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Napjainkban már nem csak simán – Hogy vagy? - kérdezzük 
egymástól, hanem – Voltál már covidos? Oltottan vagy oltatla-
nul? - jön a következő kérdés, és el is juthatunk vérre menő vitá- 
kig vírusügyben. Már nemcsak a politika, hanem egy vakcina 
kérdés is felboríthat vasárnapi családi ebédeket, barátságokat. 
Átestünk a ló túlsó oldalára.  
Ebben a járványban nemcsak egyéni szinten kell megküzde-
ni poszt-covid tünetekkel, hanem közösségi szinten is. Kicsit 
a közösségek sem kapnak levegőt, nehezen mozdulnak ki a 
bezártságból, már hivatalosan is létezik az ún. „barlang szind-
róma”, amely azt jelenti, hogy az egyének nehezen vagy nem 
képesek visszatérni a korábbi életükbe, nem képesek a kimoz-
dulásra, társas kapcsolataik beszűkülnek. Félnek az emberek 
visszatérni a régi kerékvágásba.   
Másfél éve úgy ránk ijesztettek a Coviddal, hogy azóta sem 
tértünk magunkhoz, pedig azóta százszor nagyobb a baj, több 
a beteg, a halott. Megtanultunk vele együtt élni, hiszen vagy 

együtt élünk a kockázatokkal, vagy nem élünk. Menni kell to-
vább, ügyeket intézni, iskolába járni, dolgozni, bulizni….. Ezek 
nélkül mit ér az életünk? Gondozni kell a rokoni kapcsolatokat, 
barátságokat, közösségeket, hogy életben maradjanak. 
A 2021. év végi számunkban igyekeztünk összeszedni, mennyi 
hatás érte városunkat ebben a látszólag ingerszegény évben, 
mennyi olyan dolog történt, amely igyekezett kizökkenteni az 
embereket a bezártságból, és szemléltetjük, hogy az élet és a 
munka ment tovább, minden nehézség mellett és ellenére is.

közel  a természethez

RÁZSITS VERONIKA
felelős szerkesztő, Nagybajomi Kulturális 
Intézmény, intézményvezető



Megújult az általános iskola 
konyhája 

Átadtuk az általános iskola megújult konyháját. Az 1984-es 
építés óta ez volt az első jelentősebb belső felújítás, amelynek 
köszönhetően komfortos környezetben végezhetik munkáju-
kat a konyha dolgozói.
Az önkormányzat sikerrel pályázott a Belügyminisztériumnál 
a Nagybajomi Vendégváró Kft. által üzemeltetett iskola kony-
ha felújítására, valamint a Vendégváró Kft. rendezvényszer-
vezési szolgáltatásainak fejlesztésére. 
Az ebédlőben új szellőzőrendszer került kiépítésre, mosdó-
kat, csapokat cseréltek, csempéztek, és a melegen tartó pult 
is megújult. A mosogatók és a konyha területén klíma került 
beépítésre, a szellőző berendezést cserélték, új víz- és szenny-
vízcsövek kerültek az épületbe, megújultak a fal- és járóbur-
kolatok, fagyasztókamra került kiépítésre. Új konyhagépek, 
sütő-, főzőeszközök beszerzése valósult meg, valamint egy új 
ételszállító gépjárművel bővítettük a szolgáltatások lehetősé-
gét. A pályázat keretében 3 új munkahelyet is teremtettünk 
Nagybajomban. 
Nagybajom Város Önkormányzata mintegy bruttó 110 millió 
forint vissza nem térítendő állami támogatásból valósította 
meg a felújítást. 
Az átadón részt vett Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi 
helyettes államtitkár a Belügyminisztériumtól, Móring József 
Attila országgyűlési képviselő, Dr. Neszményi Zsolt kormány-
megbízott, valamint Huszti Gábor, a Somogy Megyei Önkor-
mányzat alelnöke.  

Ez is történt 2021-ben
Összeállította: Pirka Mátyás 

Az idei évben átadtunk három nagyobb beruházást, folytattuk út- és járda-
hálózatunk felújítását, közösségi eseményeket szerveztünk, új projekteket 

készítettünk elő. Szemelvények 2021-ből, a teljesség igénye nélkül.

Átadtuk  
az ipari parkot 

Az ősszel Móring József Attila országgyűlési képviselő, dr. 
Neszményi Zsolt kormánymegbízott és Huszti Gábor, a So-
mogy Megyei Önkormányzat alelnöke jelenlétében átadtuk a 
nagybajomi ipari parkot. Az iparterület 11 közművesített par-
cellából áll. A projekt a Területfejlesztési Operatív Program-
ból valósult meg a Magyar Állam és az Európai Unió 388 millió 
forintos támogatásával. A beruházás megkezdéséről még az 
előző városvezetés döntött, Czeferner Józsefné polgármester 
vezetésével. Mára elkészült az ipari park, és várja a betelepü-
lőket. Az első jelentkező szándéknyilatkozata már megérke-
zett, akik a terveik szerint pelletüzemet kívánnak létrehozni. 
A tervről a jövő évben születik döntés. 

A nagybajomi SPAR átadása 

Augusztus végén nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt. Az új 
franchise-áruház Kistüttősi Gyula vállalkozása. Az ünnepélyes 
átadón részt vett a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.  
részéről Szalay Zsolt ügyvezetője is.  A beruházással erősö-
dött a helyben elérhető szolgáltatások köre, valamint 11 új 
munkahely jött létre. 

Lezárult a foglalkoztatási 
paktum 

A Nagybajom Térségi Foglalkoztatási Paktum négy és fél éve 
során a tájékoztatókkal mintegy 800 munkavállalót értünk el, 
akik közül 260-an részt is vettek a programban. A Repkáné 
Eszterhai Ildikó partnerségi koordinátor szakmai vezetésével 
megvalósuló programban 185 munkavállaló kapott bértá-
mogatást különböző időszakokra. A 22 településre kiterjedő 
program külön figyelmet fordított a lakosság azon rétegeire, 
akik eleve hátránnyal indulnak a munkaerőpiacon. A támo-
gatottak közül 3 fiatal volt 25 év alatti, 30-an 50 év felettiek,  
46 alacsony iskolai végzettségű, 74 tartósan munkanélküli, 
20 közfoglalkoztatott, de volt 8 gyedről, gyesről visszatérő,  
5 inaktív személy, 13 roma nemzetiséghez tartozó, valamint 
11 foglalkoztatást segítő támogatásban részesülő is. 
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Teljes hosszában megújult a 
Zrínyi utca, elkezdtük Kunmajor 

útfelújítását is 

A Kormány által 2019-ben meghirdetett Magyar Falu Prog-
ramnak köszönhetően idén befejeztük a Zrínyi utca fel-
újítását, amely teljes hosszában új aszfaltréteget kapott. 
Kunmajorban 430 m út felújítása történt meg. A Magyar Falu 
Program pályázatai januárban újra nyílnak, amelyből szeret-
nénk megvalósítani a kunmajori útfelújítást a buszfordulóig. 
Padkajavítást az érintett szakaszokon, valamint a Mező utca 
keleti részében végeztünk idén. 

Járdaépítések a Templom, a 
Jákói és a Fő utcákban 

Idén megkezdtük a Templom utca északi járdaszakaszának 
felújítását, amelyet jövőre folytatni szeretnénk. A Jákói utca 
járdájának, valamint a Fő utcai folytatásának a felújítását – a 
múzeumig bezárólag – jövő év elején szeretnénk elkezdeni. 
A felújításhoz szükséges anyagokat megrendeltük. Járdaépí-
tést tervezünk a kemencesor és a könyvtár között is. 

A Kossuth utca burkolata is 
megújult 

Közel 500 m hosszan kapott új aszfaltréteget a Kossuth utca 
déli része a Belügyminisztérium 20 millió forintos támogatá-
sából, amelyhez az önkormányzat 3,5 millió forintot biztosí-
tott. A felújítás a körforgalomtól indult. A fent említett janu-
ári pályázatból szeretnénk befejezni az útszakasz felújítását a 
Zrínyi utcai csatlakozásig. 

Bővül a térfigyelő  
kamerarendszer a településen 

Decemberben 15 db kamerával bővül Nagybajom térfigyelő 
kamerarendszere, közte 6 rendszámfelismerővel. Az optikai 
hálózatfejlesztéssel járó önkormányzati beruházást a Belügy-
minisztérium támogatja 30 millió forint összegben. A fejlesz-
tés az önkormányzat, a helyi rendőrőrs és a Somogy Megyei 
Rendőr-főkapitányság együttműködése kertében valósul 
meg.  

60 éves a Kékmadár Gyermekotthon

60 éves évfordulóját ünnepelte a nagybajomi Kékmadár 
Gyermekotthon. A születésnapi megemlékezés színvonala 
megmutatta, hogy itt egy nagyszerű munkaközösség dolgo-
zott és dolgozik, akiknek mindig fontos volt a múlt ápolása. 
Nagybajom egyik meghatározó közösségével ünnepelhet-
tünk együtt, akiket egy sorsközösség köteléke köt össze egy 
életen át. Az, hogy az intézmény ilyen hosszú időn keresztül 
fennmaradhatott, az mindenekelőtt a mindenkori vezetők és 
munkatársak elhivatottságának köszönhető, akik egy külön-
leges hivatásnak szentelték életüket. 

30 éves a nagybajomi ruhagyár

Augusztusban ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a 
nagybajomi ruhagyár. A JT Ruhaipari Vámszabadterületi Kft. 
több mint 200 alkalmazottja jó hangulatú céges nap kereté-
ben ünnepelt. Gábor Tamás, a vállalat ügyvezető igazgatója 
a számok nyelvén foglalta össze a ruhagyár elmúlt három 
évtizedét, amely meghatározó jelentőségű volt Nagybajom 
életében. Az évforduló tiszteletére szervezett eseményen 
köszöntőt mondott Móring József Attila országgyűlési kép-
viselő. 

Szociális tűzifa támogatás 

Magyarország Kormánya támogatásának köszönhetően  
önkormányzatunk idén 437 erdei m3 tűzifát tudott biztosítani 
rászoruló családok részére, akiknek a támogatást a közmun-
kaprogram keretében juttattuk el.
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Diákmunka 

A nyári hónapokban 30 diáknak biztosítottunk diákmunkát az 
önkormányzatban és intézményeiben. 

Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat diákoknak

Idén is csatlakoztunk az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium felhívására, amellyel 18 nagybajomi, felsőoktatásban 
tanuló diákot tudunk anyagilag támogatni havi 5000 forinttal, 
amelyhez az állam további ötezer forintot tesz hozzá. 

 Babakelengye 

A képviselő-testület babakelengye-támogatásról döntött az 
új testület megválasztása óta született és a jövőben születen-
dő gyermekek részére. 

Jubileumi Lukács István  
Lábtenisz Emléktorna

Ősszel 25. alkalommal került megrendezésre Nagybajomban 
a Lukács Istvánról elnevezett emléktorna, amelyre mintegy 
30 versenyző érkezett az ország minden tájáról. A megnyitón 
részt vett és köszöntőt, valamint köszönetet mondott Lukács 
Istvánné azért, hogy férje emlékét ilyen hosszú ideje ápolják.

Ízőrzők 

A Duna TV Ízőrzők stábja készített műsort Nagybajomról. 
Ajánljuk mindenki figyelmébe, aki még nem látta!

Termelői piac indult 

Idén tavasszal Hömpölygő néven indult útjára a helyi terme-
lői és kézműves piac a sportcsarnok parkolójában. A civil kez-
deményezést jövőre egy piactér létesítésével szeretné meg- 
újítani és támogatni az önkormányzat. 

Fásítási programok a temetőnél 
és a sportcsarnoknál

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az országos fásítási 
program keretén belül 23 darab ezüst hárs csemetét kapott. 
A fákat a temetőben ültették el az önkormányzat közmunká-

saival közösen, szépítve ezzel a temetőt, kijelölve a parkoló 
gépkocsik helyét. 

Novemberben 17 díszfát ültetett a sportcsarnok előtti füves 
területre az általános iskola diákjainak és a város parkgondo-
zóinak a közreműködésével az „Alternaiv” Ifjúsági és Kulturá-
lis Egyesület. Az egyesület fontosnak tarja aktív részvétét a 
városi környezet javításában, illetve a települési infrastruktú-
ra fejlesztésében. A kezdeményezés a TESCO „Ön választ, mi 
segítünk” program támogatásával valósult meg. 

Az Élet Fája faültetési program kezdeményezéshez a Somogy 
Megyei Rendőr-főkapitányságon keresztül csatlakozott a 
nagybajomi önkormányzat is. A régi iskola parkjába egy bük-
kfát ültettünk el. Peternel Péter, a Kaposvári Rendőrkapi-
tányság alezredese elmondta, hogy az akció célja felhívni a 
figyelmet a koronavírus elleni küzdelem és a terjedés megaka-
dályozásának fontosságára.

Felújítottuk a régi iskola 
kerítését 

Végre megújultak a „régi iskola” kerítéslécei!  

Bölcsődeépítés 

A végéhez közeledik a bölcsőde építése a Fő utcán. A munká-
latok befejezése kora tavaszra várható. Az eszközök beszer-
zését követően terveink szerint jövő szeptembertől tudjuk 
megnyitni az intézményt. 
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2021-ben születettek névsora
Idén november 30-ig 47 gyermek született. Alább a legfiata-
labb nagybajomiak névsora: 
Horváth Dorka, Káplár Vajk, Kiss Nimród, György-Dávid Zoé, 
Horváth Csenge, Horváth Márton, Horváth Anna Bianka,  
Mezei Marcello, Orsós Noel, Orsós Noel Márk, Orsós Larina 
Julianna, Orsós Rebeka, Szabó-Wittmann Zoja, Albertus Adél 
Alexia, Schilling Péter, Kosztics Zsombor, György Rebeka,  
Orsós Viktória, Varga Ferenc, Horváth Leila, Sánta Léna 
Roxána, Király Hanna Brigitta, Takács Anasztázia Rozália,  
Orsós Tifani, Gelencsér Nimród, Horváth Manuel, Vuksán 
Zoé, Bogdán Krisztofer, Sánta Fruzsina Jázmin, Horváth  
Szelina Jázmin, Gál Flóra, Orsós Lilien, Part Milán Attila, Pirka 
Lilla, Károlyi Gabriella Mirella, Lakatos Dominik Zoltán, Hor-
váth Dominik, Szabó-Bozsoki Olivia, Gonda Gellért, Herczeg-
Roth Hanga, Bodó Soma, Galba Luca, Orsós Máté Noel, Orsós 
Denisz, Balassa Erik, Németh Márk Tibor, Boldizsár Zsombor.

Néhány érdekes szám
A Nagybajomi Vendégváró Kft. munkatársai idén november 
30-ig 149.139 adag ebédet főztek. A sintér 9 db kutyát, a Bun- 
daZug Alapítvány pedig 64 kutyát és 24 macskát fogott be.  

Legyen Ön is felelős állattartó!
A közösségi médiában gyakran találkozhatunk a felhívással: 
„Hogyan menthetsz meg több ezer állatot egy óra alatt? 
 Ivartalaníts egyet!” És ez nem túlzás!

