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Kedves Nagybajomiak! 
 
   Villámsebesen eltelt ismét egy év. Az utcákon a 

dekoráció mindenütt emlékeztet bennünket a 

karácsony, az ünnepek közeledtére. Bár azt írtam, 

„villámsebesen”, mégis az események sodrásában 

nem mindig telt olyan gyorsan az idő az elmúlt 

évben.  2017-ben is sok dolog történt, amiért 

hálásak lehetünk, amik városunk épüléséhez 

írhatók. Csaknem húszéves álom vált valóra azzal, 

hogy idén mindenszentekre elkészült a 

temetőkerítés. Örülnünk kell annak is – 

ellentétben nagyon sok településsel –, hogy mi 

biztosítani tudjuk a gyermekorvosi rendelést a hét 

minden napján. Sikerült találnunk egy fiatal 

fogorvost is. A civil szervezeteink idén is 

számtalan sikeres rendezvényt valósítottak meg. 

Nélkülük sokkal szegényebbek lennénk. Több 

nagyvolumenű pályázatot készítettünk elő és 

nyújtottunk be, amelyek támogatásában 

bízhatunk. Ezeknek a programoknak a 

megvalósulása mind Nagybajom fejlődését 

szolgálják.   

   Talán a legnagyobb és legmegosztóbb változás 

a csatornahálózat kiépülése. Bár a közel 30 éve 

várt beruházásban sok volt az üröm is az örömben, 

mégis ha a nagy egészet nézzük, csakis pozitív 

változásnak, fejlődésnek könyvelhetjük el. A 

beruházás hosszútávon az itt élők, a mi és 

unokáink jobblétét szolgálja.  Remélem, ezt velem 

együtt sokan így gondolják! A városban felújított 

középületeket láthatunk. Amelyik még nincs 

felújítva, azzal is vannak terveink, pályázunk, és 

törekszünk a jobb és hasznosabb kihasználásra. 

Nem megy egyszerre minden, ám szép lassan 

minden megújul. Ősszel egy 24 fős Kelet- és 

Nyugat-Magyarországról érkező polgármesteri 

delegációt vezethettem végig a városon, és 

mutathattam be nekik az elmúlt évek fejlesztéseit. 

Az ő pozitív visszajelzéseik alapján is van mire 

büszkének lennünk. Még ha nem is teljes minden, 

de jó úton vagyunk, és olyan munkát végzünk a 

városvezetéssel, amellyel évtizedekre 

meghatározhatjuk Nagybajom további sorsát, 

mégpedig jó irányba. Jó néha egy kívülálló 

szemével ránézni a munkánkra. 

   Nem szeretnék elcsépelt mondatokkal élni, 

inkább egy gondolatot írnék karácsony margójára. 

A tartalma az, ami meghatározza a hátunk mögött 

lévő időt. Ez alapján osztályozzuk az évünk 

sikerességét. Főleg mi magunk töltjük meg jó és 

rossz tartalmakkal. Ezt nagyban befolyásolja, 

hogy hogyan viszonyulunk másokhoz, hogyan 

viselkedünk egymással. Valaki jó vagy rossz 

kedve láncreakcióként megy végig az embereken. 

Törekedjünk arra, hogy segítsük a másikat, és ne 

bántsuk, és mi is csupa jót várhatunk viszont! 

   Végül egy Karinthy-idézettel kívánok 

mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket 

és sok jó változást és épülést a 2018-as évre! 

 

,,Hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak 
És sokszor jobb lett volna lenni rossznak, 

Mert álom a bűn és álom a jóság, 

De minden álomnál több a valóság.” 
  

Czeferner Józsefné  

polgármester 

 
 

Pályázati és fejlesztési hírek 
 

Nagybajom Város Önkormányzata 2017 végén az 

alábbi pályázatokra nyert európai uniós 

támogatást, közel félmilliárd forint összegben: 

 Ipari park kialakítása – 388 millió Ft 

 Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése – 75 millió Ft 

 Városháza fűtési rendszerének átállítása 

korszerű hőszivattyús rendszerre – 36 millió Ft 

Korábban elnyert pályázati támogatás:  

 Nagybajom Térségi Munkahelyteremtő 

Integráció – 350 millió Ft 

Saját forrásból megvalósított beruházások: 

 Új temetőkerítés építése 

 Garázs építése önkormányzati tulajdonú 

gépjárművek számára (folyamatban)  

 

Az újság képei 
 

2. oldal 

 Móring József Attila országgyűlési képviselő a 

Segítő Kezek Program keretében laptopokat ad át 

nagybajomi időseknek 2017 decemberében 

 Nagy Zoltán röplabdaedző átveszi a Somogy 

Polgáraiért Díjat 2017. március 15-én  

 Az elkészült, új temetőkerítés  

22. oldal 

 Gyerekek a sportcsarnok mögötti dombon 

 Roma nemzetiségi nyári tábor 

 A Mikulás Nagybajomban, 2017 decembere 

 Nagybajomi tűzoltók bevetésen 

 Iskolások a május 1-ji futóversenyen  

 A felújított tetejű református templom 

23. oldal 

 A Mesevár Óvoda Óvodásai 

 A Bárczi Gyógypedagógiai Központ 

Nagybajomi Tagintézményének évzárója 

 A kispályás bajnok Oázis Fagyizó focicsapata  

24. oldal 

 Általános iskolás diákok adventi műsora  

 Az iskolai énekkar diákjai  

 Az Alternaiv Egyesület karácsonyi műsorának 

szereplői 2017. december 16-án 



Beszámoló a hivatali munkáról 
 

   A Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal 

négy önkormányzat feladatait látja el, 

Nagybajom, Pálmajor, Kiskorpád és Jákó 

települések tartoznak hozzá, amely több mint 

5000 lakos önkormányzati hivatali dolgainak 

intézését, valamint a képviselő-testület 

munkájának adminisztrálását jelenti. Az 

ügyiratok iktatása helyileg Nagybajomban 

történik. Ebben az évben november 16-ig az 

alább jelzett mennyiségű ügyek kerültek 

iktatásra: 
 

  Főszám  Alszám 

Nagybajom  2784 db 5307 db 

Pálmajor   426 db   863 db 

Kiskorpád   857 db 1566 db 

Jákó    509 db   868 db 

Összesen: 4576 db 8604 db

   

A szociális ellátásokról röviden 
 

Nagybajomban rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben 2017-ben 276 fő részesült. A 

hátrányos helyzetű gyermekek száma 90, a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

száma 123 fő. Saját jogán, nagykorú 

igénylőként 29 fő részesült gyermekvédelmi 

kedvezményben. 

   Lakhatási támogatást 201 személynek 

folyósítunk havonta. 

   Többen igénybe veszik a 

Gyógyszervásárláshoz kapcsolódó települési 

támogatást.  

   Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szociális Bizottsága óvodakezdési 

és iskolakezdési támogatással is segítette a 

szülőket.  

   Ezenkívül idén is, csak úgy, mint az előző 

években, lehetősége volt a helyi, már 

felsőoktatásban tanuló vagy végzős 

középiskolás fiataloknak a Bursa Hungarica 

ösztöndíj támogatás igénybevételére. 

   Ebben az évben Nagybajom Város 

Önkormányzata 6.115.050 Ft-ot nyert szociális 

célú tűzifavásárlásra. Ez az összeg 321 

köbméter keménylombos tűzifa vásárlására 

elegendő. A bírálat joga a szociális bizottság 

hatáskörében van.  

 

Anyakönyvi igazgatás 
 

2017-ben Nagybajom Város Önkormányzatán 

21 esküvő került megtartásra, a településen 7 

esetben történt haláleset, amit itt helyben kellett 

anyakönyvezni.  

   2017-ben 64 hagyatéki ügy indult a 

hivatalban, mivel hagyaték szempontjából mind 

a négy település ide tartozik. Nagybajomban 

születés nem történt, az újszülöttek a környező 

kórházakban születnek.  

 

Közfoglalkoztatás 

 

Az önkormányzat  összesen több mint 200  

közfoglalkoztatottat alkalmazott, ezenfelül 

nyári diákprogram keretében 10 diák 

foglalkoztatására nyílt lehetőség. A közmunka 

program a munkavállalók felvételén kívüli 

adminisztráción kívül egyéb, jelentős terhet ró a 

hivatal ügyintézőjére.   

 

Birtokvédelem 

 

 Idei évben 3 db birtokvédelmi vitában kellett 

intézkedni, ami  a tavalyi évhez képest 

csökkenést mutat, ez amiatt van, hogy egyéb 

módon is sikerült a feleket megegyezésre bírni 

a meghallgatások során.  

 

Ebtartás 

 

A hivatal idén 13 felszólítást küldött ki azon 

állattartóknak, akik nem tartották be a felelős 

állattartásra vonatkozó törvényi 

rendelkezésekben és önkormányzati 

rendeletekben foglalt szabályokat. A 

településről a gyepmester, valamint az 

állatvédők 4 db kutyát vittek el. Sajnos egyre 

többen vannak, akik nem tartják be a kutyatartás 

szabályait, chippel nem látják el a kutyákat, 

nem tartják zárt helyen az ebeket, ami nagyon 

veszélyes és zavaró a szabályokat betartó 

állampolgárokra nézve.  

 

Ingatlanok rendbetétele 

 

A településen rengeteg elhanyagolt ingatlant 

találtunk a helyszíni szemle során. 97 db 

felszólítást küldtünk ki annak érdekében, hogy 

a tulajdonosok az ingatlanok gaz- és 

gyommentesítéséről gondoskodjanak.  Több 

helyen el is végezték az ingatlanon történő 

magas szárú növények, fű, gaz stb. eltakarítását. 

De voltak olyan ingatlanok ahol a mai napig 

nem történt intézkedés a rendbetételre. Ezekben 

az esetekben önkormányzatunk közigazgatási 

bírságot szabott ki (8 db).   



Szálláshely: szálláshelyet idén 1 darab 

szálláshelyet adó jelentett be.  

Vadkár: idén eddig nyolcan jelentettek 

hivatalunknál vadkárt.  

 

Iparűzési adó 

 

Nagybajom Város Önkormányzatának 2017-

ben is a legnagyobb adóbevételi forrása az 

iparűzési adó, melynek mértéke 2010. évtől 

nem változott, az adóalap 1,5%-a.  

Nyilvántartásunk szerint 293 adózót tartunk 

nyilván. A bevallások alapján az előírás 41 

millió Ft. Az eddigi befizetések meghaladták a 

42,7 millió Ft-ot, így az iparűzési adóhátralék 

csökkent. 

 

Magánszemélyek kommunális adója 

 

Az adózók száma 1131. 2017-ben az előző 

évekhez hasonlóan 14,5 millió Ft az előírás 

ebben az adónemben. Az Önkormányzat 

számlájára 12,5 millió Ft befizetés történt, tehát 

a hátralék tovább növekedett. 

 

Gépjárműadó 

 

A gépjárműadóban érintett járművek 

központilag egységes szabályok alapján 

kerülnek adóztatásra. A képviselő-testületnek 

az adóztatást befolyásoló hatása nincs. Az adó 

mértékét a Gjt. határozza meg. Az 

önkormányzat által beszedett adó 60%-a a 

központi költségvetésé, míg a fennmaradó 40% 

az önkormányzatot illeti meg. 2017-ben az 

adózók száma 890, az előírt 20,6 millió Ft 

gépjárműadóból 21,4 millió Ft adóbevétel 

keletkezett, amiből 12,7 millió Ft-ot a MÁK 

központi költségvetési számlájára utaltunk,  8,5 

millió Ft bevétel pedig az Önkormányzat  

számláján realizálódott. 

 

   Említést érdemelnek a késedelmipótlék-

számlára befizetett összegek. A határidőre való 

nem teljesítés esetén a különböző adónemek 

után ezidáig 262 ezer Ft befizetés történt. 

