
 2021   ÁPRILIS

HÚSVÉTRA VÁRVA
HORVÁTH ANDRÁS - PLÉBÁNOS

KÉKMADÁR
GYERMEKOTTHON

“ZÖLD ÓVODA”
A NAGYBAJOMI   

AZ OLTÁS A 
MEGOLDÁS

MÓRING JÓZSEF ATTILA

MOZAIKOK
NAGYBAJOM

TÖRTÉNETÉHEZ
SZABÓ ERNŐ



Áldott húsvétot
MINDEN

 KEDVES NAGYBAJOMINAK
ÉS SZERETTEIKNEK!

Impresszum – Bajomi Krónika  

Kiadja: Nagybajom Város Önkormányzata  
Főszerkesztő: Pirka Mátyás polgármester  

Felelős szerkesztő: Rázsits Veronika, NKI-intézményvezető  
Dizájn: Bakonyi Árpád 

Nyelvi lektor: Varga Csaba 
Címlapkép: Bakonyi Éva

Fotók: Bakonyi Éva, Balogh Zoltán, Halgató Zoltán ,  
Németh Kornél, Péterfai Örs, Rázsits Veronika, Szabó Roland 

Lapzárta 2021.március 18.
Nyomda: Pethő Nyomda, Kaposvár  

Alapítva: 2004

Elérhetőségeink:  
Cím: 7561 Nagybajom, Fő u. 40. 

Telefon: 82 556 950 
E-mail: polgarmester@nagybajom.hu,  

jegyzo@nagybajom.hu 

További elérhetőségek:  
Anyakönyvvezető: Telefon: 82 556 956 

E-mail: muranyine.monika@nagybajom.hu

Alapszolgáltatási Központ: Telefon: 82 556 908 
E-mail: gyermekjolet@nagybajom.hu 

Ebédlemondás: 82 556 909

Éjjel-nappal hívható rendőrségi szám: 06 20 446 0342

A kormányablak időpontkéréshez hívható száma: 1818

Koronavírus ingyenesen hívható információs vonal:  
06 80 277 455 és 06 80 277 456

Hivatalos internetes tájékoztató oldal a koronavírus-járványról: 
https://koronavirus.gov.hu/

A kiadványt a TOP-5.3.1-16-SO-2017-00008 „Szárnyaló közös-
ség” pályázat keretében jelenteti meg Nagybajom Város Önkor-

mányzata az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával. 



TARTALOMBÓL

közel  a természethez

„Megkoronázott” mindennapok

„Megkoronázott” mindennapok ...........................................................................................................3
Összeesküvés elméletek helyett… ....................................................................................................... 4
Az oltás a megoldás ............................................................................................................................. 6
Rövid hírek ............................................................................................................................................7
Tartsuk tisztán Nagybajomot! ............................................................................................................10
44 év a pénzügyön és Nagybajomban .................................................................................................11
Továbbra is működik a Nagybajomi Család és KarrierPont..................................................................12
Húsvétra várva .................................................................................................................................... 13
Rostás Árpád ......................................................................................................................................14
“Zöld Óvoda” a bajomi ........................................................................................................................15
Hatvan éves a Kékmadár Gyermekotthon ...........................................................................................16
Kékmadár Gyermekotthon Rólunk......................................................................................................18
Részlet Dr. Sáringer Gyula akadémikus díszpolgári beszédéből ......................................................... 20
Interjú egy profi nagybajomi bringással ............................................................................................. 22
Környezettudatosság szülőként......................................................................................................... 24
Tavaszi munkálatok az iskolakertben ................................................................................................. 24
Tiszta udvar, rendes ház 2021 .............................................................................................................25
„A legszebb konyhakertek” ................................................................................................................25
Medvehagyma ................................................................................................................................... 26
Az online oktatás két oldala ................................................................................................................27
Kutyakötelesség- közös ügyünk az állatvédelem  .............................................................................. 28
Mozaikok Nagybajom történetéhez  ...................................................................................................32
A klebelsbergi innováció kezdetének első napja Nagybajomban ........................................................32

A komolyan vehető szakemberek részéről tudjuk, hogy  
vírusfronton két lehetőség közül választhatunk: az egyik, hogy 
elkapjuk a koronavírust, a másik, hogy megkapjuk a védőol-
tást. Miközben ezen gondolatok mentén telnek a napjaink, és 
várjuk, hogy végre jobb legyen, húsvéthoz közeledve a Bajo-
mi Krónika legújabb számával igyekszünk egy kis színt vinni a  
helyi közösség életébe. 
Nagybajom 20 éve kapott városi rangot. Ezt az évfordulót a 
jelenlegi kilátásokkal valószínűleg nem tudjuk az eltervezettek 
szerint ünnepelni, mint ahogy a rendezvények szervezése is 
bizonytalan. A bezártság közepette azonban a városban tör-
ténnek olyan események, amelyek számot tarthatnak sokak 
érdeklődésére. Hamarosan új épületekkel gazdagodik a tele-
pülés. A központban január óta zajlik a bölcsőde alapozása, 
márciusban a benzinkút mellett elkezdődött a Spar építése, az 
ipari parkban pedig már szinte teljesen elkészült az inkubátor-
ház. Belső felújítás alatt áll a KözPont Közösségi Tér („Mixi”) és 
a Galéria, és megújul a színpad a művelődési házban, ahonnan 
a népkonyha másik helyre költözik át. Nemrég egy mini sport-
parkkal gazdagodott a sportcsarnok játszótere, térkőgyártás-
ba kezd az önkormányzat, új székhelye lesz a tűzoltó egyesü-
letnek, nyáron pedig megújul az iskola konyha, új tetőt kap az 
óvoda, és felújítjuk a régi iskola kerítését is. Az év első felében 

15 kamerával bővül településünk térfigyelő kamerarendszere. 
Elkezdődik a Kutas és Nagybajom közötti útszakasz felújítása 
is. Hamarosan megújul Nagybajom honlapja, ahol terveink 
szerint színvonalas megjelenést és megfelelő mennyiségű és 
minőségű tartalmat szolgáltatunk. Mindezek mellett a város 
fejlődését célzó projektek tervezése, pályázatok beadása is fo-
lyamatosan zajlik. Sok teendőnk van még.  
Nemrégiben városunk díszpolgárától, Várady Zoltán profesz-
szortól kaptam egy levelet, aki az elmúlt hetekben részt vett 
Berlinben egy vírushelyzetet tárgyaló nemzetközi orvoskong-
resszuson. Levelében megfogalmazta személyes szakmai  
véleményét. Zárásként ezeket a sorokat osztom meg: „Élet-
kérdés az átoltottság, mindegy milyen vakcinával. Minden-
kinek olyan gyorsan, ahogy csak lehet, be kell adni, mert 
ez élet-halál kérdése. Ha sokan meg is gyógyulnak, sajnos  
nagyobb egészségügyi problémák maradhatnak.” 
Bízom benne, hogy a húsvétot mindenki egészségben a sze-
rettei körében töltheti! Áldott ünnepeket és jó egészséget  
kívánok mindenkinek!
 
 
 Pirka Mátyás
 polgármester   



Összeesküvés elméletek 
helyett…

Egészségügyi dolgozóként feladatomnak érzem, hogy beszéljek a vírusról,  
illetve, hogy határozottan fellépjek az álhírek ellen. Ötödéves  

orvostanhallgató vagyok; nem vagyok virológus; nem vagyok immunológus. 
Alapszinten tanultam ezeket a tárgyakat, ezt mégis elégnek érzem ahhoz, 

hogy eloszlassam az irracionális érvek több mint 90%-át.

Először is szeretnék pár  
mondatot írni az oltás  

mechanizmusáról 
Az oltás egy, a vírus valamilyen részletét (vagy az egész vírust 
gyengített formában) tartalmazó „gyógyszer”. 
• Az oltás áll az oltóanyagból és az ezt feloldó, illetve tartó-

sító vivőanyagból.
• Célja, hogy kiváltson egy biológiai reakciót a szervezetben. 
• Az immunrendszer bizonyos sejtjei felismerik az idegen 

anyagot (ezt nevezzük antigénnek), és ellenanyag terme-
lésre késztetik a szervezetet (ezt hívjuk antitestnek). 

• Az antitestek fogják a védelmet jelenteni a későbbi fertő-
ződés ellen, vagyis a cél az antitestek mennyiségének ma-
gasan tartása. (Ez néha több vakcina beadásával érhető el.)

Ez a folyamat megy végbe a valódi fertőződés során is, azzal 
a fontos különbséggel, hogy a mostani vakcinák döntő több-
sége nem tartalmazza a vírus genetikai állományát, így esély 
sincs a fertőződésre.

A mostani oltóanyagok a vírus burkának különböző fehérjéit 
tartalmazzák. 
Így könnyen megérthető az is, hogy ha ezen fehérjék mutá-
lódnak, akkor az adott oltás megbízhatósága csökken, továb-
bá, ha a páciens olyan oltást kap, ami a vírust teljes egészében 
tartalmazza, akkor a mutációk ellenére is kialakul a védettség 
több másik fehérje ellen, tehát a megbízhatóság lényegében 
nem változik.

Hogy melyik a legjobb 
oltóanyag? 

Prof Dr. Merkely Bélát szeretném idézni: „…a legjobb oltás 
az, ami már a vállunkban van…”
Más szemszögből még egyszer: Az oltóanyag biológiai mó-
don hat az immunrendszerre. Az immunrendszer aktiválódik. 
Ennek következményeképpen megjelenhet láz, gyengeség, 
izzadás, terhelhetőség csökkenés, légzésszám növekedés, 
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„ Én úgy látom, hogy most az egész egészségügy a vírus 

ellen küzd. Így, aki teheti, oltassa be magát, viselje  

szabályok szerint a maszkot, ezzel megkönnyítve a több  

fronton harcoló egészségügyünk helyzetét.  Udvariasan  

szeretnék megkérni mindenkit arra, hogy próbáljon meg  

a science fiction filmektől elvonatkoztatva, politikai  

állásponttól függetlenül,  az egyén és a közösség érdekeit  

szem előtt tartva,  felelősségteljesen együttműködni  

ezen időszakban.”

SIMON BARNABÁS
ötödéves orvostanhallgató

nehezebb légzés. Ezek a tünetek pár napig tartanak, gyakor-
latilag természetes reakció; mellékhatásnak nem is nevezném 
őket.
Minden, a szervezetbe bekerülő anyagnak lehetnek nem  
kívánt, úgynevezett mellékhatásai, így értelemszerűen az  
oltásnak és a vírusnak is. Mindig is szerettem a matematikát. 
A világ az esélyekről szól, tehát matematika az alapja.
Most választhatunk az oltás, illetve a vírus mellékhatásának 
esélyei között. 
A víruson átesetteknél gyakran fellép az úgynevezett post- 
covid szindróma, ami késői maradványtünetek megjelenését 
jelenti. Ez nem kíméli a teljesen egészségeseket sem. Jelen-
tősen befolyásolni tudja a mindennapokat. Ilyen tünetek a 
teljesség igénye nélkül:
• A szaglás, illetve íz-érzékelés nem teljesen áll vissza
• Tachycardiás epizódok: indokolatlanul megnőtt szívfrek-

venciát jelent, akár nyugalomban is. Ijesztő érzés. A terhel-
hetőség csökkenéséhez vezethet.

• Arrythmiák: Rendszertelen szívverés. Szintén ijesztő, de 
komolyabb következménye is lehet.

• Szúró mellkasi fájdalom: komoly probléma differenciál 
diagnosztikai szempontból: vagyis nem tudjuk eldönteni, 
hogy egy 60 éves ember mellkasa a koronavírus után fél év-
vel a vírus miatt szúr, vagy mert éppen egy embóliája van.

Napjaink oltásainak hosszú távú mellékhatásai kifejezetten 
ritkák. Ebbe kicsit jobban belegondolva: 
• az oltóanyag (a vírus valamilyen része) aktiválja az immun-

rendszerünket, de mivel fertőzés nem alakul ki, nem igazán 
beszélhetünk későbbi nem kívánt hatásról.

• A vivőanyag több összetevőből áll. Ezekre előfordulhat egyé-
ni túlérzékenység, más szóval allergia. Általában akutan, a  
beadást követően perceken belül jelentkeznek tünetek.

• Visszatérve az esélyekre: a mai Magyarországon a legy-
gyakoribb súlyos allergiás reakciók a mogyorófélék ellen  
alakulnak ki. Senkit nem láttam még azon töprengeni, hogy 
adjon-e másodszor is nutellás kenyeret a gyermekének. 

Végezetül pár gondolat a harmadik hullámról. Nagyon rövi-
den annyit tudnék mondani, hogy valódi, így ebből adódóan 
komolyan kell venni.
Kicsit részletesebben: Az akut ellátásban dolgozom egy éve, 
így ugyan korlátoltan, de van rálátásom a helyzetre.
Őszintén szeretnék mindenkit megkérni a lehető legnagyobb 
fegyelem betartására. Ne akkor kezdjük el komolyan venni, 
ha valamelyik szerettünk az intenzív osztályon fekszik. Akkor 
már lehet, hogy késő lesz.

Eddig próbáltam teljesen objektíven fogalmazni, most enged-
jék meg, hogy egy mondatban leírjam a saját véleményem:
Én nem gondolnám, hogy ilyen mennyiségű pénzt beleölné-
nek a gyógyszergyárak, illetve a nemzetek, ha ez nem lenne 
komoly. Nem is szeretnék kitérni a chip és ehhez hasonló kifo-
gásokra, mert nem tudok ellenük érvelni.

Én úgy látom, hogy most az egész egészségügy a vírus ellen 
küzd. Így, aki teheti, oltassa be magát, viselje szabályok sze-
rint a maszkot, ezzel megkönnyítve a több fronton harcoló 
egészségügyünk helyzetét.

Végezetül udvariasan szeretnék megkérni mindenkit arra, 
hogy próbáljon meg a science fiction filmektől elvonatkoztat-
va, politikai állásponttól függetlenül, az egyén és a közösség 
érdekeit szem előtt tartva, felelősségteljesen együttműködni 
ezen időszakban. 

Erőt, egészséget mindenkinek!

Tisztelettel:
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Az oltás 
a megoldás

Bármelyik vakcina jobb, mint a szörnyű kór. 
Én már vesztettem el ismerősömet, aki sem 

öreg, sem beteg nem volt, mégis legyőzte  
a gyilkos vírus. Ha azt akarjuk, hogy  

mihamarabb vége legyen ennek a szörnyű 
állapotnak, ami a lelkünket is felemészti, 

hiszen ez a bezártság mindnyájunkat  
ingerültté, türelmetlenné, feszültté tesz, ak-
kor vegyük fel a védőoltást, a vakcina kivá-

lasztását pedig nyugodtan bízzuk  
az orvosokra.

MÓRING JÓZSEF ATTILA
országgyűlési képviselő

Egy esztendőt már mindenképpen, 
visszavonhatatlanul elvett az életünk-
ből ez a gonosz vírus.
Ezekben a napokban minden eddiginél 
erősebben és pusztítóbban tör ránk, 
a korlátozó intézkedések megállítani 
nem, csupán lassítani tudják. Nem-
csak mi magyarok, de az egész világ is 
heroikus küzdelmet folytat a járvány 
megfékezéséért. Vannak országok, 
amelyek a lazítás-szigorítás taktikáját 
követik, éppen mikor melyiket látják 
szükségesnek. Az a tapasztalat, hogy 
a korai lazítást mindig erős korlátozás 
követte, mert az esetszámok szinte 
azonnal megugrottak. Mi november 
11. óta csak most változtattunk, mert 
a brit-mutáns okozta harmadik hullám 
miatt elkerülhetetlenné vált a szigorí-
tás.
A korlátozások elfogadása, a maszk 
használata és a higiénés szabályok fo-
kozott betartása valamennyire meg tud 
óvni minket a vírustól, de a mindenki 

számára megnyugtató megoldást, a 
vírus visszaszorítását a védőoltás képes 
csak elérni. Ma már többféle vakcina 
elérhető, a kormány sikeres tárgyalá-
sainak köszönhetően az Unió országai 
közül nálunk tudják beoltani leggyor-
sabban a legtöbb embert. Csak regiszt-
rálni kell, a többi a háziorvosok és az 
oltópontokon dolgozók feladata. 
Bármelyik vakcina jobb, mint a ször-
nyű kór. Én már vesztettem el ismerő-
sömet, aki sem öreg, sem beteg nem 
volt, mégis legyőzte a gyilkos vírus. Ha 
azt akarjuk, hogy mihamarabb vége  
legyen ennek a szörnyű állapotnak, ami 
a lelkünket is felemészti, hiszen ez a 
bezártság mindnyájunkat ingerültté, 
türelmetlenné, feszültté tesz, akkor 
vegyük fel a védőoltást, a vakcina ki-
választását pedig nyugodtan bízzuk az 
orvosokra.
Ma már elértük szép hazánkban azt, 
hogy nemcsak a focihoz és a politiká-
hoz, hanem a járványügyhöz is (szinte) 

mindenki ért. A közösségi oldalakon 
számtalan „határozott és cáfolhatat-
lan” vélemény olvasható a védekezésről 
meg a vakcinákról. Mindenféle állítás és 
persze az ellenkezőjük is. Azt javaslom, 
bízzuk ezt a dolgot tudósokra, ahogy 
azt a kormány is teszi.
Legyünk hálásak az egészségügyben 
emberfeletti teljesítménnyel helytál-
ló orvosoknak, ápolóknak, és persze 
köszönjük mindenkinek a munkáját, 
akik biztosítják az ország működését, 
a mentősöktől a rendőrökön át a bol-
tosokig, és még hosszan sorolhatnám.
Ha még nem tette meg, kérem, Ön 
is regisztráljon a vakcinainfo.gov.hu 
oldalon.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk 
egymásra!
A nehéz helyzetben is kívánok minden 
nagybajomi polgárnak Istentől megál-
dott, szép Húsvétot.
.