    Egy macska már az első életévében ivaréretté válik, és éven-
te átlagosan kétszer ellhet. Egy ellésnél pedig átlagosan 4 kö-
lyök jön világra. Így tehát egy macska 10 éven belül akár 80 
kiscicát szülhet, amelyek ugyanebben az ütemben szaporod-
nak, a kölykeik úgyszintén, és így tovább! Ezért 10 év eltelté-
vel több százezer kismacska láthatja meg a napvilágot.

Sajnos csak kevésnek jut hosszú, egészséges élet és szerető 
otthon. Van állattartó, aki rögtön megszabadul a nem 
kívánt szaporulattól, mások több-kevesebb (inkább 
kevesebb) sikerrel gazdát keresnek az elválasztható 
kölyköknek.
Magyarországon több millióra tehető a kóbor vagy 
sorsára hagyott kutyák és macskák száma. Nagyba-
jomra is jut belőlük. A csipánéi BundaZug Alapít-
vány tagjai és segítői próbálnak megoldást keresni 
a környéken csatangoló állatok elhelyezésére, je-
lenleg 25 kutya és 11 macska vár náluk örökbefo-
gadóra. Sajnos a tavaszi kiscica- és kiskutyadöm-
ping sokuktól veszi el a gazdásodás lehetőségét.

     A legemberségesebb és legkézenfekvőbb 
megoldás a megelőzés, a szaporulat szabá-
lyozása, mégis egyelőre ez a legkevésbé el-
terjedt. Sok tévhit kering körülötte, pedig az 
ivartalanítással nem csak a felesleges szaporu-

lat megelőzéséért, hanem házi kedvencünk egészségéért is  
sokat tehetünk. Csökkenthetőek a rákos megbetegedések 
vagy a szervek patológiai elváltozásai, a nemi jellegű beteg-
ségek is ritkábbak a kasztrált állatok körében. Kisebb a ter-
ritóriumuk, így kisebb a balesetek és verekedések veszélye. 
A tüzelési időszak okozta stressztől is megkíméljük őket. (A 
kutyák és a macskák nem élvezik a szexet, csupán az ösztö-
neik hajtják őket.) Állataink nyugodtabbak, kiegyensúlyozot-
tabbak, megbízhatóbbak lesznek, magasabb lesz a várható 
élettartamuk.

     Igaz, az ivartalanítás pénzbe kerül, egy nőstény macska 
esetében 11000-15000 Ft, a kandúroké 7000-9000 Ft. Vi-
szont egyszeri költségről van szó, és szem előtt tartva az 
előnyeit már nem is tűnik olyan soknak. Időszakosan vagy 

akár folyamatosan szervezetek, önkormányzatok is hoz-
zájárulhatnak a beavatkozás 

költségéhez, ahogy 2021-ben 
Nagybajom Város Önkor-

mányzat is támogatást nyert 
a Magyar Falu Program – Felelős 

állattartás elősegítése – 2021 című  
pályázat keretében. Így Nagyba-

jomban 2022. szeptember 20-ig  
8 kutya chipeltetésére, 40 kutya 

védőoltására, valamint 25 kutya 
és 40 macska ivartalanítására nyílik  

lehetőség térítésmentesen.

BAKONYI ÉVA

Erzsébet Nóvum Díjat kapott az 
Alternaiv Egyesület 

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. a Komplex ifjúsági fej-
lesztések – új nemzedék újratöltve projekt keretében felhívást 
tett közzé „Innovációval a fiatalokért – Erzsébet Nóvum Díj” 
címmel.  A pályázat célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet arra, 
léteznek olyan, együttműködésen és önkéntes tevékenysége-
ken alapuló innovatív kezdeményezések, amelyek az ifjúsági 
korosztályt szólítják meg, és a célcsoport bevonásával való-
sulnak meg. Célja továbbá azon közösségek, csoportok, szer-
vezetek elismerése, melyek önzetlenül cselekedve hajlandók 
tenni szűkebb vagy akár tágabb környezetükért, a körülöttük 
lévő emberekért.
Az Erzsébet Nóvum Díj a példamutató és példaértékű kez-
deményezésekre hívja fel a figyelmet. A pályázat során egy 
szervezet projektje kerül elismerésre, három kiemelt terület: 
innováció, együttműködés, önkéntesség együttes értékelésé-
re alapozva. Az Alternaiv Egyesület ezt a díjat nyerte el, a vele 
járó 1.000.000 Ft-tal együtt. 
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R.V.: Pontosan két éve vagy a település első számú 
vezetője. Nagy tervekkel kezdted ezt a ciklust, amit 
nagyon megnehezített a koronavírus-járvány.  
Hogyan élted ezt meg új polgármesterként, hogy 
szinte kezdetektől rendkívüli helyzeteket  
kellett kezelni?

P.M.: Nagy lendülettel fogtam neki az előttem álló felada-
toknak, kialakítottam az elképzeléseimet. Aztán egyszer 
csak válságkezelésen kaptam magam. Ültem az irodámban, 
és olyan ügyekkel kellett foglalkoznom, amelyekről korábban 
úgy gondoltam, legfeljebb eseti jelleggel fordulhatnak elő.  

Interjú Pirka Mátyás 
polgármesterrel

Készítette: Rázsits Veronika

A munkám nagy részét telefonálással töltöttem az irodában, 
kezdetben nagy volt a riadalom. Mivel fontosnak tartom a  
lakosság tájékoztatását, ezért már az első napokban kiadtunk 
egy önkormányzati hírlevelet, amelyben minden fontos tud-
nivalóról hírt adtunk. A vírushelyzet elhúzódott, és közben 
azok az ügyek háttérbe szorultak – sőt, lehetőségem sem volt 
foglalkozni velük –, amelyek normál időben egy polgármester  
feladatai közé tartoznának. A képviselő-testülettel sem 
tudtunk találkozni. Mivel sokan féltek a személyes találko-
zásoktól, ezt tiszteletben kellett tartani. Úgy érzem, alkal-
mazkodtunk a helyzethez, nem estünk kétségbe, az intéz-
ményvezetőkkel szükség szerint tartottuk a kapcsolatot, a 
kollégáim, valamint az intézmények vezetői és dolgozói pedig 
maximálisan helytálltak ebben a helyzetben. 
Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy könnyebb volt  
a helyzetem, mert az előző ciklusban már képviselő voltam. 
Úgy lettem településvezető, hogy előtte volt kapcsolatom 
az önkormányzatisággal. Mindemellett egy olyan örökséget 
vettem át az elődömtől, amire úgy gondolom, hogy lehet  
építeni. 

R.V.: Polgármesteri programod 20 pontja közül az 
első kettőről szeretnélek kérdezni, kérlek, értékeld 
ezeket az elmúlt két év tükrében! Az egyik a tiszta 
település, rend az utcákon, a másik pedig  
a járda- és útfelújítási program.

P.M.: Ez a téma a kifogyhatatlan lehetőségek tárháza. Mond-
hatni, ez a vesszőparipám. Nem tudom elfogadni a szeme-
telést. Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben a puszta 
fizikai beavatkozásokkal nem tudunk előrébb lépni, hanem 
nélkülözhetetlen a társadalmi szemléletformálás, magyarul: 
az emberek hulladékkezelési szokásainak megváltoztatása. 
Tisztában vagyok vele, hogy mire érzékelhető pozitív válto-
zást érünk el, addig több év is eltelhet, de hinnünk kell benne, 
hogy bekövetkezik. A két és fél éves kislányomnak nem okoz 
gondot, hogy eldöntse, a papírt melyik szemetesbe tegye. Az 
ő példáján keresztül látom, hogy már ilyen kicsi korban érde-
mes foglalkozni a kérdéssel. Az én gyerekkoromban még a  
szeméttelepre járva vittük ki zsákban a szemetet. Akik ma  
autókból, utánfutókról dobálják le a szemetet az utak men-
tén, az erdőkben, a szántóföldeken, azok egyelőre még 
nem tudtak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.  
Segítenünk kell őket a változtatásban. Ebben segíthetnek 
az intézmények, a civil szervezetek és a lakosság is. Legha-
tékonyabban mindenki a szűkebb környezetében segíthet a  
problémán. Az óvoda sem véletlenül tűzte zászlajára a kör-
nyezettudatosságot, és az sem véletlen, hogy „Zöld Óvoda” 
címet szerzett. Az általános iskola korábban nagy hangsúlyt 
fektetett a témára az ökoiskola programban. 
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Az elmúlt 2 évben több mint 30 köztéri szemeteskukát helyez-
tünk ki az önkormányzattal és civil szervezetekkel közösen, 
valamint illegális hulladéklerakókat számoltunk fel. Idén kb. 
100 tonnányi szemetet tüntettünk el Nagybajom területéről. 
Folyamatosan reklámozzuk a helyi hulladékudvart. Több ki-
sebb-nagyobb szemétszedési akciót is megszerveztünk, mert 
hiszünk a példamutatás erejében. Folyamatosan írunk a prob-
lémáról. A közmunkaprogramban kiemelt figyelmet fordítunk 
a szemétszedésre. Olykor a közmunkásokat szidjuk azért, ha 
szemetesek a járdáink, árkaink. Pedig ők a szemetet össze-
szedik, nem eldobják. A vírushelyzet alatt látványosan tisztult 
a település. A tavaszi zárlat utáni első iskolai napon azonban 
némileg visszaállt a „rend”. 
Szeretném itt megjegyezni, hogy a temetőben a szemétel-
helyezési problémára is szeretnénk kulturált megoldást talál-
ni. Reményeim szerint jövőre ebben is lesz fejlődés.  A rend  
az alapja annak, hogy normális környezetben tudjunk élni és 
dolgozni. 

A járda- és útfelújítási program is kapcsolódik a rendezett  
utcaképhez. Van jó néhány utca Nagybajomban, amelyekre az 
elmúlt évtizedekben nem fordítottunk kellő figyelmet. Alap-
vető fontosságúnak tartom, hogy az utak és a járdák, ame-
lyeket naponta használunk, rendben legyenek. Lehet együtt 
élni rossz állapotú járdákkal, de a Jákói utcában, Kunmajorban 
vagy a Templom utcában nem lehet könnyű. Ezért is tartom 
fontosnak, hogy amint lehet, utakat és járdákat újítsunk fel.  
A Zrínyi és a Kunmajor utcák szerintem 50-60 éve ugyanab-
ban az állapotban voltak, és most a magyar kormány vidékfej-
lesztési politikájának köszönhetően lehetőségünk nyílt ezek 
felújítására. 

A járdaépítéssel ugyanez a helyzet, minden lehetőséget meg-
ragadunk. Kezdeményeztem, hogy kezdjünk térkőgyártásba 
a közmunkaprogram keretében. Ha évente csak egy járdasza-
kaszt tudunk ebből megújítani, akkor már megéri. Az önkor-
mányzatnak saját bevételéből nincs lehetősége ilyen jellegű 
fejlesztésekre, rendkívül kicsi a mozgásterünk, rá vagyunk 
utalva az állami támogatások megszerzésére, így minden 
lehetőséget ki kell használnunk. Az elmúlt két évben felújí-
tottuk a Zrínyi utca teljes szakaszát, a Kossuth utcának a kör-
forgalomtól a zöldségesig terjedő szakaszát, Kunmajorban 
pedig több mint 400 méternyi utat. Ezeket jövőre folytatni 
szeretnénk. A Templom utca és a Mező utca nyugati oldala 
is felújításra vár, de a régi fürdő előtti 61-esre kivezető útsza-
kaszon is van mit javítani. A kutasi polgármesterrel közösen 
lobbiztunk a Kutas-Nagybajom közötti útszakasz felújítá-
sa érdekében, amelyre Móring József Attila országgyűlési  
képviselő úrtól ígéretet kaptunk. 
A földutak karbantartására is szeretnénk figyelmet fordítani. 
A Táncsics utca végében egy több mint 20 éve használaton kí-
vüli térképes utat állítottunk helyre, egy a lakosság által meg-
fogalmazott problémafelvetés hatására. 
Járdák tekintetében ott tartunk 2 év elteltével, hogy felújítot-
tuk a Vásártér utcai járda egyik oldalát, és elkezdtük a Temp-
lom utcai járda felújítását. Tavasszal szeretnénk felújítani a 
szinte járhatatlan Jákói utcai járdát egészen a Fő utcán talál-
ható múzeumig. Erre már elnyertük az állami támogatást, és 
az anyagokat is megrendeltük hozzá. Ezzel a felújítással szin-
tén egy évek óta elhúzódó, égető problémát oldunk meg.

R.V.: Melyik volt az elmúlt két évben az a projekt, 

amelyre a legbüszkébb vagy, hogy sikerült megva-
lósítani, de nem a fenti témákban?

P.M.: A 40 éve épült iskola konyha felújítása. Az a munka, 
amely ott folyik, meghatározó a településen, hiszen rengeteg 
embernek főznek – két nap kivételével – az év minden napján. 
Gondolok itt a közétkeztetésre, a vendégétkeztetésre és a 
rendezvények étkeztetésére. Azért is tartottuk fontosnak ezt 
a fejlesztést, mert az önkormányzat tulajdonában lévő Nagy-
bajomi Vendégváró Kft. egy hiányszolgáltatást végez a tele-
pülésen. Állandóan nyitva tartó étterem nem lévén, kisebb és 
nagyobb rendezvények étkeztetését magas színvonalon látja 
el. A Belügyminisztérium támogatásának is köszönhetően 
ősztől megújult környezetben szolgálhatja ki a vendégeket. 
Jó érzés, hogy minden megvalósított fejlesztést a képvise-
lő-testület egyöntetűen támogat. 
Talán nem látványos dolog, de fontosnak tartom a tájékozta-
tást, amely a programomban is szerepelt. Büszke vagyok rá, 
hogy munkatársaimmal közösen a Bajomi Krónikát – a visz-
szajelzések alapján – megfelelő színvonalon el tudjuk juttatni 
évente kétszer minden háztartásba. Megújult a honlapunk 
is, valamint a közösségi oldalakon lévő felületeinken is igyek-
szünk naprakész tájékoztatást nyújtani a munkánkról. Persze, 
még van miben fejlődnünk.

R.V.: Mindenkinek tanulnia kellett a választások 
után megváltozott felállásban az új vezetői szere-
peket, mit tudnál erről mondani, hol tartasz ebben?