 

   Bírságot 12 esetben szabtunk ki, amelyből 15 

ezer Ft befizetés történt. A be nem fizetőkkel 

szemben végrehajtási eljárást indítottunk. Több 

munkabérből letiltás van jelenleg folyamatban 

ezen ügyekben.  

 

 

 

Hátralékkezelés, behajtási tevékenység 

 

Az évek során az adózók adófizetési morálja, a 

fizetési nehézségek következtében 

bekövetkezett fizetési készség és egyéb 

tényezők miatt megnövekedett a kintlévőségek 

nagysága. Az adóhatósági munkában egyre 

nagyobb hangsúlyt kap a hátralékok kezelése, 

behajtása. Munkánkat nagymértékben nehezíti, 

hogy növekszik az önkéntes adóbefizetést nem 

teljesítők száma. Bár az önkormányzati 

adóhatóság igyekszik sokat tenni az 

adótartozások behajtása érdekében, az eljárás 

sikeressége nagyrészt nem az adóhatóságon 

múlik.  Ahogy az adózói kör anyagi helyzete és 

fizetőképessége észrevehetően romlott az 

utóbbi időszakban, úgy válik egyre nehezebbé 

az adótartozás behajtása.  

 

Jövőbeni feladatok 

 

Az idei évben készül el Nagybajom 

Településarculati Kézikönyve, amelynek 

tervezetét a honlapunkon közzétettük, fórumot 

is tartottunk az abban foglaltak megvitatására. 

A kézikönyvet a kaposvári Arker Építész Stúdió 

készíti, amelynek tagja, L. Balogh Krisztina 

Kaposvár város főépítésze tartott előadást a 

kézikönyvről november 8-án. Az érdeklődők 

részére lehetőség nyílik egy második körös 

egyeztetésre is, amelyet az önkormányzat 

honlapján fog meghirdetni, és ahol 

véleményezni lehet a készülő településképi 

rendeletet is, amelynek egyes elemei a helyi 

építési szabályzatban foglaltak helyett lesznek 

alkalmazhatóak.   

 

2017. november 28-tól az okmányiroda 

technikai átalakítása megkezdődött, a járási 

hivatal két okmányirodai ügyintézője 

Kaposváron folytatja az átalakítás befejezéséig 

a munkát, amely előreláthatólag 2018. 

márciusig tart. A járási hivatal ügysegédje 

továbbra is az önkormányzat épületében tart 

ügyfélfogadást heti három alkalommal a 

korábbi ügyfélfogadási időben a hivatal első 

emeletén. Az átalakítás után az okmányiroda 

kormányablakként is funkcionál 

meghosszabbított nyitvatartási idővel és 

kiterjesztett feladatokkal.  
      

dr. Hornung Judit jegyző 
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„…,Messze zsong a hálaének…” 
 
   Ádvent nem a számvetés, hanem a várakozás 

ideje, mégis az elköszönő év utolsó negyedére, 

tanévünk első felére szeretnék most emlékezni. 

Hűen a várakozás, a készülődés idejéhez 

elsősorban arra, amiért hálás lehetek, lehetünk. 

   Hálás vagyok röplabdásainknak, akik a három 

évtizedes hagyományaiknak megfelelően a 

diákröplabda élvonalában szerepelnek, amit a 

legutóbbi pécsi és pesti sikereikkel is igazoltak.    

A nem ekkora múltra visszatekintő, de hasonló 

sikereket arató dzsúdósainknak. A sportszerető 

tanulóinknak, akik szeretnek mozogni, és 

testnevelő kollégáimnak, edzőinknek, akik házi 

futóversenyeken, szabadidős 

sportrendezvényeken, osztályfocikon, labdarúgó 

bajnokságokon szervezik és biztosítják, hogy 

gyermekeink mozoghatnak, mozoghatnának. 

   Hálás vagyok azokért a műsorokért, melyek 

nem csak iskolánk közösségének, hanem a 

szülőknek, a város lakóinak is megadták a méltó 

ünneplés lehetőségét október 23-án, vagy ádvent 

második vasárnapján.  

   A kis - nagy kórusunknak és vezetőjének, hogy 

az iskolai műsorokon kívül a nyugdíjas körrel és 

az ifjúsági egyesülettel is közös sikeres 

fellépéseken közreműködött. 

   Hálás vagyok a szennai mesevetélkedőn 

résztvevő tanulóinknak, akik a versenyzők közül 

a legfiatalabbak voltak, és alig maradtak le a 

dobogóról, és természetesen felkészítőiknek. A 

somogyjádi mesés sorversenyen résztvevő alsós 

válogatottunknak, akik egy ponttal maradtak le az 

első helyről. 

   Hálás vagyok azoknak a tanítóinknak is, akik 

elkezdték iskolára hangolni a leendő elsőseinket, 

egy a szülőket is megmozgató játékos 

sorversennyel. 

   Hálás vagyok a szülői közösségünknek, akik 

egy jó hangulatú szülők-nevelők bállal, annak 

bevételével segítik tanulóinkat, programjainkat. 

Hálás vagyok minden tanulónknak, akik 

tudatosítják bennünk, pedagógusokban, hogy a 

pedagógia elsősorban jellemfejlesztés, és 

kollégáimnak, akik ezt a jellemfejlesztést sokszor 

gyémántnál keményebb lelkekkel is megpróbálják 

elvégezni. 

   Hálás leszek azoknak is, akik szóvá teszik, hogy 

kimaradtak a hálálkodásból, mert az azt jelenti, 

hogy tanévünk első felében még több színvonalas 

és emlékezetes eseményünk volt, mint amiért 

2017 adventjében hálát adtam. 

 

Wallinger Endre intézményvezető 
Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály  Általános 

Iskola és Kollégium  

Nagybajomi Csokonai Vitéz 

Mihály  Általános Iskola és 

Kollégium Szülői Szervezetének 

hírei 
 

   A Szülői Választmány szervezésével, 2017. 

november 11-én ismét megrendezésre került a 

szülők-nevelők bálja, mely nagy sikert aratott. 

Helyszín a Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola és Kollégium lett volna, de a 

nagy létszám miatt a Művelődési házban lett az 

esemény megtartva. A díszítésben, az 

előkészületekben és a sikeres 

bál  megszervezésében a Szülői Szervezet, 

iskolánk tanárai, diákjai és a szülők segítettek. 

Igyekeztünk újításokat vinni a bál rendezvényébe 

és hangulatába. 

   Tombola felajánlási kérelmeket írtunk és 

küldtünk nagy cégeknek, mely eredménye 

rengeteg tombola tárgy lett. Ezúton szeretnénk 

köszönetet mondani minden magánszemélynek, 

cégnek, vállalkozásnak a felajánlásokért. 

   A tombolasorsolás megreformálása és a sok 

értékes tombola nyeremény a tombola golyók 

gyors eladását eredményezte. Sajnos kevésnek 

bizonyult a tombolák darabszáma a résztvevők 

nagy létszáma miatt, de tanultunk belőle, és a 

jövőben jobban felkészülünk rá. 

   178 db vacsorás asztalfoglalás volt, melyre a 

finom vacsorát a nagybajomi Vendégváró Kft. 

készítette el. Az estet Bogdán Zsolt, „Kázmér” 

nyitotta meg Berecz András meséiből válogatva. 

A talpalávalót a Koktél DMB együttes 

szolgáltatta. Nagyon szépen köszönjük nekik is a 

színvonalas előadásukat. 

   A bál hajnali 5 órakor ért véget, ezzel is mutatva 

azt, hogy a vendégek jól érezték magukat, jó volt 

a hangulat. 

   A bál bevétele és az adományok együttes 

összege 340.000 Ft, mely 100%-ban a diákokra 

lesz költve. A Mikulás ajándékait már ebből az 

összegből finanszíroztuk. 

   A Bárczi G. Gyógypedagógiai és Módszertani 

Intézmény Nagybajomi Tagintézményben tanuló 

diákok 3000 Ft értékű írószer csomagot kaptak. 

   2017. december 15-én mézeskalács-készítést 

szervezünk a diákokkal, amelyet szintén a Szülői 

Szervezet szervez és finanszíroz, valamint a jövő 

évi gyereknapi programot is ebből az összegből 

szeretnénk megszervezni. 

 

Mindenkinek békés, áldott karácsonyt! 

 

Mencseli Andrea 

Szülői Szervezet elnöke 

 



A Nagybajomi Kolping Katolikus 

Szakközépiskola és Kollégium 
 
   A Nagybajomi Kolping Katolikus 

Szakközépiskola és Kollégium intézményét 2005-

ben alapította a Kolping Szövetség helyi 

kezdeményezésre. Az iskolaalapítók célja egy 

keresztény szellemiségű, bensőséges légkört 

teremtő iskola létrehozása volt, amely korszerű és 

emberi válaszokat adhat korunk kihívásaira és a 

gyermekeinket érintő problémákra. Fontosnak 

tartották, hogy a színvonalas, de teljesíthető 

elvárásokat támasztó képzés után olyan tisztes 

munkásembereket bocsássanak útra, akik képesek 

lesznek a társadalom hasznos tagjává válni azáltal, 

hogy meg tudják teremteni saját és leendő 

családjuk boldogulásának feltételeit. 

   A nagybajomi iskola a kezdetektől Adolph 

Kolping nyomdokaiba lépve igyekszik nevelni, 

növelni és segíteni a társadalom peremére szorult, 

esetleg család nélkül felnőtt fiatalokat. 

   A 2005-ös alapítástól kezdve évről évre bővült 

az iskola infrastruktúrája és tanulói létszáma. Az 

utóbbi években a tanulólétszám 120-140 főben 

realizálódott. A főépület a Templom utca 5. szám 

alatt, a kollégium, valamint a festő, mázoló, 

tapétázó és a kőműves tanműhely a Kossuth utca 

66/b. szám alatt, a pék-cukrász tanműhely 

Kiskorpádon a Vörösmarty utca 16/b. szám alatt, 

míg a szakács tanműhely a Templom utca 1. szám 

alatt található. 

   Az általunk kínált szakmák egy része 

hiányszakma, ami biztosítja végzett tanulóink 

számára a munka világában való sikeres 

beilleszkedést. Saját tanműhelyeinkben a szakmai 

ismeretekre koncentrálva, türelemmel, egyéni 

igényeket szem előtt tartva oktatják szakoktatóink 

tanulóinkat. Kis iskola révén, a kiscsoportban 

történő oktatás eredményessége nagyon jól látható 

a tanulók tudásán, személyiségfejlődésén, annak 

ellenére, hogy magas a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók aránya. 

 

Eredmények 

 

2011/2012-es tanév: 

 OSZKTV: Irodalom-Magyar nyelv és 

helyesírás tantárgycsoport 2. helyezés 

Pálmai Ilona 

2014/2015-ös tanév:  

 Országos Pék Hagyományőrző Verseny: 

1. helyezés, Pálmai Ilona, Csonka János 

Balázs 

 Országos Cukrász Hagyományőrző 

Verseny: 3. helyezés, Pálmai Ilona, Vég 

Ramóna 

 

2015/2016-os tanév: 

 Pék-cukrász SZKTV: 4. helyezés, 

Horváth Kinga 

2016/2017-es tanév: 

 Országos Pozsonyi Kifli Készítő 

Verseny: 1. helyezés, Nagy Antal 

 OSZKTV: reál tantárgycsoport 13. 

helyezés Bozsoki Richárd József 

2017/2018-as tanév: 

 Országos Mézeskalács Készítő Verseny: 

3. helyezés Sütő Vivien Dzsenifer 

 

Pályázatok 

 

   Munkánkat segíti 2016 októberétől az EFOP-

3.3.1-15-2015-00422 számú Tanoda program, 

amelynek köszönhetően nehéz sorsú 

tanítványaink fejlődését tudjuk még 

hatékonyabban segíteni. A programban 

együttműködik velünk a helyi általános iskola is, 

ahonnan 10 diák jár rendszeresen az általunk 

működtetett tanodába. 