6    Bajomi Krónika



Bölcsődeépítés 
Az új bölcsőde építése jelenleg is zajlik a Fő utcán. Az épület 
alapozása elkészült. Az új épület egy régóta várt megújulás 
lesz a városközpontban. A munkálatok jövő tavaszra készül-
nek el.

Új színpad a művelődési  
házban, karbantartás és felújítás 

a “Mixi”-ben és a galériában 
A Nagybajomi Kulturális Intézményben a zárva tartás ideje 
alatt a „láthatatlan” szakmai munka mellett látható felújí-
tások is elkezdődtek. A Fő utcai Galéria épületfalainak már 
tavaly elkezdték a vízmentesítését, idén pedig a vizes és  
kiszáradt falak leverése is megtörtént, hogy új vakolat és fes-
tés után megnyílhasson a 2021-es első helyi kiállítás.
A művelődési házban a színpad teljes felújítása kezdődött 
meg. Az elkorhadt aljzaton lévő deszkapadozat felszedését, 
majd betonozást, átépítést az önkormányzat munkatársai 
végzik.

Rövid hírek
Áprilistól új helyszínen  

a „népkonyha” 
Nagybajom Város Önkormányzata és a Jót (T)Enni Jó Egy-
házmegyei Intézményfenntartó Központ együttműködése 
szerint működik a népkonyhai ellátás Nagybajomban. Jelen-
leg két osztóponton kaphatnak ebédet a rászorultak. Az egyik 
a Sugár u. 13. szám alatt, a másik pedig a művelődési házban. 
Áprilistól az osztópont a művelődési házból átkerül a Kossuth 
u. 12. szám alá az alapszolgáltatási központ épületébe, ahol a 
korábbi műhelyt alakítja át az önkormányzat. A változás nem 
érinti az ételosztást, az új helyszínen biztosított a zavartalan 
működés. 

Térkőgyártás 
Idén tavasszal térkőgyártási közfoglalkoztatási programot 
indít az önkormányzat, amelynek keretében 6 fő dolgozhat a 
közmunkaprogram keretein belül. Az elkészült térkövet a jár-
dák javítására szeretné az önkormányzat felhasználni. A prog-
ram vezetője, dr. Fehér József elmondta, hogy a tervek szerint 
idén 800 m2 térkövet készítenek és raknak le a programban 
dolgozók. 
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Mini sportparkkal gazdagodott a 
sportközpont

A sportcsarnok előtt kora tavasszal egy 5 egységes mini 
sportpark épült a Magyar Falu Program pályázatának kereté-
ben. Az önkormányzat céljai között szerepel, hogy lehetősé-
gei szerint a csarnok előtti játszóteret is bővítse. 

Pályázat a Kossuth Lajos utca 
felújítására 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztéri- 
um által kiírt útfelújítási pályázatra, amelynek keretében a  
Kossuth utca Fő utca és Templom utca közötti szakaszának egy 
részét tervezi felújítani, amennyiben erre támogatást kap.

Pályázat a Jákói utcai járda  
felújítására 

Az önkormányzat idén pályázatot kíván benyújtani a Jákói  
utcai járda teljes felújítására. A harmadrendű főút melletti  
járda mára szinte járhatatlanná vált, amelyet az önkormány-
zat a Magyar Falu Program – remélt – pályázati támogatásá-
ból kíván felújítani. Az önkormányzat tervei szerint a Fő ut-
cai járdát is szeretné felújítani a múzeumig, ez azonban függ  
a pályázati támogatás összegétől. 

Pályázat a Zrínyi utca  
felújításának folytatására 

A Magyar Falu Program útfejlesztési pályázatán kíván indul-
ni az önkormányzat, amelynek keretében a Zrínyi utca tavaly 
megkezdett felújítását szeretné befejezni, illetve a remélt  
támogatás függvényében a kunmajori buszmegállótól a tele-
pülés vége felé folytatni az útfelújítást. 

Folytatódik a Vásártér utcai  
járda felújítása 

A Vásártér utcában tavaly megkezdett járdafelújítás április-
ban folytatódik a Magyar Falu Program támogatásából. A  
felújítás befejezését a tavaly ősszel az árvízhelyzet miatt 
Nagybajom irányába terelt teherforgalom megnövekedése 
miatt halasztotta el az önkormányzat. 

Megújul az iskola konyha 
A tanév végével, június közepén elkezdődik a Nagybajomi 
Vendégváró Kft. által üzemeltetett iskola konyha és ebéd-
lő teljes felújítása és korszerűsítése, amelynek keretében az 
ott dolgozók jobb munkakörülmények közt dolgozhatnak 
majd, valamint az eddig is nagyon ízletes ételek választéka is  
bővülhet. A felújítással bővülnek az önkormányzati tulajdonú 
Vendégváró Kft. vendéglátási kapacitásai. A felújítás idejére 
a konyha az óvoda épületében lévő konyhába költözik át. A 
beruházásra az önkormányzat 106 millió forint vissza nem  
térítendő támogatást nyert a Belügyminisztériumtól. 

Megújul az óvoda tetőszerkezete 
Megújul az óvoda tetőszerkezete, amelyre az önkormányzat 
közel 50 millió forintos támogatást kapott a Magyar Falu Prog-
ramból. A felújításra várhatóan a nyári szünetben kerül sor. 

Felújítjuk a régi iskola kerítését 
Megújulnak a „régi iskola” kerítéslécei a tavasz folyamán.  
A nagyon rossz állapotban lévő kerítés felújítására a Kapos- 
vári Tankerülettel történő együttműködés keretében kerül 
sor. A felújítás költségeinek felét az önkormányzat, másik  
felét a speciális tagozatot működtető tankerület állja. 
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Horgászversenyek 
Az elmúlt években a Nagybajom és Vidéke Horgász Egyesület 
kezelésében lévő Ötös-hárs víztározó rendszeresen ad ott-
hont kisebb-nagyobb versenyeknek. Így lesz ez idén is. Töb-
bek között a MOHOSZ által szervezett Method Feeder Orszá-
gos Bajnokság egyik elődöntőjét is a Nagybajomban tartják. 

Új vezető a Település- 
fejlesztési Kft. élén

Április 1-től Németh Kornél veszi át a Nagybajomi Település-
fejlesztési Kft. ügyvezetését, aki egyben az önkormányzat  
településüzemeltetési ügyintézője. A két munkakör összekap-
csolódik, hiszen a településüzemeltetési feladatokat az erre a 
célra létrehozott Településfejlesztési Kft. látja el. Feladatai 
közé tartozik többek között a közterületek és intézmények 
karbantartási munkáinak megszervezése, a település karban-
tartó eszközeinek és gépeinek felügyelete, valamint a hosszú 
távú közmunkaprogram és a Kft. munkájának koordinálása. 

Új székhelyet kap a Nagybajomi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Nagybajom Város polgármestere, Pirka Mátyás a Kaposvári 
Tankerület igazgatójával, Stickel Péterrel folytatott egyez-
tetését követően megállapodás született arról, hogy az ön-
kormányzat tulajdonában lévő, jelenleg a tankerület által 
üzemeltetett, és a speciális iskola által használt Kossuth ut-
cai kis tornaterem a mostani tanév végétől új funkciót kap, 
és a Nagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület használatába  
kerül. A megállapodás úgy jöhetett létre, hogy az önkormány-
zat vállalta, alternatív lehetőséget teremt a testnevelés órák 
megtartásához. Ez egy háromoldalú együttműködés kereté-
ben valósul meg. Pirka Mátyás egyeztetést folytatott Vassné 
Bíró Júliával, a Bárczi nagybajomi tagintézményének (Spec.) 
igazgatójával, valamint Garzó Vandával, a tűzoltó egyesü-
let elnökével, illetve ifj. Szerencsés Sándorral, az egyesület  
parancsnokával. A felek megegyeztek, hogy a tagintézmény 
épületében tornaszobát alakítanak ki. Az ehhez szükséges 
munkálatok elvégzésében, a pakolásban és a tornaszoba  
kialakításában az önkormányzat és a tűzoltó egyesület  
segédkezik. A kezdeményezés a nagybajomi önkéntes tűz-
oltók számára remélhetőleg hosszú távon jelent megoldást, 
és megfelelő körülmények között végezhetik szolgálatukat.  

A kis tornaterem pedig hamarosan tűzoltószertárrá alakul 
át. Megállapodás született arról is, hogy a tűzoltó egyesület 
Fő utcai ingatlanát az önkormányzat a közmunkaprogramja  
keretében hasznosítja, ahol térkőgyártást, valamint mező-
gazdasági munkaprogramot valósít meg. 

24 órában működik az önkiszol-
gáló autómosó 

Kiss Attila, a nagybajomi önkiszolgáló autómosó tulajdo-
nosa és egyben kivitelezője, lapunknak elmondta, hogy a  
legkorszerűbb hazai technológiával készítették el a kétállá-
sos autómosójukat városunkban, amelyre megnyitása óta 
nagy igény van. A tavaly decemberben megnyílt autómosóval 
egy környezetkímélő autómosási lehetőség jött létre Nagy-
bajomban, mert előtisztított vízként kerül a csatornába az  
autómosás során elhasznált víz és vegyszer. Az autómosóban 
pénzérmék bedobása után lehetőség van pisztolyos habkefe, 
hablándzsa, XXL hab, forró viasz és vizes mosásra. 

Elkezdődtek a Spar építési 
munkálatai – Szakképzett dol-

gozókat keresnek! 
A benzinkút mellett elkezdődtek a nyár végén nyíló Spar épí-
tésének munkálatai. Az új nagybajomi élelmiszerüzletben  
12-13 fő foglalkoztatására lesz lehetőség, amelyre szakkép-
zett kereskedelmi végzettséggel rendelkezők jelentkezését 
várják, elsősorban Nagybajomból. 
A jelentkezéseket a kgy@landa.hu címre küldhetik az állásle-
hetőség iránt érdeklődők. 
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Szeretnénk kiemelt figyelmet fordítani környezetünk meg-
óvására, vele együtt a településképet “színező” szemétlera-
kók megszüntetésére. 
A Belügyminisztérium 2020 év végén pályázatot írt ki a tele-
pülési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók 
felszámolásának támogatására. A támogatás célja a közterü-
leteken és önkormányzati tulajdonú ingatlanokon illegálisan 
lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése. 
Az önkormányzat 4.263.000 Ft támogatást nyert 260 m3 (72 
tonna!, AZAZ HETVENKETTŐ TONNA!) illegális hulladék 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására.
A projekthez segtségül hívtuk a környék gazdálkodóit, erdé-
szeit és természetvédőit, hogy osszák meg tapasztalataikat 
az alapos felmérés érdekében.
Az Alternaiv Egyesület 2020-ban A MOL Alapítvány pályá-
zatán elnyert “Compost Compass - Iránytű az élhető környe-
zethez” című projektjével kapcsolódott az önkormányzat 
szemétmentesítéséhez 2021 elején. Önkéntesek kis létszámú 
csoportokban „szemétkommandót” alakítottak, és a Mező 
utca végében régen legelőként használt terület egy kis részét 
2 pótkocsi szeméttől tisztították meg. 
Sokszor nem több tonnányi, hanem 1-1 kukányi szemétről van 
szó, amely, ha központi helyen van, eléggé le tudja rombolni a 
város vagy erdő látképét. 
Szedtek nagyobb mennyiségű szemetet is a Boronka-melléki 
Tájvédelmi Körzet legelős területei mellett található gyepűk-
ből. Itt évek alatt kihordott lakossági hulladéktól szabadítot-
ták meg a védett területeket és patakmedret, amelyet bízunk 
benne, hogy a Nagybajomi Hulladékudvar népszerűsítésével 
kevésbé fognak ezentúl terhelni. 
Az egyesület és az önkormányzat egyik célja a fiatalok és  
a lakosság környezettudatosságra való nevelése, figyelemfel-
hívás a hulladék megfelelő kezelésében és megfelelő helyre 
való szállításában. 

Tartsuk tisztán 
Nagybajomot!

ALBERTUS ANITA, RÁZSITS VERONIKA
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Megyek Vera nénihez! – Ha ezt hallottam az 
utóbbi 11 évben, tudtam kiről van szó,  

a halk szavú, csendes, mégis a háttérben  
mindenről tudó és a város gazdálkodó  

szervezeteinek minden egyes szegmensét  
részletesen ismerő és figyelemmel kísérő  

pénzügyi vezetőről. 

Vera néni 44 - Nagybajomban munkával eltöltött -  év után 
vonul nyugállományba, ennek apropóján beszélgettünk. 

44 év – rengeteg idő, mi volt előtte Vera néni életé-
ben? Honnan került Nagybajomba, hol élt, hova járt 
iskolába, hogyan jött  pénzügyi vonal?

A Vas megyei Kőszegről származom, az a szülővárosom. Oda 
jártam általános iskolába, ének-zene tagozatra, nagyon sze-
rettem azokat az éveket, eleinte énektanár szerettem volna 
lenni annyira szerettem a zenét, Kodály tanítási módszerén 
nőttem fel! Hangszereken is játszottam: furulyáztam, hege-
dültem, e mellett a matematika és a reál tárgyak is nagyon 
jól mentek, ezért közgazdasági szakközépiskolába jártam 
Szombathelyre. Középiskolai éveim alatt népitáncoltam az 
Ungaresca Táncegyüttesben, és többek között néptánc miatt 
mentem a közelbe – Zalaegerszegre – pénzügyi főiskolára. 
Nagyon szép évek voltak ezek, kiváló iskolai közösségekkel, 
akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot!

Hogyan került az Alpokaljáról Nagybajomba?

1977 óta élek itt, a férjem révén kerültem ide. Ő itt Nagy-
bajomban dolgozott, én   a Kőszegi Tanácsnál,   mindegyik 
munkahely meg akart minket tartani , döntés: én jöttem 
Nagybajomba dolgozni, ahol nagy szeretettel fogadtak az ak-
kori Lenin Mg TSZ-ben. Az akkori legnagyobb helyi munkál-
tatóhoz kerültem, pénzügyi vonalon dolgoztam, rengeteget  
tanultam azokban az időkben. A szakmai dolgok mellett 
 megtapasztaltam a vidéki élet szépségeit, hatalmas kulturá-
lis élet volt akkor a nagyközségben, jó volt itt fiatalnak lenni. 

Meddig dolgozott a TSZ-ben?

A TSZ-eknek a rendszerváltás után nem sok jövőjük volt,     
munkahelyet   váltottam, Kaposvárra kerültem dolgozni 
1992-ben a Sefaghoz a számviteli osztályra osztályvezető 
helyettesként. Magas szintű szakmai feladatokat láttunk el az 
egész megyére kiterjedően, tele volt kihívással, mégis vissza-
vágytam Nagybajomba. 

Mikor sikerült visszatérni Nagybajomba dolgozni?

1994-ben jöttem vissza dolgozni az Általános Iskola és Óvo-
dák gazdasági vezetőjeként. 7 évig dolgoztam ott, munkám 
mellett a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának vezeté-
sét is elláttam. 

Hogyan és mikor került az önkormányzatba?
2001-ben kerültem Nagybajom Város Önkormányzatába, 
azóta folyamatosan itt dolgozom, 20 éve. Eleinte hárman 
dolgoztunk a pénzügy területén, aztán ahogy nőttek a felada-
tok: Közös Önkormányzati Hivatal, Társulások megalakulása 
stb…. úgy bővült a létszámkeretünk. 2013-ban a közös hivatal 
megalakulásával alakult meg a gazdasági szervezet is, amely-
nek a gazdasági vezetője lettem.

44 év a pénzügyön 
és Nagybajomban

  Bajomi Krónika    11  



Úgy tudom, Vera néni önkormányzati képviselő is 
volt, mesélne erről? 

Igen, 1997 – 2001-ig önkormányzati képviselő is voltam, majd 
2001-től, ahogy köztisztviselő lettem le kellett mondani a 
mandátumról. Mindig is szerettem részt venni a helyi közélet-
ben, közéleti ügyekben. Élvezetes és látványos volt a városi 
rangért harcolni és megszerezni azt azokban az években. Az 
akkori testülettel láttunk benne rációt, lehetőséget, így meg-
pályáztuk, és el is nyertük. 

Milyen volt az elmúlt 44 évnyi munka légköre? Hogy 
tekint vissza a pályájára, munkatársakra, főnökökre, 
nehéz helyzetekre?