P.M.: Bár 2007 óta dolgozom közvetlenül a településért az  
önkormányzatban, és az azt követő 12 évben Czeferner  
Józsefné polgármester asszony egyik legközvetlenebb  
munkatársa voltam, most, polgármesterként, más szem-
szögből érzékelem a történéseket, mint korábban, amikor 
sokkal kevesebb felelősségem volt. Úgy érzem, mostanra 
kezdenek kikristályosodni azok az irányítási mechanizmusok, 
amelyekkel könnyebben lehet vezetni a települést. Az emberi 
erőforrás kezelésének leghatékonyabbá tétele folyamatos  
tanulást igényel, azért, hogy mindenki a legeredményesebben 
dolgozzon, jó munkakörnyezetben, a településért. A munka-
helyi környezet megújítása fizikai és kollegális tekintetben is  
fontos. Minden intézményünkben lényeges ennek megterem-
tése. Úgy érzem, futottunk pár kört, és lassan a végére érünk, 
mindenki a helyén van, és tudja, mi a dolga. Nekem a polgár-
mesterség nem a rangot jelenti, hanem annak lehetőségét, 
hogy Nagybajomért mi mindent tudok tenni, annak érdeké-
ben, hogy a város polgárai, a bajomiak szeressenek itt élni. 
Ehhez igyekszem megtalálni azokat a vezetőtársakat, akik 
partnerek tudnak lenni. Olyan munkatársakkal, képviselőtár-
sakkal dolgozom, akik értik, miről beszélek, magukénak érzik 
azokat az ügyeket, amelyeket képviselek, és ők maguk is ér-
dekeltek abban, hogy jobb legyen. 
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RÁZSITS VERONIKA
Nagybajomi Kulturális Intézmény,
intézményvezető 



Solymosi László akadémikus, 
egyetemi tanár 

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
43./2021. (IX.27.) számú határozata szerint Nagybajom Város 
Önkormányzatának 9/2001. (VII.19.) számú önkormányzati 
rendelete alapján Nagybajom Város Díszpolgára kitüntető  
címet adományozza.
Solymosi László Veszprémben született 1944-ben, egy hét-
gyermekes család ötödik gyermekeként. Édesapja a város 
megbecsült és jól ismert szabómestere volt, édesanyja a 
gyermekek nevelésével foglalkozott. Egyetemistaként került 
Budapestre, ahol az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
végzett 1968-ban történelem-levéltár szakon. A Magyar Tu-
dományos Akadémia Történettudományi Intézetében kapott 
kutatói állást, 1972-ben doktorált. 1992-ben állást változ-
tatott, a Debreceni Egyetemen lett oktató. 1996-ban meg-
szerezte a történettudomány doktora címet, és kinevezték 
egyetemi tanárnak. Debrecen mellett néhány évig oktatott 
az újonnan alapított Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 
majd 2002-től az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2014-
ben vonult nyugdíjba, és mind Debrecenben, mind az ELTE-n 
megkapta a professzor emeritus megtisztelő címet. Ennek 
birtokában mind a mai napig oktat az ELTE-n. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a Szent István Tudományos Akadémia 
rendes tagja.
Solymosi László szűkebb szakterülete a középkori magyar 
történelem, ezen belül elsősorban az Árpád-kori magyar te-
lepüléstörténet, társadalom-, gazdaság- és egyháztörténet, 
oklevél- és pecséttan. Kiemelkedő forrásfeltáró és forráski-
adó munkával több jelentős középkori forrást, többek közt 
okleveleket, számadáskönyvet, jegyzőkönyvet, zsinati hatá-
rozatokat publikált részletes elemző tanulmányok kíséreté-
ben. 15 könyve van, köztük az első a Mikóczi Alajossal közö-
sen írt, 1979-ben megjelent Nagybajom-monográfia. Közel 

Kitüntetéseket adtunk át 
A tavalyi rendezvénymentes év után október 23-án kitüntető díjakat adtunk 

át. A Nagybajom története szerzőpárosa, Solymosi László akadémikus  
és Mikóczi Alajos helytörténész, egykori iskolaigazgató díszpolgári címben 

részesült. Utóbbinak posztumusz ítélte meg a képviselő-testület.  
Mikóczi Alajos kitüntetésével kapcsolatban Szabó László nagyfödémesi  

helytörténész fogalmazta meg gondolatait, amelyet az újságban  
közreadunk. Pedagógiai Díjban Nagypálné Tóth Mária és Szabó Ernő  
Károlyné részesült, Fincsur Jánosné pedig Egészségügyi Díjat kapott.

DÍSZPOLGÁRI OKLEVÉL
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS

PEDAGÓGIAI DÍJ

300 cikket, tanulmányt jelentetett meg magyar és idegen 
nyelven. Külföldön is elismert középkorkutató, évtizedek óta 
a Nemzetközi Diplomatikai Bizottság tagja, számos állami és 
tudományos elismerés és díj birtokosa.
A nagybajomi munkásságáért és a Nagybajom története című 
monográfia társszerzőjeként kivívta városunk képviselő-tes-
tületének és polgárainak tiszteletét, példaként áll előttünk.

Szabó Ernő Károlyné 
Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
40./2021. (IX.27.) számú határozata szerint Nagybajom  
Város Önkormányzatának „Az egyes kitüntető díjak és elismerő  
oklevelek alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 
4/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete” alapján Nagyba-
jom Város Pedagógiai Díjával tünteti ki.
Szabó Ernő Károlyné 1959-ben született Budapesten Somo-
gyi Márta néven. 1980-ban szerzett általános iskolai tanító 
oklevelet, mellé pedig pedagógia és technika szakkollégiumi 
végzettséget a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán.
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1980. szeptember 1-től dolgozott a nagybajomi általános  
iskolában osztálytanítóként. 1997-től alsós munkaközösség 
vezető volt, amit évekig lelkiismeretesen végzett, ezért 
2000-ben az akkori igazgató tanácsosnak nevezte ki. 1999-
től diszlexia prevenciós és redukációs munkát végzett. Ehhez 
kapcsolódó szakmai tudását folyamatosan megosztotta kol-
légáival, így vált Nagybajom Város meghatározó pedagógus 
egyéniségévé. Szakmai tudását folyamatosan gyarapította, 
2015-től minden olyan szakmai és módszertani képzésen 
részt vett, amely a konstruktív pedagógiai, a tanulói aktivi-
tásra építő módszerek bevezetését célozta. Tanítói munkája 
során mindig törekedett arra, hogy ne csak a tanulói, hanem a 
szülői közösséget is összetartsa. Számtalan közösségi progra-
mot szervezett, amelyek aktivizálták a szülőket. A gyermekek  
nevelését a szülőkkel való közös munkának tekintette.  
Sokszor nyújtott segítséget a szülőknek problémás pedagógi-
ai helyzetek megoldásában. Eredményesen közreműködött a 
helyi pedagógusképzésben gyakorlatvezetőként. Évekig részt 
vállalt a helyi református hitoktatásban.
Munkáját nagy igényességgel, szakmai alázattal végezte, a ne-
velőtestület, a szülők és a gyerekek egyaránt számíthattak rá. 
Tanítói életpályájával, a nagybajomi oktatásügy iránti elkö-
telezettségével kivívta városunk képviselő-testületének és  
polgárainak tiszteletét, ezért példaként áll előttünk.

Nagypálné Tóth Mária 
Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
41./2021. (IX.27.) számú határozata szerint Nagybajom Város 
Önkormányzatának „Az egyes kitüntető díjak és elismerő ok-
levelek alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 4/2016. 
(IV.27.) önkormányzati rendelete” alapján Nagybajom Város 
Pedagógiai Díjával tünteti ki.
Nagypálné Tóth Mária 1957-ben született Nagybajomban. 
1979-ben szerzett általános iskolai tanító oklevelet és népmű-
velő-rajz szakkollégiumi végzettséget a Kaposvári Tanítókép-
ző Főiskolán. Még ebben az évben sikeres pályázatot nyújtott 
be a nagybajomi általános iskola által meghirdetett tanítói 
állásra. 1981 szeptemberétől osztályfőnökként, 1987-től nap-
közis nevelőként, iskolaotthonos pedagógusként dolgozott 
felváltva. 1990-től az alsós munkaközösséget vezette, majd 
1991-től alsós igazgatóhelyettesi megbízást kapott. 1992-től 
diákönkormányzati vezetőként segítette az iskola működé-
sét. 2012-től a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát koordináló 
nevelőként rengeteg segítséget nyújtott a gyermekeknek és 
a hozzá forduló pedagógusoknak. 2013-tól 2018-ig alsós igaz-
gatóhelyettesi feladatokat látott el ismét, mellette 2013-tól 
2016-ig a pálmajori tagiskola megbízott vezetője volt. 2014-
től a Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és 

Kollégium Kollégiumi Tagintézményének vezetését végezte 
2018-ig.
Szakmai tudását igyekezett folyamatosan elmélyíteni,  
tanfolyamok egész sorát végezte el pályafutása alatt. Mun- 
káját nagy igényességgel, szakmai alázattal végezte. Tole-
ráns, nyugodt személyisége, közvetlensége, segítőkészsége 
példaértékű.
Tanítói és intézményvezetői életpályájával, a nagybajomi  
oktatásügy iránti elkötelezettségével kivívta városunk képvi-
selő-testületének és polgárainak tiszteletét, ezért példaként 
áll előttünk.

Fincsur Jánosné 
Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
42./2021. (IX.27.) számú határozata szerint Nagybajom Vá-
ros Önkormányzatának „Az egyes kitüntető díjak és elismerő  
oklevelek alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 
4/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete” alapján Nagyba-
jom Város Egészségügyéért Díjával tünteti ki.
Fincsur Jánosné 1961-ben született Kaposváron Vass Er-
zsébet néven. 1979-ben végzett a kaposvári Egészségügyi 
Szakiskolában mint általános ápoló és asszisztens. 1979-1980  
között Dr. Kovács Zoltán Elek mellett dolgozott ápolónőként. 
1980-1981-ig Csökölyben dolgozott körzeti nővérként. 1981-
tól a nagybajomi bölcsődében kezdett el dolgozni, amelyhez 
1982-ben csecsemő- és gyermekgondozónő végzettséget 
szerzett. 1982 októberétől dolgozik a nagybajomi orvosi ren-
delőben mint orvosi asszisztens és fizioterápiás asszisztens, 
utóbbihoz 1983-ban szerzett végzettséget. 1986 óta körzeti  
nővérként segíti Dr. Kovács Zoltán Elek munkáját a nagybajomi 

II. számú háziorvosi körzetben, amelyhez 1994-ben szerzett 
képzettséget.
Az Egészségházban nyugdíjasként dolgozó Erzsi néni mindig 
készséges, a rábízott feladatokat lelkiismeretesen és felelős-
ségteljesen látja el. Munkája egyben hivatása.
Jó kommunikációs készségének, emberségének köszönhető-
en kollégái és a település lakossága egyaránt tiszteli és becsü-
li, ezáltal kivívta városunk képviselő-testületének és polgárai-
nak tiszteletét, példaként áll előttünk.
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RÁZSITS VERONIKA
és PIRKA MÁTYÁS



Amikor Karácsony ünnepét várjuk, és próbálunk felkészülni az 
idei ünnepre a családunkban, gyakran eszünkbe jutnak gyer-
mekkorunk szentestéi, amikor a szüleinkkel, nagyszüleink-
kel ünnepeltünk. És ahogy a régi emlékeken gondolkodunk, 
sok év távlatából kicsit mosolyogva, kicsit sajnálva az elszállt  
éveket, talán sokunknak eszünkbe jut az a dilemma, hogy  
a Karácsony csak addig volt nekünk fontos, amíg gyerekek 
voltunk, és most már egyedül az számít, hogy a saját gyere-
keinknek szerezzük meg az ünnep élményét, nekik legyen  
valami maradandó, ami meghatározza majd a későbbi életü-
ket, vagy pedig fontos, hogy felnőtt fejjel is boldogan éljük 
meg az ünnepet?

Talán sokan azt mondják, hogy ez az ünnep inkább a gyer-
mekkorról szól. Visszaemlékezünk a saját gyermekkorunk-
ra, milyen tiszta, őszinte várakozással készültünk, mennyire 
örültünk az ajándékoknak. Milyen gondtalan volt az a világ, 
amikor a felnőtteknek kellett minden felelősséget vállalni, ők 
hordták a családunk terheit, nekünk pedig nem volt más dol-
gunk, mint örülni az év legszebb napján, amire hosszú hetek 
óta várakoztunk.  

Azok az élmények, amik akkoriban kapcsolódtak Karácsony-
hoz, ma is meghatározóak az életemben. Emlékszem, hogy 
szenteste napján, amikor a testvéreimmel még kisgyerekek 
voltunk, mi még nem vettünk részt a karácsonyfa díszítésé-
ben, és amikor eljött az ünnepi pillanat, akkor édesanyám 
csengőszóval jelezte, hogy már bemehetünk a szobába, ahol 
a feldíszített karácsonyfa állt. Amikor beléptünk, egy kazet-
tás magnóról minden évben a Mennyből az angyal kezdetű 
éneket hallgattuk, miközben a fán felgyulladtak a csillagszó-
rók fényei. 

Ma már testvéreimmel és édesanyámmal együtt díszítjük  
a karácsonyfát, de az ünnepi pillanatot minden évben újra  
éljük. Amikor kész van minden, édesanyám ugyanúgy  
csenget, mint 20-25 évvel ezelőtt, és ugyanazt a zenét  
hallgatjuk, most már nem kazettás magnóról ugyan, hanem 
youtube-ról, de az élmény ugyanolyan. 

Vagyis mégsem egészen. Mert ahogy az ember felnő, egyre 
több árnyék vetül az ünnepre, és azt a gyermeki, felhőtlen 
örömet és boldogságot, amit a karácsonyfa alatt átéltünk 
a családunkkal, már nem tudjuk ugyanúgy visszaidézni.  
Rárakódnak az ünnepre az aggodalmaink, a szenvedéseink, 

a családon belüli sértettségeink, a fájdalmaink és a gyásza-
ink. Ilyenkor érezzük leginkább azoknak a hiányát, akik már 
nem lehetnek ott szenteste a családban. Elveszítjük először 
a nagyszüleinket, aztán a szüleinket, ezért nekünk már nem 
olyan az ünnep, mint korábban – és ekkor állunk át egy más-
fajta gondolkodásra, hogy az ünnep már nem rólunk szól, 
hanem a gyermekeinkről. Hogy nekik legyen jó, nekik legyen 
olyan élmény, amilyen nekünk volt, amit egész életükben  
pozitív emlékként hordozhatnak, és mi már nem számítunk. 

Fontos lenne pedig, hogy ne csak másoknak akarjuk széppé 
tenni a Karácsonyt, ne csupán a gyermekeinknek, hanem  
saját magunknak is, hogy az ünnep fényéből ránk is ragyog-
jon. Nagybajomban, a plébánián mindig állítok magamnak 
karácsonyfát, akkor is, ha egyedül élek, mert ez nekem hozzá-
tartozik az ünnephez. És ugyanúgy zselés szaloncukrot akasz-
tok rá, ahogy gyermekkoromban, ugyanolyan színes égősort 
teszek a fára, amilyen a családi karácsonyfánkon volt annak 
idején, mert a gyermekkornak ezeket az emlékeit most is  
magamban hordom, és ezek a szép emlékek a mai ünnepemet 
is beragyogják. 

Felnőttként is lehet szép az ünnep, akkor is, ha súlyos terhe-
ket cipelünk, akkor is, ha már nem teljes a család, mert többen 
hiányoznak, akiket elveszítettünk, akiket siratunk, de akiket 
mindig a szívünkben hordozunk. 
Karácsony igazi üzenete, hogy Jézus születésével Isten közel 
jön az emberhez, hogy társunk legyen a szenvedésekkel teli 
életben, nem csak gyerekeknek szól. A Karácsony nem egye-
dül a gyerekek ünnepe, hanem mindannyiunké, de talán szük-
séges hozzá, hogy a gyermeki lelkünk ne vesszen ki belőlünk, 
hanem mindig a szívünkben őrizzük. Jó dolog, ha felnőttként 
is gyermeki lelkesedéssel tudunk várakozni, és ha nemcsak 
ajándékozni akarunk, hanem örömmel fogadjuk, amikor  
megajándékozottak vagyunk. 

Karácsonyra szokták mondani, hogy a szeretet ünnepe, és 
ez tulajdonképpen igaz. Annak az ünnepe, mennyire szeret  
minket az Isten, és ezért mi is szeretni akarunk másokat. Adja 
az Úr, hogy felnőtt korban is tudjunk örülni az ünnepnek, és 
Karácsony fénye beragyogja a szívünket. 