   2017 októberétől indult el VEC Sharing című, 

HUHR/1601/4.1.2/0030 számú projekt az 

iskolánkban, amelynek keretén belül diákcsere 

program valósul meg egy kaproncai iskolával 

együttműködve. Cukrász, pék, szakács diákjaink 

2 hetes szakmai gyakorlaton vehetnek részt a 

programnak köszönhetően Horvátországban, 

illetve horvát diákok Nagybajomban. E mellett a 

cukrász, pék, szakács tanműhelyeink jelentős 

eszközbeszerzésben részesülhetnek. 

 

Célok a jövőben 

 

   Diákjaink jelentős része nagybajomi, 

Nagybajom környéki, vagy a nagybajomi 

általános iskolában végezte alapfokú 

tanulmányait. Azt gondolom, hogy ezek a tények 

önmagukért beszélnek. Intézményünk jelen van, 

megerősödött és befolyással van Nagybajom 

városára. Szeretnénk, ha a szakmát tanulni vágyó 

nagybajomi fiatalok iskolánkat választanák 

tanulmányaik helyszínéül. Általános 

tapasztalatunk, hogy a Kaposvárra bekerülő, 

szakmát tanuló helyi fiatalok egy része a tanév 

során végül az intézményünkben köt ki. 

Szeretnénk, ha a nagybajomi szülők megtisztelnék 

bizalmukkal az iskolánkat, mert a helyben 

tanulásnak nagyon nagy előnyei vannak. A 

bejárás, a hosszú utazás megnehezíti a diákok 

életét, a tanulási folyamatot, növeli a 

lemorzsolódás lehetőségét.  

   Legfőbb célunk növelni a találkozási pontokat a 

város lakosságával. Ennek érdekében 2017 

augusztusában részt vettünk a városnapon, az 

elmúlt hétvégén pedig az adventi vásáron. Festő 



tanulóink éppen a sportcsarnok festésében 

segédkeznek. 

   Szeretnénk a következő tanévtől a női szabó 

képzést elindítani, hogy ezzel is támogassuk a J.T. 

Ruhaipari Vámszabadterületi Kft-ét, mint a 

legnagyobb nagybajomi munkaadót. 

   Azon vagyunk, hogy a város lakossága valóban 

nagybajominak érezhesse a Nagybajomi Kolping 

Katolikus Szakközépiskola és Kollégium 

intézményét. Éppen ezért minden kedves 

nagybajomi lakostól türelmet, megértést és 

támogatást kérünk! 

   Ezúton szeretnénk megragadni az alkalmat arra, 

hogy áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kívánjunk a város vezetőinek és 

minden kedves lakosának! 

 

Laki-Lukács Péter  

igazgató 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceginformacio.creditreform.hu/cr9310144839
http://ceginformacio.creditreform.hu/cr9310144839


Szakmai sikerek az óvodában 
 

Szakmai sikerekben gazdag 2017-es évet 

zárhat a Nagybajomi Mesevár Óvoda és 

Bölcsőde. Az év végén erről is kérdeztük Törő 

Krisztina intézményvezetőt.  

 

P. M.: Hogy foglalnád össze az év legfontosabb 

eseményeit az óvodában! 

T. K.: Intézményünkben minden egyes nap 

fontos, hiszen nap mint nap azért dolgozunk, hogy 

a gyerekeink fejlődése folyamatos legyen. A 

nevelőtestületünk által elfogadott „Éves 

munkaterv” tartalmazza azokat a jeles napokat, 

fontos eseményeket, melyeket kiemelten 

fontosnak tartunk a  közösségünk számára. 

Ezeket igyekszünk tervezetten, hagyományokat 

teremtve, illetve tiszteletben tartva lebonyolítani. 

A honlapunkon minden alapdokumentumunk 

megtekinthető, köztük a most említett munkaterv 

is. A családok minden hónap elején megkapják a 

„Havi programot”- melyből tájékozódhatnak a 

Mesevár Óvoda életéről, az ottani eseményekről. 

Kiemelni nem tudnék egyet sem, mert mi minden 

olyan-  akár aprónak tűnő mozzanatot is - nagyon 

fontosnak tartunk, amiből pozitívan 

építkeznek  gyerekeink. Összességében célunk a 

folyamatos élményszerzés, a lehetőségek, 

tapasztalatok biztosítása, a pozitív megerősítések 

megjelenése a mindennapokban és a jeles 

napokon egyaránt. Olyan mindennapok, melyek 

örömmel és boldogsággal töltik el a kicsiket, 

szüleiket, szűkebb és tágabb családjaikat.  

 

P. M.: Nőtt-e a nagybajomi óvodába járó 

gyerekek száma? Országos probléma a 

bölcsődei helyhiány, ez itt érezhető-e? 
T. K.: A gyereklétszám alakulása nagyon érdekes 

kérdés, amire nem szabad általánosságban 

válaszolni- ezt nem is tenném! Mindig az adott 

nevelési év várható adatait kell megvizsgálnunk, 

arról kell beszélnünk, a hozzá kapcsolódó többi 

tényezővel együttesen. Nagybajom ilyen 

tekintetben nem küzd létszámproblémákkal, de ez 

viszonyítás kérdése. 

 

P. M.: Mit jelent a bázisóvoda cím elnyerése? 

Milyen változást hoz ez a pedagógusok 

munkájában vagy a gyerekek életében? 
T. K.: Az intézményben folyó szakmai munka 

országos, szakmai elismerése a 

„Bázisintézményi”cím, melyre pályázatot kellett 

benyújtani. Somogy megyében három óvoda 

mondhatja el ezt magáról- köztük a Kaposvári 

Petőfi utcai Központi Óvoda és egy Balaton-parti 
intézmény. Azt hiszem, álszerénység lenne azt 

mondani, hogy nem vagyunk büszkék erre, nem is 

teszem ezt. Büszke vagyok a kollégáimra, hogy 

ezt képesek voltunk elérni, és ilyen rövid idő alatt! 

Amikor az intézmény vezetőjének kineveztek, én 

azt vállaltam, hogy minden körülmények között, 

minden tekintetben a gyerekek érdekeit fogom 

szem előtt tartani. Ezt vezetőként megvalósítani 

szemléletváltoztatással, innovációkkal, a szakmai 

munka megváltozott elvárásainak megfelelni tudó 

alkalmazotti közösséggel tudtam.  Olyan jó 

gyakorlatokat dolgoztunk ki, melyek a 

gyerekekkel végzett mindennapi szakmai  munkát 

teszik tartalmasabbá, tudatosabbá, 

összehangoltabbá és hatékonyabbá. Megújultak 

az alapdokumentumaink, új, XXI. századi 

módszerekkel és lehetőségekkel dolgozunk, ami 

láthatóan, érzékelhetően és mérhetően is jobb a 

gyerekeinknek. A pályázattal vállaltuk, hogy havi 

rendszerességgel tartunk szakmai napokat, ahol a 

hozzánk érkező pedagógus kollégáknak átadjuk 

tapasztalatainkat, az általunk megalkotott 

rendszereket gyakorlat közben, elméleti 

alapokkal alátámasztva. Az óvodapedagógusaink 

ezeken az alkalmakon előadásokkal, gyakorlati 

bemutatókkal, műhelymunkák vezetésével adják 

át azt a fajta szellemi tőkét, amely a mi humán 

erőforrásunk terméke. Szerintem ez nagy dolog: 

kiteljesedhetnek a hivatásukban, így növelve 

magukban is a tenni akarást! Túl vagyunk már 

három remek ilyen alkalmon, szerencsére tele 

pozitív tapasztalattal és jó érzésekkel! 

Városunknak a hírét pozitív gondolatokkal és 

benyomásokkal viszik magukkal ilyenkor a 

pedagógusok, megítélésem szerint ez a 

településünknek is jó. A gyerekek profitálnak a 

legtöbbet, s mivel övék a jövő, ilyen tekintetben 

is jó a városunknak. Igyekszünk mindenben 

megfelelni és lelkiismeretesen, szeretettel tenni a 

dolgunkat. 

 

P. M.: Hosszú idő óta idén fog először 

elballagni „tiszta” nagycsoport az óvodából. ez 

több éves munkarend-átformálást jelentett. 

Örülnek-e, hogy ezt a lépést megtették, és a 

vegyes csoportok mellé behozták újra szülői 

kezdeményezésre a tiszta csoportot? – Ennek 

az átfogalmazásában segíts, kérlek, hogy 

egyértelmű legyen. 
T. K.: Munkarendünk nem változott meg, 

csoportszervezési formáról beszélünk. Pályám 

kezdetekor még elképzelni sem tudtunk volna 

vegyes életkorú csoportokat. Tehát ez is 

nézőpont, viszonyítás kérdése. Aztán változtak az 

oktatáspolitikusok, a szakma elképzelései, ezért 

tértek át sokan a vegyes csoportokra. Lám, 

egyszer csak ismét gondoltak egyet, három évvel 

ez előtt, és kérték a változás lehetőségét a szülők. 

Mivel ez találkozott a nevelőtestület 



elképzeléseivel, változtattunk- öt csoportunkból 

három „tiszta életkorú” lett. Legalább is 

majdnem, hiszen a gyerekek, ha egy évben is 

születnek, a  születési hónapjuk változó, fejlődési 

ütemük eltérő, e tények miatt ezekből a 

csoportokból sem mindenki egyszerre megy 

majd  el az iskolába. Ez akkor régen is így volt, és 

ma is így lesz majd. Az az ember vagyok, aki nem 

igazán szokott megbánni semmit, hiszen mindig 

igyekszem olyan döntést hozni, amit akkor és ott 

a leginkább jónak tartok. Így van ez ebben a 

kérdésben is! Voltak beszélgetések 

nevelőtestületen belül, pro és kontra érvek 

hangzottak el, mellette és ellene is, de ez már 

adott, nem látom értelmét ezzel foglalkozni. 

Szakemberként azt mondom: mint minden 

területen, itt is vannak előnyök és hátrányok. 

Lehet róla beszélgetni, hiszen tanulunk belőle, de 

a lényeg szerintem abban rejlik, hogy a gyerekek 

bármilyen összetételű, létszámú csoportba is 

járjanak, mi pedagógusok tegyünk meg mindent 

az ő  egyéni fejlesztésük érdekében ott  és úgy, 

ahogy az nekik a leghatékonyabb! 

Meggyőződésem szerint ma Nagybajomban 

minden gyerek jó helyen van az óvodában, hiszen 

az ott dolgozók megtalálják a hozzájuk vezető 

utat.  

 

P. M.: Milyen egyéb szakmai, közérdeklődésre 

számot tartó dolgot osztana meg az 

olvasókkal? 
T. K.: Inkább kérést vagy talán gondolatokat a 

gyerekekről, a családokról, az emberi 

kapcsolatokról. Nagyon sok programot kínálunk a 

szülők számára, ahol együtt tevékenykedhetnek, 

munkálkodhatnak, játszhatnak gyermekeikkel. 

Örömmel tölt el bennünket, hogy egyre többen 

élnek vele, de elégedettek akkor lennénk igazán, 

ha soha egy rendezvényen nem lenne olyan 

kisgyerek, akinek nincs ott a családja. A XXI. 

századi világ, a társadalom, a mindennapok 

nagyon feszített tempót diktálnak mindenkinek. 

Tegyük meg, hogy megállunk és elgondolkozunk! 

Gondoljuk át, hogy mit is akarunk igazán, kell-e 

az nekünk, amit esetleg annyira akarunk!? Az 

anyagiak, a kézzel fogható tárgyak szerepe mellett 

jusson eszünkbe az is, hogy nem csak ezek 

lehetnek számunkra fontosak. Sőt! A 

legfontosabbak biztosan nem ezek! Miért jó, 

ha  sok-sok ruha, cipő, stb van a birtokunkban? 