Akárki volt a vezető, mindig ragaszkodtam a szakmai irányel-
vekhez, a szakmai szempontokhoz,   nekem  vezetőként min-
dig ez volt az elsődleges tényező a döntéseimben. A szakma 
érdekében   tudtam is NEM-et mondani. Mindig demokrati-
kus és emberközeli vezetőnek éreztem magam. Voltak nehéz 
pénzügyi helyzetek, nagyon nehezek, amikor nehéz döntése-
ket kellett hozni, de mindig túljutottunk rajt. 
Volt munkatársaimra, főnökeimre szeretettel fogok emlékez-
ni, köszönöm, hogy együtt dolgozhattunk, segítették, irányí-
tották munkámat.

Hova tovább? Mit fog Vera néni csinálni  
nyugdíjazása után?

Úgy alakult az életem, hogy visszaköltözöm a családi házba 
a szülőföldemre, Kőszegre. Mindig hazajártam, mindig is ott-
honomként tekintettem rá - Nagybajom mellett –, és most 

úgy hozta a sors, hogy nyugdíjas éveimre visszatérek ebbe  
a kedves gyermekkori emlékekkel teli városba, ahol a roko- 
naim élnek. 

Mi fog legjobban hiányozni Nagybajomból?

(a válasz gondolkodás nélkül jön) 
Az Emberek!
A nagybajomi emberek nagyon fognak hiányozni. Kaposvár-
ról busszal előbb hazaértem munkahelyemről, mint most 
gyalog az önkormányzattól, mert annyi emberrel találkozom, 
és annyit beszélgetünk. Ez fog a legjobban hiányozni! Renge-
teg embert ismertem meg itt, és  jó szívvel köszönöm a közös-
ség befogadását!

Milyen volt beilleszkedni annak idején ebbe a közös-
ségbe, amelyet most nehéz szívvel hagy itt?

A férjem és a családja miatt könnyen befogadtak, és gyorsan 
beilleszkedtem. Ám sajnos a férjem és a családja tagjai sem 
élnek már. Mivel szülőföldemtől, Kőszegtől sohasem tudtam 
eltávolodni, és mivel ott élnek a rokonságom tagjai, úgy ér-
zem, hazamegyek. 

Köszönöm az interjút! Úgy gondolom, Vera néni nyugalmát, 
higgadt józanságát sohasem fogja elfelejteni, aki vele dolgo-
zott. Kívánok aktív nyugdíjas éveket!

Továbbra is működik 
a Nagybajomi Család 

és KarrierPont
A járványhelyzetben is elérhetőek szolgáltatásaink  

online formában, illetve ha a veszélyhelyzet megszűnik, 
a továbbiakban is segítő kezet nyújtunk

A 2018 nyarától működő Nagybajomi Család és KarrierPONT 
szolgáltatásait sokan ismerik a városban és környékén.  A jár-
ványhelyzetben is elérhetőek szolgáltatásaink online formá-
ban, illetve ha a veszélyhelyzet megszűnik, a továbbiakban  
is segítő kezet nyújtunk mentálhigiénés probléma esetén,  
illetve állás megpályázásában is. Szolgáltatásaink közé tarto-
zik a családtámogatási információ átadás is, valamint a szük-
séges adatlapok, formanyomtatványok kinyomtatása. 

Szokásos helyünkön, a művelődési ház Család és KarrierPont-
jában előzetes bejelentkezés alapján várjuk mentálhigiénés 
tanácsadásra ügyfeleinket, egyéb sürgős esetekben a könyv-
tárban vagyunk megtalálhatók. Segítség esetén továbbra is 
rendelkezésükre állunk,  forduljanak hozzánk bizalommal! 

TISZA MÓNIKA 
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Amikor tavaly zárt templomajtók mögött kellett Húsvétot  
ünnepelni, azzal vigasztaltam magamat, hogy Karácsonyra 
már minden jobb lesz. Aztán nem lett jobb, de reményked-
tem, hogy az idei Húsvétra már tényleg jó lesz minden, és 
helyreáll a világ rendje. Most pedig itt vagyunk az ünnep kapu- 
jában, és rosszabb a helyzetünk, mint egy éve ilyenkor. 
Nemcsak azért, mert több ember kapja el a vírust, súlyosab-
bak a betegségek, és még csak nem is azért, mert emberek 
sokasága megy csődbe, veszíti el az állását, a megélhetését, 
az identitását, hanem azért, mert valahol útközben a türel-
münket és a jókedvünket is elveszítettük, és lassan kezdünk 
az emberségünkből is kivetkőzni.
Előző év tavaszán nagy lelkesedéssel vetettem bele magam 
az online misézésbe, mert olyan helyzetbe kerültünk, ami-
lyenben korábban soha nem voltunk, és éreztem magamban 
az erőt, hogy a szentmisékről kizárt híveknek lelki támaszt 
nyújtsak. Sőt, az online térben több embert el tudtunk érni, 
mint a vasárnapi miséken a templomban.
Mostanában is kérdezgetik tőlem, lesznek-e miseközvetíté-
sek Nagybajomban, de nem igazán hajlok rá, hogy legyenek. 
Az elmúlt egy év során én is elvesztettem már a lelkesedést, 
hogy ezt az egészet jó kedvvel csináljam. Ami viszont sokkal 
nagyobb baj, hogy nagyon sokan nem csupán a lelkesedést 
vesztették el, hanem azt a sok dühöt és haragot, amit a kiala-
kult helyzet miatt éreznek, egymáson töltik ki. 
Látjuk ezt az őrületet, ami a világban zajlik már egy éve, ahol 
mindenki harcol mindenkivel. Küzdünk a vírus ellen, de köz-
ben harcolunk egymás ellen is. Harcban állnak egymással az 
uniós államok, harc van a kormány és az ellenzék között, és 
azt érezzük, ennek az egésznek semmi értelme, és hogy soha 
nem is lesz vége. 
Közben pedig olyan gyorsan változnak a hírek, hogy nem 
győzzük követni őket. Talán a televíziót már nem is kapcsol-
juk be, hogy híreket hallgassunk, de ha internetet használunk, 
úgyis szembesülünk velük, és látjuk, hogy amit valaki állít az 
egyik nap, másnap tízféle módon cáfolják mások. Vannak  
oltásellenesek és vakcina-pártiak, sokan a járvány súlyossá-
gát tagadják, akik szerint egy nagy összeesküvés áldozatai 
vagyunk, és vannak, akik ebből az egész járványhelyzetből 
politikai kérdést csinálnak. 
Mindeközben pedig elvesztettük azt, amit talán vitakul- 
túrának lehet nevezni, hogy képesek lennénk meghallgatni 
egymást, és érvek alapján folytatnánk vitát, ahelyett, hogy 
mindenből értelmetlen politikai csatározást szítanánk. Azt 

látjuk, hogy értelmes vita, párbeszéd helyett különféle skatu-
lyákba helyezzük egymást, megbélyegezzük a másikat, hogy 
„te azért oltatod be magad, mert tolni akarod a kormánypro- 
pagandát”, vagy „azért nem vállalod a kínai vakcinát, mert  
liberális pártokat támogatsz.” Borzasztó ezeket hallani, olvas-
ni nap mint nap, és látni azt, hogy családok szakadnak szét 
azért, mert valakinek a rokona másik pártra szavaz, vagy mert 
másként gondolkodik az oltás kérdéséről. 
Hihetetlen az a gyűlöletáradat, ami a Facebookon zajlik, és 
nemcsak politikai témákban vagy a járvánnyal kapcsolatban, 
(„hogy az az üzlet miért lehet nyitva, mikor nekem be kellett 
zárni?” vagy éppen „a templomokat miért nem zárják be, 
ott talán nem terjed a járvány?”) … hanem szinte bármilyen  
témakörben. 
Az egyházközségben azt kértem a hívektől, hogy a legfonto-
sabb dolgot tegyék meg az emberi kapcsolataikban: fogadják 
el a másik ember véleményét és döntését, akkor is, ha nem  
értenek vele egyet. A szentmisére járással kapcsolatban:  
sokan otthon maradnak, és online nézik a misét – ezt el kell 
fogadni, tiszteletben kell tartani, és nem szabad leszólni a  
másikat, hogy miért nem jön el a templomba. 
De ha valaki eljön a szentmisére (amíg lehetséges), azt is 
tiszteletben kell tartani, és nem érdemes vádaskodni, hogy  
„miért vállal valaki ekkora kockázatot?” Nem szabad nyo-
mást gyakorolni, hogy „ne menjen, mert idős, vagy beteges, 
és hogy emiatt fog meghalni.” Ugyanígy az oltás kérdésében 
is mindenkinek meg kell adni a személyes szabadságot, hogy 
saját maga dönthessen, mi az, amit vállal. 
Ahhoz, hogy a társadalmunkban rend legyen, szükséges, 
hogy elfogadjuk egymást, és tiszteletben tartsuk a másik 
embert, a másfajta gondolkodást is. De ez csak akkor sikerül-
het, csak akkor lehet rend körülöttünk, ha bennünk, a saját 
lelkünkben rend van. Ha tisztában vagyunk saját magunkkal, 
önmagunkat elfogadjuk, akkor tudunk másokat is elfogadni. 
Sokat segíthet ebben az imádság. Aki Istennel is összhangban 
él, könnyebben találja meg önmagát, és könnyebben fogadja 
el az embereket is. 
Adja Isten, hogy a húsvéti feltámadás ünnepe szabadulást 
hozzon a szorongató járványhelyzetből, és a szomorúsá- 
gunkból, a gyűlölködésből, a felesleges harcainkból mi is új 
életre támadjunk! 

Húsvétra várva

HORVÁTH ANDRÁS - Plébános 
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Rostás Árpád
vándorasztalos  
Nagybajomban 
alkot

Jelenleg épp Nagybajomban dolgozik Rostás Árpád a Magyar 
Örökség, Pro Architectura díjas,  Építészeti Nívódíjas vándo-
rasztalos. Az idei Belsőépítészeti világkiállításra készít el váro- 
sunkban reneszánsz népi belsőépítészeti stílusban bútorokat, 
valamint gótikus garnitúrát, bölcsőt és magyar címert. A res- 
taurátor jelenleg intarziákon, egy pápának készülő trónon is 
dolgozik a bútorfelújításokon kívül. 
Rostás Árpád faragta a magyar címert a Karmelita Kolostor 
főbejáratához, amelyet 15 millió magyarnak és a cigány társa-
dalomnak ajánlott. Az állami gondozásban nevelkedett mes-
terember fő célja, a cigány gyerekek tanulásának és szakma 
szerzésének ösztönzése. Következő számunkban olvashatnak 
vele egy hosszabb interjút, addig is tekintsék meg nagyba- 
jomi műhelyének alkotásait!
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Három év elteltével a nyár folyamán ismételten pályázatot 
nyújtottunk be, hogy intézményünk továbbra is jogosult  
legyen a „Zöld Óvoda” logó és cím használatára. Az elmúlt he-
tekben értesítettek bennünket, hogy a beérkezett pályamű-
vek értékelése lezárult. A döntés értelmében a „Zöld Óvoda” 
kritériumrendszerben foglalt tartalmak teljesítésében 91%-
os eredményt elérve a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcső-
de második alkalommal is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet.

Az intézményben dolgozó alkalmazottak elkötelezettek  
a címmel járó értékek közvetítésében, abban, hogy a hoz-
zánk járó gyermekek mindennapjaiban közvetítsék a „zöld 
szemléletmódot”. Fontosnak tartjuk a helyes szokásrend-
szer kialakítását, szűkebb és tágabb természeti és társadal-
mi környezetünk értékeinek megismerését és megóvását, 
a belső pozitív indíttatás kialakítását, a környezetvédelem 
és a környezettudatos életvitelre való nevelést. Gyermeke-
inkkel megismertetjük a takarékosság alapvető ismérveit,  
a pazarlás elkerülésének általuk is betartható módját, illetve 
az anyagok újrahasznosíthatóságának lehetőségeit. Tuda-
tos tervezőmunkánkkal biztosítjuk azoknak az értékeknek 

a bemutatását, melyek pozitív személyiségfejlődésükhöz 
járulhatnak hozzá, különös gondot fordítva a hagyományá-
polásra, a múlt értékeinek megőrzésére és továbbvitelére,  
a nemzeti identitás és hovatartozás kiskorban történő ala-
kítására. Igyekszünk a közvetített szemléletet olyan módon  
átadni, hogy az érzékenyítse a gyermekeket nevelő családo-
kat, így járulva hozzá Nagybajom városának biztos jövőjéhez. 

Sajnos napjainkban a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé 
a közös programokon való részvételt, a személyes találkozást, 
sem a hozzánk járó gyermekek szüleivel, sem a városban élők-
kel, mi azonban bízunk abban, hogy a pandémia végezetével 
újra pozitív élményekkel teli órákat, délutánokat, napokat 
tölthetünk el zöldítő gondolataink égisze alatt. 

“Zöld Óvoda” a bajomi
a „Zöld Óvoda” kritériumrendszerben foglalt tartalmak teljesítésében  

91%-os eredményt elérve a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde  
második alkalommal is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet.

TÖRŐ KRISZTINA 
intézményvezető
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Hatvan éves a Kékmadár 
Gyermekotthon

Köszönettel vettem a megtisztelő felkérést, hogy írjak a  
csecsemőotthon történetéről, miután posztoltam pár dolgot 
az internetes közösségi portálon az intézmény fennállásának 
60. évfordulója kapcsán. 
Nem egyszerű hatvan év történéseit felidézni. Különösen 
nem az, mivel ebből a hatvanból nagyjából a felét töltöttem 
az intézményben. Igyekszem az általam legmeghatározóbb-
nak tartott eseményekről rövid, a lap kereteit figyelembe 
vevő megemlékező írást készíteni, egyben kérve az érintet-
tek, a korábban vagy jelenleg az intézményben élők és dolgo-
zók megértését, ha az írás az ő szempontjukból esetleg nem 
sikerül megfelelően objektívre. 

Hujber László, kedves első gondnokunk (akkor még így hívták 
a gazdasági vezetőt) egy alkalommal, amikor nyugdíjazását 
követően nála jártam, így emlékezett vissza a kezdetekre. 
’1960 nyarán merült fel a gondolat a megyei tanácson, hogy 
Nagybajomban csecsemőotthont létesítsenek, elhelyezve 
itt a családjukat nélkülözni kényszerülő, intézményi (állami) 
gondoskodásra szoruló, főként kórházban hagyott újszülöt-
teket, csecsemőket a megye egész területéről. Megvásárol-
ták a Telkes József állatorvos tulajdonában lévő családi házat, 
átalakították, 3 gyermekcsoportot, fürdőszobát és kony-
hát alakítottak ki benne, majd a kaposvári csecsemőotthon  
részeként, 1960. december 27-én hozták az első gyermeke-
ket. Hivatalosan 1961-től működött az otthon, a vezető Balla 
Elemérné volt 1971-ig, a főnővér Barta Mihályné, az intéz-
mény orvosa pedig Dr. Witzl Ferenc volt. A pozíciók megne-
vezése is jelzi az intézmény egészségügyi rendszerben való 
meghatározottságát.
A szakmai munka nagyon gyermekcipőben járt. A csecsemők 
között sok volt a lelkileg sérült, kórház-szindrómás, hospita-
lizált gyermek, a sor-etetések, sor-tisztázások, sor-bilizések 
időszakát élték, a testi szükségletek kielégítésén volt a hang-
súly. Azt látták el először, aki hangosabban sírt… A  korábban 

magas számban előforduló csecsemőhalandóság kivédésére 
zárt világot, a kórházias környezetet tartották megoldás-
nak, ám ez a szakmai szemlélet hamarosan megváltozott. Az 
egyéni gondozás, a Pikler Emmi nevével fémjelzett módszer 
lett meghatározó, a hangsúly a lelki jóllét felé tolódott. 
1966-ban történt az első épületbővítés: főzőkonyha és mo-
sókonyha került kialakításra. 1976 körül készült a plébánia 
felőli emeletes szárny, ahol 5 csoportszoba fürdőszobákkal, 
tejkonyha, orvosi szoba és iroda kaptak helyet. A jobboldali 
szárny földszinti része a régi épület teljes megszüntetésével 
1986 körül lett átadva. A nyolcvanas évek közepén vásárolták 
az első autót, 1983-84-ben készült az országosan is irigylésre 
méltó kert terve és annak kialakítása. Időközben a 20 férő-
hely 80-ra, majd 70 férőhelyre változott, a dolgozói létszám  
a kezdeti 11-ről 62 főre emelkedett. A szakmai dolgozók  
három műszakban dolgoztak, az intézmény megszakítás  
nélkül üzemelt, üzemel azóta is. 
1972-ben vette át az intézményt Hőgye Mihályné, Irénke. 
Bartánét Balogh Ferencné követte a főnővéri poszton, de sok 
meghatározó személyt lehetne sorolni, akik mind a szakmai, 
mind gazdasági területen tettek maradandót.’  
1989-ben ment Laci bácsi nyugdíjba, aztán Horváth Lászlóné 
Baba vette át a gazdasági vezetést.
Az intézmény fennállásának 10. és 25. éves fennállását ünne-
pelték kiemelten, Hujber László 1978-ban Kiváló Munkáért 
Egészségügyi Miniszteri, majd 1988-ban Kiváló Munkáért  
Kitüntető Jelvényt kapott.
Hőgyéné Irénke 25 évig irányította az intézményt. A fo-
lyamatos átalakítások, bővítések közepette stabilizálta,  
korszerűsítette a szakmai munkát, munkatársait ösztönözte 
a szakmai képesítések megszerzésére. Kivételes személyiség 
volt, derűs, türelmes, korrekt. Gyermekközpontú gondolko-
dása által meghonosította a Pikler-módszert. Ez a szemlélet 
a gyermek mélységes tiszteletén alapul, figyelembe veszi az 
egyéni szükségleteket, pozitív visszajelzést, megerősítést ad. 
Folyamatos gondozást biztosít az egyes gyermeknek, bizto-
sítva ezzel, hogy a csecsemő minél hosszabb ideig lehessen  
a gondozónővel intim együttlétben. Egységes technikát  
vezetett be, amely a gondozók tevékenységének, mozdula-
taiknak egyöntetűségében rejlik. Kialakult a saját gondozó-
nő rendszer, hogy minden gyermeknek legyen legalább egy  
meghatározó felnőtt kapcsolata, aki érte külön felelős.  
Kialakult a személyi állandóság, ezáltal nem cserélődhettek 
össze-vissza a gyermeket ellátók, a gyermek kiigazodását, 
biztonságérzetét elősegítendő. Ezt szolgálta a felmenő rend-
szer is, a gyermeket nem volt szabad csoportból csoport-
ba rakosgatni, ha a fejlődése megkívánta, a környezete lett 
igazítva sajátos szükségleteikhez. Irénke mellett a módszert 
megismerve váltam magam is a csecsemők és kisgyermekek 
elkötelezett segítőjévé. Kezdetben Bartáné, aztán Baloghné 
Erzsike, majd Bezerédiné Dávid Gyöngyike, aztán én voltam 
szakmailag közvetlen segítségére.