Karácsonyi emlékeink

HORVÁTH ANDRÁS - Plébános 
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HORVÁTH ANDRÁS - Plébános 

Baba-mama klub

Kulturális hírek

Idén 5 alkalommal volt kerekítő foglal-
kozás és egy alkalommal baba-mama 
klub a Nagybajomi Kulturális Intéz-
mény szervezésében nyártól őszig. 
Örömmel vettük észre, hogy a nyári 
enyhítő rendelkezések után egyre 
többen jöttek el ezekre a programok-
ra. Végre kiszabadulhattak otthonról 
és a közösségben jót beszélgethettek, 
kikapcsolódhattak anyák és babák 
egyaránt. 
A kerekítő foglalkozásokat már több 
éve Sáráné Kocka Ágnes vezeti, akit 
nagyon megszerettek a részvevők. 
Ez a foglalkozás egy közösség, ahol a népköltészet kincsei, az  
ölbeli játékok, az érzelmi biztonság, a korai kötődés, a mű-
vészeti nevelés, a természetközeli megoldások előtérben 
vannak. A kerekítők zenei anyanyelvünkön szólnak. A nép-
hagyományból válogatott zenei anyag a magyar beszéd 
hanglejtését, ritmusát követi, így –a zenei fejlesztésen túl- a 
helyes kiejtés fejlesztését is segíti. Mindvégig a gyermekek 
a főszereplők – a mondókák, dalok szövegeiben ők válnak a 
szimbólum tárgyává. Játékosan-észrevétlen- történik a fan-
tázia, az esztétikai és a művészi érzék fejlesztése. A komplex 

2021 igazán a bizonytalanság éve volt a rendezvényszerve-
zés területén. Félig zárás után teljes zárás, majd óvatos késő 
tavaszi nyitogatások, kell-e maszk, védettségi igazolás, lét-
számkorlát stb….. Mindezek ellenére, amikor kolléganőimmel 
összesítettük az idei programokat, megdöbbentünk a felso-
roláson: online játékok, tavaszi magcserebere, gyermeknap, 
Szent-Iván éji tűzugrás, Erzsébet-tábor, családi nap, kirándu-
lások, Ősz ízei, Töklámpás kiállítás, színházi előadások stb….. 
Mindez mellett folyamatos volt az intézményeink bérlése, va-
lamint a közösségek is újrakezdték óvatosan a találkozóikat. 
Megújult a színpadképünk, több épületünk belső festésen 
esett át, a könyvtárat igyekszünk „nem kinőni”, ami nagyon 
nehéz a folyamatos állománygyarapítás miatt. 
Az idei év a folyamatos újratervezésé volt, újraterveztünk és 
újraértelmeztük a kultúra és a közösség fogalmait. El kellett 

fejlesztés lehetőségét aknázta ki Ági, 
amikor összeállította a mondóka- és 
dal-csokrot. Tudjuk, hogy a mondó-
kák és énekek elsősorban az érzelem-
re hatnak, de jelentős hatással bírnak 
az értelmi fejlődésre is. A gyermek-
dalok ritmusából fakadó harmonikus, 
ismétlődő mozgás pedig elősegíti a 
mozgáskultúra fejlődését. A zenei 
élmény serkenti a gyermekek képi és 
irodalmi alkotások iránti esztétikai 
kíváncsiságát, hat az alkotókedvük-
re, miközben fejleszti emlékezetüket, 
képzeletüket, esztétikusan formálja 

mozgásukat. A ritmikus mondókák, dalos játékok, az énekel-
getés, a közös élmény, hatással van a gyermekek társas kap-
csolatainak alakulására.
Reméljük, hogy jövőben is hasonlóan népszerű lesz ez a prog-
ramunk, amire továbbra is díjmentesen várunk szeretettel 
minden érdeklődőt.

döntenünk, főként év vége felé, hogy vagy bezárunk teljesen 
és várjuk, hogy elvonuljon a vírus (ki tudja, mikor lesz vége?) 
vagy megtaláljuk azokat a módokat, utakat, amelyek a törvé-
nyi keretek és az ésszerűség határain belül lehetőséget tud-
nak teremteni a közösségek tagjainak a találkozásra, fejlődés-
re, „közösségi túlélésre”.  
Remélem, 2021-ben mindenki kilátogatott legalább egy ren-
dezvényünkre, vagy kölcsönzött egy nagyon jó könyvet a 
könyvtárból, vagy beszélgetett egy jót az utcán egy rég nem 
látott ismerőssel.

Kívánok mindenkinek közösségi élményekben gazdag új évet!  
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TISZA MÓNIKA
Nagybajomi Kulturális Intézmény

RÁZSITS VERONIKA
Nagybajomi Kulturális Intézmény,
intézményvezető 



Nagybajom Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 27-i ülésén Solymosi 
László és Mikóczi Alajos részére, a Nagybajom története című monográfia 

társszerzői részére díszpolgári címet adományozott. 

E jeles alkalomból szeretnék néhány gondolatot megoszta-
ni az egyik kitüntetett, néhai Mikóczi Alajos tanár, igazgató, 
helytörténészről, ezzel is tisztelegve az emléke előtt.

Mikóczi Alajos 1907. szeptember 14-én született a felvidéki 
Nagyfödémesen. Az elemi iskola elvégzése után pedagógiai 
pályára lépett. A csehszlovákiai magyar tanítók almanachja 
szerint 1933-ban a szomszéd faluban, Jánosházán volt tanító, 
majd visszakerült szülőfalujába, ahol a katolikus elemi iskolá-
ban oktatott. Itt 1937. augusztus 15-én megnősült, Pozsonyi 
Anna tanítónőt vette feleségül, aki egész további életének  
elválaszthatatlan, hű társa lett.

A nagyfödémesi egyházközség Borsos Mihály római katolikus 
plébános vezetésével – a II. világháború nem éppen iskolaba-
rát keretei között – 1943 nyarán polgári iskolai tanfolyamot 
szervezett, amelyen a diákok az egész nyári szünet alatti  
intenzív tanulás után megszerezték a IV. polgári iskolai bizo-
nyítványt. Ennek a gyorsképző tanfolyamnak három vendég-
tanár mellett Mikóczi Alajos volt az oktatója.

A tanfolyam sikerén felbuzdulva a helyi egyházközség ugyan-
ezen év őszén úgy határozott, hogy megszervezi a Római 
Katolikus Polgári Iskolát, amelyben 1944. október 16-án meg 
is indult az oktatás. Az intézmény igazgató-tanítója Mikóczi 
Alajos volt.

Tudjuk, hogy ez a magyar történelem egyik tragikus epizódjá-
nak, Magyarország hadszíntérré válásának időszaka volt. Így 
a front közeledtével az iskola 1945 tavaszán megszűnt. Majd 
következett a magyar iskolák teljes beszüntetése az újjáala-
kuló Csehszlovákiában. Az élet nehéz választás elé állította 
a Mikóczi Alajost és feleségét. Ők magyar pedagógusként 
képzelték el a jövőjüket, ezért elhagyva a szülőföldet Nagy-
bajomban telepedtek le.

Birtokomban van egy levél, amelyet Mikóczi Alajos nagybajo-
mi iskolaigazgató írt 1968. április 6-án válaszként Borsos Mi-
hály, (akkor már) kőhídgyarmati plébánosnak, aki akkor szer-
vezte az említett polgári iskola létrejöttének 25. évfordulóját.
Két részletet szeretnék kiemelni az említett levélből. Az egyik 
az Nagybajom város neve. 2020 nyarán, a Borsos Mihály plé-
bános és iskolaalapító c. könyvem összeállításakor gondol-
kodtam el azon, hogy volt egyszer egy polgári iskolánk Nagy-
födémesen, amelynek egykori igazgató-tanítójáról az égadta 
világon semmit nem tudunk. Éppen e levél keltezéséből derült 
ki, hogy hova került a Mikóczi házaspár 1945-ben.

Az említett levél alapján szólítottam meg 2020. április 14-én 
Nagybajom város polgármesterét, Pirka Mátyás urat, aki 
nagyon készségesen igazított el az ügyben. Rajta kívül hálás 
köszönetemet fejezem ki Szabó Ernő történelem szakos ta-
nárnak, akivel állandó levelezésben állok. Ő ezt írta az első 

Gondolatok
Mikóczi Alajos (1907-1972) 

kitüntetése alkalmából
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Mikóczi Alajos 1968. április 6-án írt levele 
Borsos Mihálynak, részletek

levelében: „Örömmel olvastam, hogy a határon túlról, - a szü-
lőfaluból - ilyen lelkesedés és lokálpatriotizmus árad felénk!”. 
Köszönet illeti továbbá Rázsits Veronikát, Nagybajom könyv-
tárvezetőjét, aki ellátott információkkal a Mikóczi házaspárt 
illetően, valamint főtisztelendő Horváth András római kato-
likus plébánost, akinek a segítsége által tudtam összeállítani  
a házaspár életrajzát.

A másik részlet a levélből így hangzik: „Nem tudom, miként 
sikerül nyugdíjas korban tartalmassá tenni az életem…”. A 
kutómunka bizonyosan tartalmassá tette az életét, mert azt 
csak szeretettel és alázattal lehet végezni. Solymosi László 
professzor, a mai másik díjazott írta róla: „Egészségét nem 
kímélve buzgón tanulmányozta Nagybajom történetét a 
helyszínen, a környéken és a kaposvári levéltárban”. Gyergyai 
Albert professzor, Nagybajom jeles szülötte 1972-ben vetette 
papírra „regényes önéletírásának”, az „Anyám meg a falum” 
előszavában, hogy „többször nekifogtam, hogy felkutassam 
[a szülőfalum múltját] mindenki előtt, bár azóta megtudtam, 
hogy (…) egy idős tanár most készül megírni falum monográfi-
áját”. Neki ez nem sikerült, ezt a feladatot egy idegenből ide-
származott, második otthonát szívből szerető, a szenvedélyé-
nek, a helytörténetkutatásnak élő elhivatott embernek, Lujzi 
bácsinak kellett elvégeznie. 

Miközben új és új adatokra derült fény számomra tanár  
úrral kapcsolatban, a Felvidéken elkezdett pályájának töret-
len folytatása rajzolódott ki előttem: 1945-ben került be a 
Nagybajomi Általános Iskola pedagógiai karába, 1948-ban 
már igazgató, az 50-es, 60-as évek turbulens időszakában 
iskolaátszervezések közepette Nagybajom háború utáni újjá-

építésben is aktív szerepet vállalt.  21 éves igazgatói tevékeny-
ség után 1969. augusztus 16-án adta át az iskola vezetését, 
és vonult nyugalomba. 1972. január 17-én, 64 éves korában 
hunyt el, így a település monográfiájának 1979-es megjelené-
sét már nem érte meg.

Nagy örömmel vettem tudomásul a díszpolgári cím adomá-
nyozásának tényét. Mikóczi Alajos a mai naptól bekerül Nagy-
bajom Város Díszpolgárai közé, olyan illusztris társaságba, 
mint Gyergyai Albert irodalomtörténész, egyetemi tanár, író, 
műfordító, Tibol László festőművész, iskolaigazgató, dr. Bo-
ross Péter, politikus, Magyarország miniszterelnöke, Horváth 
Éva könyvtárvezető, dr. Sáringer Gyula akadémikus profesz-
szor, agrármérnök, entomológus, ökológus, dr. Csányi Sán-
dor OTP Bank elnök-vezérigazgató, nadasdi Sárközi István,  
Somogy megye alispánja, jogász, író, műfordító, prof. dr. Vá-
rady Zoltán sebészprofesszor, világhírű érsebész, vitéz Bo-
zsoky János hadnagy, a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem 
kitüntetettje és dr. Solymosi László történész, akadémikus.

A posztumusz odaítélt díj mai kihirdetése kis híján Mikóczi 
Alajos halálának 50. évfordulójára esik, ugyanis ma közel  
három hónappal, egészen pontosan 87 nappal vagyunk e  
szomorú kerek évforduló előtt.

Végül szeretném kifejezni hálámat Nagybajom városának, 
hogy ily módon jutalmazta szülőfalum e jeles szülöttét.

  Bajomi Krónika    15  

SZABÓ LÁSZLÓ
Nagyfödémes, 2021. október. 22.



Pár nappal az egyházi év fordulója után és alig 
egy hónappal ennek az évnek a búcsúztatása 
előtt készülnek a beszámolók, értékelések a 

2021-es évről.

Mi is megpróbáljuk örömeinket megosztani Önökkel egy ka-
ranténokkal, digitális munkarenddel szabdalt évről.

Először is hálásak vagyunk azért, mert a COVID-dal megfer-
tőződött tanulóink, kollégáink, szülők súlyosabb következ-
mények nélkül felgyógyultak a betegségből.

Örömmel gondolunk azokra a programjainkra, 
amelyek a tanítási (digitális tanítási) napok szür-
keségét bezártságunk ellenére színesíthették:

• Farsang online tombolasorsolással.
• Farsangi nyitótánc felvételről.
• Színvonalas ünnepi műsor március idusán, fel-

vételről.
• Sikeres Csokonai-napi versenyek, zárt körben, 

iskolánk tanulóinak. 
• Amint lehetett és kiszabadultunk, mentünk is 

a szabadba; például egy-egy szennai, őrtilosi, 
fonyódligeti kirándulásra, táborozásra, osz-
tálykirándulásokra.

• Májusban újra indultak a röplabda és labdarú-
gó edzések tanulóinknak.

• Augusztusban a kollégistáknak tanévnyitó tá-
borozást szerveztünk.

• Nagy sikerrel és részvétellel tudtuk megren-
dezni szeptemberben a diáksportnapot.

• Ötödikeseink el tudták kezdeni az úszást. 
Gazdagodtunk is:
• Megújult az iskola konyhája és étkezője.
• Pályázaton nyertünk egy kültéri pingpongasz-

talt
• Az Önkormányzattal közös sikeres pályázat-

ból tanáraink és tanulóink odaadó munkájának 
köszönhetően magaságyások és rovarhotel 
került az iskolakertbe, és gyümölcsfákat is ül-
tettünk.

• Nevelőtestületi összefogással a Tankerület ál-
tal biztosított festékkel és szerszámokkal ki-
festettük az iskola folyósóit és az aulát.

• Ezt követően a helyi varroda segítségével új 
sötétítő függönyök kerültek az osztálytermek 
ablakaira.

• Tankerület által pályázott EFOP-os program 
keretében kaptunk Lego robotépítő készle-
teket, két humanoid robotot, két drónt és két 
darab 3D-s nyomtatót, amellyel az informati-
ka oktatás anyaga bővíthető, és remélhetőleg 
szakköri formában is tudunk majd foglalkozni 
velük.

Adventben a reményeinket is meg 
szoktuk fogalmazni: 
• Reméljük, hogy a sikeres Testvértelepülési 

pályázatunkból tervezett gyergyószárhegyi 
kirándulásunkat, amely a járványhelyzet miatt 
elmaradt, majd pótolhatjuk.