Mire is jó az? Talán elég lenne kevesebb is! Talán 

akkor jutna időnk másra is! Ami nem a boltban 

kapható! Ami nem is kerül pénzbe: a törődés, az 

odafigyelés, az együtt eltöltött idő, és a közösen 

átélt élmény. Mi ezt kínáljuk a családoknak, 

ehhez  szeretnénk mindenkinek a segítséget, az 

alkalmakat megadni rendezvényeinken. A 

játszóházban együtt ragasztó apa-anya és gyerek 

látványa, a közösen táncoló kisgyerek és hatalmas 

apukája, a mamával együtt nevető 

bölcsis   pozitív, szeretet sugárzó arcánál nincs 

szívet melengetőbb érzés! Töltsünk el minél több 

időt gyermekeinkkel úgy, hogy csak rá 

figyeljünk,csak velük legyünk! Hamar elmúlnak 

ezek az idők, s többé soha vissza nem hozhatók! 

Ez a szemléletváltás, értékközvetítés, amiért mi 

dolgozunk! A másik üzenetem: merjük kifejezni 

érzéseinket! Merjünk igazán örülni, kérni, 

megbocsájtani, sírni, ha kell, vállaljuk fel azt, 

hogy emberek vagyunk! S ezt tanítsuk meg 

gyerekeinknek is, hisz mi vagyunk a példa 

számunkra! Talán akkor igazi, képmutatásoktól 

mentes jövőt leszünk képesek építeni. 

 

P. M.: Mit kíván Nagybajomnak és az 

óvodának jövőre? 
T. K.: Elsősorban mindezeket, amiről az előbb 

beszéltem! Azt kívánom, hogy legyünk képesek 

tisztelni egymást, magunkat! Legyünk pozitívak, 

ne legyünk álságosak és gonoszak! Fogadjuk el a 

másikat olyannak, amilyen, és ne akarjuk senkit a 

magunk képére formálni, mert mi azt tartjuk 

jónak. Az alapvető együttélési normákat minden 

esetben tartsuk be, ha segíteni nem tudunk, ne is 

ártsunk a másiknak! Legyünk képesek az őszinte 

és nyílt kommunikációra, megnyilatkozásra! 

Tiszteljük minden ember munkáját, hiszen egy 

közösségen belül minden ember munkája 

értékteremtővé válhat! Mi az óvodában ezt 

szeretnénk, így neveljük a ránk bízott gyerekeket! 

 

Köszönöm az interjút! 

 

Interjú Fejér István református 

lelkipásztorral 
 
Fejér István református lelkipásztorral 

beszélgettem az idei év fontosabb eseményeiről. 
Mozgalmas volt idén a helyi református élet: 

programok sokasága, felújításra került 

templomunk, új nyílászárókat és új festést 

kapott kívül-belül, és a tetőcsere is a végéhez 

ért. 
 

Sz. E.: Tiszteletes Úr, kiemelné a fontosabb 

eseményeket az egyház életében az idei évben? 
F. I.: A legfontosabb esemény, ami ebben az 

évben az egyházközségünkben történt, az a 

templomunk tetőjének cseréje és átalakítása, 

külső és belső festés, valamint a nyílászárók 

cseréje. A munkát a reformáció 500. 

évfordulójára sikerült befejezni, ezzel is azt 

szerettük volna jelezni, hogy nemcsak múltunk 

van, hanem hisszük azt, hogy jövőnk is. A 



munkálatokat különböző elnyert pályázatok tették 

lehetővé, valamint gyülekezetünk tagjainak 

nagylelkű adománya és kétkezi munkája. Az 

elvégzett munka összértéke: 14-16 millió forint. E 

helyen is szeretnénk megköszöni mindenki 

támogatását, munkáját. 

Fontosabb eseményeink: angol nyelvű bibliai 

tábor Kisbajomban, férfiak napja szeptember 

hónapban, Októberi estek a csillag alatt: Dr. 

Györfi Károly előadása Keresztényüldözések a 

21. században címmel, Mészáros János Elek 

énekes koncertje, advent első vasárnapján, 

zeneiskolánk tavaszi és téli záró koncertjei, 

Pálóczi Kupa táncverseny, hálaadó istentisztelet 

templomunk felújításáért  

 

Sz. E.: Értékelné pár szóban az idei évet az 

egyház szemszögéből? Milyen volt? 

F. I.: Az idei év a reformáció 500. évfordulójának 

a fényében zajlott, ebben az évben hálát adtunk az 

egyház megújulásáért, és imádkoztunk, 

imádkozunk azért, hogy Isten továbbra is áldja 

meg egyházunkat, gyülekezetünket a holnap, a 

jövendő lehetőségével. Minden elvégzett 

munkáért, alakalomért egyedül Őt illetti a 

dicsőség és a tisztelet.  

 

Sz. E.: Milyen programokat tervez a jövőben? 
F. I.: A jövőben minden olyan programot, 

alkalmat szeretnénk megtartani, amelyet eddig is 

csináltunk, de ha Isten engedi, akkor egy sikeres 

együttműködés keretében elnyert pályázat által – 

amelyet a helyi Alternaiv Egyesülettel közösen 

nyertünk el –, szeretnénk programjainkat, 

terveinket, rendezvényeinket tovább bővíteni, 

színesíteni. A programjaink, rendezvényeink által 

minden korosztályt szeretnénk megszólítani, 

elérni, gyülekezetünk közelébe vonzani. Bízva 

Isten áldásában, reménnyel és bizakodással 

tekintünk a jövőbe. Sikerekben gazdag új évet 

kívánok! 
 

Köszönöm a beszélgetést! 
 

Szalai Eszter 
 

 

A Pálóczi Horváth Ádám Refor-

mátus Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény társastánc tagozatának 

hírei 
 
   A Pálóczi Horváth Ádám Református Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény társastánc tagozata 

idén is nagyon sikeres évet tudhat maga mögött. 
A Magyar Látványtánc Sportszövetség által 

rendezett országos bajnokság a „Hurt” című 

formációval első helyezést értek el. Ugyanez a 

formáció, az Európa bajnokságon szintén első 

helyett hozott a táncosoknak. A párosok mind az 

országos bajnokságon, mint az Európa 

bajnokságon kiemelkedő helyezéseket értek el.  

   A Péterfai Örs és Horváth Alexandra páros 

(lenti képen) a Higher című kűrrel az országos- és 

Európa bajnokok lettek. 

   Az Ács-Kocsis Bence és Balázs Kármen páros 

III. helyezést ért el az országos- és Európa 

bajnokságon. 

   A Paizs Ármin és Paizs Rebeka páros II. 

helyezést ért el az országos- és Európa 

bajnokságon. 

   A Berkes Csanád és Ferstek Nóra páros I. 

helyezést ért el az országos bajnokságon, II. 

helyezést az Európa bajnokságon. 

   A Csontos Mihály Dániel és Dezső Júlia páros 

II. helyezést ért el az országos- és Európa 

bajnokságon. 

   A Dezső László és Kolumbán Elvira páros I. 

helyezést ért el az országos bajnokságon és IV. 

helyezést az Európa bajnokságon.  

   A Kárpáti Péter és Kiss Regina, Hunyadi Máté 

és Horváth Boglárka a Rio című formációval I. 

helyezést ért el, a Grease mix formációval pedig 

II. helyezést az országos bajnokságon és az 

Európa bajnokságon.  

   A Magyar TáncSport Szakszövetség versenyein 

is kiemelkedő helyezéseket értek el idén 

táncosaink, ahol a Sun Dance Stúdiót is 

képviselték. 

   A Pálóczi Horváth Ádám Református Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény júniusi tanulmányi 

versenye, a Pálóczi Kupa 7. alkalommal került 

megrendezésre. Több mint 50 pár nevezett a 

kupára, ahol a házigazda művészeti iskola 

táncosai is megmutathatták tehetségüket és 

eredményesen zárhatták a tanulmányi évet. 

Társastáncosaink folyamatosan képviselik 

művészetoktatási intézményüket Nagybajom 

város rendezvényein, köszönjük a lehetőséget és 

a támogatást!  
 

Berkes Sándor 

tánctanár 
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Pillanatképek a Nagybajomi Kulturá-

lis Igazgatás Intézményének életéből 
 
Kedves olvasó! Miért is van ennek az 

intézménynek ilyen hosszú és nyakatekert neve? 

Mert magába foglalja a kultúrházat, a könyvtárat, 

a galériát, internet kávézót és a múzeumot, 

valamint ezen intézmények kulturális programjait, 

közéleti tevékenységét. Az évek folyamán 

rendszeressé váló értekezletek, találkozók, városi 

ünnepségek mellett a kulturális igazgatás a 

hagyományteremtés igényével elindított több, 

mára már hagyományosnak mondható programot, 

melyek a résztvevők arányából tekintve 

sikeresnek bizonyultak. 
 

„Gólya viszi a fiát” utcai futóverseny és családi 

nap. Bárki jöhet gyermekével, egyedül, baráttal, 

szüleivel, és együtt áldozunk a jótékony 

testmozgás oltárán. Az elmúlt években 5 

alkalommal rendeztük meg az utcai futóversenyt, 

mely egyben a majális szerepét is betölti a 

városban. Az 500, 3000 és 6000 méteres távok 

lefutása mellett utcai aerobic és röplabda is várja 

a sportolni vágyókat. A korcsoportonkénti arany, 

ezüst és bronzmedálok egy kerékpár fődíjjal és 

sok egyéb nyereménnyel egészülnek ki, ám az 

igazi díj, ami mindenkinek jár, az a gólyás póló. S 

ezután jólesik a finom gulyásleves és pogácsa a 

Vendégváró Kft. vendéglátásában. Köszönet és 

hála a nagybajomi intézményeknek, 

vállalkozóknak, akik évről évre maximálisan 

támogatják a rendezvényt. 

 

„Erdei Ciklámen Tavaszi fesztivál” 

A „Ki Mit Tud”-ok nosztalgikus hangulatát idéző 

március végén megrendezett kulturális bemutatók 

tág teret nyitnak a helyi és környékbeli művészeti 

csoportok bemutatkozására, egyben színvonalas 

egésznapos műsort kínálnak az érdeklődőknek. 

2017-ben 3. alkalommal nyitotta meg a 

nagybajomi művelődési ház a kapuit, és adott 

lehetőséget fellépni a világot jelentő deszkákra 

kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A közel ötszáz 

fős rendezvényen a szakmai zsűri bírálata után 

arany, ezüst és bronzminősítést szerezhetnek a 

szereplők.  
 

Adventi Kiállítás és Vásár 

Hagyományt őrizni és hagyományt teremteni 

rendkívül fontos egy település életében. Erre az 

évre értük el azt, hogy az Ezüst Fenyőtoboz 

Adventi Kiállítás Vásár és Gyertyagyújtó 

ünnepség már hagyományosnak mondható, hiszen 

részévé vált a nagybajomiak adventi 

várakozásának, és lelkesen készülnek rá 

gyermekek, pedagógusok, szülők, szervezők és 

kiállítók. A második adventi gyertya 

meggyújtásának napján csikorgó hideg fogadott 

bennünket a művelődési ház udvarán, de 

dicséretére váljon mindenkinek, aki állta sarat, és 

együtt töltötte velünk ezt a karácsonyváró délutánt 

a jeges szél ellenére is. A hangulatot a forralt bor 

fűszeres és a forró gofri vaníliás illata tette 

teljessé. A színpad megtelt gyermekszóval, 

muzsikával és tánccal, látványnak sem volt utolsó, 

amikor közel hetven gyermek állt a színpadon, és 

kipirult arccal énekelt. Ezt az élményt mindenki 

hazavihette, hogy betegye a családi karácsonyfa 

alá, hogy majd a fények meggyújtásánál 

kiegészíthesse az adventi várakozás meghittségét.  
 