Kovácsné Horváth Mária visszaemlékezése 
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1996 októberében vettem át az otthon irányítását. Nem adott 
sok időt az élet, hogy beletanuljak, de talán jobb is: 1997-ben 
megjelent a gyermekvédelmi törvény, amely gyökeres válto-
zásokat irányozott elő. Végérvényesen megszüntette a ma-
radék kórházias szemléletet is! Korábban csak gondozónők 
foglalkoztak a gyermekekkel, csoportonként négy. Az egyéni 
foglalkozásokra, fejlesztésekre Fincsur Jánosné, Erzsi néni 
vitte a rászoruló gyermekeket. 
Az új törvény sok pozitív dolgot hozott. Megszüntette a  
csecsemőotthont, mint gondozási formát, gyermekotthonná 
kellett átalakulni, akkoriban lettünk (a boldogság kék madara 
után) Kékmadár Gyermekotthon. Ez magában hordta azt az 
elvárást is, hogy a 3 év felettieknek másmilyen ellátásra van 
szükségük. Családias lakóegységeket vagy lakásotthonokat 
kellett kialakítani, ahol lehetőségük nyílt a családi minták,  
feladatok megismerésére.  Kitolta a törvény az ellátotti  
korhatárt 18 plusz 6 évre. Bevezette az utógondozói ellátott 
(18 év feletti), az egészségügyi (tartós beteg) és speciális 
(tanulási és magatartás-zavaros, deviáns, pszichoaktív szer-
függő stb.) ellátott fogalmát. Az ideiglenes (30 napon belüli 
elhelyezés), átmeneti (családjába visszahelyezhető) és tartós 
nevelt (örökbefogadható) gondozási formákat, a fiatalkorú 
anyával történő együttes elhelyezést, előírta a rászorulók 
fejlesztését, a tanulók tanulásban való megsegítését, fejlesz-
tését.  Bevezette a gyámságot, zsebpénzt, új ellátotti nyilván-
tartást vezetett be.
Forradalmi idők voltak, mindeközben jöttek az anyagilag talán 
legnehezebb évek, a gazdasági válsághelyzet. Az intézményt 
át kellett építeni, a működést teljes mértékben újjászervezni, 
a dolgozókat szakmailag alkalmassá tenni, tanulni-tanítani, 
új, addig ismeretlen munkaköröket kialakítani, azokat tarta-
lommal megtölteni.
Lelkes és kiváló munkatársaim voltak, partnerek a rendszer 
teljes megújításában, amely komoly aktivitást és nem kevés 
áldozatot igényelt. Amikor átvettem az otthont, a legtöbb 
szakdolgozó érettségi nélküli szakdolgozóként működött, 
alig volt egy-két személynek érettségije. Amikor magam  
mögött hagytam az intézményt 12 személynek volt érettsé-
gire épülő felsőfokú szakmai képesítése, plusz 12 személynek 
diplomája. Segítőim nagyon lelkesek és korrektek voltak, 
életem végéig hálás vagyok Lábodi Éva, majd Botykai Zsuzsi 
(Csik Lászlóné) gazdasági vezetőknek. A 2008-as összevo-
nás után gazdasági vezető híján Kovács Istvánné Márti mint  
gazdasági ügyintéző pótolta maximálisan a fenntartó által 
megszüntetett státuszt. Hálás vagyok Major Tiborné Kati 
igazgató-helyettesnek, Máté Éva személyi asszisztensnek, 
mert elképesztő terhet vettek le rólam, különösen a 2008-
2010-es években. 
Meghatározó volt Nemesné Leiti Magdi családgondozó  
tevékenysége. Szívén viselte és kiemelkedően sokat tett a 
gyermekek vér szerinti, nevelő és örökbefogadó családokba 
juttatásának sikeréért, a nem kellően alkalmas nevelőcsalá-
dokba történő kihelyezések megakadályozásáért. Pro Cari-
tate Miniszteri Kitüntetésben is részesült érte.  Magdit Nagy 
Róbertné követte a poszton, aki később az alapítványunk 
vezetését is magára vállalta, és oroszlánrészt vállalt jótékony- 
sági báljaink szervezésében is. A gyermekeket közvetlenül 
ellátó szakdolgozói gárda mindent megtett azért, hogy a 
gyermekeinket semmiféle hátrány ne érje, az intézményből 
kilépve se kelljen az „állami gondozott” bélyeget magukon 
hordaniuk. Horváth Kulcsár Anita óvodapedagógus- és gyógy- 
pedagógusként kimagasló szakmai tudással és aktivitás-
sal segítette mindennapjaikat. Technikai alkalmazottaink is  

kitettek magukért. A konyhások szakács bizonyítványokat 
szereztek, a tejkonyhában is szakdolgozók dolgoztak. Sokat 
köszönhetek a karbantartóinknak, akik hol épületet újítottak 
fel, hol fuvaroztak, felügyelték a fűtést, bevásároltak, rend-
ben tartották a kerteket, felsorolni is nehéz. Nem kevesebbet 
kívánt az élet a takarítóktól, különös tekintettel a folyama-
tos átalakításokra. Nem sorolhatok fel mindenkit, bár szíve-
sen tenném, nem véletlenül kapott a közösség is és számos  
dolgozó egyénileg Elnöki Oklevelet a fenntartótól színvonalas 
munkája elismeréseként. 
2004-ben került átadásra az első belső lakóegységünk,  
Gáspár Károly a Népjóléti Minisztérium képviseletében adta 
át a közel tízmilliós beruházást, amely intézményi pályázat 
eredményeként jött létre, 12 gyermeknek adva megfelelő, 
igazán otthonos körülményeket. Ez volt az első, a Vadkörte 
Lakóegység.
A legnehezebb gazdasági években talált ránk németországi 
segítőnk: Werner Rapatzki. Sajnos korán meghalt. Elképesz-
tő tevékenyen segítette az otthont, a megyei vezetés is több  
alkalommal ismerte el és köszönte meg lelkes segítő munkáját.
1996 októberében, miután átvettem az intézményt Varga 
Anikó csecsemő- és gyermekgondozó munkatársam jött hoz-
zám azzal az ötlettel, hogy mi lenne, ha gazdasági nehézsé- 
geinken könnyítendő, jótékonysági bált szerveznénk…   
Nosza, 97 februárban meg is volt az első. Aztán 98-ban 
a második. Azoknak a bevételét még befizettük az intéz-
mény számlájára, aztán jött egy másik ötlet: hozzunk létre 
egy alapítványt, amely az intézményben élők életkörül-
ményeinek szebbé tételét tűzné ki célul, s lám, a harmadik  
bál bevételéből megvalósítottuk. Hőgye Mihályné és Hujber 
László vállalták az alapítók szerepét. Mindösszesen húsz éven 
át, évente szerveztük legendás báljainkat, amelyek bevéte-
léből a jószándékú adományozók támogatása segítségével 
olyan dolgokat tudtunk biztosítani ellátottainknak, amelyre 
az intézményi költségvetésből nem tudtunk fedezetet biz- 
tosítani. 
Sokak számára emlékezetesek ezek a bálok! Vetekedtek a 
Megyebál színvonalával, számtalan neves és kevésbé ne-
ves vendég fordult meg báljainkon, külföldről is. A dolgozók 
mellett kamasz, illetve fiatal felnőtt ellátottaink is kivették a  
részüket a munkából és a vígalomból is. A legemlékezetesebb 
talán a tizedik, 2006-ban, ami igazi jelmezbál volt, színháztól 
kölcsönzött jelmezekkel. Emlékezetes az intézmény fennál-
lásának 50. évfordulója kapcsán szervezett retro buli is 2011-
ben, ami megidézte a hatvanas éveket, de bizonyára mások 
más bálokról idéznek fel szép emlékeket.
2001-ben komoly energiát fektettünk a 40. évfordulóba. 
Olyan neves közreműködők voltak a nyitó rendezvényen, 
mint Dr. Falk Judit Pikler Emmi akkor még élő munkatársa, 
Gáspár Károly a szakminisztérium Család, Gyermek- és Ifjú-
ságvédelmi Főosztályának vezetője, Dr. Gyenesei István, a 
Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Szászfalvi László, a terület 
akkori országgyűlési képviselője vagy Dr. Komlósi Ákos pszi-
chológus, a Pécsi Szociális Alapszolgáltatás Bölcsődeigaz-
gatóság igazgatója. Országgyűlési Képviselő Úr leplezte le 
Trautmann Ferenc alkotását, melyet az évfordulóra faragott, 
és az intézmény főbejáratánál került elhelyezésre. Az év során 
fotókiállítást szerveztünk a helyi református templomban, 
majd a Megyeháza Galériában, később Balatonbogláron, de 
szerveztünk nyugdíjas-találkozót vagy az intézmény volt gon-
dozottainak találkozóját is.
2008 ismét meghatározó változást hozott. Intézményünket 
másik 10 megyei gyermekvédelmi telephellyel vonták össze, 
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Nagybajom központtal, Somogy Megyei I. sz. Gyermekvédel-
mi Intézmény néven. A hálózat 70 km-es körzetben fogott ösz-
sze intézményeket Bárdudvarnoktól Kaposvárig, Somogyjád-
tól Nágocsig, Szennától Osztopánig összesen 180 férőhelyet, 
145 fős dolgozói állományi létszámmal. Nehéz, megterhelő 
vállalás, szakmai kényszer volt, mindemellett képzési projek-
tek futottak, valamint 2010 évben elkezdődött és be is feje-
ződött az intézmény rekonstrukciója. A jobb oldali szárnyon 
emeletráépítéssel, korszerű, modern anyás gondozási egység 
került kialakításra. A felújított intézmény átadó ünnepségét 
2010. december 28-án tartottuk, s adtuk át a felújított házat 
az utódoknak, amely elhelyezési- és munkafeltételeit tekintve 
végre megfelelt a jogszabályi előírásoknak. 

A fenntartó 2010 őszén újabb változásról döntött. Marcali 
központtal vonta össze a megye teljes gyermekvédelmi szak-
hálózatát, az intézmények vezetése 2011. januártól szakmai 
vezetői szinten folyik tovább. Az igazgatói státuszokat meg-
szüntették. Az utolsó tíz év távollétemben zajlott, Major  
Tiborné, Széll Gabriella, aztán átmeneti ideig Pécsi Gyuláné 
voltak az intézmény szakmai vezetői. Nem vagyok hivatott 
arra, hogy az utóbbi időszak történéseiről hiteles visszaem-
lékezést adhassak. 

Sok szép szakmai sikert kívánok az intézmény-
nek a további működéséhez!

Gyermekotthonunk 1961-től működött  
mint egészségügyi intézmény. Az 1997. évi Gyvt. 
előírásai szerint folyamatosan átalakult, jellege 

megváltozott, szociális intézménnyé vált.  
A 60-70 férőhelyes csecsemőotthon  

36 férőhelyes gyermekotthonná alakult.

Fenntartónk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 
2011. január 1-jétől gyermekotthonunk beleolvadt a marcali 
székhelyű Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központba.

A Kékmadár Gyermekotthon dolgozói létszáma jelenleg 30 
fő, amelyből 24 fő szakdolgozó.

Intézményünkben három lakásotthon működik, ebből ket-
tő fiatalkorú anyák és gyermekeik elhelyezését biztosítja  
lakásotthononként 6+6 férőhelyen. Az ide bekerülő kismamá-
kat felkészítjük a szülésre, majd a születendő gyermekének 
ellátására, gondozására. Igyekszünk meleg, családias légkört 
teremteni. A cél az önállósodásra való törekvés, de a gyer-
mek ellátásán, gondozásán túl megtanítjuk őket arra, hogy  
hogyan kell háztartást vezetni, ügyeket intézni, gazdálkod-
ni. Az itt dolgozó szakemberek a gyermekeket is bevonják a  
közös vásárlásokba, főzésbe, házimunkák elvégzésébe. 

Kékmadár Gyermekotthon 
Rólunk
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Az anyás csoportokban a gyermekek első életévének betölté-
séig az iskolába járást egyéni tanrendben oldjuk meg. 

A harmadik lakásotthonunk 12 férőhelyen biztosít ellátást  
3 évnél idősebb és többes testvérhelyzet tagjaként élő gyer-
mekek számára. Célunk itt is a társadalomba való beillesz-
kedés segítése, helyes szocializáció, példamutatás. A lakás- 
otthonban jelenleg óvodás, kisiskolás, középiskolás korú ellá-
tottaink is vannak. 

Mindhárom lakásotthonban lehetőséget biztosítunk utógon-
dozói ellátásra 24 éves korig.

Intézményünkben heti két alkalommal pszichológus segí-
ti a munkát, ami nagyon fontos, hiszen azok a gyermekek, 
akik a rendszerbe bekerülnek, különféle lelki sérüléssel küz-
denek. Vannak köztük különleges és sajátos nevelési igényű 
gyermekek is, akikkel hetente utazó fejlesztőpedagógusok 
is foglalkoznak. Az iskolás korú gyermekek felzárkóztatását 

a lakásotthonok nevelői, illetve a fejlesztőpedagógus segíti, 
egyéni és csoportos foglalkozások keretében.
A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez szakkörö-
ket is működtetünk, külön figyelmet fordítunk a tehetséges 
ellátottainkra, lehetőséget biztosítva számukra a fejlődés-
hez. Az elmúlt évek során konyhakertet is kialakítottunk, amit 
az itt dolgozók a gyermekekkel közösen művelnek. Az iskolai 
szünetekben számos színes programot, kirándulást tudunk 
szervezni a gyermekeknek a fenntartó támogatásával, illetve 
különféle felajánlások segítségével, így lehetőségük adódik 
ismereteik széles körű bővítésére, tapasztalatszerzésre is.

Az itt dolgozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
az intézményben élő gyermekek tarthassák a kapcsolatot a 
vér szerinti családjukkal. Elsődleges célunk természetesen a 

vér szerinti családokba való visszagondozás, de addig is me-
leg, szeretetteljes légkör kialakításával próbáljuk enyhíteni a 
család hiányát. Törekszünk a hagyományoknak megfelelően 
megtartani a karácsonyt, húsvétot, neves ünnepeket, szüle-
tésnapokat, ballagást, keresztelőt stb. Az intézmény életé-
ben mindig is nagy hangsúlyt kapott a vallás, illetve ennek 
beépítése a mindennapokba. Sajnos egyre kevesebb azon 
gyermekek száma, akik ebbe eredményesen bevonhatók, hisz 
egyre magasabb életkorban kerülnek az intézménybe.

A mindennapi élethez hozzátartozik, hogy sokat küzdünk a 
negatív előítéletekkel, hisz óriási hátránnyal indulnak mint 
’intézetis” gyermekek. Külön figyelmet fordítunk a gyerme-
kek pozitív megítélésére is (magatartás, külső megjelenés, 
ápoltság, iskolai előmenetel stb.). Tudjuk, hogy nem minden 
gyermeknél sikerül, hisz vannak kudarcok, de az már pozitív 
eredmény, ha egy-egy gyermek kikerülése után megállja a  
helyét az életben.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak az önzetlen 
segítséget, amellyel több alkalommal is támogatták intéz- 
ményünket.

„Nem az számít, honnan indulsz, hanem az, hogy milyen 
döntéseket hozol arról, hogy hová akarsz végül eljutni..”

