdíjazásban, a különdíjasok serlegjutalomban részesültek. 
A tornán több, NB I-et is megjárt játékos is szerepelt, pl. Kardos 
Ernõ, Andruskó Attila. A szervezõk (György Zsolt, Laki Olivér, Pap 
Máté, Androsics András) köszönetet mondanak a bíróknak, a 
sportcsarnok személyzetének, valamint az eredményjelzõnél 
segédkezõ kissrácoknak a helytállásért. 

György Zsolt

Fotó Extra

Október 23-ai megemlékezés

Október 6-ai megemlékezés

Szüreti felvonulás



A divatbemutató modelljei (2008. november 15.)

Karácsonyi rajzpályázatunk
dobogósai:

Majális

Református hittantábor

Majális

Kutya-szépségverseny
az Állatok Világnapján:

Városunk adventi koszorúja:
Készítette: György-Dávid Sándor
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