Kiszínezett világban 
Festés és rajzolás, olaj és akvarell, rézkarc és 

festmény. Ezek a fogalmak nem idegenek a 

nagybajomi művészeti életben, köszönhetően az 

alkotótáboroknak, művészeti műhelyeknek. A 

nyaranta megrendezett művésztábort és 

alkotóműhelyt kiállítások követik. Az 

alkotóművészek festményeket ajándékoznak a 

településnek a foglalkozások után, s ezek az 

alkotások megtekinthetők a kulturális 

intézmények falain. A nagybajomi alkotók mellett 

a környékbeli településekről is érkeznek 

művészek, s a művészeti csoport vezetője a 

kaposvári Székely Bertalan-díjas festőművész, 

Kertész Sándor. Ebben az évben ez a gyűjtemény 

kiegészült fából faragott arcképekkel, melyeken 

Árpád-házi királyokat és magyar költőket 

láthatunk. A negyven képből álló állandó 

történelmi és irodalmi kiállítás a művelődési 

házban található. 
 

„Erre varrjál gombot!” 
De a szó szoros értelmében! Ez az elnevezése a 

két éve sikeresen működő Nagybajomi Máktündér 

Kézműves Műhely játszóházának. A műhely 

közmunkásokat foglalkoztat az intézményvezető 

irányításával, s a megtervezett, kiszabott, 

megvarrott egyedi termékekkel a település 

intézményeinek rendezvényeit támogatjuk, 

működésüket segítjük elő. Nyár óta működtetjük 

játszóházunkat, ahol félkész termékekkel 

érkezünk, amit a gyermekeknek, akár kis 

segítséggel, de önállóan kell befejezniük. Sokszor 

elég, ha egy gombot varrnak rá! Sikeresen vettünk 

részt nagybajomi mellett mezőcsokonyai, 

böhönyei, mesztegnyői és taranyi 

rendezvényeken. Természetesen a játszóházi 

foglalkozás ingyenes, és a rendezvényeken való 

részvétel mellett sok szeretettel várjuk a játszani 

kívánó csoportokat a Fő utcai műhelyünkben is! 
 

Nagy Erika intézményvezető
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Segítő Kezek 
 
   A Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú 

Nonprofit Kft. és a KIFŰ Idősügyi 

Infokommunikációs Programot indított a hátrányos 

helyzetű térségekben. A Program megvalósításával 

lehetőség nyílik arra, hogy a 65 év feletti idősek 

számára az infokommunikációs eszközök 

használatára történő készségfelkészítés 

megvalósuljon, így biztosítva számukra a digitális 

kompetenciáik fejlesztését. Ennek révén egy olyan 

társadalmi réteg számára nyílik lehetőség a digitális 

világ megismerésére, amely önhibáján kívül nem 

tudott az iskola-rendszerű képzésben részt venni, 

sem munkavállalóként nem nyílt lehetősége 

megismerni a digitális eszközöket, szolgáltatásokat. 

   A kiválasztott településeken, a 65 év feletti 

lakosság kérdőívek kitöltésével nyilatkozhatott, 

hogy csatlakozni kívánnak a programhoz.  
   Nagybajom Város Önkormányzata 2017. március 

1-jén csatlakozott a programhoz, felvállalva, hogy 

központként koordinálja a Program megvalósítását 

a környező településeken.  A Segítő Kezek 20 fő 

munkavállalót biztosít közfoglalkoztatásban a 

program megvalósítása érdekében. Az alábbi 

települések csatlakoztak Nagybajomhoz: Kaposfő, 

Gige, Rinyakovácsi, Csököly, Jákó, Kiskorpád.  

   A 2017. április hónapban kialakításra került 

diszpécserközpont mindenki számára elérhető a 

Nagybajom, Kossuth L. u. 12. szám alatt.  

   Jelenleg folyik az elnyert laptopok kiszállítása. 

Összesen 106 db, Nagybajomban 42 db laptop kerül 

kiosztásra. A kiválasztott idősek használati 

megállapodást kötnek a KIFÜ-vel, akinek a 

tulajdonában állnak a gépek. A program mobil 

internetet is biztosít, amit 2018. január folyamán 

juttatnak el a Program munkatársai az idősekhez.   

 

György-Dávid Nikoletta 

 
 

Értékfeltáró munka kezdeti lépései 
 

   Idén tudatosan elkezdődött Nagybajomban is a 

települési értékfeltáró munka. A 2012-es 

hungarikum törvény megjelenése óta szorgalmazza 

a közösségfejlesztő szakma az értékfeltáró 

bizottságok létrehozását minden településen. 

   Ez a munka egy folyamat része, hiszen a település 

több száz éves múltja során folyamatos értékfeltáró 

munka zajlott. A Sárközy István Helytörténeti 

Gyűjtemény, honismereti klubok, mind-mind a 

települési értékek felkutatásáról, gyűjtéséről 

szóltak. A helytörténeti kiállításunk bőséges 

tárgyieszköz-gyűjteményt tud felmutatni, ám ezen 

kívül is sok egyéb, szellemi, épített, környezeti 

értéket fel lehet kutatni, dokumentálni.  

   Az „ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális 

Egyesületet idén több ízben is megkereste a 

Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit 

Kft, hogy szakmai találkozók keretein belül 

mutassák be a jó példákat, településüket, civil 

szervezeteiket, valamint meghívott 

vendégelőadókkal segítették az egyesület 

önkénteseinek munkáját.  

   Először egy ún. látóút során mutatkozhatott be 

Nagybajom. Az ország távoli falvaiból, 

kisvárosaiból érkezett 24 fős polgármesteri 

delegációnak adott képet Nagybajom életéről, 

működéséről Czeferner Józsefné polgármester, 

majd az Alternaiv Egyesület és a Máktündér 

Kézműves Műhely.  

   Másodszor az „Értékünk és mértékünk” című, a 

települési értékfeltáró munka elősegítése céljából 

jött újra a Nemzeti Művelődési Intézet, és a 

környező településekről meghívott előadókkal 

próbálta az értékfeltáró bizottság felállításának 

útjára terelni a beszélgetést és elindítani a közös 

gondolkozást.  

 

 
Ballér Jánosné az eddigi településfeltáró 

munkájáról tartott előadást 

 
   Nyugdíjas és aktív pedagógusokkal, a közéletben 

résztvevő helyi lokálpatrióta személyekkel 

karöltve, sikerülni fog egy olyan tevékeny 

értékfeltáró bizottságot felállítani, amely képes lesz 

felkutatni olyan értékeket, amelyek bár a szemünk 

előtt vannak, voltak, de nem vettük eddig észre. Az 

értékfeltárás, egy folyamatos dolog, sohasem 

mondhatjuk, hogy jó, végeztünk, minden számba 

van véve, hisz értékek folyton születnek, 

keletkeznek.  

   A nemzeti értékeket szakterületenkénti kategóriák 

mentén szeretnénk összegyűjteni a helyi 

értékfeltárásban. Ezek a következők: agrár-és 

élelmiszeripar, egészség és életmód, épített 

környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális 

örökség, sport, természeti környezet, turizmus és 

vendéglátás.  

 

Rázsits Veronika 

 



Interjú Horváth András római 

katolikus plébánossal 
 

Eseményekben és közösségépítésben gazdag volt 

a Nagybajomi Római Katolikus Egyházközség 

éve is. Erről, valamint a nagybajomi életéről 

mesélt Horváth András plébános úr Tisza 

Mónikának. 

 

T. M.: Milyen fontosabb események voltak a 

nagybajomi katolikus egyházközségben, amit 

kiemelne? Programok, tábor, egyéb, és ezeket 

kicsit részletezné, mik a tapasztalatai? 

H. A.: Az egyik legjelentősebb a hittanos 

gyerekek táboroztatása volt. Ez egy elég 

nagyszabású projekt, nagy felkészülést igényel a 

segítők részéről is. A plébános felel a táborért, de 

voltak civil segítőim, a hitoktató, Lempach Gabi 

és egy régi kanizsai osztálytársam, valamint 

három asszony segített a szakács feladatokat 

ellátni. 25 hittanost sikerült elvinnünk. Sok anyagi 

támogatást kaptunk. Nagyjából a felét fizették a 

gyerekek a rájuk fordított összegnek, a másik felét 

felajánlásokból fedeztük. A Magyar Katolikus 

Karitász, illetve az önkormányzat Nagybajomért 

Közalapítványának a támogatásából lett 

finanszírozva a tábor. Egy ilyen egy hetes tábor 

sokszor többet ér, mint amit egész tanévben 

tehetünk a gyerekekért. A tábor egy életközösség, 

ahol 6 napon keresztül együtt vagyunk, nagyon 

kell figyelni egymásra, segíteni egymást, 

gyakorolni kell a türelmet egymás felé, és 

tudnunk kell alkalmazkodni. A hittanos tábornak 

két oldala van: egyrészt, hogy vallási programok 

legyenek, hogy egy lelki, vallási nevelő lehetőség 

legyen a gyerekek számára. Másrészt szórakozás, 

játék is kell, hogy jól érezzék magukat. Ezeket 

próbáltuk egyensúlyban tartani a tábor ideje alatt. 

Szórakoztató programok voltak pl., kalandpark, 

túrázás a Szent Vid kápolnánál, csónakázó tónál 

játékok, éjszakai túra Kőszeg hegyvidékein, 

Bükfürdőn strandolás. Kultúra is volt a 

programban: a szombathelyi Szent Márton 

látogatóközpontot is megnéztük. Az idei tábor 

kerettörténete a Narnia krónikái című könyv, 

illetve film volt. Alapvetően ez egy vallásos 

jellegű írás, a szimbólumrendszere nagyon 

gazdag: rengeteg áthallás van benne Jézus 

kereszthalálára, az utolsó vacsorára, árulásra 

vonatkozóan. Ezekből a történetekből, amik 

benne vannak a Szentírásban is, tudtak a gyerekek 

párhuzamot vonni. Vallási elemek a táborban: 

naponta tartottunk szentmisét, illetve az utolsó 

este szentségimádás is volt. A szentmisében napi 

szinten való részvétel alapvetően hozzátartozik, 

része a vallásos életközösségnek, hogy a jó 

Istennel is együtt legyünk. A szentségimádásnak 

az utolsó napon azért van jelentősége, mert nem 

nagyon vesznek részt egyébként 

szentségimádáson a gyerekek. Ez nagyon jó 

alkalom az elcsendesedésre, a bűnbánat 

elindítására is. A szentségimádás alatt gitáros, 

illetve taizéi énekek hangzottak el, valamint lelki 

tükröt is felolvastunk. A 25 gyerekből kb. 15-en 

meggyóntak. Alapvetően a többség megérezte a 

jó Isten jelenlétét, áldoztak, és tiszta lett a lelkük. 

Összességében a gyerekeknek a tábor hasznos 

volt, amit tanítani akartunk az többé-kevésbé 

átment, és jól is érezték magukat. 

   A templom búcsúját emelném ki még, ami 

alapvetően fontos egy közösség életében. A 

nagybajomi templom Jézus Szíve tiszteletére van 

szentelve. Az idei búcsút nagyobb szabásúra 

sikerült szervezni, vendégeket is hívtunk. Horváth 

Lóránt atyát sokan szeretik, és talán számára is 

egy szép gesztus volt, hogy a szabad éve előtt 

meghívtuk hozzánk. Másik két vendégünk Szili 

Zoltán és Bogáthy Gábor voltak, akik nagyon 

színvonalas egyházzenét tudnak produkálni, a 

búcsúi szentmisét méltó módon emelték. A 

szentmise után mindenkit közös gulyás vacsorára 

hívtunk a plébánia udvarára.  

   Augusztusban volt családi napunk. Egy kisebb 

biciklitúra volt Kutasra. Ott Laci atya megmutatta 

a templomot, és a toronyba is felvitt bennünket, 

majd megnéztük a plébániát is. Bicikliztünk 

tovább a Hertelendy kastélyhoz. Szép gesztus volt 

a vezetőség részéről, hogy beengedtek bennünket. 