BODRI-SZÉLL GABRIELLA
Kékmadár Gyermekotthon szakmai vezető
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Mélyen meghatódva állok itt Önök előtt, abból az alka-
lomból, hogy a Város képviselő-testülete „Nagyba-
jom Város Díszpolgárává” választott. 

Mikor megkaptam a hivatalos értesítést, őszintén megvallva 
valami olyan öröm töltött el, amilyent eddigi életemben csak 
ritkán éltem meg. Végigfutottak emlékezetmben azoknak 
az éveknek az eseményei, amelyeket mint nagybajomi lakos  
éltem át a véresnek mondható 20. század évtizedeiben.
Alig egy éves voltam, amikor édesapámat 1929. szeptember 
2-án, öt pályázó közül római katolikus kántortanítónak meg-
választották. A faluban töltött 36 évem alatt és egyáltalán  
a múlt század ’30-as éveitől több történt Magyarország tör-
ténetében és természetesen a falu életében is, mint az azt 
megelőző évszázadokban. Gondoljunk csak a villanyvilágítás 
bevezetésére, amelyet a ’40-es évekig helybeli áramfejlesztő 
szolgáltatott, és csak az esti órákban kapcsolták be néhány 
órára. Az úgynevezett magasfeszültséget, ami már rádiót és 
szerszámgépet is üzemeltetett, csak a ’30-as évek végén biz-
tosították a falu lakossága számára. A rádió kezdetben csak 
teleppel működött, és a falunak csak néhány családja ren-
delkezett rádióval. A II. világháború kitörésekor, amit 1939. 
szeptember 1-től számítunk, ugyanis Adolf Hitler (1889-1945) 
német vezér és kancellár, akkor indította el a lengyelországi 
hadjáratát, és a háborús események egyre több családot ér-
dekeltek, majd később érintettek, ezért elszaporodott a rádi-
óval rendelkezők száma a faluban.
A II. világháborúba való belépésünktől kezdve, amely 1941. 
június 22-én történt, amikor a magyar kormány hadat üzent 
a Szovjetuniónak, egyre gyakrabban érkeztek a SAS- behívók 
a hadköteles korban lévők részére. Édesapánk is több mint 
három évet töltött a mai Ukrajna területén folyó hadművele-
tekben.
Megrázó esemény volt a bajomiak számára, amikor 1942-
ben az első hazaszállított hősi halottat temették. Nevére 
nem emlékszem, de az akkori Huszár utcában lakott, és a ház  
udvarán volt felravatalozva. A temetési szertartáson a falu 
apraja-nagyja részt vett. Még a nagyszakácsi dr. Csorba Sán-
dor és dr. Igmándy Aladár földbirtokosok is feleségestül ott 
voltak a temetésen. Fülembe cseng az akkor szokásos halott-
sirató asszonyok éneke, amely azzal kezdődött, hogy „mikor 
Pünköskor elmentél…” a továbbiakban röviden énekbe foglal-
ták a hősi halott katona élettörténetét. Ezt követte az egyházi 
szertartás, amelyet dr. Bacza Dezső esperes-plébános celeb-
rált, édesapám mint kántor közreműködésével.

Később egyre gyakrabban érkeztek értesítések a hősi halot-
takról, akikről már csak gyászmise vagy istentisztelet kere-
tében emlékeztek meg attól függően, hogy katolikus volt-e 
vagy református az illető. Az elesett katonák sírjai ismert vagy 
ismeretlen helyen találhatók valahol a mai Ukrajna területén. 
Összesen 111 hősi halott bajomi katona neve olvasható a  
Fő téri II. világháborús hősi emlékművön.
Az 1941-es év márciusa nevezetes marad a bajomiak számá-
ra, ugyanis Adolf Hitler állig felfegyverzett gépesített hadse-
regének egy része haladt át a falun, több napon keresztül. A 
Wermacht katonái Jugoszlávia ellen vonultak. Az esős, sáros 
idő ellenére tolongott a falu lakossága a Fő téren, hogy lássa a 
német hadsereg katonáit. Szinte leállt az élet a faluban. Még a 
pusztákról is bejöttek az emberek, hogy megcsodáljanak egy 
addig számukra ismeretlen modern hadsereget. Fischer Lajos 
akkori főjegyzőtől származó hír, hogy a Zavagyil-féle vendég-
lőben töltött egy éjszakát Wilhelm Keitel (1893-1946) német 
tábornagy, akit mint ismeretes, a háború végén 1946-ban  
a nürnbergi perben kötél általi halálra ítéltek és kivégeztek.
Nagy örömhírnek számított a faluban, hogy 1939. november 
2-án az I. bécsi döntés alapján visszakaptuk Csehszlovákiától 
a Felvidék magyarlakta területeit. Ezt követte 1940. augusz-
tus 30-án a II. bécsi döntés, amelynek nyomán Erdély északi 
részét kaptuk vissza. Kárpátaljára 1941-ben vonultak be a 
magyar csapatok. Ezekben az akciókban bajomi katonák is 
részt vettek. Mint gyerekek tátott szájjal hallgattuk a katonák 
élménybeszámolóját, amelyet a vasárnap 10 órai szentmise 
alatt vagy után a templom előtt meséltek.
Mint köztudott, 1938-tól kezdve a Magyar Parlament egymás 
után szavazta meg a gyászos zsidótörvényeket, aminek végül 
is az lett a következménye, hogy 1944 tavaszán a  kaposvári  
gettóba szállították a bajomi zsidó családokat. Onnan Kas-
sán át az auswitzi (ma Oswiecim) haláltáborba vitték őket, 
ott is lelték halálukat.  A falu lakosságának legnagyobb része, 
ahogy édesapám mesélte, nagy részvéttel, zsebkendőiket 
lengetve, könnyes szemmel búcsúztatta a szekéren elhurcolt 
zsidó családokat. A falu 55 zsidó áldozatának neve van felvés-
ve a Fő téri II. világháborús emlékműre.
Tragikus eseményként említettem meg 1944. december 6-át, 
amikor a Vörös Hadsereg katonái elérték Nagybajom határát. 
Az 1945. március 29-éig tartó állóharcok alatt 222 civil esett 
áldozatul közvetlen a falu szélén zajló harcoknak. Tehát 111 
személlyel többen haltak meg az ostrom alatt, mint a harc-
tereken.

Részlet Dr. Sáringer 
Gyula akadémikus 
Nagybajom Város Díszpolgára díszpolgárrá avató  

ünnepi beszédéből, amelyben sok érdekes helyi 
 történelmi eseményről emlékezik meg  

a díszpolgárrá avatása alkalmából:
Kedves Nagybajomiak!
Hölgyeim és Uraim!
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Ugyancsak fontos esemény volt, hogy a falu szélén dúló har-
cok idején, 1945. január 28-án, még a faluban maradt 16 és 
48 év közötti férfiakat a nyilas nemzettestvérek gyalogosan  
elhajtották a faluból. Jómagam is ezek között voltam 16 
évesen a 17 éves Kálmán bátyámmal együtt. Édesanyánk a  
11 éves Jóska öcsénkkel maradt az ostromlott faluban. Édes-
apánk pedig valahol a harctéren teljesített szolgálatot.
A háború befejeztével a falu határában elesett orosz hősi  
halottaknak a Kiskorpádra vezető út mellett 1945. július 11-én 
emlékművet avattak fel. Én is mint a kaposvári gimnázium VI. 
osztályos tanulója osztálytársaimmal együtt részt vettem az 
avató ünnepségen. Az itt harcoló alakulatok egyik parancsno-
ka, Szmirnov őrnagy beszédében megemlítette, hogy Nagy-
bajom határában 25 ezer orosz harcostársa vesztette életét. 
Egy bolgár tiszt, Bratanov is beszédet mondott, ugyanis bol-
gár katonák is részt vettek a Bajom körüli harcokban.
Hadd emlékezzek meg a falu egykori életéről is néhány szó-
ban. Bajom határában 9 földbirtokosnak volt földje, ennek 
következtében a lakosság jelentős része uradalmi cseléd volt. 
Mai szemmel nézve elképesztő lakáskörülmények közepette 
éltek. Akadt olyan család, ahol 4-6 gyerek volt, és mindössze 
egy csizma. Így felváltva tudtak iskolába járni. Élt egy aggle-
gény gyógyszerész a faluban, Vasdinnyei Aladárnak hívták, 
aki minden karácsonyra 15-20 pár cipőt csináltatott, amit  
a tanítók osztottak ki a karácsonyi pásztorjátékot követően a 
rászorultaknak.
A kötelező 6 osztályból álló elemi iskolában 1945 előtt 4 taní-
tó tanított: Kálmán Józsefné, Mally Mária, Mally Ferenc, Ko-
vács János és Sáringer Gyula. Az első és második elemistákat 
egy-egy tanító oktatta. A harmadik-negyedikkel és az ötödik- 
hatodikkal összevontan szintén egy-egy tanító foglalkozott. 
A református iskolában egy tanárnő és egy tanító tanította a 
hat osztályt. Csikota pusztán Mally Ferencné Kemény Sarolta, 
Felsőkakon Egervári György és Pálmajorban Cser János egy-
maga tanította a hat osztályt.
A falusi házak egy része is árulkodott a nyomorról. A Fő utca 
temetővel szemben lévő házsora között bizony sok kémény 
nélküli, rozsszalmával fedett, agyagból készült füstös kony-
hás házban éltek családok. De a Sugár utcában is akadtak 
ilyen házak.
Kiemelkedő történelmi eseménynek voltam szemtanúja a  
II. világháború befejezését követő hónapokban. Nevezetesen 
az orosz megszállással eldőlt „az ezeréves magyar per”, az 
országban 3 millió uradalmi cseléd földhöz jutott. Bajomban 
a Községi Földigénylő Bizottság 436 újgazdának mért ki 6-6  
katasztrális hold földet (egy katasztrális hold = 1600 négyszö-
göl = 0,57 hektár). A Bizottság 8 tagú volt. Elnöküket Tar Im-
rének hívták. Egyszerű faölezővel (1 öl = 1,89 méter) végezték 
a földek kimérését. A második Földigénylő Bizottság 6 tagból 
állt, elnöke Présel István volt. Közel 9 ezer katasztrális hold 
föld került kiosztásra.  A pusztákon lakó cselédség jelentős 
része a községben házhelyet is kapott. Ezzel új utcák egész 
sora jött létre.
Néhány éves gazdálkodás után, 1949-ben megkezdődött 
szovjet mintára a szövetkezetek (kolhozok) szervezése. A  
beszervezés módszereit nem említem, csupán annyit jegyzek 
meg, hogy nem minden esetben zökkenőmentesen zajlott 
le. A testi fenyítés sem volt ritka, de az emberi méltóságban 
megalázott bajomi parasztember talán még többet szenve-
dett, mintha ütlegelték volna. A Rákosi Mátyás nevével fém-
jelzett „vészkorszak” 1953-ban véget ért. Ebben nagy sze-
repe volt Nagy Imre mártír miniszterelnöknek, a budapesti 
egyetemen tanító egykori tanáromnak, aki olyan határozatot  

hozatott a Magyar Parlamenttel, hogy a szövetkezetek-
ből, aki akar, kiléphet. Ennek hatására a szövetkezetek egy  
része szerte az országban felbomlott. Az elkeseredés azonban  
tovább fokozódott, ami az 50 ével ezelőtti, világtörténelmi  
jelentőségű 1956-os szabadságharcba torkollott.
1959-ben ismét megkezdődött a szövetkezetek szerve- 
zése. A beszervezést még keményebb módszerekkel hajtották  
végre, mint 1949-ben. Annyit azonban meg kell állapítani, 
hogy a ’60-as évek végétől kezdve egyre jobban prospe- 
ráltak szövetkezeteink és állami gazdaságaink úgyannyi-
ra, hogy a főbb növények (búza, kukorica) termésátlagait  
tekintve az európai élvonalba kerültünk. A háztáji gazdál-
kodás engedélyezésével pedig viszonylagos jómódba került  
a parasztság, ezért egymás után épültek a modern fürdőszo-
bás falusi egy-két szintes házak. Az elmondottakból követ- 
kezik, hogy minden nagy történelmi változásnak vannak  
vesztesei és nyertesei.
36 évi nagybajomi kötődésem után 1964-ben szüleim elköl-
töztek Marcaliba, ettől az időtől kezdve már csak áttétele-
sen figyelhettem a falu fejlődését, a kedves Mally Mária és  
Márta évenkénti vendégszeretetének köszönhetően. A köz-
ség 2001-ben városi rangot kapott. A felemelő ünnepségen 
magam is részt vettem.
Úgy gondolom, hogy ezekben az ünnepi percekben elhi-
szik nekem, hogy ha azt mondom, hogy a Bajomban töltött  
36 esztendőm a legmélyebb nyomokat hagyta életemben. 
Bárhol jártam és dolgoztam is a világban: Japántól az ame-
rikai kontinensig, mindenütt eszembe jutottak a bajomi éve-
im alatt történt események és a jó barátaink: Dombai Jancsi,  
Komáromi Laci, Balogh Dénes, Ballér Pityu, Jóna Jancsi, de  
sorolhatnám tovább. Még ma sem tudom meghatottság  
nélkül hallgatni, ha meghallom Nagybajom nevét. Nem is 
beszélve arról az élményről, ami akkor támad fel bennem, ha 
átutazom a falun. Utóbbi esetben mindig a Templom utcán 
autózom keresztül, sőt, néha bemegyek a mai Római Kato-
likus Közösségi Ház udvarába, ugyanis itt laktunk. Ilyenkor  
a gyermek- és ifjúkor emlékei rohannak meg.
Mostani pillanatnyi meghatottságomat csak tovább fokozza, 
ha arra gondolok, hogy olyan emberek után ért a „Nagybajom 
Város Díszpolgára” kitüntetés, mint a felejthetetlen emlékű, 
európai hírű francia irodalomtörténész professzor Gyergyai 
Albert, a jóbarát és iskolatárs dr. Boross Péter exminiszterel-
nök és Tibol László kiváló festőművész.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kívánok a város polgá-
rainak további sok sikert és sok boldogságot.
Búcsúzóul Dávidnak, az Isten emberének 90. zsoltárának  
12. verse jut eszembe, amely így hangzik: „Taníts minket 
úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” Ilyen 
bölcs szívet kívánok mind magamnak, mind nagy szeretettel  
kedves Mindnyájuknak!

Nagybajom, 2006.augusztus 26-án

DR. SÁRINGER GYULA
professzor emeritus  
akadémikus
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Mikor, milyen körülmények között kezdtél el kerék-
pározni, hány éves voltál ekkor? Hogyan kezdődött a 
sportág iránti szerelem?

Két és fél éve ősszel vettem magamnak a zsebpénzemből 
az első országúti biciklimet. Anyukám mindenáron le akart  
beszélni róla, mondván, hogy úgysem leszek „versenyző”, de 
apukám akkor már biciklizett, és nekem nagyon tetszett ez 
a sport. Sokkal később kaptam egy jobb bicajt, amikor már  
látták, hogy komolyan gondolom. 
Most 12 éves vagyok, 10 évesen kezdtem az országúti kerék-
pározást.
Apukámmal bicikliztem eleinte, kb. 30 km mentünk egyszer-
re, Kaposfő, Kaposvár, Böhönye irányába, jól bírtam ezeket a 
távokat, ezért mindig egy kicsit többet tekertünk, hamarosan 
már Nagybajom-Kaposvár-Nagybajom távot mentünk. 
A biciklizés előtt is sportoltam, csapatsportokat, de úgy  
érzem, ez az egyéni sportág áll hozzám igazán közel. 

Milyen volt az első bringád?

Egy országúti Neuzer, ezt vettem a zsebpénzemből. Az első 
versenyem Tamásiban a „Hegyi kupa” volt 2019. március  
15-én. Ezt akkor még amatőr kategóriában meg is nyertem. 
Eddigi versenyimre édesapám készített fel, 2020 októberétől 
van edzőm.

Melyik klub tagja vagy, mikor éreztétek a szüleiddel 
úgy, hogy egy klubhoz kellene csatlakozni?

Mivel csak klubtagként lehet versenyezni, ezért felkerestük 
a Kaposvári  Kerékpáros Klubot (K3SE), ahova beléptem tag-
nak. Az első évben kizárólag a családom finanszírozta a ver-
senyeket és nevezést, aztán tavaly már az egyesület fizette 
a versenynevezéseket, 2021. januártól pedig az edzőm díját 
is átvállalták. Az egyéb költségeket (bicikli, ruházat, utazás, 
szállás) továbbra is a szüleim finanszírozzák. 

Interjú egy profi  
nagybajomi bringással

Péter-Lichtenberger Ábris diákolimpia győztes országúti kerékpárossal  
beszélgettünk, aki fiatal kora ellenére már tapasztalt versenyző.
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Ki az edződ, jelenleg ki irányítja a felkészülésed?

November óta Szöllőssy István az edzőm, heti bontásban 
kapom az edzéstervet. Hetente 9-10 óra edzésem van, napi 
bontásban ez 1,5-2 órát jelent. Télen, ha 0 fok körülire hűl a 
hőmérséklet, görgőkkel edzek bent, amelynek az előnye az, 
hogy a saját bringámon edzhetek. 2020 novemberében, a szü-
letésnapomra kaptam az „okos” görgőm, amit számítógépre 
kapcsolunk, így szimulálja a valóságban is létező versenyút-
vonalakat szerte a világban, valamint az edzéshez szüksé-
ges adatokat méri. Ez azért fontos, mert az edzőm így tudja  
felmérni az edzettségi állapotomat. 
Óriási váltás volt az edzővel való készülés, hiszen szakszerű 
edzéstervet ad, ami kellőképpen motivál.