Intézményünkben kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekek 
érzelmi kompetenciáinak fejlesztését. A tanítás-tanulás folyama-
tait tudatosan eltervezett tematikus terv szerint végzik a csopor-
tokban dolgozó óvodapedagógusok, melynek fontos részei a jeles 
napokhoz kapcsolódó tartalmak. A karácsony mint a keresztény 
egyházak egyik legnagyobb ünnepe, meghatározó a téli időszak-
ban. Olyan üzenetet hordoz, mely talán soha nem volt olyan idő-
szerű, mint ma, a XXI. században. Olyan értékeket képvisel, illetve 
közvetít, melyek jó alapot szolgáltatnak a pozitív személyiségfej-
lődés kibontakoztatásához. A december, a Mikulás várásával, illet-
ve fogadásával kezdődik, majd az adventi időszak folytatásaként 
érintjük az ünnepi készülődést, középpontba helyezve a családo-
kat. Amellett, hogy az óvodás gyerekek játékában megjelenítjük a 
babakonyha és babaszoba takarítását, csinosítását, ünnepi ételek 
elkészítésével felkészülünk a vendégek fogadására, próbáljuk a lel-
künket is felkészíteni az ünnepre. Már advent első hetében megcso-
dálhatták a hozzánk betérők az óvodánk aulájában lévő karácsony-
fát, és a csoportszobákat is ünneplőbe öltöztettük. A gyerekek 
a felnőttek segítségével adventi koszorút készítettek, melynek 
gyertyáit hétről hétre közösen gyújtották meg. A családtagjainkat, 
szeretteinket a karácsonyi játszóházak alkalmával elkészített kéz-
műves apróságokkal ajándékozzuk meg, melyek szemléletmódunk 
alapján értékesebbek, mint a boltban vásárolt termékek, hiszen a 
gyerekek saját kezűleg alkották. Természetesen az utolsó héten 
minden csoportban állt karácsonyfa, mely alatt meglepetés lapult. 
Szeretnénk, ha ez a meghitt ünnep minden gyermekünk számára 
valóban a szeretetről, az együtt töltött időről, a közös játékról és a 
vidámságról szólna. 
Ezt kívánva a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde alkalmazot-
tainak nevében:

Ünnepvárás
a Mesevárban

TÖRŐ KRISZTINA
intézményvezető

Visszatekintés 2021
általános iskola
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WALLINGER ENDRE
intézményvezető

SZÉL PETRONELLA ÉVA
kuratóriumi tag

• A karácsonyi ajándéknak szánt zánkai két napos röpis ösz-
szetartást is, reméljük, pótolhatják, ha nem is fogják már 
karácsonyinak hívni.

• Valamint a Magyar Falu Program keretében tervezett tor-
naterem felújítás is elkezdődik.

Nem gondoltuk volna, hogy hirtelen ennyi örömöt, reményt 
össze tudunk hordani ide. 
Nagyon sok, ennél apróbb örömünk is volt, van, lesz, de a 
helyszűke miatt ezeket a szívünkben őrizzük..

A „Nagybajomért”
Közalapítvány hírei

Ezúton, ezekkel az örömökkel kívánok 
iskolánk tanulói, pedagógusai, dolgozói  

nevében Nagybajom valamennyi lakójának  
áldott ünnepet és vírusmentes új esztendőt.

A „Nagybajomért” Közalapítvány 2003 óta 
végzi feladatát a köz szolgálatáért városunk-
ban. Az önkormányzat képviselő-testülete 
által létrehozott civil szervezet célja az egész-
ségesebb és kiegyensúlyozottabb életmód ki-
alakítása, tisztább környezet megteremtése.
Célunk a kultúra megőrzése, a környezettuda-
tos szemlélet és életmód terjesztése, közössé-
gi programok szervezésével és közösségi terek 
kialakításával, mellyel a társadalmi felelősség-
vállalást és összefogást erősítjük, mind az idő-
sebb, mind a fiatalabb korosztály bevonásával.
Fontos számunkra, hogy az évek során kiala-
kult partnerségi viszonyok megerősödjenek és 
bővüljenek a kulturális intézményekkel, közok-
tatási intézményekkel, civil szervezetekkel és 
egyesületekkel.
Céljaink között szerepel közösségi programok 
szervezése, támogatása, a város épületeinek 
állagmegóvása, zöld területeinek fejlesztése, 
valamint a helyi lakosságot érintő információs 
tevékenység ellátása és az összetartozás érzé-
sének erősítése.

2021-es tevékenységeink:
• HIPP Termelő és Kereskedelmi Kft. felaján-

lása jóvoltából alkalmunk nyílt bébiétel  
csomag osztásra

• Keresd a tojást! - húsvétra hangolódó játék
• Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örökség  

díjas országos programhoz való csatlakozás
• „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom újraindítása
• Baba-Mama Börze
• BundaZug Állatmentő Alapítvány javára adománygyűjtés
• Az ExtremeMan nagybajomi frissítőállomásának támo- 

gatása
• A nagybajomi Családi nap támogatása
• Kihelyezésre került egy nagyméretű kupakgyűjtő szív  

a nagybajomi sportcsarnoknál
• Nagybajomi röpis nap támogatása

• Szülők-Nevelők jótékonysági bálja tombola felajánlás
• Az Ősz ízei rendezvény támogatása
• „Nem tökölünk!” sorjáték a Töklámpás kiállításon
• Pénzgyűjtés parkosításra

Az egyesület elnöke: Dr. Szula Ágnes, titkára: Albertus Anita, 
kuratóriumi tagok: Bakonyi Éva, Spacér Beáta és Szél Petro-
nella Éva.

„NAGYBAJOMÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY

Cím: 7561 Nagybajom, Fő utca 40.
Adószám: 18777468-1-14

Bankszámlaszám: 11743143-20001058

Telefonszám:  06/82 556-950
Email cím: nagybajomert.kozalapitvany.2003@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Nagybajomért- 
Közalapítvány-1523917497897042

Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Alapítvány jellege: nyílt alapítvány

Nyilvántartási szám: 14-01-0002870

Támogassa
adója 1%-val a „Nagybajomért”  

Közalapítványt!
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Birtokba vettük a kis tornaterem helyett kialakított torna- 
szobánkat, melyet a Kaposvári Tankerületi Központ finanszí-
rozott.
     Szeptember végén tanulóink a Diáksport Napján teljesí-
tették a 2021 m futást, hangulatos játékos versenyeken vet-
tek rész korosztályuknak megfelelően. A zene világnapján  
minden osztály dalra fakadt. Elsőseink felvidítottak moz-
gással kísért dalaikkal. Az állatok világnapján a DÖK szer-
vezte a szabadulószoba jellegű vetélkedőt, valamint az ado-
mánygyűjtést a Bundazug Alapítványnak. Tagintézményünk  
aktívan részt vesz a település programjain, az Ősz ízei rendez-
vényre madárijesztőkkel készültek csoportjaink.
     A Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Mi-
niszter megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

által meghirdetett „A speciális fejlesztést célzó programok 
támogatása” pályázata, Versek, dalok, ritmusok, 2 205 000 
Ft támogatásban részesült. Az egész tanévet átölelő tehet-
séggondozó program résztvevői budapesti színházlátogatás 
élményével is gazdagodnak.
     Eredményes tehetséggondozó munka gyümölcsei az „Álom-
morzsák” pályázaton minősített alkotások. A sajátos nevelési 
igényű tanulóknak meghirdetett pályázatra az ország minden 
részéből érkeztek képzőművészeti remekművek. 

A Bárczi EGYMI hírei
A Bárczi EGYMI Nagybajomi Tagintézményében az idei tanévben  

6 tanulócsoportban 45 tanuló, az utazó gyógypedagógiai ellátásban  
a nagybajomi és környékbeli óvodák, iskolák 64 sajátos nevelési  

igényű gyermeke részesül fejlesztésben. 
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Bárczi EGYMI Nagybajomi 
Tagintézmény, intézményvezető



Minden embernek más és más jut eszébe, amikor meghallja 
ezt a szót: otthon. Van, aki a meleg ágyra és takaróra gondol, 
van, aki a hangulatos teraszra, és vannak olyanok, akiknek 
édesanyjuk finom főztje jár ilyenkor a fejében. Véleményem 
szerint az otthon nem egy tárgy vagy hely, hanem egy ér-
zés, ráadásul a legkedvesebbek egyike. Az emberek számára  
a legszűkebb otthon a szobájuk vagy házuk, de a szülőfalu 
vagy az ország, melyben élnek is nevezhető otthonnak. Jelen 
írásban a szülőfalumhoz, Nagybajomhoz kapcsolódó élmé-
nyeimet szeretném bemutatni. 
Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, ugyanis a szűk csa-
ládomból mindenki ezen a településen lakik, ezért már kis-
koromban sem kellett messzire mennem, ha valamelyik 
rokont vagy nagyszülőt szerettem volna meglátogatni. Ek-
koriban nagyszüleimmel nagyon sokat kirándultunk a közeli 
erdőkben, szinte bejártuk az egész környéket. A helyiek közül  
nagyon sokan nem is tudják, mennyi csodás táj és remek  
túraútvonal található városunk körül. Az óvodát és iskolát is 
itt jártam ki, valamint az egész gyerekkoromat végigkísérte 
a labdarúgás, melyet szintén a helyi klubban űztem. E három 
intézményben, de főleg a labdarúgó csapatban számos nagy-

bajomi társammal szoros barátságot kötöttem, némelyikük-
kel életre szólót, és büszkén mondhatom, hogy a mai napig is 
számíthatunk egymásra. 
Az egyetemi tanulmányaimat Pécsen végeztem el. A hatéves 
képzés alatt rendkívül megszerettem a kulturálisan gazdag 
és pezsgő életű mediterrán várost, de valahogy mindig is 
tudtam belül, hogy nekem Nagybajom az otthonom, mindig 
hazavágytam. Ezért is voltam kifejezetten boldog, mikor a 
helyi általános iskolából megkerestek, hogy számítanak rám 
a tanári karban. Emellett a Nagybajomi AC is felkért, hogy a 
fiatalabb korosztályban lévő labdarúgóknak legyek az edző-
je, melyet szintén örömmel vállaltam el. Ezek után már nem 
volt számomra kérdés, hogy hazajövök a tanulmányaim befe-
jeztével. Szerencsére a feleségem partner volt ebben, amiért 
nem lehetek eléggé hálás Neki.

Így maradtam ebben a városban, melynek 
 tábláját meglátva mindig kellemes érzés fog el, 

ugyanis mindenütt jó, de legjobb otthon!

Itt maradtam, mert itt 
vagyok otthon

Az emberek számára a legszűkebb otthon a szobájuk vagy házuk, 
de a szülőfalu vagy az ország, melyben élnek is nevezhető ott-

honnak. Jelen írásban a szülőfalumhoz, Nagybajomhoz kapcso-
lódó élményeimet szeretném bemutatni.
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HORVÁTH MILÁN 
pedagógus

Fotó: Balogh Zoltán  



A Kékmadár Gyermekotthon (1961-2021) idén 
ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját.

A 2021. szeptember 15-én megrendezett jubileumi ünnepség 
keretében került sor a nyugdíjas találkozó megszervezésére 
is, mely már több éves hagyományra tekint vissza az intéz-
mény életében. A meghívásunkat sok nyugdíjas kollégánk  
elfogadta és jelentős létszámban vettek részt a rendezvé-
nyen. Nagy örömünkre szolgált, hogy az ünnepséget je-
lenlétével megtisztelte Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások  
Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára is. 
Az esemény megszervezése igazi csapatmunka volt. 

Helyi szinten ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Pirka 
Mátyás polgármester úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsá-
totta az Önkormányzat rendezvénysátrait, Major Zsuzsanna 
alpolgármester asszonynak az ünnepi műsor előkészítése és 
megvalósítása során nyújtott önzetlen segítségéért, Hor-
váth András plébános úrnak, hogy részt vett az ünnepségen 
és megáldotta a résztvevőket, valamint a gyermekotthont és 
annak lakóit, dolgozóit. Az ünnepségünk színvonalát emelték 
a Nagybajomi Vendégváró Kft. munkatársai által készített 
pompás ételek, köszönet Szakonyiné Kuzma Valériának a  
segítőkész együttműködésért, Czeferner Tamás által készí-
tett gyönyörű tortáért, mely az esemény egyik fénypontja 
volt. Nagyné Nagypál Veronikának pedig köszönjük a virág-
kompozíciókat, melyek az asztalokat ékesítették. A rendez-
vény megható volt és sikeres, melynek kulcsa a gyermekott-
honban élők és dolgozók közös és fáradhatatlan munkája, 
példaértékű összefogásának eredménye. Hálásan köszönöm 
mindenki munkáját. Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen színvo-
nalas keretek között tudtuk megvalósítani és méltóképpen 
megünnepelni az intézmény fennállásának 60. évfordulóját.

A 60. jubileumi rendezvényt az alábbi mottóval hirdettük 
meg.

„Ha nem követed nyomon a múltat, 

soha nem fogod megérteni a jövőt”
Sarah Dessen

Büszkék vagyunk rá, hogy több tehetséges, szorgalmas és 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermeknek adhatunk ott-
hont és biztonságot. Egy kislányunk a Csányi Alapítvány  
tehetséggondozó programjában vesz részt, mentora Sza-
bó Roland, aki a jubileumi rendezvényünkre készített roll-up  
állvány megtervezéséhez nyújtott segítséget. Van egy gim- 
nazistánk, aki a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tanuló-
ja és egyben az Arany János Tehetséggondozó Program részt-
vevője is. Egy utógondozói ellátottunk pedig idén érettségi-

Bepillantás a Kékmadár 
Gyermekotthon életébe

zett és felvételt nyert Budapestre, a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem restaurátorművész mesterképzési szakra. Az egye-
tem mellett Kaposváron a Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű  
Városi Múzeumban dolgozik restaurátorként.
2021. október végén tökfaragással egybekötött Hallowe-
en Party-t rendeztünk a gyermekotthonban. A gyerekek 
nagy lelkesedéssel faragták a tököket, melyekből különböző  
„művészi alkotások” születtek. 

A kisebbek közben textilből álarcot készítettek, melyet  
csillámporral díszítettek. 
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BODRI-SZÉLL GABRIELLA
Kékmadár Gyermekotthon szakmai vezető

A party-ra a nevelők és gyerekek egyaránt felöltötték az  
alkalomhoz illő, halloween-i hangulatot fokozó ruhafélesé-
geket és kiegészítőket. Mindenki jól érezte magát a zenés- 
táncos mulatságon.

Karácsonyhoz közeledve az adventi ráhangolódás jegyében 
puszedlit sütöttünk a gyerekekkel együtt.

A gyermekotthon apraja-nagyja várja már a Mikulást és a  
karácsonyt. Sajnos nem minden gyermeknek van lehetősége 
arra, hogy az ünnepekben hazalátogasson vér szerinti család-
jához. Törekszünk ezért arra, hogy az in-
tézmény falai között is meghitt, családias 
legyen a gyermekek ünnepe. Ebben az 
esztendőben is közösen díszítjük a kará-
csonyfát, készítjük az ünnepi ételeket. 

A Kékmadár Gyermekotthon munkatársai  
nevében ezúton kívánok minden kedves  
olvasónak jó egészséget és áldott, békés,  

szeretetteljes karácsonyi ünnepeket!

BODRI-SZÉLL GABRIELLA
Kékmadár Gyermekotthon, vezető

A Szent Kristóf a Gyermekekért díjban részesült Bodri-Széll 
Gabriella a nagybajomi Kékmadár Gyermekotthon vezetője.