Megnéztük még a kutasi halastavat, és 

bicikliztünk haza. Családi napunkat egy közös 

esti programmal zártuk az esti szentmise után, egy 

kis szalonnasütéssel, tábortűzzel. A templomban 

az utolsó vacsorára emlékeztünk közösen, utána 

pedig átjöttünk a plébániára, és ott folytattuk az 

együttlétet. Fontos, hogy az ilyen alkalmakkor az 

emberek lelki táplálékot kapjanak, de az is 

szükséges, hogy együtt jól érezzük magunkat. A 

templomban egymás hátát látjuk, de egy 

tábortűznél vagy egy vacsoránál körbe lehet ülni, 

és akkor szemből is látjuk egymást, és lehetőség 

nyílik a személyes beszélgetésre. Az egyházi élet 

és a közösségi élet össze kell, hogy kapcsolódjon, 

hogy itt az egyházban találjon közösségre az 

ember: és ennek része az Úr Jézus ünneplése, és 

az, hogy közösen tudjuk jól érezni magunkat. Úgy 

érzem, hogy ez valamilyen szinten működik, de 

kevés embert tudunk megszólítani.  

   Aztán a rorate, azaz a hajnali szentmisék után is 

minden alkalommal áthívunk mindenkit közös 

reggelire. Jó lenne, ha minden hívő legalább 

egyszer eljönne hajnali misére. Ez jó dolog, a 

közös imádság után együtt megreggelizünk, mint 

egy család. A plébánosnak ez a családja, a 

plébániaközösség. Ami még a hónapban vissza 



van, az a december 27-i Szent János napi 

borszentelés és a szilveszter esti közös koccintás. 

   

A felújításokról tennék említést még, hogy ami 

volt pályázat kiírva a templom felújítására, azt 

beadtuk. Nem rajtunk múlik, kapunk-e 

támogatást. Idén a plébánia külső festése, a 

lábazat, illetve kerítés lett lefestve.  A közösségi 

terem vizes blokkja lett felújítva, és új mosogatót 

szereltünk be. A templomban most lett kiépítve 

egy új énekvetítő rendszer. Ez egy nagyobb 

beruházás, adományt is kaptunk erre a célra. Idén 

szintén felajánlásból kaptunk egy szép színes 

ablaküveget, ami Szent Antalt ábrázolja. Hálásan 

köszönjük a felajánlásokat. 

 

T. M.: Ugye két éve lesz, hogy itt van, András 

atya, Nagybajomban? Hogy érzi, mennyire 

sikerült beilleszkedni? 

H. A.: Igen, két éve lesz januárban, hogy itt 

vagyok. Úgy éreztem, Marci atya rövid ittléte után 

nagy törés volt a közösség életében, mert jó ember 

volt, sokan szerették, és el kellett őt gyászolnia az 

egyházközségnek. Emiatt talán kicsit nehezebb 

volt nekem elkezdeni a dolgokat, de mostanra már 

sikerült a közösségbe való beilleszkedés.  

Megvannak azok az emberek, akik segítenek, és 

számíthatok rájuk Szeretek kérdezni, tanácsot 

kérni, segítséget kérni, nem vagyok olyan típus, 

aki mindent maga próbál megoldani. Szeretem, ha 

csapatban dolgozhatunk. Jó, ha nincs magára 

hagyva az ember. Úgy érzem, hogy ilyen 

szempontból mindig voltak mellettem, bármiben 

segítenek, vagy egyszerűen csak meghallgatják az 

embert. Mikor a lábtörésem után kellett segíteni, 

akkor megmutatkozott a közösség türelme, 

szeretete, gondoskodása. Segítettek a 

bevásárlásban, fuvarozásban és egyéb dolgokban. 

Sok szeretetet kapok, és én is próbálok nyitott 

szívvel járni az emberek között. 

 

T. M.: Milyen karácsonyi üzenete van a 

nagybajomiak számára? 

H. A.: Ünnepeljük meg a karácsonyt! Ne csak 

beessenek az ünnepre bevásárlás, lakásdíszítés, 

főzés, egyéb dolgok után, hanem legyen valódi 

ünnepük! Fontos lenne, hogy egymásra 

odafigyeljenek, mert nem az az érték, hogy 

mennyi pénzért vettem ajándékot, hanem hogy 

odafigyeljek a másikra, beszélgessek vele, időt 

szánjak rá. Ez lehet, hogy nagyobb ajándék, mint 

amit vett ajándékokkal ki lehet fejezni.  Éljük meg 

a karácsony ünnepét, ne csak túléljük! Áldott, 

békés, szeretetteljes karácsonyt kívánok 

mindenkinek! 
 

Tisza Mónika 

 

Őszikék Nyugdíjas Klub 
 

   Márciusban részt vettünk a Ciklámen 

Fesztiválon, ahol arany minősítést kaptunk. 

Áprilisban meghívást kaptunk Balatonmáriára, az 

Életet az évekért rendezvényre, ahol a zsűri 

döntése alapján mi képviselhettük Somogy 

megyét Budapesten. 

   Áprilisban tartottuk a tavaszköszöntő bálunkat, 

ahol meghívott vendégeink is voltak. Évek óta 

tartjuk a kapcsolatot mezőcsokonyai és jákói, 

valamint a zselickislaki nyugdíjas klubokkal. 

Júniusban mezőcsokonyai meghívásnak tettünk 

eleget a májusfa kitáncoláson. 

   Nagybajom adott otthont a kistérségi nyugdíjas 

találkozónak. Az augusztus mozgalmasan telt, 

először Jákóba kaptunk meghívást, ahol mi is 

felléptünk, majd kirándulást tettünk 

Badacsonyba. A nagybajomi városnapon a 

langallósütő versenyen is részt vettünk, ahol 

különdíjat nyertünk, valamint a műsor fellépői 

között is szerepeltünk. 

   Szeptemberben részt vettünk a jákói szüreti 

felvonuláson, ugyanebben a hónapban 

Zselikckislakon felléptünk a gasztronómiai 

napon. 

   Novemberben először került nálunk 

megrendezésre a Dalos találkozó, ahol nagyon 

színvonalas előadásokat láthattunk, hallhattunk. 

Mi mint házigazdák, az egész rendezvény 

megszervezésében és lebonyolításában 

segédkeztünk. Ezúton is köszöntet szeretnénk 

mondani a Polgármesterasszonynak, aki a 

művelődési házat és minden ezzel járó feltételt 

biztosított számunkra.  

   December 8-án nagy élményben volt részünk 

Budapesten a Syma Csarnokban megrendezett 

Nyugdíjas Expon, ahol Somogy megyét 

képviseltük, és nagy sikert aratva felléptünk. 

   Áldott, békés ünnepeket kívánunk 

mindenkinek, és szeretettel várunk minden 

érdeklődőt, aki esetleg kedvet kapott, hogy 
belépjen az Őszikék Nyugdíjas Klubba! 
 

Miklai Tiborné klubvezető 
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Interjú a Nagybajomi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület parancsnokával, 

Sipos Lajossal 
 

R. V.: Tudjuk, hogy nagyon sok változás volt a 

tűzoltó egyesületnél idén, új telephelyre 

költöztetek, és az egyesületben is történtek 

személyi változások, kérlek beszélj ezekről! 

S. L.: Kezdeném az új telephelyre költözéssel. 

Igazból még nem költöztünk el a Fő u. 181. alá, 

amit az önkormányzat vásárolt meg nekünk, és 

pályázati pénzből alakítjuk ki az autónknak a 

garázst. Ezekkel a munkálatokkal nem tudtunk 

elkészülni időben, ezért még ezen a télen a 

Vásártér u. 1. alatt működünk. Telephelyváltozás 

miatt az alapszabályt is módosítanunk kellett az 

egyesületben, egyúttal közgyűlés által elfogadott 

személyi változások is történtek. Horváth Péter 

volt elnökünk lemondott, és helyette Garzó 

Vandát szavazta meg a közgyűlés elnöknek.  

 

R. V.: Hallottam, hogy társadalmi munkából 

újítjátok fel az új tűzoltólaktanyát, kérlek 

beszélj erről a folyamatról! 

S. L.: Mielőtt elkezdenénk erről beszélni, 

úgymond a lakosság körében kialakult tévhitet 

szeretném eloszlatni, nem felszólításra költözünk 

el a Vásártér u. 1 alól, hanem a mi kérésünkre 

kerestünk az önkormányzattal közösen egy új 

helyet, ahol az akadálypályánkat is ki tudjuk 

alakítani. Mivel kinőttük a régi helyünket.  

   A nyár elején került a tulajdonunkba az ingatlan, 

akkor elkezdtük az ott lévő istállót, illetve pajtát 

átalakítani garázzsá. Ami nagy feladat volt, mert 

az egész födémet meg kellett emelnünk, hogy a 

tűzoltóautó beférjen. A fűnyírást is folyamatosan 

az egyesület tagjai végezték. Ténylegesen, amit 

csak lehetett társadalmi munkában oldottunk meg, 

így a pályázati pénzünk majdhogynem elég lesz a 

teljes átalakításhoz.   

   A társadalmi munkába még az ajaki tűzoltó 

kollégák is bekapcsolódtak, akikkel már hosszú 

évek óta kapcsolatban vagyunk. 

 

R. V. :A lakóház is át lesz alakítva? 

S. L.: Szeretnénk elbontani a lakóépületet, és a 

főépület, ami a helyére kerülne, az lenne az 

utcafronton a garázs, hogy minél hatékonyabban 

tudjunk vonulni riasztáskor. A garázs végébe 

szeretnénk egy teljesen új szertárat építeni, és 

ehhez kértük a lakosság támogatását.  

 

R. V.: Idén voltatok tűzoltó versenyen? 

S. L.: Kadarkúton volt a verseny, ahol 2 ifi 

csapattal vettünk részt, leánycsapat első helyezett 

lett, a fiú csapat második helyezést ért el.  

R. V.: Milyen volt az ajaki tűzoltótábor? 

S. L.: Csak a fiúk elmondás alapján tudom az első 

három napot, nagyon jól szervezett volt, szakmai 

programokkal, illetve hétvégén én is részt vettem 

a táborban, ami tényleg nagyon jó és hangulatos 

baráti találkozó volt. Jövőre mi szervezzük ezt az 

ún. vándortábort, hiszen minden évben más a 

házigazda, három település önkéntes tűzoltói 

szervezik: Gyergyószárhegy, ahonnan a tábor 

indult, Ajak és Nagybajom.  

 

R. V.: Összességében milyennek látod az elmúlt 

évet, és mit szeretnél jövőre? 
S. L.: Nagyon tevékeny és egyben szomorú év áll 

mögöttünk, hisz tavaly év vége óta elég sok 

temetésen kellett részt vennünk, ezek közül 

legfájóbb, amikor közvetlen fiatal kollégánktól 

kellett végső búcsút vennünk.  

   A jövőbeni elsődleges tervünk, hogy tavasszal 

vagy minél előbb birtokba vehessük az új 

laktanyánkat, hisz jövő évben ünnepli az 

egyesület a 130 éves fennállásának évfordulóját, 

és jövőre lesz 10 éves a Gyergyószárhegyi 

Önkéntes Tűzoltó Alakulattal a testvérkapcsolat. 

Emellett szeretnénk visszaállni a 4500 készenléti 

óraszámra, amellyel 5 településen (Nagybajom, 

Jákó, Kutas, Kiskorpád, Pálmajor) látjuk el a 

tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokat. 