Amikor országúton edzel a mindennapokban, hogy 
néz ki egy ilyen edzés? Kivel mész? Milyen ruhát 
veszel fel pl. ilyenkor 8-10 fokban?

Eleinte apukámmal jártam biciklizni, ha ő nem ért rá, akkor 
anyukám kísért autóval. Most már egyedül is járok biciklizni.
A ruhám melegebb időben az alap biciklis ruházatból és egy 
szélmellényből áll, a mostani 8-10 fokos hőmérsékletben pe-
dig bicikliskabátot veszek, ami alá csak aláöltöző kell, és ezzel 
0-5 fokban is lehet menni, valamint kesztyű, sapka, kamásli.  

Mi volt eddig a legnagyobb sikerélményed? Mennyit 
jársz versenyre?

2019 májusában a debreceni diákolimpia, ahol mindkét szá-
mot megnyertem, az időfutamot is és mezőnyversenyt is. 
Innen 3 aranyéremmel jöhettem haza, hiszen abszolútban is 
első helyezett lettem. 2019-ben 25 versenyem volt, 18 arany-, 
2 ezüst- és 5 bronzérmet szereztem.  Tavaly a vírus miatt na-
gyon kevés versenyt szerveztek meg, az első Tótvázsonyban 
volt, itt sikerült nyernem. Ezen kívül 6 országos bajonkságon 
indultam: mezőny, időfutam, kritérium, valamint pályakerék-
pár 200, 500 és 1000 méter. Sajnos nem az elvárásaim szerint 
sikerültek ezek a OB-k, mind a hat számban második helye-
zett lettem.  A tavalyi évben a legnagyobb versenyélményem 
a „MAPEI TOUR DE ZALAKAROS” volt, itt már a 60 km-es tá-
von édesapámmal együtt tekertem, a legfiatalabb versenyző-
ként, 36 km/óra átlaggal, 1 óra 39 perc 24 másodperces idővel.

Milyen kerékpárod van most, és milyen  
korosztályban versenyzel?

Most egy Pinarello karbon kerekes biciklim van, 55-vázmére-
tű,  most léptem fel az U15-be, itt most a legfiatalabb leszek, 
hiszen a 2007-2008-as születésűek vannak ebben a korosz-
tályban, és én 2008 novemberében születtem.

Van már erre az évre versenyprogramod? A Covid 
mennyire írta át az elmúlt 1 éved?

Van már versenyprogram, 10-15 versenyem lesz idén: 7 OB,  
diákolimpia (tavaly elmaradt), ezen kívül még nagyobb ver-
senyekre szeretnék menni, ahol felnőttek között indulhatok, 
hogy minél több biciklis között gyakorolhassak. Bár vannak 
közös edzések hétvégente az egyesülettel, de ebben keve-
sebb a tapasztalatom. Ha minden igaz, az első versenyem 
idén a „Hegyi OB” lesz április 18-án (Parád – Kékestető).

Mik a hosszú távú terveid?

Szeretnék indulni egy 3 hetes versenyen, mint pl. a Giro d’Ita-
lia, és jó helyezést elérni rajta.
Mindenképpen szeretnék az országúti kerékpározásban 
profi szintre eljutni, és elismerést, kiváltó eredményt elérni. 
Tudom, hogy ezért nagyon sokat kell nap mint nap „dolgoz-
nom”, de próbálok mindent megtenni a cél érdekében.

Vásárolsz vagy átalakítasz?  
Segítünk a meg va ló sításban.  
Hozd ki a legtöbbet az akár 3 millió Ft-os 
állami otthonfelújítási támogatásból!

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

Legközelebbi OTP Bank fiók: Nagybajom, Fő utca 107.

„Itt lehetne
bernáthegyink is”
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A környezettudatosság lényege, hogy igyekszünk olyan élet-
módot folytatni, amivel a legkisebb kárt okozzuk a környeze-
tünknek. Ez az életmód a hosszú távú gondolkodásról szól: 
úgy kell élnünk ma, hogy a gyermekeinknek, unokáinknak is 
megadathasson a szemétmentes, tiszta környezet.
A legalapvetőbb dolgok közé tartozik a szelektív hulladék-
gyűjtés, a komposztálás, a tárgyak újrahasznosítása, az  
elromlott berendezések javítása, nem azonnali cseréje.
Ezeken felül nagyon sokat számít például, ha helyi termelőtől 
vásárolunk szezonális gyümölcsöket, zöldségeket, bevásár-
lásnál műanyag zacskók, szatyrok helyett vászontasakokat 
használunk, kevesebb húst fogyasztunk, kevesebb és jobb  
minőségű anyagból készült ruhákat vásárolunk.
Szülőként sokat számít, ha például nem műanyag játékokkal 
halmozzunk el a gyerekeinket, gyönyörű, igényes fajátékokat 
gyártanak manapság, és az élettartamuk is hosszabb. Szá-
momra a legnagyobb lépés a mosható pelenka használata 
volt. Egy eldobható pelenka 500 év alatt bomlik le, egy gyer-
mek pedig, míg teljesen szobatiszta nem lesz, 4-6 ezer db pe-
lenkát használ el. Ez nagyjából 1 tonna használt pelenka gyer-
mekenként. A mosható pelenka egyáltalán nem ördögtől való 
dolog, és ma már sokkal modernebb, mint sok évvel ezelőtt 
volt. Különböző fazonok és betétek léteznek, így mindenki 
megtalálhatja a gyermekéhez legjobban illő fazont és tölte-
léket. A mosása sem túl bonyolult, egy alapos öblítés után, 
tisztává varázsolja a mosógép. Tény, hogy többet kell vele 
foglalkozni, mint a kényelmesebb eldobhatóval, de azért a na-
ponta +10 percért cserébe sokkal kevesebbet kell pelenkára 

Környezettudatosság 
szülőként

költeni, kevesebb szemetet termelünk, a kisbabánk bőre job-
ban szellőzik, elhagyható teljesen a popsikenőcs használata, 
kevesebb energiát és alapanyagot használnak fel 1 db pelenka 
legyártásához.
Sajnos a kisfiam már nem tűri el magán a mosit, és vannak 
olyan szülők is, akik nem szívesen mossák a pelenkákat. Ilyen 
esetekben tökéletes alternatíva lehet az eldobható öko pelen-
ka. Ezek vásárlása előtt viszont érdemes először utánaolvasni 
a rokonszenves márkáknak. Az öko pelenka fogalma ugyanis 
nincs pontosan definiálva, így bárki bármilyen indokkal állít-
hatja azt, hogy a terméke „öko”. Lehet, hogy ugyanúgy 500 év 
alatt bomlik le, de a gyártásához felhasználtak 10 % megúju-
ló energiát, vagy újrahasznosított műanyagba csomagolták, 
ilyen aprócska okok miatt is szemrebbenés nélkül ráírthatják 
a gyártók a csomagolásra. Léteznek ugyanakkor a piacon 
olyan pelusok is, amik teljesítik azt, amit elvárunk tőlük. Nem 
több száz év alatt bomlanak le, csak 30-40, így megvan rá az 
esély, hogy az unokáink már nem fognak találkozni a szüleik 
által használt pelenkákkal. Megfelelnek a környezettudatos 
és társadalmilag felelős termelés feltételeinek. Klór helyett 
forró levegővel vagy hidrogén-peroxiddal fehérítik őket, vagy 
komposztálható anyagból készültek. 
A klímaváltozás égető probléma, nem dughatjuk homokba  
a fejünket.
„Az apró cselekedetek, ha emberek milliói végzik őket, meg 
tudják változtatni a világot.” – Howard Zinn

„GREENboard classroom” project 

2021 tavaszán megkezdődtek a nagybajomi iskolakertben a munkálatok. Kihe-
lyezésre kerültek a madáretetők és denevérodúk a rovarállomány visszaszorítása  
érdekében az iskola parkjában. A magaságyásokhoz, a rovarhotelhez, a komposz-
táló megújításához az anyagbeszerzés folyamatban van, március hónap folyamán 
várhatóan el is készülnek. Sajnos a COVID vírus újabb hulláma miatti iskolabezárás 
jelentősen hátráltatja a diákok bevonását a folyamatokba.
A zöldségek és a gyógynövények elvetésére és elültetésére a magaságyások elké-
szültét követően kiscsoportos foglalkozás keretében fog sor kerülni. A kerti munká-
latok is kis létszámmal fognak folyni, főként az iskola bezárása miatt.
Amint az oktatás visszatér a normál kerékvágásba, a diákok a német Manfred-Herm-
sen-Stiftung Alapítványtól kapott oktatási anyagból hallgathatnak majd előadást 
„Az éghajlatra vonatkozó mezőgazdasági és környezeti nevelési projekt” című  
tananyag szerint. Bízunk benne, hogy a kormány által bevezetett kijárási korlátozá-
sok enyhülni fognak, és a nyár elejére tervezett kirándulások megtarthatók lesznek.

ALBERTUS ANITA

Tavaszi munkálatok az 
iskolakertben

BEREND SÁRA
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Szinte mindenki ismeri a „tiszta udvar, rendes ház” kifejezést, 
hiszen még a mai napig sok ház homlokzatán láthatjuk a táb-
lát, ami büszkén hirdeti, az ott élők kiérdemelték a kitüntető 
címet.
Dr. Seres Géza, létavértesi körzeti orvos 1952-ben indította 
útjára a „Tiszta udvar, rendes ház!” közegészségügyi, köztisz-
tasági mozgalmat, ami fokozatosan országos méretűvé nőt-
te ki magát. Bár a program éveken át szünetelt, a gondozott 
kerteket, portákat megillető védjegy ma ismét rangot jelent.
Nagybajom Város Önkormányzata és a „Nagybajomért” Köz-
alapítvány szeretné újra elindítani a programot azzal a céllal, 
hogy azok a nagybajomi háztartások, melyek a pályázati ki-
írás követelményeinek megfelelnek, elismerésben részesülje-
nek, követendő példaként tekinthessünk rájuk.
„Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozható annak, akinek 
az ingatlana és az azon található épület, kert, udvar, valamint 
az ingatlanhoz tartozó közterület megjelenésében harmoni-
kus, esztétikusan illeszkedik a környezetbe. Pályázni 2021. 
május 15-ig lehet a mellékelt nevezési lapon, ami Nagybajom 
város honlapjáról és a „Nagybajomért” Közalapítvány Face-

Nagybajom Város Önkormányzata 2021-ben csatlakozni  
kíván a Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örök-
ség díjas országos programhoz. 2012 óta 734 település több 
mint 87.000 kertművelője vett részt a programban, melynek 
célja, hogy minél többen műveljenek konyhakertet, és ezál-
tal az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább 
öröklődhessen a generációk között.
„A legszebb konyhakertek” helyi verseny lebonyolításával 
összegyűjtenénk azokat a kertművelőket, akik gondosan, 
szeretettel művelik kertjeiket, és még e tudáskincs birtoká-
ban vannak, őrzik mindazt, amit nagyszüleiktől tanultak, 
vagy olyan saját módszereket alkalmaznak, amellyel egész-
séges zöldséget, gyümölcsöt termelnek. Nagybajom Város 
Önkormányzata és a „Nagybajomért” Közalapítvány által 
létrehozott bizottság összegyűjti a jelentkezéseket, lezsűrizi 
a nevezett kerteket, majd a kategóriák első helyezettjeit jelöli 
a Magyarország legszebb konyhakertje országos díjra.
Jelentkezni 2021. június 15-ig lehet a mellékelt nevezési lapon, 
mely elérhető városunk honlapján és a „Nagybajomért” Köz-
alapítvány facebook oldalán is, valamint igényelhető a könyv-
tárban és az önkormányzatnál. Részvételi díj nincs, pályázhat 
minden nagybajomi lakos. A kitöltött nevezési lapokat az  

Tiszta udvar, rendes ház 2021

„A legszebb konyhakertek”
 Magyarország legszebb konyhakertjei 2021 

book-oldaláról is letölthető, valamint igényelhető a gyógy-
szertárban és az önkormányzatnál. Részvételi díj nincs. Pá-
lyázhat minden nagybajomi lakos, illetve nagybajomi helyrajzi 
számmal rendelkező ingatlan tulajdonosa, használója. A kitöl-
tött nevezési lapokat kérjük eljuttatni a nagybajomi Gyergyai 
Albert Könyvtárba vagy elektronikus úton a nagybajomert.
kozalapitvany.2003 @gmail.com e-mail címre. A program 
eredményhirdetésére, az oklevelek és az épületek homlokza-
tára szerelhető táblák átadására 2021 őszén kerül sor.
A cím adományozásáról bizottság dönt. Előzetes megbeszé-
lés alapján, személyes felkereséssel pontozza a pályázó lakó-
környezetét.
Kritérium az épületek külső képe; az udvar, a kert, az ingat-
lan előtti árok és járda tisztasága, gyommentessége, különös  
tekintettel a parlagfűre; a háztartási és kerti hulladék meg-
felelő kezelése, szelektív hulladékgyűjtés és komposztálás. 
Szempont még a növények fajgazdagsága, változatossága;  
a háziállatok tartási körülményei.
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen megmutatnák ápolt, 
takaros udvarukat, házukat.

önkormányzat portáján, a könyvtárban vagy elektronikus 
úton a nagybajomert.kozalapitvany.2003@gmail.com e-mail 
címre várjuk. Javasoljuk, segítve a zsűri munkáját, készítse-
nek minél több fényképet a kertjükről, legyen átfogó felvétel 
a kert látványáról különböző nézőpontokból, majd egy-egy 
jól sikerült ágyásról. Az országos díjra jelöléshez elengedhe-
tetlenek a fotók. A kertek megtekintésére két alkalommal  
kerül sor előzetes időpont egyeztetés alapján.
A programmal szeretnénk a kerteket élettel megtölteni, 
hogy ne legyen egyetlen elhagyatott, műveletlen kert sem; a  
díszkertek ágyásaiba visszavinni, bejuttatni a konyhakerti 
növényeket, gyümölcsöket; a kertművelő ember munkáját 
megbecsülni, mindenki elé példaként állítani; konyhakertmű-
velő kultúránkat megőrizni, azt minél több embernek átadni; 
a birtokunkban lévő tudást összegyűjteni és megtanítani a  
fiataloknak, hogy milyen a frissen szedett zöldség és gyü-
mölcs zamata.

LEGYEN ZÖLDSÉGES/GYÜMÖLCSÖS KERT MA-
GYARORSZÁG MINDEN BALKONJÁN, UDVARÁN 

ÉS KERTJÉBEN!

BAKONYI ÉVA
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A Nagybajom környéki erdőkben a tavasz első gyógynövé-
nye a medvehagyma. Az utóbbi 10-15 évben hihetetlen nép-
szerűségre tett szert ez a végtelenül egyszerű növény, amely  
február végén kezd el bújni. A számos jótékony hatással ren-
delkezdő – vérnyomás- és vérzsírcsökkentő, bélfertőtlení-
tő, külső borogatásként gombaölő hatású - növény szinte a  
hóvirággal egy időben jelenik meg (főleg enyhe teleken), és 
dús zöldjével március közepére – április elejére beborítja a  
vizenyős erdei területeket, patakpartokat. 
Ha kerékpárral indulunk el, a Kossuth utcán kiérve, a ho-
mokbánya felé tartva, akkor a homokbányánál a második 
balra levezető földúton 3 km megtétele után eljutunk a Bo-
ronka- patakig, amelynek partján már hetek óta zöldellik a 
medvehagyma, és kilométereket sétálhatunk a patak válto-
zatos partján a természet szépségeit megfigyelve. (Érdemes  
kullancsriasztóval befújni magunkat, mert nagyon sok van 
belőlük.) 
Érdekesség, hogy néhány kilométerrel távolabb, a Meszteg-
nyőhöz tartozó Soponyánál hetekkel korábban bújik ez a zöld 
gyógynövény, valamint a Hosszúvíz környéki patakpartokon 
is hamarabb megjelenik, mint itt, Nagybajomban. Aki szeret a 
természetben lenni, főként a mostani bezártság idején, annak 
kellemes program lehet a családjával ezeknek a helyeknek  
a felkeresése kerékpárral vagy egy darabig autóval, majd  
gyalogosan. 
Számos medvehagymával készülő étel receptjét megtaláljuk 
az interneten, a legtöbben talán pogácsát készítenek belőle, 
nem kell ehhez semmi speciális recept, kedvenc pogácsának 
bolondítsuk meg bátran egy kis apróra vágott finomsággal, 

Medvehagyma

és máris kész az egyedi medvehagymás pogácsa. Készülhet  
belőle leves, főzelék, tojásba sütve a legegyszerűbb, vagy 
nem is, zsíroskenyérrel, nyersen!
Az erdő és a fák energetizáló hatását már számos kutatás  
bizonyítja, könyvek is jelentek meg a témában, arról, hogy az 
erdőben való séta, sőt akár egy-egy fa megölelése, hihetetlen 
energiákkal tölti meg az embert! Most mindennél nagyobb 
szükségünk lehet ezekre a feltöltő tevékenységekre, és még 
ha nem is hiszünk benne, azt bárki elismerheti, hogy egy nagy 
erdei séta után sokkal jobb érzi magát a bőrében! 
Ha felkeressük az erdőt, ne feledkezzünk meg arról, hogy  
védjük a környezetet, ne dobáljuk el a szemetet, sőt akár  
vigyünk magunkkal egy szemeteszsákot, és szedjük fel, amit 
találunk, ez is lehet jó természetjáró program, és ha a kisgye-
rekekkel, unokákkal mennek, fontos szemléletformálás is  
lehet példamutatásunk!
Ha a Boronka-patak környékét járva napközben lövéseket hal-
lanak, ne ijedjenek meg, ezek gázágyúk, amelyek a környező 
tavak halállományát védik a rájuk vadászó madaraktól (elri-
asztják őket, főként a kormoránokat). Áprilistól nincs érvény-
ben erdőlátogatási korlátozás a környékbeli erdőkben.
Páratlan szépségű természeti környezet vesz bennünket  
körül Nagybajomban. Ismerjük meg, kiránduljunk minél  
többet, töltődjünk fel! 