Ezt a díjat olyanok kaphatják, akik kiemelkedő munkát  
végeznek a gyermekek és a hátrányos helyzetű fiatalok  

nevelésében, a gyermekvédelem, a gyermek- és ifjúságügy 
területén. A díjból évente három adományozható.

Bodri-Széll Gabriella 25 éve dolgozik a gyermekvédelem  
területén Nagybajomban, a díjat a hivatása iráni  

elkötelezettségéért, kiemelkedő szakmai munkájáért kapta. 

Gratulálunk az elismeréshez és további sikeres munkát  
kívánunk!

Szent Kristóf
a Gyermekekért díj a Kékmadár vezetőjének.

RÁZSITS VERONIKA
Nagybajomi Kulturális Intézmény,
intézményvezető 
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Kevés személyről mondhatjuk, írhatjuk, már 
életében olyan anekdoták születtek, 

maradtak fent, ami növelte ázsiójukat, 
személyük hírnevét az idő 

tovább szentesítette. 

A legendák szóban születnek, tartalmuk folyamatosan válto-
zik, ha lejegyzik, a lényegük állandó marad, de ami fontosabb: 
fennmaradnak az utókornak. Hitelességük érdekében néha 
forráskritikát kell gyakorolni, fontos a történelmi hűség.
Kevés személyről mondhatjuk, írhatjuk, már életében olyan 
anekdoták születtek, maradtak fent, ami növelte ázsiójukat, 
személyük hírnevét az idő tovább szentesítette.Az Osztrák- 
Magyar Monarchia korában, Nagybajom nagyközség virág-
zása idején, akkor, amikor a település felavatta a későbbi Vá-
rosházát – két évvel előbb, mint az Országgyűlés épületét, a 
Parlamentet -, szeptember 27-én Magyarmecske községben 
Kocsis Béla jegyzőnek fia született: Béla. Az ifjú csecsemő 
nagyapja, a mohácsi születésű, későbbi szűcsmester még Ko-
tyis Leopoldként írta nevét, akinek későbbi tanulói oklevelét 
a céhmesterek aláírásukkal, céhpecséttel hitelesítették, 1852. 
december 27-én. Ezt a dokumentumot az etika-és történelem 
órákon példaként mi is sokszor „elemeztük”. Nem véletlen, 
hogy ezt a dokumentumot vizsgáltuk, hiszen remek példa  
a mai fiatalok számára.
Ez a későbbi céhmester híres volt becsületéről, megbízható-
ságáról, szorgalmáról, szakmai tudásáról.
Kocsis Béla jegyzőként az írás, olvasás magasabb szintjét  
képviselte.
A középiskolát a híres csurgói Református Gimnáziumban 
végezte. A „nagy háború” idején hadikölcsönök vásárlásá-
val - 500 korona - támogatta a hazáját. Természetesen Ő is 
elbukta ezt az összeget, soha nem kapta vissza, a vesztes  
háború, a monarchia katasztrófája ezt is megsemmisítette. 
Az 1916/1917-es tanév iratanyagából: „Kocsis Béla magyar-
mecskei jegyző úr, intézetünk egykori tanulója 60 koronát 
küldött át szegény tanulók részére segélyül.”

A későbbi orvos, a fiatal Kocsis Béla a 4 elemi iskolás évét 
Magyarmecskén nagy szorgalommal végezte, középiskolai 
érettségi bizonyítványát a csurgói Református Gimnázium-
ban állították ki. 
A szociális érzékenységet is örökölte, az 1915-1916-os tan-
évben osztálytársai között gyűjtést szervezett az ungvári  
siketnéma intézet javára. A 8 korona összeget az intézménye 
küldte tovább. 
1918/1919-es tanévben az oktatás-nevelés problémákkal küz-
dött, a spanyolnátha és a forradalmi mozgalmak miatt több-
ször rendeltek el rendkívüli szünetet.
Az 1919/1920-as tanévben, VIII. osztályos korában a Vitéz  
János féle alapítvány 40 korona kamatát kapta.
Az 1920. május 17-19. között megtartott érettségi eredmé-
nye, az értékelés rovatban mai kifejezéssel élve: kitűnő! 
Az orvosi egyetemi tanulmányait Pécsett szerette volna meg-
kezdeni. Amikor a szerbek elcsatolták Baranyát, Budapes-
ten tartózkodott, így az első szemesztert sem tudta Pécsen  
elkezdeni. Ez a megszállás akadályozta a hazatérésben. Ki-
tűnő érettségi bizonyítványa miatt lehetőséget kapott arra, 
hogy a fővárosban kezdhesse meg tanulmányait. Mivel ak-
korra az orvosi egyetemen betelt a létszám, így a rektor – a 
kitűnő érettségijének köszönhetően – engedélyezte, hogy 
az állatorvosi egyetemen (akkor főiskola) kezdhesse meg 
első éves tanulmányait. (Az orvosi és az állatorvosi első éves 
tantárgyai ugyanis egyeztek.) Az utolsó szemesztereket már 
Pécsett végezte, az itteni orvosi egyetemen 1927-ben kapta 
meg diplomáját.
Egy évig Barcson volt patikussegéd, s mert Baranyában nem 
volt orvosi állás, ezért 1928-ban Somogy vármegye kaposvári 
kórházában, a sebészeten kezdte el orvosi gyakorlatát.
Éjszakai ügyeletben is dolgozott, de a szülésznőnek külön fi-
zetett azért, hogy szüléskor keltse fel, mert meg akarta tanul-
ni a szülés levezetését!
1930-ban - nem volt állás Baranyában - 18 pályázó volt a nagy-
bajomi körzeti orvosi állásra!
Orvosi rendelő és szolgálati lakás a Pataki Vince féle Fő utcai 
házban volt, ezt bérelte az akkori Önkormányzat, illetve dr. 
Kocsis Béla.
A Fő utcai magánlakást - ami az utcafronttól beljebb van - és 
rendelőt 1940-ben építtette.
Egy már megjelentetett anekdota szerint a fiatal házasulandó 
férfiaknak a következőt mondta: „Csak a házasember tudja, 
mi az a boldogság, de akkor már késő…”
…1940. január 6-án, Vízkereszt napján, Berzencén esküdtek 
örök hűséget Bencsik Gabriellával…
Feleségének, Bencsik Gabriellának a szülei többgenerációs 
molnárok voltak Berzencén. „Elli” az 1940-es években aktív 
támogatója, szervezője a nagybajomi fiatalok KALOT, KA-
LÁSZ mozgalmának.
Ugyanebben az évben olvasható: „A kaposvári anyakönyvi hi-
vatalban az elmúlt héten a következő változásokat jegyezték 
fel: Születések… dr. Kocsis Béla leánya, Gabriella,….” 
Somogysárdról egy apa hátizsákban hordta a beteg kisfiát 
Béla bácsihoz. Nem volt pénze penicillinre, ezért a doktor  
vette meg neki a gyógyszert. 
Ez a fiú 25 év múlva is lányához járt fogászatra…
A II. világháború végén a kutasi út közelében lezuhant egy 
amerikai bombázó. A sérült pilótát a helyiek egy része bán-
talmazta, a józanabbak a nagyközség központjába hozták. 
Egyes elbeszélések szerint a községházára vitték.
Kocsis Béla a Fő utcai rendelőben látta el sérüléseit, a tisz-
tet védelmébe vette. Az amerikai pilóta mosolya, tekinte-

Legendás életrajzok

dr. Kocsis Béla
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te elárulta, hálás a szakavatott ellátásért, orvosi szemmel  
kezelték a hivatását is. Hiszen a pilóta és az orvos is a szakmai 
feladatát végezte. 
Történet Kakról, ezt is idézem:„…Előkerítette a felvonulásról 
a doktor urat, aki jött is segítőkészen. Tudós, jó orvos volt. 
Szerette a nép… Úgy álltam ott, tudóssága előtt, … mint 
a bibliai népek földre szállt isteneik előtt. Életem első peni- 
cillinje gyorsan hatott.”
Fénykorában 17 „szolgálati helye” volt, Kakon, Pálmajoron és 
a többi településen kívül körzetéhez tartozott Nadalos is!
Felesége háztartást vezetett, de minden nehéz nap után lelki 
támasza, fizikai megterhelésnél gyógykezelője volt.
Kedves lánya, Gabriella sok-sok évvel később is meghatódot-
tan tapasztalta atyja örökségének hatását, azt a lelkiisme-
retes gyógyító tevékenység utáni ragaszkodást az emberek 
részéről, amit a sokoldalú „professzor”szellemisége, jelle-
me, lojalitása a betegei felől sugárzott a lánya felé. Béla bá-
csi egyik betege minden évben meglepte egy kosár körtével, 
mert a Doktor úr azt nagyon szerette, evett belőle a fa alól, de 
megkérdezte vihet-e két darabot a Feleségének, Lányának.
Egy történet a vidám, bohém orvosról, akinek a humora is  
legendás volt.
A 40-es 50-es években dr. Telkes József volt az állatorvos a 
körzetben. A népnyelven Pipás doktor, akivel jó barátságban 
voltak, de abban nem tudtak megegyezni, hogy melyikük a 
jobb orvos. Egy alkalommal Telkes doktor felkereste Béla bá-
csit azzal, hogy nagyon rosszul érzi magát, és gyógyítsa meg. 
Arra  kérdésre, hogy „Mi a panaszod, Jóskám, hol fáj?” azt  
válaszolta, hogy: „Nagyra vagy a tudásoddal, nekem sem 
mondják meg a pácienseim, hogy mi a bajuk, hát találd ki!” 
Béla bácsi háromszor körbe járva megtekintette barátját, 
majd az íróasztalhoz ülve felírt valamilyen nem ártalmas 
gyógyszert és ráírta a receptre: 
„Ha 3 napon belül nem javul, akkor kényszervágni!”. 
Dr. Kocsis Béla a sokoldalú orvos hírében állt, „minden beteg-
séget gyógyítani tud”, terjesztették el a gyógyult páciensek. 
    1939-ben a Bátori kocsmában birkózó bemutató volt, ahol a 
„sportsérülést” szenvedett fiatalt látta el, csak azután vitték 
a kaposvári kórházba, ahol a szakorvosok első megjegyzése 
a következőképpen hangzott: Profi előkészítés történt, érti a 
szakmáját.
Nagybajomban, Pálmajorban sok megszületett gyermek 
Doktor urat látta meg először ezen a világon. Abban az  
időben a születés helyére még szóban azt is hozzátették: a  
szülést levezette, Kocsis Béla doktor úr.
Amikor lánya, dr. Kocsis Gabriella Nagybajomban megkezdte 
fogorvosi praxisát egy épületben volt a hivatalos és a magán-
rendelő. Ha felkeresték, vasárnap is ellátta a beteget.
Történt egyszer, hogy a magánrendelős szekrényből elfo-
gyott az injekciós tű. Gabi kivette a másik szekrényből, más-
nap pótolta.
Elmesélte édesapjának, „hogyan járt”.
A DOKTOR nagyon mérges lett, elmagyarázta lányának, ez 
etikátlan, nem méltó egy orvoshoz, ne keverje össze a két pra-
xist. 
„Még ma is fülembe csengenek dorgáló szavai!”
1961 után két körzetre osztották Nagybajom és a hozzá tar-
tozók területek gyógyellátását, az I. számú körzet dr. Kocsis 
Béla hatásköre lett.
Dr. Kocsis Béla igazi karizmatikus személyként 1971-ben, 69 
éves korában ment nyugdíjba. 
A sikeres, eredményes tevékenységéhez az a lelki és fizikai  
segítség társult, amit felesége Elli nyújtott számára. 

Kedvenc kikapcsolódása volt a vadászat. A környék erdő-
mérnök-erdészével sok időt töltöttek a természetben. Sok 
éven keresztül tanácstag volt, megfelelő ember került erre a 
feladatkörre is, hiszen primer forrásként szívta fel a lakosság 
problémáit, hogy a megfelelő fórumon adjon hangot ezek or-
voslására.
Gazdag pályafutása végén megkapta a Munka Érdemrend 
ezüst fokozata kitüntetést. 
A nagybajomi temetőben, feleségével egy közös sírban nyug-
szanak. 1976. március 5-én messzi állomásokat érintve tért 
örök nyugovóra.
A Doktor minden korszakban megkapta teljesítményéért az 
elismerést, mert családja, 
betegei, barátai, ismerősei egész életútján egy példaképet 
láttak benne, akinél fontos szempontok voltak: a becsület, 
a szorgalom, a megbízhatóság, szakmai tudás, amit őseitől 
örökölt, Lánya vitte tovább!
Erős egyéniség, jó kisugárzású, magával ragadó, „kegyelmi 
ajándék” volt a betegek számára, a betegek megnyugodtak, 
kevésbé aggódtak. Emléke fennmaradt, ebben az írásban is 
tovább él.
Köszönöm lányának, dr. Kocsis Gabriellának az adatgyűjtés-
hez nyújtott segítséget, a képi forrásokat, férjének, dr. Sarudi 
Csabának a korrekciókat! A kiegészítések korabeli forrásokból 
származnak, így a történelmi hűség is fennáll.
Az idősebb korosztályhoz tartozó lakosok – akik ismer- 
ték – többször, egyértelműen tudtomra adták, már az elsők 
között megérett (volna) Nagybajom Város (akkor még nagy-
község) Díszpolgára címre!
.

dr. Kocsis Béla családjával a Fő utcai háznál, a „sárga 
kúria” terasza előtt, kedvenc kutyája, Lady.
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Képi forrás: dr. Kocsis Gabriella tulajdona.



A Nagybajomi Atlétikai Club hírei
A 2020/2021 szezonban a következőképpen alakultak az ered-
mények: 
A Bozsik-programon belüli csapatok (U 7, U 9, U 11, U 13)  
a járványügyi helyzet miatt nem versenyeztek. 
A pandémia minden utánpótlás bajnokságra nagy hatással 
volt, hiszen több ízben mérkőzések maradtak el. Ennek fényé-
ben a következő helyezéseket érték el csapataink: 
U 14 Dél 6. helyezett
U 16 Dél 6. helyezett
U 19. 7. helyezett
A Somogy megyei első osztályú felnőtt bajnokságban szintén 
érezhető volt a járvány hatása, hiszen több mérkőzést zárt ka-
puk mellett, nézők nélkül kellett lebonyolítani. A Nagybajom 
AC felnőtt csapata ötödikként zárta a bajnokságot. Felnőtt 
csapatunk második alkalommal is felkerült a MOL Magyar 
Kupa országos főtáblájára, ahol képviselte városunkat, illetve 
Somogy megyét. 
A 2021/2022-es bajnokság félidejénél tart. Csapataink sikere-
sen szerepelnek. Ebben a szezonban már minden torna meg-
rendezésre került.
U 14 Dél 4. helyezett
U 16 Dél 4. helyezett
U 19. 5. helyezett
A Somogy megyei első osztályú felnőtt bajnokságban jelen-
leg a negyedik a csapat.