Ebben az évben az 5 településen összesen 19 db 

tűzesethez, 6 db műszaki mentéshez, 10 db 

viharkárhoz, 6 db tűzjelzőhöz (téves riasztás), 5 

db darázsirtáshoz kellett vonulnunk. Nem minden 

esetnél vehettünk részt, mivel nem tudunk a nap 

24 órájában ügyeletben lenni önkénteseinkkel.  A 

sok tűzesetnek az oka főként a felelőtlen, 

gondatlan tűzgyújtásból adódott, hisz szinte egész 

nyáron tűzgyújtási tilalom volt hatályban, ennek 

ellenére sokan raktak tűzet az erdőben, ahol 

amúgy is szigorúan tilos lett volna. Itt 

megemlíteném a településünkön érvényben lévő 

tűzgyújtási szabályzatot, amely május 1-től 

szeptember 30-ig szerdai és szombati napokon 

reggel 8-tól délután 17 óráig, valamint október 1-

től április 30-ig szintén szerdai és szombati 

napokon délelőtt 10-től délután 15 óráig határozza 

meg a tűzgyújtási időintervallumokat. Kérem a 

lakosságot, hogy tartsák ezt be. 

   Köszönöm mindenkinek a segítő munkáját, 

amivel ez évben egyesületünket segítette és 

köszönjük a támogatási felajánlásokat!  

   Figyeljünk oda az ünnepek alatt a fenyőfákon 

lévő világítási eszközök használatára, hogy ne 

keletkezzen lakástűz. Áldott, békés, boldog 

karácsonyt és boldog újévet kíván a Nagybajomi 

Tűzoltó Egyesület mindenkinek! 

 

Rázsits Veronika 
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Labdarúgás – Hírek a Nagybajomi 

Atlétikai Club háza tájáról  
Interjú György Zsolt csapatkapitánnyal  
 

P. M.: Az idei szezon kezdetén nagy változások 

mentek végbe a csapatban. Beavatnád az 

olvasókat, hogy mi is történt a nyáron a 

Nagybajomi AC háza táján? 
György Zsolt: Az elmúlt szezon végén az edzőnk, 

Hanusz János lemondott, és távozott a csapattól. 

A vezetőség régi-új mesterünkre, Bőzsöny 

Jánosra bízta a csapat felkészítését. Tudtuk, hogy 

vannak távozófélben lévő játékosok, de nem 

gondoltuk, hogy ilyen sokan elmennek.  
 

P. M.: Jó hír, hogy újra egyre több hazai 

játékos szerepel a csapatban.  

Gy. Zs.: Igen. Egyre több bajomi játszik a 

csapatban. Szerintem ez nagyon jó dolog, mert 

sok csapatban már csak vidékiek játszanak. Azt 

lehetetlen kivitelezni a mai világban, hogy egy 18-

20 fős keretben ne legyen „idegen” játékos.  
 

P. M.: Régi-új mesteretek van. Milyen Bőzsöny 

mesterrel dolgozni?  

Gy. Zs.: Most már csak páran vagyunk a régi 

csapatból, amikor még a Mester volt az edzőnk. 

Talán Nemes Gyula, Babai Gábor, Laki Olivér és 

jómagam. A Mester egy jól felkészült, intelligens 

szakember. Ő sem számított erre, hogy szinte egy 

új csapatot kell építenie. De nem esett pánikba. 

Nekiálltunk a munkának, ami nem volt 

zökkenőmentes. Szerintem a Mester munkája 

tetszik a fiatal játékosoknak is. Igaz, szigorú edző, 

de ennek a csapatnak most erre is van szüksége. 

Azért szereti a poénokat is az öltözőben.   
 

P. M.: Mik voltak a csapat célkitűzései?  

Gy. Zs.: Konkrét célkitűzése nem volt a csapatnak 

és a vezetőségnek sem! Nekem volt az, hogy 

maradjuk bent, mert meggyőződésem, hogy ez a 

fiatal csapat később megfelelő hozzáállással, és 

még egy két emberrel kiegészülve, sokra viheti. 

Ehhez idő kell és sok munka.  
 

P. M.: Elégedettek vagytok a jelenlegi 

helyezéssel? 
Gy. Zs.: Pár forduló elteltével egy 

csapatmegbeszélésen megfogalmazódott 

bennünk, hogy az 5-6. helyre szeretnénk odaérni. 

Aztán nem úgy sikerült. Igaz, nagyon szoros a 

mezőny, és nem vagyunk távol tőle. Azt is tudjuk, 

hogy nagyon nehéz tavasz elé nézünk. 

Rangadókat kell játszanunk idegenben. Igazi 

kihívás lesz ez. Összességében a helyezésünkkel 

és a játékunkkal sem vagyunk elégedettek. 
 

 

P. M.: Ki a csapat legjobb játékosa?  
Gy. Zs.: Ez az a kérdés, amire nem szeretnek 

válaszolni a játékosok. A mi csapatunkban nagyos 

sok tehetséges, kreatív, ügyes, fiatal játékos van. 

Mindenki azon van, hogy ezt kihozza magából. 

Önbizalom kell és akarat. Házi gólkirályunk 

Babai Gábor 5 góllal. Sajnos ő egy nagyon súlyos 

sérülést szenvedett. Eltört a bokája, és operációra 

is szükség volt. Hosszú időre kidőlt a sorból. Itt is 

kívánok neki mielőbbi felépülést, mert szükség 

lesz a góljaira! Hadilábon állunk a gólszerzéssel 

és a kapott gólok terén is. Van mit javítanunk. 
 

P. M.: Milyen a csapatkapitányi munka? A 

csapattársaid hogy viszonyulnak hozzád?  
Gy. Zs.: Nyár óta vagyok a csapat kapitánya. Nem 

idegen számomra, mert voltam régebben is beugró 

csapatkapitány. Hosszabb távon még serdülőben 

és ifiben is. A munka annyival több, hogy meg kell 

tartani a bemelegítést és tűzben tartani a 

brigádot.  Igyekszem segíteni a fiatalokat. A 

tapasztalataimat, amit az évek során szereztem, 

pedig átadni nekik. Kell a biztatás és a bátorítás 

mindenkinek. Persze a dicséret is. Szerintem 

elfogadtak kapitányuknak. Már az elejétől fogva 

azt mondtam, hogy csak akkor leszünk CSAPAT, 

ha egymásért küzdünk, és kisegítjük egymást a 

pályán. Szerintem ezzel nem is volt probléma. 
 

P. M.: Jelenleg mi zajlik a csapatnál? 
December 1-ig edzettünk. Aztán most téli 

pihenőre vonult a csapat. Aki tud és teheti, az jár 

különböző kispályás tornákra és meccsekre. Az új 

évben január 9-én kezdjük a félkészülést. Itt 

szeretném megköszönni minden szurkolónknak, a 

B-középnek is, a biztatást és a szurkolást! 

Tavasszal még több buzdítást szeretnénk!  Mi 

pedig több örömet szeretnénk szerezni nekik! 

Ígérem, hogy rajta leszünk! Kellemes ünnepeket 

és boldog új évet kívánok mindenkinek!    

 

Köszönöm az interjút!  

 

 

TAO támogatásból öltözőszekré-

nyek, utánpótlás-felszerelések és 

strandfoci pálya 
 
A Nagybajomi AC közel 10 millió forintos 

támogatást nyert el a Magyar Labdarúgó 

Szövetség TAO pályázatán. A vállalkozói 

támogatásból az utánpótláscsapatok felszerelése, 

öltözőszekrények, új öltözőpadok beszerzése, 

valamint strandfoci pálya kialakítása kerül 

kialakításra. A beszerzések és a beruházás 2018 

első felében valósulnak meg.   



Röplabdás éremeső 2017-ben (is)  
 
A nagybajomi röplabda-csoda több mint 30 éve 

íródó története 2017-ben is folytatódott. 

Beszéljenek a tények!  

Íme az év végi összegzés!  

 

25 verseny 

Ebből 24 hazai és 1 bécsi nemzetközi 

megmérettetése volt a bajomi röpiseknek Nagy 

Zoltán nevelőedző vezetésével. A hazai versenyek 

Kaposváron, Ikrényben, Somogyváron, Baján, 

Szegeden, Kalocsán, Tatán, Keszthelyen, 

Budapesten, Győrben, Dombóváron, Tolnán, 

Veszprémben, Szombathelyen, Őriszentpéteren, 

Pécsen és Nagybajomban voltak. Egyes 

városokban több alkalommal is rendeztek 

versenyt.  

 

6000 km 

Röpiseink 2017-ben több mint 6000 km-t utaztak 

a versenyekre.  

 

5 kategória  

Manó, szuper mini, kismini, mini és gyermek 

kategóriában versenyeztek Nagy Zoltán 

tanítványai.  

 

23 arany 

A 23 alkalommal elért 1. helyezés mindent 

elmond az itt végzett utánpótlás-nevelő munka 

színvonaláról. Mindemellett 5 ezüstérmet és 3 

bronzérmet szereztek csapataink, valamint 6 

egyéb helyezés is jutott.  
 

Gratulálunk a bajomi röplabdásoknak, 

nevelőedzőjüknek, Nagy Zoltánnak, valamint a 

csapatot segítő szülőknek!  
 

Pirka Mátyás 

Horgász hírek  
 
   Az idei év is tartalmasra sikerült a Nagybajom 

és Vidéke Horgászegyesületnél. Az 1968-ban 

alapított civil szervezet több rangos hazai 

versenynek volt házigazdája. Ezek közül is a 

legkiemelkedőbb az július 21. és 23. között zajló 

háromnapos Method Feeder Országos Bajnokság 

volt. A verseny-re 72 fő nevezett az ország minden 

tájáról, akik a 3 nap alatt kg halat fogtak ki. 

Érdekesség, hogy a verseny alatt kb. 650 kg 

etetőanyag került a tóba. A versenyt Varga János, 

a Top-Mix csapat tagja nyerte, de rajta kívül 

horgászberkekben ismert és elismert versenyzők 

is Nagybajom vendégei voltak. Egyikőjük Erdei 

Attila, 2012 egyéni Feeder Világbajnoka, 
kétszeres Magyar Feeder egyéni bajnok, a 2016-

ban világbajnok finomszerelékes csapat tagja. Itt 
volt Döme Gábor, a feeder horgászat 

magyarországi úttörője és Papp József, kétszeres 

magyar bajnok, örökös amerikai bajnok is.  

   Június 25-én a Megyei Amatőr bajnokságnak 

adtunk otthont. A 16 csapat részvételével 

zajló versenyt a SEFAG Tokaji Horgászegyesület 

csapata nyerte. Csaptunk a 9. helyen végzett.  

   Októberben házigazdái voltunk a Somogy 

Legjobb Horgásza versenysorozat megyei 

zárófordulójának. A versenyen Balázs Bálint 

horgásztársunk 3. helyezést ért el. 

   Részt vettünk a 28. Töröcskei Horgászmaraton 

2017. július 22-23-án, ahol az előkelő III. 

helyezést értük el csapatban, egyéniben, 

szektorösszesítésben pedig a II helyezést. 

Csapatunk tagjai: A szektor: Bek Csaba, Pirka 

László, Szabó János; B szektor: György Martin, 

Matula Tamás. 

Idén is megrendeztük nyolcfordulós 

versenyünket. Havonta egy alkalommal 18 bajomi 

horgász ült le egymással versenyezni. A nyolc 

forduló eredménye: 680 kg kifogott hal. A 

versenyt Fekete József nyerte.  

   Két említésre érdemes eredmény, amelyet két 

fiatal horgásztársunk ért el:  

Balázs Bálint: III. COOLMICH Kupa, Szeged, I. 

helyezés az U24 kategóriában. 

Bek Boníta: LIV. Országos Horgász Csapat 

Bajnokság, Szeged, a IV. helyezett Somogy 

Megyei Csapat tagja. 

 

Szabó János 
 

 

Köszönet a Nagybajom Figyelőnek! 
 

Köszönetet mondunk a Nagybajom Figyelőnek 

és szerkesztőjének, Kiss Zoltánnak, hogy a 

Nagybajommal kapcsolatos híreket egész éven 

át folyamatosan tudósítja az érdeklődők 

számára!  

 

Szerkesztőség 
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Könyvtár - Oda járnak még 

emberek?  
 