A Nagybajom környéki erdőkben a tavasz első gyógynövénye  
a medvehagyma. Az utóbbi 10-15 évben hihetetlen népszerűségre tett szert  

ez a végtelenül egyszerű növény, amely február végén kezd el bújni.

26    Bajomi Krónika

RÁZSITS VERONIKA
Nagybajomi Kulturális Intézmény



„Semmi jóra ne számítsatok, szinte borítékolható, hogy  
ebben a tanévben már rendes oktatás nem lesz” – hangzott 
el eme mondat a volt osztályfőnököm szájából kereken egy 
éve. Azóta lezajlott egy érettségi, és elindult egy új tanév,  
immáron az egyetemen, azonban valami változatlan maradt, 
az online oktatás.
Kezdetben még úgy gondoltam, hogy hatalmas nagy buli 
otthonról tanulni. Nem kell kiszakadnom az otthon kényel-
méből, miközben részt veszek a tanórán, sokkal több szabad-
ságot kapok az időbeosztásommal kapcsolatban, hogy mikor 
tanulok és mikor élvezem a pandémia „előnyeit”. A tananya-
gokat PDF vagy Power Point formátumban kaptuk, persze 
emellett a tanár is elmagyarázta videón keresztül, de az egész 
személytelen volt. Nem tudta úgy felkelteni az érdeklődést, 
mintha a tanteremben ülve hallgatnánk, ahogy a pedagógus, 
átszellemülve a témával, tanítja azt, és próbálja minél élvez-
hetőbben tálalni a diákoknak. Ezek mind megnehezítették a 
felkészülést az érettségire, de szerencsére a gimnáziumi négy 
év anyagát volt időnk 3 és fél évben a hagyományos oktatási 
formában elsajátítani.
Ezzel szemben az egyetemen az oktatás már a tanév megkez-
désétől az online térbe szorult. Ebből kifolyólag az új és eddig 
számomra ismeretlen tantárgyakkal kénytelen voltam száraz 
és látszatra végtelen hosszúságú adathalmazon keresztül  
ismerkedni. Tanáraink, bár leadták az anyagot, elmondásuk 
szerint semmi mást nem tudtak mellé adni. Teljesen más egy 

óra hangulata, amikor lehetőség van a diáknak és a tanárnak 
személyesen, szemtől-szembe megvitatni egy kérdést az 
adott témában. Véleményem szerint ez az egyik legfonto-
sabb dolog, ami hiányzik ebből a formájú oktatásból. A másik 
a Motiváció!
A diákok mindig is híresek voltak csalafintaságukról és  
elmésségükről. Nem tagadom, rengetegszer puskáztam anno 
egy-egy témazáró vagy felelés közben. Akkor ez miért lenne 
most másképp az online térben? A nebulók néha több időt 
ölnek egy-egy teszt válaszainak megszerzésébe, minthogy 
tanuljanak rá. Szinte nincs olyan számonkérés, aminek vala-
hol, valakinél ne lenne meg a megoldókulcsa. Ebből kifolyó-
lag elvesztettem a motivációt a tanulásra, és szerintem nem 
vagyok egyedül. Minek fárasszam magam bonyolult képletek 
és összefüggések megtanulásával, amikor ki is puskázhatom 
őket, és így még talán több pontot is érek el. 
Úgy gondolom, ez a legnagyobb baj az online oktatással, nem 
fogja kellőképpen a diákok kezét. Hiszen ameddig egy tanórán 
egy tanteremben ülök, nem tudok mást csinálni, mint az óra 
anyagára és a tanárra figyelni. Ezzel szemben itthon, ameddig 
a tanár csupán a monitoron van jelen, akarva-akaratlanul is, 
de mindig másra terelődik a figyelmem. Persze lehet, hogy ez 
önkontroll kérdése, de még a legkoncentráltabbaknak is eny-
hül a figyelme 8 órányi monitor nézése után. Remélem, hama-
rosan megtapasztalhatom az egyetemi oktatást testközelből 
is, és bízom abban, az online oktatás csak egy emlék marad.

Az online oktatás két oldala
„Semmi jóra ne számítsatok, szinte borítékolható, hogy ebben a tanévben 

már rendes oktatás nem lesz” – hangzott el eme mondat a volt osztályfőnö-
köm szájából kereken egy éve.
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Magyarország kormánya az állatvédelem területén ko-
moly lépéseket fontolgat, ezért online párbeszédet indított, 
amelyben mindenki elmondhatta, mit gondol az állatvédelem  
legfontosabb  kérdéseiről: többek között a kóbor kutyák be-
fogadásáról, az állatkínzással kapcsolatos kérdésekről, illetve 
az állatvédelemről. A kérdőívet több százezren kitöltötték, 
jelenleg a kiértékelés folyik. A kormány  állatvédelmi biztost 
nevezett ki, aki a különböző  állatvédelemben részt vevő civil 
szervezetek és a hatóságok munkáját hivatott összehangolni.
Jelenleg is nagyon sok olyan szabály van, amely az állatok  
védelmét szolgálja, de ezen túl elsősorban kitartó nevelés-
sel és tájékoztatással lehet embertársaink figyelmét felhívni 
arra, hogy a velünk élő  haszonállatok és kedvtelésből tartott 
állatok is élő, érzékeny lények, akiknek a tartására csak akkor 
szabad vállalkozni, ha  velük kapcsolatban a felelős állattartás 
szabályait be tudjuk tartani. 

Melyek a felelős állattartás szabályai?

1. Legyen az állat méretének és mozgásigényének megfele-
lő, könnyen tisztítható és biztonságos helye, amely meg-
védi az időjárás viszontagságaitól. Kutyák és veszélyes 
állatok tekintetében nagyon fontos, hogy a közterületre 
történő kiszökésüket megakadályozzuk megfelelő kerí-
téssel.  

2. Táplálkozás: az állat korának  megfelelő egészséges táp-
lálása ugyanolyan fontos, mint az embernél, nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy mindig legyen számára 
megfelelő mennyiségű tiszta ivóvíz.

3. Felelősség: aki a kutyatartás, illetve bármilyen állat tar-
tása  mellett dönt, annak tisztában kell lennie a választott 
fajta mozgásigényével, a tartás  járulékos költségeivel,  
a táplálékszükségletével.

4. Szeretet: az állatok ugyanúgy igénylik a szeretetet, mint 
az emberek. Gondoskodásunkat, figyelmünket kedves  
lényükkel hálálják meg. 

5. Egészség: a kötelező védőoltásokkal, időnkénti vizsgála-
tokkal nem csak az állat egészségéről, de a környezeté-
nek az egészségéről is gondoskodunk. 

6. Mozgásigény: a legtöbb állatnak, különösen a kutyának 
lételeme a mozgás. A lakásban tartott kutyákat  min-
den nap sétáltatni kell, a séta során gondoskodni kell  
a megfelelő póráz  viseléséről. Az udvarban tartott  ku-
tyák minimum 5 m-es láncon tarthatók, de csak a nap 
egy rövid időszakában, amikor feltétlenül szükséges.  

Kutyakötelesség- közös 
ügyünk az állatvédelem 

Magyarország kormánya az állatvédelem területén komoly lépéseket  
fontolgat, ezért online párbeszédet indított, amelyben mindenki  

elmondhatta, mit gondol az állatvédelem  
legfontosabb  kérdéseiről

Láncon tartás esetén fontos továbbá figyelmet fordítani 
arra, hogy a lánc egy olyan nyakörvhöz legyen erősítve, 
mely nem okoz fájdalmat, sérülést az állatnak, valamint 
rendszeresen ellenőrizzük, hogy szükséges-e a méretét 
állítani. Figyeljünk oda, hogy a lánc ne tudjon pl. egy fa-
törzsre feltekeredni, valamint a kutya elérje az ivóvizét, a 
házát, az árnyékos pihenőhelyét. Ha körülményeink nem 
teszik lehetővé a kutya szabadon tartását, akkor célsze-
rű inkább a futóláncos időszakos megoldást alkalmazni. 
Alapelvként elmondható, ha a körülményeink csak  
a kutya láncon tartását teszik lehetővé, akkor ne tart-
sunk kutyát!

7. Szaporodás: a gazdák fontos feladata a nem kívánt szapo-
rulat megelőzése is, vagyis az ivartalanítás, ami ma már  
rutinműtétnek számít. A szabályozatlan szaporulat  
rengeteg negatív következménnyel jár állatra, emberre 
egyaránt.

A kutyát úgy kell tartani, hogy az lehetővé tegye természetes 
viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult 
élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
A kutyatartás során nem csak kedvencünkre és annak jóllé-
tére kell figyelmet fordítani. A kutya ürülékét mindig szedjük 
össze, ezzel is a minimumra csökkentve szomszédaink zava-
rását. Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek 
megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzésé-
ről. A jogszabály a kötelezettség minimumát írja elő, és azt 
szolgálja, hogy hosszabb ideig ne maradhassanak az állatok 
felügyelet nélkül.

Minden kutyát be kell jelenteni a település jegyzőjénél, el kell 
látni  egyedi azonosítóval (mikrochip), valamint minden év-
ben  be kell oltani a szokásos védőoltásokon kívül a kutyákat  
veszettség ellen. 

Amennyiben ez nem történik meg, az állatvédelmi hatóság 
felszólíthatja a tulajdonost a kötelezettsége teljesítésére 
megfelelő határidő kitűzésével, utána pedig bírságot szabhat 
ki a tartóval szemben, vagy akár az állategészségügyi ható-
ságnál jelezheti, hogy kötelezzék az oltás beadására.

Amennyiben a  kiszabadult kutya  másnak sérülést vagy kárt 
okoz, a kutya gazdáját büntetőjogi és kártérítési felelősség is 
terheli, amelyet a sérülést elszenvedett fél rendőrségen tör-
ténő feljelentéssel és bíróságon érvényesítendő kártérítési 
követeléssel érvényesíthet. 
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Milyen büntetések  vonatkoznak a fenti  
szabályok megszegőire, és hova lehet fordulni 
állatvédelmi, állattartási kérdésekben?

Legsúlyosabb esetekben a  törvény  akár 2 évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetheti azt, aki 
• a gerinces állatot oly módon bántalmaz, vagy az állattal 

szemben olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas 
arra, hogy maradandó egészségkárosodását vagy pusz-
tulását okozza;

• gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja 
vagy kiteszi. Amennyiben az állatnak különös szenve-
dést okoz, akkor akár 3 évig terjedő szabadságvesztés is  
kiszabható.

Tiltott a veszélyes  állatok, ebek tartására vonatkozó szabá-
lyok megszegése is, ugyanezen büntetési tétel mellett.

A tartási követelmények megszegése esetén állatvédelmi  
bírság szabható ki, amelynek alapösszege 15.000 Ft,  kedvte-
lésből tartott állat esetében  75.000 Ft.

Ezekben az ügyekben a rendőrséghez,  illetve az állatvédel-
mi hatósághoz (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári 
Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osz-
tálya),  valamint a jegyzőhöz lehet fordulni. A hatóság a foko-
zatosság elvét követve először figyelmeztet, aztán bírságot 
szab ki, és amennyiben nem tartják be továbbra sem a köve-
telményeket, akkor jogosult az állattartás megtiltására is.

Az állatvédelmi hatósági feladatkörök nagy része  2020-ban  a 
jegyzőtől a kormányhivatalokhoz kerültek  át.
A  jegyző hatáskörében az  alábbi feladatok maradtak: 
• állatvédelmi őrszolgálatot működtethet;
• az önkormányzat kötelező feladata a település belterüle-

tén a kóbor állatok befogása és elhelyezése.
 
Az önkormányzat háromévente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végez. Az Állatvédelmi törvény  43/A. § (1) bek. 
alapján az önkormányzat ismeretterjesztő tevékenységet 
végez: részt vesz az állatokkal szembeni megfelelő magatar-
tásnak, gondoskodásra nevelésnek, az állatok megismerte-
tésének az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és az 
ismeretterjesztésbe történő beépítésében.

A fentieket figyelembe véve összességében elmondható, 
hogy bár nagyon komoly bírságok és büntetések szabhatók 
ki az állatok bántalmazása, nem megfelelő tartása miatt, a 
végső cél az, hogy a nevelés, tájékoztatás és példamutatás 
eszközeivel érjük el közösen, hogy  mind az állatok, mind az 
emberek érdekében megfelelő módon bánjunk a velünk és 
környezetünkben élő állatokkal. 

Legyen Ön is 
felelős állattartó!

Társadalmi célú hirdetés

Az ebek tartásának három minimumkövetelménye:
1. Azonosító chip megléte.  

Az állatorvos egyszeri díja: kb. 3500 Ft. 

2. Kötelező veszettség elleni oltás.  
Évenként felmerülő költsége kb. 4500 Ft. 

3. Az eb megfelelő körülmények közötti tartása. 

Ez magába foglalja, hogy az ebet a közterületektől biztonsá-
gosan elzártan és az állatvédelem előírásainak megfelelően 
kell tartani tulajdonosának.

 Nagybajom Város Önkormányzat
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Mindannak, ami a világban van, története is van; tör-
ténete van a látható és a láthatatlan dolgoknak, 
és története van az embernek, az emberi életnek 
is. Néhány gondolattal emlékezzünk az 1962-ben 

Kaposváron született Sipos Jánosra, ismertebb nevén Sipire. 
Ez egy egészen különleges, szokatlan, egyszersmind rendkí-
vüli kapcsolat volt az itt élő emberekkel. Már messziről meg-
ismertük a járását, és felismertük a hangját. Nyomot hagyott 
örökre. Az életén, életvitelén változtatni, segíteni már nem 
tudott a közösség, de azok az apró szeretetmorzsák annál 
fontosabbak voltak számára, amiket kapott, ha csak egy jó 
szót, egy mosolyt, egy hajnyírást.  Akik a szemébe néztek, 
azokra őszintén visszanézett, és csak annyit mondott: KÖ-
SZÖNÖM. Minden ünnepélynek, lakodalomnak, temetésnek 
elmaradhatatlan velejárója volt Janika felbukkanása. Emléke-
zetből tudta szinte az összes névnapot, és azt is, hogy hány 
embert kell felköszöntenie, így egy-két héttel előtte - hogy a 
végére érjen - elkezdte felköszöntő körútját.
Az ötgyermekes család legidősebb gyermekeként született 
meg. Édesanyja háztartásbeli munkákban, míg édesapja a 
mezőgazdaságban töltötte el napjait. Csorbalók pusztán 
laktak, ahonnan gyalog jártak be az óvodába és az iskolába, 
ami a közeli faluban, Nagybajomban volt. Később házat vet-
tek Nagybajomban.  Akkoriban az összeverődött gyermekek  

„Talpra magyar, hí a haza! 
Itt az idő, most vagy soha! 

Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok! –„

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 
Pest, 1848. március 13.

zajától zengett az Ady Endre utca. Egyik nap a fiúkból álló 
banda két tagja összeszólalkozott, a vita hevében előke-
rült egy kés, mellyel mellkason vágta Janikát.  Ezen a napon  
valami eltört benne, hiába szeretett volna megszabadulni 
a fájdalmas képektől, újra és újra megjelentek előtte. Egy  
napon a munkahelyén éppen vizet húzott fel a kútból, és a 
múlt ismét valóssággá vált, a víztükörében látta a kést tartó 
embert, ennek hatására rosszul is lett, ezért élete hátralévő 
részében mindig volt a zsebében egy kés.
Tanulmányait a mai szóhasználat szerinti speciális tagozaton, 
ahogy régebben használták, a kisegítő tagozaton végezte el 
Nagybajomban. 14 évesen elkezdett dolgozni a Húskombi-
nátnál. Minden reggel, amikor csak tehette, bekapcsolta a 
rádiót, és komolyzenét, valamint irodalmi műveket közvetítő 
Bartók rádió adóját hallgatta.
Családja soha nem fogja elfelejteni, amikor első fizetésé-
ből kettő szatyor könyvet vett.  Imádta a történelmi témájú 
könyveket, és a politikai közélettel kapcsolatos kérdések iránt 
rendkívül érdeklődő volt, hihetetlen memóriájával a legvárat-
lanabb pillanatban is képes volt „elővenni” a történelemről, 
politikáról szerzett ismereteit.
Voltak napok, amikor 15-20 km is lefutott, így már nem is 
olyan furcsa, hogy miért rótta az utcákat napról napra, csak 
ment és ment rendületlenül. 
Janika élete egy pontján, mely senkinek sem tiszta, elindult 
a lejtőn lefelé. Mindannyiunk életének természetes velejáró-
ja a nehézség, a megpróbáltatás, csetlünk-botlunk az úton.  
Mikor dőlhetünk hátra, hogy elmondtunk mindent, amit  
tudunk, és amit fontosnak tartottunk? Azt hiszem, ez a pilla-
nat soha nem jön el.  Janika története kimeríthetetlen, bár-
merre indulunk, újabb és újabb összefüggések feltárásához 
segít hozzá. Ez a pár sor egy pillanatnyi lezárás és remény, 
hogy az olvasó talál egy szálat életének megértéséhez.