Sporteredmények
Decemberben újra a  

nagybajomi röplabdásoktól  
zengett a sportcsarnok

Hosszú kihagyás után 2021. december 4-én Mikulás Kupát 
rendezett a Nagybajomi Diák Röplabda Club. A versenyen  
3 korosztályban közel 100 gyermek állhatott pályára.
U15-ös korosztályban 6 csapat nevezett, Bonyhádról, Dom-
bóvárról, valamint a Dabronc Marcal-Völgye Egyesülettől 
érkeztek versenyzők a 2 nagybajomi csapat ellenfeleiként.  
A versenyt csoportmérkőzésekkel kezdték, majd egyeneságú 
párharcban dőltek el a helyezések.
Az U15-ös kategóriában az NDRC 1-es csapata a harmadik,  
a 2-es csapata a hatodik helyen végzett. 
U11-es korosztályban a 3 nagybajomi csapat mellett a ka-
posvári Toldi Iskola játékosai léptek pályára. A 4 csapat közül  
körmérkőzések során került ki a győztes Toldi Iskola. 
A legkisebbek is lehetőséget kaptak a megmérettetésre, U10-
es korosztályban 3 nagybajomi csapat versengett egymással.
A nagybajomi röplabdások számára nem csak a versenyzés 
öröme jutott erre a napra, hiszen mindannyian új felszerelés-
ben léphettek pályára a LEADER programnak köszönhetően. 
A program keretein belül az Egyesület 289.998.- Ft támo-
gatásban részesült, amelyből a felszerelésen kívül egy pár  
röplabda hálótartó állványt is tudott vásárolni.

Kettesfogathajtó eredmények
Az idei C kategóriás kettesfogathajtó szezonban a megyei 
versenyeken kívül Fejér, Tolna, Baranya, Zala megyékben is 
megmérettettük magunkat különböző sikerekkel.
2021. június 5-én Jákóban mi is szerveztünk egy kettesfogat-
hajtó versenyt, ahol a megyei és a környékbeli megyék kép-
viseletében is számos sporttárs megtisztelt minket jelenlété-
vel. A sors úgy hozta, hogy meg is nyertük saját versenyünket.
A Somogy megyei bajnokságban a második helyen végez-
tünk, így részt vehettünk az október 18-án Hortobágyon 
megrendezésre kerülő országos bajnokságon, ahol az ország 
56 legjobb hajtója mérte össze tudását. Itt a 47. helyezést  
értük el.
Lányunk, Eszti is egyre több helyen kapott már lehetőséget 
arra, hogy ne csak versenyen kívül mutathassa meg fejlődő 
tudását.

TÖRŐ BALÁZS
szakosztályvezető 

MAJOR ZSUZSANNA
elnök 

TÓTH BALÁZS 
és SPACÉR BEÁTA 
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KUSTOSNÉ ANTAL VERONIKA

Ju-Jitsu

Péter-Lichtenberger Ábris 2021. évi 
országúti kerékpárverseny eredményei

Korosztályt lépett Ábris ebben az évben. November 10-én töltötte be a 13. életévét, de 
ebben az idényben már U15-ös korosztályban versenyzett.

Kustos Balázs 6 éve Ju-Jitsuzik. Versenyszerűen sportol  
Fighting System versenyszámban. A 6 év alatt számos  
magyar versenyen vett részt, többször volt magyar bajnok, 
illetve többször szerepelt nemzetközi versenyeken is dobogós 
helyen. 2018-ban Hollandiában Európa Kupa 5. helyezett lett. 
A pandémia miatt bő másfél év kihagyás után idén újrakezd-
te az edzéseket és ősztől a versenyzést. 2021. szeptember  
11-én az MVSZSE Küzdősport szakosztály versenyzőjeként 
vett részt a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség rang-
sorversenyén Budapesten. Fighting System versenyszám-
ban U16 Man -64 kg kategóriában II. helyezést ért el.  Majd  

november 27-én ismét  Budapesten 2021 Duo&Fighting Chal-
lennge rangsorversenyen két kategóriába is nevezett. Figh-
ting System küzdőszámban U16 Man -70 kg kategóriában  
II. helyezést, U16 Man -66 kg kategóriában III. helyezést ért 
el. A magyar bajnokság a Szövetség döntése alapján -a COVID 
helyzetre való tekintettel- 2022. február 26-án Budapesten  
a Sportkastélyban kerül megrendezésre.
Bazsi felkészítésében Nagy Róbert és Pánovics Imre senseiek 
vesznek részt.

2021. március 7. Nagyhegyes – mezőnyverseny 3. hely

2021. május 1.
„Hajdú kupa”

időfutam 1. hely

2021. március 7. mezőnyverseny 1. hely

2021. június 6.
Mátraháza – Kékestető -

Tour de Gyöngyös – „Csúcstámadás” 1. hely

2021. június.19.
Debrecen – időfutam országos 
bajnokság „MAGYAR BAJNOK”

1. hely

2021. június 26. Pálya OB

200 méter 3. hely

500 méter 5. hely

1000 méter 4. hely

2021. június 27. Mezőny OB 4. hely

2021. augusztus 3-4. KSI Kupa
időfutam 1. hely

mezőnyverseny 2. hely

2021. augusztus 15. Tarján – időfutam 2. hely

2021. augusztus 28-29.
Adria-Balaton

Fonyód – kritérium verseny 2. hely

Lengyeltóti – mezőnyverseny 1. hely

összetett verseny 1. hely

2021. szeptember 4. Kritérium OB 6. hely

2021. szeptember 5. Fonyód – mezőnyverseny 1. hely

2021. szeptember 19. Pétfürdő – időfutam 1. hely

2021. október 3. Komárom – időfutam 2 1. hely
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A Tour de France, a Giro d’Italia és a Vu-
elta ciclista a Espana a világ 3 legtekin-
télyesebb kerékpárversenye, ők együtt 
a Grand Tour.
2022-ben az a megtiszteltetés éri Ma-
gyarországot, hogy a 3 hetes Giro d’Ita-
lia hazánkban rajtol, ahol Kaposváron 
kerül sor a nagy rajtra, a Grande Parten-
zára, azaz itt kezdi a mezőny az útját 
Balatonfüredre. Jó hír Nagybajomnak, 
hogy a 200 kilométeres versenysza-
kasz Nagybajomon is át fog haladni 
2022. május 8-án, amely a hatalmas 
élményen kívül számos lehetőséget 
is magában rejt, hiszen alkalma nyílik 
a városnak egy több mint 800 milliós  
nézettségű világverseny közvetítésé-
ben részt venni. 

A Giro Olaszországban egy  
hatalmas népünnepély, ahol 
naponta százezrek szurkolnak 
a kerékpárosoknak, órákig áll-
nak a tűző napon azért, hogy 
20 másodperc alatt elszáguld-
jon mellettük a világ egyik leg-
rangosabb mezőnye, ami után 
hatalmas buli kezdődik minden 
településen. 
November végén a Nemzeti 
Sportügynökség Kft. worksho-
pot tartott az útvonalon elhe-
lyezkedő települések polgár-
mestereinek és szervezőinek, 
ahol Pirka Mátyás polgármes-
terrel vettünk részt, hogy minél 
felkészültebben várjuk a jövő évi 
versenyt itt Nagybajomban. 

Az eseményen idén immár másodszor 
találkoztunk Révész Máriusszal, az  
Aktív Magyarországért felelős kor-
mánybiztos úrral. Első alkalommal júli-
usban a zempléni vándortáborunkban, 
a Gerendás réti nomád táborhelyünk-
re kerekezett be a kormánybiztos egy 
csoport fiatallal, hiszen a Vándortábor 
programnak is ő felelőse és újraindító-
ja, amelyben már 4 éve részt veszünk 
nagybajomi fiatalokkal. Már akkor 
gratuláltunk az addigi munkásságá-
hoz, amelyben az ökoturisztikai fej-
lesztésekkel és ezek népszerűsítésével 
hozzájárul az emberek aktív szabadidő  
eltöltési lehetőségeinek bővítéséhez. 

A Giro-s megbeszélésen elbüszkélked-
hettünk azzal, hogy 2022-ben is biz-
tosan részt veszünk Nagybajomból az 
Erdei Vándortábor programban, hiszen 
az Alternaiv Egyesület elnyerte az Er-
zsébet Nóvum Díjat. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni mindenkinek, aki 
szavazott egyesületünkre, hiszen ezt 
tette lehetővé, hogy az Erzsébet Ifjúsá-
gi Alap Nonprofit Közhasznú Kft. által 
az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 
„Komplex ifjúsági fejlesztések – Új 
Nemzedék újratöltve” c. projekt kere- 
tében 2021-ben közzétett Erzsébet 
Nóvum Díj felhívásra benyújtott pályá-
zatunk nyert, és jövőre még több nagy-
bajomi fiatal vehet részt a felejthetet-
len élményt nyújtó Erdei Vándortábor 
programban!
Visszatérve a jövő évi Giro d’Italia fo-
gadására városunkban, nem kérdéses, 
hogy igyekszünk minél többet meg-
tenni azért, hogy a világverseny által  
városunkra és közösségeinkre irányul-
jon pár másodpercre a világ figyelme, 
és olyan programot szeretnénk össze-
állítani, amely egész napos élményt 
biztosít Nagybajom lakosságának. 
2022-ben mindenki porolja le és olajoz-
za meg a biciklijét, Nagybajomba érke-
zik a Giro d’Italia!

Aktív Magyarország, aktív Nagybajom

a Giro d’Italia 
Nagybajomban!

A Tour de France, a Giro d’Italia és a Vuelta ciclista a Espana 
a világ 3 legtekintélyesebb kerékpárversenye, 

ők együtt a Grand Tour.
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RÁZSITS VERONIKA
Nagybajomi Kulturális Intézmény, 
intézményvezető 



Gyergyószárhegy és Nagybajom 31 éve ápol 
testvértelepülési kapcsolatot. Azonban ez nem 

csak egy hivatalos, két település között működő 
kapcsolat, mint inkább egy élő testvéri, baráti 

élmény.  

Melegséggel tölti el mindenki szívét, ha hírt hall gyergyószár-
hegyi barátairól, ismerőseiről és akár komáiról. Nagybajom 
városa a kapcsolatot szeretné élménnyé változtatni, emlé-
kekkel teli eseményekkel gazdagítani. A pandémia negyedik 
hullámának küszöbén 11 fős delegáció látogatott a XIV. Híres 
Szárhegyi Káposztavásár és Fesztiválra. Szíves vendéglá-
tásban részesült, tartalmas és élményekkel teli 4 napot töl-
tött a városi delegáció. Hajnalba nyúló nótázások, Ismerős  
arcok koncert, Karády Katalin dalcsokor, jégkorong mérkő-
zés, gőzölgő kürtőskalács, baráti ölelések és összetalálkozá-
sok jellemezték ezeket a napokat. Évekkel ezelőtt félbeha- 
gyott beszélgetéseket, mondatokat folytattak bajomiak és 
szárhegyiek. 
A színes programok bőségében és sokszínűségében lehető-
ség adódott ismeretszerzésre. Vincze Lóránt, európai parla-
menti képviselő, valamint Danguly Ervin Gyergyószárhegy 
polgármesterének előadása hasznos tudást adott át a delegá-
ció résztvevőinek.
Nagybajom Város képviselete jelentős mennyiségű édesség-

gel, vitaminnal, fertőtlenítőszerrel és maszkokkal felpakolva 
rövid látogatást tett Böjte Csaba atya által vezetett Szent  
Ferenc Alapítvány Bentlakásos Otthonában. 
Vendégül látta delegációnkat a gyergyószárhegyi könyvtár-
ban Barabás Edit könyvtárvezető, ahol örömmel adhatta át 
könyvcsomagját a nagybajomi Gyergyai Albert Városi Könyv-
tár képviseletében Rázsits Veronika intézményvezető. Nagy-
bajom a káposztás ételek versenyén is képviseltette magát 
toros káposztával. A verseny során baráti kapcsolat alakult ki 
a nagybajomi és vecsési delegáció tagjai között. 
A nagyon jó hangulatú utazás és az ottlétünk megerősítet-
te, hogy a távolság és az idő nem tényező ilyen mély emberi  
kapcsolatoknál. 

Gyergyószárhegy, újra találkozni fogunk!

2020-ban megalakult a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei 
Szervezetének nagybajomi alszervezete.  

által szervezett véradáson, és segítséget nyújtanak új véradók 
felkeresésében2020-ban megalakult a Magyar Vöröskereszt 
Somogy Megyei Szervezetének nagybajomi alszervezete.  

Jelenleg 49, tagdíjat fizető taggal működik. A pandémiás 
helyzet miatt jelenleg nagyobb közösségi, prevenciós prog-
ramokat nem tud szervezni a nagybajomi csoport. A 2022-es 
évben szűrő- és prevenciós egészségmegőrző programokat, 
családi napot tervez a tagság. Továbbá közös kirándulások-
kal kívánja építeni a Vöröskeresztes közösséget Nagybajom 
településen. Amit viszont a pandémia ideje alatt is meg tud-
nak tenni a tagok, hogy részt vesznek a Magyar Vöröskereszt  

GYÖRGY-DÁVID NIKOLETTA
képviselő 

GYÖRGY-DÁVID NIKOLETTA
helyi alszervezet vezetője  

Káposztafesztivál 
Gyergyószárhegyen

Magyar Vöröskereszt 
Nagybajomban

  Bajomi Krónika    27  



2021-ben a Csányi Alapítvány Nagybajomi Közösségi Háza (az 
idei beválogatásnak köszönhetően) újabb 17 kisdiákkal bővült. 
Ők is a környező településekről járnak hozzánk. Az alapítvá-
nyi gyerekek immár 5. osztálytól egészen a diplomázó egye-
temistáig megtalálhatóak közösségünkben. Foglalkozásaink 
jórészt a hétvégékre korlátozódnak, mert a nagy távolságok 
miatt a gyerekek beutaztatása csak így oldható meg. A célok 
pedig mindig korosztályfüggők. Vannak, akik nyelvvizsgára, 
ECDL-modulra, portfólió védésre vagy éppen érettségire ké-
szülnek. A kicsikkel most a közösségépítés, „összeszoktatás” 
zajlik. A kicsiknek az évét úgy terveztük meg, hogy minden kö-
zös program, amellett, hogy ismeretszerzés és tanóra zajlik, 
adjon valami olyan élményt, ami összekovácsolja a csoportot. 
Ennek szellemében kellett a fejlesztőkkel és önkéntesünkkel 
(Balogh Ádámmal) közösen gondolkodnunk, a végeredmény 
egy 1 éves program lett, amelynek a Delta fantázianevet  
adtuk. Delta annyit tesz, mint változás. Számba vettünk 
minden olyan lehetőséget, tehetséget, amely szolgálhatja a 
közösségépítést. Számoltunk Nagybajom földrajzi elhelyez-
kedésével, aktuális környezetvédelmi problémákkal, a ter-
mészetvédelem lehetőségével. Az előbb említett gondolatok 
mentén olyan közös programokat igyekeztünk szervezni, 
amelyek minél több érzékszervünkre hatnak. Az első közös 
nagyrendezvényünk a 80 fős családi napunk volt, melyet 

A Csányi Alapítvány 
Delta programja

szeptemberben a nagybajomi Ötös-hárs víztározó partján 
tartottunk. Itt a szülőkkel közösen főztünk, mialatt a gyere-
kek egy olyan gyalogtúrát teljesítettek, ahol ügyességi és lo-
gikai feladatokat teljesítettek. Egész nap a csodálatos környe-
zetben voltunk, ahol nagyon is jól éreztük magunkat.
Közösségi Házunkban elindítottuk (a Magyar Madártani Egye-
sület segítségével) a Madárbarát Kert programot, amelyben a 
kicsi gyerekeink már aktívan dolgoznak. A rendszeres sporto-
lást is becsempésztük a foglalkozások közé. További újdonság 
az élményfestés, amely számomra nagyon kedves elfoglalt-
ság. Ezt is nagyon élvezik és szeretik a gyerekek. A következő 
évünkben szeretnék még elmélyültebben foglalkozni minden 
olyan témával, amelyet már szeptemberben elindítottunk.