   Sokan kérdezik, főként persze olyanok, akik 

nem járnak. Megnyugtatok mindenkit: igen, 

járnak még emberek könyvtárba, néha állatok is, 

macskák, kutyák stb…. Nem terhelek senkit 

statisztikai adatokkal, csak eggyel: idén több mint 

3600 dokumentumot kölcsönöztek ki a 

nagybajomi könyvtárból. Aki erre esetleg legyint, 

és azt mondja, biztos a sok iskolás, nem, nem ők a 

fő kölcsönző bázis (sajnos). Igencsak nehéz dolga 

van a könyvtárosnak manapság megszólítani a 

gyerekeket, még a kicsiket is. A felnőtteket 

viszont, szerencsére, könnyebben el lehet érni új 

sikerkönyvekkel, amik pörögnek a neten is, lehet 

róla posztolni, kölcsön lehet adni szomszédnak, 

kollégának stb… Könyvtárunkat szerencsére idén 

is támogatta a fenntartó, Nagybajom Város 

Önkormányzata, valamint az állam, így bőségesen 

tudtunk megfelelő mennyiségű gyermek és felnőtt 

szép- és szakirodalmat beszerezni ahhoz, hogy a 

könyvtár eredeti funkciója, az olvasás, 

könyvkölcsönzés ne vesszen el.  

   Miért írom, hogy eredeti funkció? Mert 

eredetileg ezért hozták létre Nagybajomban is a 

közkönyvtárat, hogy kölcsönözzünk, ma pedig 

már sok egyéb közösségi funkciót is betölt. 

Nagybajomban először 1964-ben létesült főállású 

könyvtárosság és könyvtár. Előtte 1959-től a 

művelődési ház hátsó két helyiségében már 

működött a könyvtár, de nem főállású 

könyvtárossal. 1964-ban Horváth Éva néni a 

művelődési ház 2 hátsó kis szobájában kezdte el 

vezetni a majdan a szakma előtt megyeszerte híres 

könyvtárát, amely 1979-ben költözött át az utca 

túloldalára (Kossuth u. 14. ,ahol ma is található), 

az egykori Böhm kúriába, amely előtte orvosi 

rendelőként, csizmadiaműhelyként, szolgálati 

lakásokként szolgált. 1979-ben még csak a mai 

nagyterem és kölcsönzőpult körüli kis rész 

szolgált könyvtárként, majd fokozatosan 

építgették, toldották hozzá a többi helyiséget, a 

gyermekrészt, a mai internet termet, amely 

szolgálati lakás volt, és a 2 hátsó raktárhelyiséget, 

amely egykor nyitott kapualj volt, később az is 

szolgálati lakásként funkcionált. Az elmúlt 

majdnem 40 évben, a könyvtár fokozatosan 

elfoglalta és kitöltötte a rendelkezésre álló tereket, 

polcain sűrűn forogtak a könyvek, megjelentek a 

számítógépek, sőt e-bookok is, megjelent egy sor 

szolgáltatás, amely beköltözött a falai közé, és 

néha már mintha szűk lenne a tér. Az utóbbi 

években is történt egy kis belső felújítás, de sajnos 

nem a leghasznosabban sikerült. A régi épületnek 

sok olyan hibája van, ami miatt a könyvtáros és 

kollégái fáznak télen, cserébe kellemesen hűvös a 

nyár a vastag falak között.  

   A könyvtár mint közösségitér-használat, 

jelentősen megváltozott az utóbbi másfél 

évtizedben Nagybajomban is. A könyvtárban ma 

már ha hangosan visong pár gyerek, nem jár érte 

fővesztés, mert örülünk, ha ott vannak. A 

mellékhelyiség külön szociális funkciót tölt be, és 

sok bosszúságot okoz, hogy wc-s néniként is helyt 

kell folyamatosan állni, valamint a wifi 

mindenható hatalma miatti széles társadalmi 

rétegek is néha kihívás elé állítják az embert – 

könyvtárost - hogy hogyan fogalmazzon meg 

olyan szabályokat, ami be is enged, és kint is tart.  

   Jövőre, egy még szebb, télen melegebb, nyáron 

remélhetőleg továbbra is hűvös, 

könyvtárhasználó-barát térrel várunk mindenkit, 

hiszen a napokban tudtuk meg, hogy végre a 

könyvtár épülete is megújul, vége lesz a vizes 

falaknak, átsüvítő szélnek, a kifelé több meleget 

fújó konvektorok korszakának. A felújítási 

munkálatok idejét még nem tudjuk pontosan, de 

szíves türelmüket kérem majd hozzá, és továbbra 

is sok-sok új és régi könyvvel várunk minden 

kedves Olvasót! Olvasmányélményekben gazdag 

új évet kívánok!  

 

Rázsits Veronika könyvtáros 

 

 

Az alapszolgáltatási központ és a 

könyvtár energetikai korszerűsí-

tése  
 

   Nagybajom Város Önkormányzata pályázatott, 

és 75 millió forintos támogatást nyert az Európai 

Unió önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítésére kiírt pályázatán.  

   A projekt során a régi kültéri nyílászárók 

cseréje, az épület hőszigetelése, a tetőhéjazat 

cseréje, és az elavult fűtési rendszer korszerűsítése 

valósul meg. Az épület közel 800 m2-en új 

vakolatot kap. Az épületen az ereszcsatorna teljes 

egészében megújul a régi ereszcsatorna 

bontásával, és új felszerelésével. Az épület 36 új 

kültéri nyílászáró kap.   

   A beruházás célja az épületben dolgozók 

munkakörülményeinek és a több száz látogató 

életminőségének javítása, a település vonzóbbá 

tétele, a társadalmi felzárkózást elősegítése. 

További célkitűzés az alapvető szolgáltatásokhoz 

és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés 

javítása a közösségi terek fejlesztésével.  

   A beruházás várhatóan 2018 második felében 

valósul meg.  

   P. M.  
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„A mi Nagybajomunk” 

Fotópályázat és kiállítás 
 

Az „ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület  

meghirdeti 1. fotópályázatát „A mi Nagybajomunk” címmel. 

 
A pályázat célja:  

A pályázat célja Nagybajom bemutatása, különleges pillanatainak, hangulatainak fényképeken történő 

megörökítése. A szervezők arra kérik a pályázókat, hogy fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal 

készített alkotásaikon keresztül mutassák be, milyennek látják Nagybajomot (természeti és épített 

örökségét, történelmi helyeit, az itt élők mindennapjait és ünnepeit, fellelhető hagyományait, a települést 

övező tájakat stb.).  

A pályázat nyitott mindenkinek, aki Nagybajomban él, vagy innen elszármazott.  

 

Kategóriák:  

I. 10-14 év közötti gyermek mobiltelefonos 

II. 15 és 20 év közötti ifjúsági mobiltelefonos  

III. Nyílt mobiltelefonos   

IV. Nyílt fényképezőgépes  

 

DÍJAZÁS: a IV. Nyílt fényképezőgépes kategória díjazása: 

1. hely: 30 ezer Ft ajándékutalvány és könyvjutalom  

2. hely: 20 ezer Ft ajándékutalvány és könyvjutalom 

3. hely: 10 ezer Ft ajándékutalvány és könyvjutalom 

Közönségszavazat: 30 ezer Ft ajándékutalvány és könyvjutalom 

Szervezői különdíj: 30 ezer Ft ajándékutalvány és könyvjutalom 

Az I-III. kategóriában indulókat is díjazzuk helyezések és különdíjak szerint is!  

 

Minden résztvevő min. 5, max. 15 digitális képpel nevezhet. 

Jelentkezési határidő: 2018.05.31. 

Fényképek beküldési határideje: 2018.09.30.  

Ünnepélyes fotókiállítás és díjátadás: 2018 decembere  

 

Témaajánlás: a pályázóknak lehetőségük van a témákat más-más hónap fényeiben megvilágítani.  

1. Városkép, utcakép        8.  Emberek, pillanatok  

2. Templomok, épületek        9.  Gondolatok, érzések 

3. Szobrok, emlékművek 1. Kapcsolatok, kötődések 

4. Temetők 2. Advent, karácsony 

5. Puszták 3. Rendezvények, közösségek, sport 

6. Gólyák 4. Természet, tavak, tájvédelmi körzet 

7. Erdei kisvasút 5. Egyéni ötletek 

 

Fő támogatóink:  

Európai Unió Európai Szociális Alap  

Gölcz Dénes és a Panda Security Hungary  

 

További információ: 

Személyes: Pirka Mátyás, Rázsits Veronika (könyvtár), Szabó Roland 

Telefonos: +36 20 479 2526, +36 30 356 5222, +36 20 574 0138 

E-mailes: alternaivegyesulet@gmail.com 

Facebook: facebook.com/alternaivegyesulet 

mailto:alternaivegyesulet@gmail.com
http://www.facebook.com/alternaivegyesulet


Az „ALTERNAIV” Ifjúsági és 

Kulturális Egyesület 2017-es éve 
 

 
JANUÁR  

 Magyar Kultúra Napja (10 fő)  

FEBRUÁR   

 Kultúrházak éjszakája (30 fő) 

 A Lovasíjász (70 fő) 

 

 

EGÉSZSÉGHÓNAP: 
 

 

MÁRCIUS-ÁPRILIS 

 Jakusovszki Dorina (Vándorina) El Camino 

előadása (40 fő) 

 Egészségmegőrzés és rehabilitáció 

gyógytornász szemmel előadás (30 fő) 

 Csodaszerek, csodamódszerek – fogyókúrás 

tévhitek előadás (30 fő) 

 Rubint Réka Alakreform edzése és Fitness 

délelőtt (350 fő)  

 Fejér István: A lelki ember előadása (50 fő) 

 Dr. Ureczky Dóra PhD: Szülés utáni hasizom 

regenerálás és fejlesztés (20 fő) 

 Balla Fruzsina: A bélrendszerünk csodája 

előadás (70 fő) 

 Dr. Szula Ágnes gyógyszerész előadása (30 fő) 

 Kovács Richárd: Egy különös világ 

kulisszatitkai (20 fő) 

 Prof. Dr. Várady Zoltán: Nagybajomból a 

szakmai világhírig előadása (80 fő)  

MÁJUS 

 Kontinensek tornája focikupa (70 fő) 

 Gyerek- és diáknap az iskolában (314 fő) 

JÚNIUS 

 Trianoni megemlékezés (50 fő) 

 Interkulturális est német fiatalokkal (30 fő) 

JÚLIUS 

 Paintball Szennában (30 fő) 

AUGUSZTUS 1-3.  

 Nomad Camp – Nomád tábor (25 fő) 

SZEPTEMBER 

 24 órás vetélkedő előzetes találkozó és 

feladatosztás (40 fő) 

 VI. Somogy megyei 24 órás középiskolai 

vetélkedő (500 fő) 

OKTÓBER 

 Innovatív települési ifjúsági programok 

bemutatása 25 település képviselőinek 

 ’56-os ünnepi műsor az énekkarral (200 fő) 

 IV. Töklámpás kiállítás és verseny (250 fő)  

 Paintball (25 fő) 

NOVEMBER 

 Fiatalok Vállalkozóvá Válása Program 

bemutatása (30 fő) 

 Világjáró Klub – Herbai Edit: Valami Amerika 

című előadása (30 fő) 

 ALTERNAIV Teremfoci Bajnokság (heti 60 fő) 

DECEMBER 

 Értékünk a mértékünk – települési értékfeltáró 

munka segítése (30 fő) 

 Csillaxóró ajándékozó nap és karácsonyi est 

(400 fő) 

Ezeken kívül 22 ifiklub, filmklub, színjátszó klub 

és egyéb programot valósítottunk meg (250 fő).   

 

Összesen 51 programot szerveztünk, benne 5 

nagyrendezvénnyel, összesen kb. 3000 

résztvevővel 2017-ben.  

Boldog karácsonyt kívánunk! 2018-ban 

folytatjuk… 

 

Pirka Mátyás, Rázsits Veronika, Szabó Roland  

az „ALTERNAIV” Egyesület vezetősége  
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