Egy kis patak mindig rohant, s egyre csak énekelt.

Egy sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett.

Én is így lettem néma víztükör, 

Mikor tőlem elmentél.

Nekem többé már a Nap sem tündököl,

Csak ha újra megjönnél.

Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok,  
még nem tudom.

Elhagyom otthonom, még a jóbarátoktól sem 
búcsúzom.

Elmegyek, elmegyek, igen megkereslek én,  
bármerre jársz.

Nem tudom, hogy merre vagy, mégis úgy érzem, 
hogy engem egyre vársz.

Máté Péter: Elmegyek-1984

SZÉL PETRONELLA 
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Nagybajomban az idősebb korosztályból szinte mindenki is-
me-ri ezt a szólást: Átlépett, mint Tapsonyi Jóska Böhönyéről.
Az igazi nevét nem tudom, talán már senki nem emlékszik 
rá. Szegény ember volt, némi elmebéli fogyatékkal. Bajomba 
minden búcsú napján megjött, hogy öreg klarinétjával keres-
sen néhány fillért. Többnyire a kocsmák körül tartózkodott, 
és fújta kedvenc nótáját: Áll a kocsi keresztbe, kisangyalom 
eressz be…
Az emberek ismerték képességeit, ezért többnyire heccelték, 
ugratták, hagyták, hogy muzsikáljon, néha dobtak neki né-
hány fillért. Úgy is ismerték, hogy „a kétfilléres Jóska”, mert 
tíz-, húsz- vagy ötvenfillérest fogadott csak el, a forintost, 
kétforintost már nem. Igaz, annyit ritkán szántak neki. Általá-
ban gyalog járta be a környező településeket, de nagyobb tá-

Hosszabbodnak a nappalok, növekedik a nappali felmele-
gedés mértéke. Laci nehezen viseli a bezártságot, a vírus 

miatti bizonytalanságot.  Laci egy tavaszi reggelen döntött, 
hogy legyőzi félelmeit, hogy nem fog elég élelmiszert kapni a 
boltokban. Laci a szabadságot választotta!

Laci vásárolt és csereberélt, rengeteg vetőmagot, palántát, 
kerti eszközt szerzett be.

Laci boldog, mert sokat mozog a szabad levegőn. Fejlesz-
ti magát, olvas, tanul a veteményezésről, a kertművelésről,  
a kert gyümölcseinek tartósításáról.

Tibi bácsi anekdotái 

Átlépett

Rövid történet Laciról!

volságra is elkutyagolt, a Baranya megyei Vásárosbécén is lát-
ták. Gyakran kéretőzött fel lovaskocsira, de autóbuszra nem 
volt pénze. Ha mégis felvette egy jóindulatú buszkalauz, nem 
kért tőle pénzt, csak elfújatta vele szegényes repertoárját.
Egy alkalommal, amikor haza indult Bajomból, egy motor-
kerékpáros a falu végén megállt, és megkérdezte, hogy hova 
megy.
-Böhönyére, az állomási kocsmába -mondta.
-Üljön fel, elviszem! -mondta a jó szándékú motoros.
Jóska felült a hátsó ülésre, és úri módon tette meg a kilenc 
kilométernyi utat.
Amikor a böhönyei vasúti sorompónál leszállt, azt mondta 
Jóska, köszöni szépen a fuvart, de most átlép Bajomba, mert 
a kalapját lefújta a szél a zsidó temetőnél.

Légy Laci!
Veteményezz, komposztálj, és termelj magadnak zöldséget, 
gyümölcsöt!

Védd a Föld és saját magad egészségét! 

Légy boldog, mint Laci!
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MOZAIKOK NAGYBAJOM 
TÖRTÉNETÉHEZ 

Egy történelmi cikksorozatot szeretnénk újságunkban a jövőben megjelentetni, 
amely a Nagybajom története című könyvből kimaradt eseményeket dolgozza fel.  
Az első ilyen cikket az ötletgazda, lokálpatrióta Szabó Ernő történelem tanártól, 

tanfelügyelőtől, Nagybajom város volt önkormányzati képviselőjétől olvashatják. 

Volt képviselőként többször tettem szóbeli javaslatot Nagy-
bajom Díszpolgára címre a Solymosi László – Mikóczi Alajos 
szerzőpárosra  mint a helytörténeti monográfiánk alkotóira.
 Ezzel az írással tisztelgem előttük, mert akkor alkot-
tak helytörténeti kiadványt, amikor ez még „gyerekcipőben 
járt”. Aki alaposabban tanulmányozza ezt a művet, elgon-
dolkodhat, mekkora energiával létrehozott, tudományosan, 
tartalmilag, formailag megszerkesztett anyaggal szembesül.  
Dr. Solymosi László történész, akadémikus és Mikóczi Alajos 
történelem szakos tanár, iskolaigazgató olyan szellemi kin-
cset hoztak létre, amely útmutató volt megyénkben a többi 
település számára is. 

A klebelsbergi innováció kezdetének  
első napja Nagybajomban

 „Az első 1000 év” millenniumi rendezvénysorozat ide-
jén gyakran beszélgettem Sáringer Gyula professzor úrral  
településünk monográfiájáról. Számára leginkább a huszadik  
századról írt részek voltak hiányosak, politikai, ideológiai 
szempontból erősen irányítottak. 
 Kritika helyett vállalom egyes hiányzó részek kiegészí-
tését, apró részletek megjelenítését, azon elemeket, ame-
lyekről napjainkban már lehet írni, fontos események voltak, 
szorosan kapcsolódtak az adott korszakokhoz, de elsősorban 
településünk múltját tették színesebbé.
 Jelentős esemény és a hozzá kapcsolódó fejezet volt gróf  
Klebelsberg Kuno vallás-és közoktatási miniszter 1928. 

A Fő téren (Piacz tér) beszédet mond Klebelsberg Kunó miniszter. Az épület a 
régi Presszó, a mai „Mixi”. Akkori tulajdonosa: Rosenberg Izidor kelmefestő. 
(képi forrás: Pesti Napló. 1928. július 1. 77. Fotó. Jelfy Gyula)
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június 24-én, vasárnap tett látogatása Nagybajomban.  
A VKM miniszterének érkezése minden település számára  
kiemelt fontosságú program volt, ezt igazolta, hogy a jeles 
napon Nagybajom lakossága lelkesen feldíszítette, fellobo-
gózta lakhelyét, a Képviselő-testület szombaton rendkívüli 
ülésen foglalkozott a témával.
      A „gróf” kultúrpolitikájának alapköve, hogy a háborúk-
ból, forradalmakból kiábrándult, a békediktátummal sújtott,  
letargikus állapotba került tömeget erkölcsi-szellemi neve-
léssel, keresztény-nemzeti ideológiával áthatva kivezesse  
ebből a válságból. Ez az új tartalommal megtöltött ideológia  
a klebelsbergi neonacionalizmus. Ennek fontos elemeit tartal-
mazza a következő idézet:

„Nemzeti tőkeképződés nélkül nyomorogni 
fogunk és azoknak a külföldi nemzeteknek 

maradunk rabszolgái, amelyek nekünk időnként 
kisebb-nagyobb kölcsönöket adnak. A magyar 
nacionalizmusnak minden téren meg kell, hogy 

legyen a maga speciális programja. Ez a program 
a kultúrában nem lehet más, mint: a nemzeti 

termelés élére európai nívón álló vezetők ezreit,  
a nemzeti termelés szolgálatába pedig magas  

erkölcsi és értelmi kultúrával bíró tömegek  
millióit állítani.”

Az államra kettős feladat hárult e program kivitelezhetősé-
géhez. A törvények megalkotása megtörtént, illetve folya-
matban volt. A pénzügyi biztosíték is rendelkezésre állt, nem  
véletlenül mondták többen is a parlamentben: a kultúra túl 
van dotálva, nagyobb szerepet kap, mint a honvédelem. Az 
1922. évi költségvetésben a VKM költsége még csak 4-5%, 
addig 1925/26-ban 10%, sőt az 1928/29-es büdzsében ez 
10,5%-ra kúszott fel!
 1926-ban már átfogó fejlesztési programot terjesztett  
a parlament elé a miniszter. Ez 3500 új tanterem és 1750 taní-
tói lakás építését irányozta elő a következő sorrendben: iskola 
nélküli tanyai körzetek, iskola nélküli falvak, túlzsúfolt iskolá-
jú külvárosok. Kevés törvény valósult meg olyan mértékben, 
mint ez (1927. évi VII. tc.). 1930-ig, a gazdasági válság kitö-
réséig a tervbe vett több mint ötezer objektum mindegyike 
elkészült. A boldog békeidőkben, 1890 és 1913 között 302, 
1922 és 1925 között 150, 1926 és 1931 között 1096 új népis-
kola épült.
 A település dédelgetett álma volt egy gazdasági iskola 
létrehozása, ahol a négy elemit (és ismétlő iskolát) végzett 
gyerekek folytathatták a tanulást, elsősorban olyan iskola- 
típusban, amely a település szerkezetének megfelelt. 
 A vidéki mezőgazdasági tevékenységet, a kistelepülések 
művelődését, a helyi kulturális életet a Faluszövetség háló-
zata koordinálta. Városokban a gyárosok tevékenységét a 
GYOSZ, a banki tevékenységet a TÉBE. 
      Nagybajomban Klebelsberg érkezése előtt 250 taggal 
megalakult a Faluszövetség helyi csoportja, vezetőjének  
Mikei Ferencet választották meg.
      A minisztert a jákói vasútállomáson a megyei főispán,  
illetve Fischer Lajos Nagybajom főjegyzője köszöntötte, majd 
autóval indultak Nagybajomba. A község déli részén lovas 
bandérium és kerékpáros leventék díszsorfala üdvözölte,  
kísérte a településre. 
 A díszreggelit a Sárközy-kúriában fogyasztották el. 

 Az ünnepi eseményen országos, megyei, helyi szinten  
delegáltatták magukat a különböző szervezetek. Országgyű-
lési képviselők: dr. Neubauer Ferenc, Tankovits János, Bárány 
Sándor, Jánossy Gábor, Csizmadia András, dr. Szabó Sándor, 
dr. Fischer Ferenc főispán, Tallián Andor alispán, Huszár Ala-
dár nyugalmazott kúriai bíró, főrendházi tag, Sárközy Jenő és 
Imre, dr. Igmándy Aladár, dr. Csorba Sándor helyi földbirtoko-
sok, Balogh Gyula a Faluszövetség országos küldötte.
      Tíz órakor a falu apraja-nagyja már ellepte a Fő teret. Kivo-
nultak az egyházi, állami intézmények, friss szellő lobogtat-
ta a NAC zászlaját is. Az emelvényt a Rosenberg Izidor által 
működtetett üzlet, a kék- és címfestő kelmekereskedés és a 
nagy háború emlékműve között helyezték el. A díszvendégek 
székei háttal az üzletnek, szemben a Bátori kocsmával voltak. 
A kultuszminisztert kitörő lelkesedéssel fogadták, mert nem 
csak szellemi megújulást, innovációt, intelligens megjelenést, 
lelkesedést, de fontos információkat is közvetített. A hurrá 
hangulat, éljenzés még tartott, amikor dr. Igmándy Aladár 
földbirtokos megnyitotta a gyűlést. 
      Az ünnepi megnyitó után dr. Szabó Sándor országgyűlési 
képviselő a Faluszövetség nevében koszorút helyezett el  
a hősök emlékoszlopánál, amelyet nem egészen két évvel 
előtte, 1926. október 3-án közadakozásból és állami támo- 
gatásból építtetett a község a messze idegenben elhunyt  
fiainak emlékére.
      Neubauer Ferenc országgyűlési képviselő általános kö-
szöntője után a díszemelvényhez kérte dr. Klebelsberg Kuno 
művelődéspolitikust, a minisztert, a Magyar Történelmi Tár-
sulat elnökét, aki tanulmányait a budapesti, müncheni, berlini 
egyetemeken, a párizsi Sorbonne intézményében végezte. 
 Nagybajomban többek között a következőket mondta:

„A falu sem elégedhetik meg pusztán az elemi 
 iskolával, pusztán a mindennapi iskolával, 

hanem nekünk is a magyar falu számára kell 
csinálni egy olyan különös iskolafajtát, amelyben 
éppen azokat az ismereteket sajátítják el, amire  
a falunak szüksége van és ez a mezőgazdasági  
népiskola. Ha ezt itt sikeresen megvalósítjuk, 
ennek a feladata lesz, hogy a magyar termelés 

számára mindazokat az eszközöket, amelyeket  
a nagy nyugati népek élveznek, elhozza ide.  

A gazdasági viszony egészen reménytelen, hogyha 
mi a magyar dolgozó tömegeket nem látjuk el 

mindazokkal a gazdasági ismeretekkel, amelyek 
szükségesek, hogy az ő munkájuk eredményes 

legyen. Ezt a célt szolgálja az az iskola, amit én 
ide hozok, és azt hiszem, jó helyre hozom. 
A szervezés jegyében jöttem ide, de én csak  

megszervezem az iskolát. Ha összefogunk, a 
somogyi dolgozó és a gyakorlati kultúra, meglesz 

az áldása. Szeressétek ezt az iskolát.”

 A miniszter beszéde után Bárány Sándor, Csizmadia And-
rás, Jánossy Gábor országgyűlési képviselők megerősítették 
a gazdasági iskola létrehozásának eseményét.
 Az emelvényre lépő országos Faluszövetség igazgatója, 
Balogh Gyula hivatalosan is bejelentette, hogy Nagybajom-
ban 250 taggal megalakult a helyi csoport, ismertette az álta-
lános célokat, hosszabb távú stratégiát vázolt fel. 
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 A hivatalos ünnepi nagygyűlést Fischer Lajos nagybajomi 
főjegyző szavai zárták be.
      A következő helyszín a nagybajomi Takarékpénztár dísz-
terme, ahol Klebelsberg Kuno miniszter bejelentette, a VKM 
83 ezer pengővel támogatja a négy osztályos Nagybajomi 
Önálló Gazdasági Iskola létrehozását. A virilistákból és a  
választott képviselőkből álló elöljáróság 29 holdas területet 
szavazott meg ennek megvalósításához. Ez a terület a mai 
szárítótól kezdődött, itt épült fel a gazdasági iskola is.
 A Takarékpénztár dísztermében fogadta a miniszter a  
küldöttségeket. 
 Az egyházakat képviselték: Ragats Kálmán római katoli-
kus plébános, Várady Zoltán református lelkész, Böhm Ernő 
izraelita hitközségi elnök. Őket követték az egyesületek,  
intézmények vezetői, delegáltjai: Mikei Ferenc kisgazdapárti 
elnök, Lukasics Lajos ipartestületi elnök, Nagy Lajos levente 
főoktató, Bognár Ferenc tűzoltóparancsnok, Erdős Gyula a 
NAC elnöke, Major János a Földműves Olvasókör elnöke.
Az ezt követő díszebéd a városháza dísztermében, több mint 
száz fő részvételével történt.
 A  miniszter kíséretével délután fél négykor elhagyta 
Nagybajom határát, vonattal utazott vissza Budapestre.

SZABÓ ERNŐ 

Forrás: korabeli bizonyítvány részlet – Kiss József 
Nagybajom, Kossuth u. 54. lakos tulajdona
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KÉKMADÁR
GYERMEKOTTHON

“ZÖLD ÓVODA”
A NAGYBAJOMI   

AZ OLTÁS A 
MEGOLDÁS

MÓRING JÓZSEF ATTILA
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Ady Endre 

A SZÉP HÚSVÉT

Odukat és kriptákat pattant
S bús árkokig leér a szava:

Ilyen a Húsvét szent tavasza
S ilyen marad.

 
Miért tudjon Ő az embervérrül,

Mikor künn, a Tavaszban
Minden csoda csodát csinál

S minden drága fizetség meg-
térül?

 
Óh, Tavasz, óh, Húsvét,
Emberek ősi biztatója,

Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra

S ilyen marad.
 

Krisztus támad és eszmél,
Odukat és kriptákat pattant.

Van-e gyönyörűbb ennél?