SZABÓ ROLAND 
mentor 
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Egyesületünk számára fontos, hogy minél 
több korosztályt elérjen, ezért idén nemcsak 
a megszokott, régi ifisek vettek részt a július 
9-én induló vándortáborunkban, hanem az általános iskola 
felső tagozatáról is jöttek az új , kalandra vágyó fiatalok. Idén 
negyedik alkalommal vettünk részt az Alternaiv Egyesület-
tel az Erdei Vándortábor Programban az Országos Erdészeti 
Egyesület szervezésében. 

Idén is hajnalban indultunk útra Jákóból a Zempléni -hegység 
felé.
Utazásunk során többször kellett átszállnunk, hol vonattal 
közlekedtünk, hol busszal, a végén pedig kisvasúttal érkez-
tünk meg az első szállásunkra, Rostállóra, ahol nem volt té-
rerő . Természetesen a “régi motorosoknak” ez nem okozott 
problémát , hiszen a korábbi kirándulásaink alkalmával hozzá-
szoktunk, hogy néhány táborhelyen nomád körülmények kö-
zött kell élnünk , de az új fiatalokat kissé  meglepte ez a hely-
zet . Másnap , amikor a Nagy-Péter-mennykőre tartottunk, 
az egyik társunk lába már annyira nem bírta , hogy a négy év 
alatt először kellett autós segítséget hívnunk hozzá.
A szülők és a fiatalok figyelmét mindig felhívjuk arra , hogy 
ezek a túrák nem mindig egyszerűek . Már a  táborhely felé 
tartva a csapat két részre szakadt , míg Varga Csaba túraveze-
tő visszatért a fiatalok többségével a szállásra, addig mi hatan 
,az egyesület régi tagjai kicsit lemaradtunk, és az egyik útke-
reszteződésnél a táborral ellentétes irányba tértünk le, vélet-
lenül. Számunkra jóval később derült ki, hogy nem jó irányba 
indultunk el, mert a nálunk lévő térképet nem néztük meg a 
nagy beszélgetés során . A csapat másik része , akik közben 
megérkeztek a szállásra, és a vacsorát is elfogyasztották már, 
aggódni kezdett miattunk, de térerő hiányában nem értek el 
minket. Szerencsére még sötétedés előtt visszaértünk, úgy , 
hogy nem messze a tábortól találkoztunk össze a túraútvo-
nal-felelőssel, aki a keresésünkre indult.
Ilyen kalandosra sikerült az első nap, amit nagyon sokáig  
emlegettünk. Ez az eset rávilágított arra , hogy milyen köny-
nyen el lehet véteni a helyes irányt, ha az ember nem figyel 
eléggé oda.
Szerencsére a többi napon nem történtek ehhez hasonló  
dolgok.
A legtöbb esetben az ajánlott túraútvonalak elég rövidek 
voltak, ezért a felnőtt kísérők a felkínált lehetőségek közül a 

hosszabb és izgalmasabb útvonalat választották . Aminek mi 
örültünk is, hiszen a vándortábor, nem is lenne vándortábor, 
ha a 6 nap alatt nem túráznánk  100 km felett.
Túránk egyik legnehezebb szakasza is választható volt, és 
tényleg csak a csapat kemény magja teljesítette a komlóskai 
várromhoz vezető meredek és hosszú szakaszt. Komlóskán 
megtapasztaltuk a valódi ruszin vendéglátást, hiszen a falu 
kék kútja mellett lakó Mariska néni úgy fogadta az ismeretlen 
csapatot, mintha az unokái látogatták volna meg, útravalóul 5 
kg kekszet és bort is kaptunk tőle.

A túra során Péterfai Örs ízléses , válogatott zenéi  tették han-
gulatosabbá  a gyaloglást. 
2022-ben a Bükk vagy a Börzsöny lesz az úticélunk, az Erzsé-
bet Nóvum Díj elnyerésének köszönhetően, már csak a részt-
vevők toborzása van vissza, hogy ismét felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodva bejárjuk hazánk egy újabb tájegységét. 
Várjuk a 12-25 év közötti fiatalok jelentkezését a jövő évi ván-
dortáborunkba, amelyet nekem is jelezhettek személyesen, 
privát üzenetben vagy Rázsits Veronikának a könyvtárban!

HORVÁTH ALEXANDRA 
Alternaiv Egyesület

Vándortábor 
a Zemplénben!

Egyesületünk számára fontos, hogy minél több 
korosztályt elérjen, ezért idén nemcsak a 

megszokott, régi ifisek vettek részt 
a július 9-én induló vándortáborunkban,  

hanem az általános iskola felső 
tagozatáról is jöttek
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Ez a téma rengeteg mozaikból rakható össze, akár egy könyv 
is születhetne belőle…
A Solymosi László – Mikóczi Alajos: Nagybajom története c. 
monográfiában másfél oldal. 
A magyar történelemmel kapcsolatos egyfajta tárgyi és írásos 
forrás minden településen a legkisebb falvakban is fellelhető 
szobor, obeliszk formájában, iskolák falain, templomok falán 
márványtáblákra vésve: a nagy háború, az első világháború 
katonahőseinek névsora. 
Húsz-harminc évvel ezelőtt, Mindenszentek napján sok  
mécses égett a nagybajomi első világháborús emlékműnél is. 
Az idő múlásával egyre kevesebbet látok. Kihalnak a hozzá-
tartozók? Csorbul az emlékezet? Hogy lassítsuk ezt a folya-
matot időközönként rendkívüli, rendhagyó történelem órák 
keretében a tanulókkal megkoszorúztuk az emlékművet…

A nagybajomi hősök emlékművét 1926. október 26-án  
kedden leplezték le a falubeliek, a megye elöljárói, a meghí-
vott vendégek jelenlétében. Jelen volt dr. Fischer Ferenc főis-
pán is. József királyi herceg gyengélkedett, ezért nem vett 
részt, de jelezte, hogy egy hét múlva koszorúzni fog. A kor-
mányzó képviseletében Vogt Valdemár altábornagy, pécsi ve-
gyesdandár-parancsnok, dr. Fischer Ferenc főispán, Neubauer 

Ferenc volt igazságügyi államtitkár, Ragats Kálmán plébános, 
Váradi Zoltán református lelkész, Lebovics József mágocsi 
főrabbi mondtak beszédeket. A korabeli tudósítások szerint 
az eseményt csak az időjárás zavarta meg, a rendezvény  
idején a nagy eső sem mosta el a pátoszias megemlékezést.
József királyi herceg 1926. november 3-án, szerdán a 11 
órától kezdődő ünnepélyes eseményen megkoszorúzta az  
emlékművet. Ezzel tisztelgett a község 206 hős katonája 
előtt. A magas rangú személyt 4000 érdeklődő fogadta, és 
Fischer Lajos főjegyző köszöntötte. Fellépett a helyi dalár-
da, elvonult a tűzoltók és leventék díszegysége, majd volt  
44-esek és 19-esek tisztelegtek előtte. A Főúr velük hosszab-
ban elbeszélgetett.
Mindezt azért írtam le részletesebben, mert az interneten 
fellelhető képek a novemberi eseményt rögzítették.

Az idegen földben nyugvó nagybajomi katonákra emlékezve 
született ez a publikáció, illetve későbbi folytatása.     A Had-
történeti Intézet és Múzeum honlapján sok statisztikai adat 
található az első világháborúra vonatkozóan. A „Keresés”  
menüben érdeklődhetünk az általunk kiválasztott személyek-
ről. Nem meglepő, hogy gyakran semmit sem találunk…

Mozaikok Nagybajom 
történetéhez II.

Nagybajom és pusztái a „nagy háború”
(az I. világháború) szorításában

„Hol vannak a katonák?
Sírjuk felett száz virág.”
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település lakosság 
szám 1932

lakosság 
szám 1914

bevonult 
katona elesett/eltűnt hadiözvegy hadiárva

BALATONLELLE 2188 1498 227 51 21 18

BARCS 7609 6415 916 135 84 12

BERZENCE 4136 4073 758 94 48 3

BÖHÖNYE 3202 3034 872 83 34 12

CSÖKÖLY 1729 1849 189 42 35 nincs adat

CSURGÓ 5127 4193 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat

FONYÓD 1664 1113 128 27 16 17

GIGE 1205 1186 124 18 14 6

KADARKÚT 2665 2063 493 53 29 52

KAPOSMÉRŐ 1350 1426 297 42 9 4

KISKORPÁD 971 475 192 26 13 3

KUTAS 1520 1497 65 18 7 14

LIBICKOZMA 1057 915 114 16 9 14

MARCALI 6469 4552 kb. 2000 246 nincs adat nincs adat

MESZTEGNYŐ 1631 1929 250 65 13 14

NAGYATÁD 4596 4000 426 103 38 23

NAGYBAJOM 5411 5034 980 205 65 63

SOMOGYSÁRD 2078 1784 294 58 29 44

SZOMAJOM 
(KAPOSFŐ) 1759 1700 302 44 18 7

ÚJVÁRFALVA 730 454 121 25 8 14

Statisztikai összehasonlító adatok az első világháborúval kapcsolatban

Az 1932-es adatokat azért jelentettem meg, hogy  
érzékeljük, a háború után jelentős változások voltak, 
ez sok tényező hatása, itt most nem taglalom.
Nagybajom és a puszták népe együttesen. 1910-ben 
a lakosság lélekszáma 5020, 1914-ben 5411 volt. 

Az 5034-es adat 1914 előtt került a statisztikába,  
a monográfia megjelenéséig nőtt a lakosság száma.
1932-es, hivatalos, államilag kiadott utasítások 
alapján a jegyzők készítették a statisztikát.
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Az összevetésben a környékbeli településekre és a hasonló 
nagyságrendű településekre koncentráltam. A statisztikai 
adatokat nem elemzem, de érdekes arányokat tapasztalhat, 
aki a számokat összehasonlítja.

Nagybajom sok emberéletet áldozott 
„A hazáért”!

A régió két legnagyobb „regimentje” a kaposvári 44., illetve 
a pécsi 19. számú honvéd gyalogezred volt, ahová a legtöbb 
nagybajomi bakát besorozták tényleges katonai szolgálatra, 
később a harcoló egységekbe.
  
Az emlékművön is ebből a két alakulatból olvashatjuk legtöbb 
halottunk nevét.
A kaposvári 44. „rosseb” gyalogezred történetét 1937-ben, a 
pécsi 19. alakulat történetét csak 1939-ben jelentették meg. 
A kaposvári gyalogezred történetének írója az előszóban 
írja, az 1915. áprilisig tartó szakasszal 1927-ben végzett. E 
körülmények is azt bizonyítják, hogy sok minden veszhetett 
el a felejtés ködében. Az albumok nem teljes körűek, a hábo-
rúban részt vevő katonáknak csak töredéke található képpel 
és rövid leírással ellátva: Atlasz Ignác, Bárd Imre dr. (tisztek), 
Fekete Lajos (1888), Garzó József (1889), Tóth Ferenc (1887),  
Kovács János (1884), Gulyás Vendel (1886), Andor István 
(1884) gazdálkodók, Barabás Ferenc (1897) kőműves mester, 
Tóth József (1879), akinek „Öccse György a világháború alatt 
hősi halált halt”, Bekk János (1883), Bencsik József (1882), 
Botika József (1886), György Dániel József (1891), Horváth 
József (1892), Laki Balázs János (1888), Major József (1896), 
Bodrogi József (1881), vitéz Bokor Ferenc (1893), Braun Mik-
sa (1890), Gaál Sándor (1890), Horváth István (1877), Kiss  
Sándor (1877) (vasutasként felmentették a szolgálat alól), 

Ruppert István(1882), Simon József szakaszvezető (1886), 
Szira István (1895), Takács János(1891), Tóth Sándor József 
(1886) őrvezető, Vida József (1891) ácsmester.
A 44. ezred albuma tartalmazza a leírt katonák személyi  
adatait, huszonkilenc férfiét, mindegyik hazatért.
A 19. gyalogezred történetében három nagybajomiról van 
írott és képi forrás: Piatsek Béla őrvezető, Rosenberg Sándor 
gyalogos, aki lakatosként Debrecenben művégtagokat készí-
tett, Szanyi József gyalogos, útkaparó, a háborút 25 %-os ha-
dirokkantként fejezte be…
Katonáink közül többen nem Nagybajomban születtek, a  
források jelentősebb része a lakhely szerint listázza, regiszt-
rálja a hadifogságba, sebesült listára kerülés tényét. 
A bevonultatott közel ezer személy kutatása, publikálása  
külön fejezetet igényel, ezért ebben a részben most csak pár 
nevet írok le, nagy része már feledésbe merült, de előfordul-
hat, hogy leszármazottaik még figyelemmel kísérik, később 
felajánlják a segítségüket.
Mally Ferenc (19. hgye.), Vajka János (19. hgye.), Trangóni 
Péter (19. hgye.), Friedmann Géza (19. hgye.), felsőbüki Nagy 
György huszárhadnagy, Hoffmann Béla, Poszovecz Ferenc,  
s folytathatnám…

A háborús veszteségeket az Osztrák - Magyar Monarchia 
közös hadügyminisztériumában létrehozott Veszteségki-
mutatási csoport (Verlustlistengruppe), a „K. u. k. Kriegsmi- 
nisterium” kezelte. Ezeket a listákat az O-MM területén a  
települések vezetői (jegyzői), a járások elöljárói, a vármegyék 
alispánjai kapták meg. A felsorolt illetékesek kompetenciája 
volt, hogy a sajtóhoz is eljusson. Ezt az anyagot publikálta  
Somogyban a Somogyi Hírlap és a Somogy vármegye. A 
vesztségi kimutatás később már csak a halottak névsorára 
korlátozódott. 
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Írott forrás: A levél tulajdonosa a szerző. Budapesti aukción vásárolt levél.

Tábori posta levelezőlap. Letenye utca is volt 
régen? Kiss József Nagybajom, Vásártér utca 

17. szám alatti lakos tulajdona.

Köszönöm Fekete Lajos (Templom u. 30), 
Kiss József (Vásártér u. 17), Tóth Attila 

(Zrínyi u.82) nagybajomi lakosok, 
leszármazottak segítségét, akik képi és 

írásos forrásokat bocsátottak 
rendelkezésemre!

Levélrészlet. Kiss József Nagybajom, Vásártér utca 
17. szám alatti lakos tulajdona.
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SZABÓ ERNŐ

Ezért fontosnak tartom azokkal kapcsolatban felvillantani 
tényeket, adatokat, ismereteket, akik soha nem tértek haza, 
idegen földben nyugszanak, sírjukat a legtöbb helyen virág 
sem borítja, hozzátartozóik csak emlékképekben tudták  
(tudják) felidézni őket …

Mikóczi Alajos történész, igazgató, Nagybajom Város Dísz-
polgára (2021) 980 katona bevonultatását említi, a fentebb 
említett 1932-es forrásra hivatkozva. A 205 halottból kettőt 
emelt ki, mert tanítók voltak. Folytatva a hagyományt, róluk 
kicsit bővebben írok, mert sikerült publikációban eddig még 
ismeretlen anyagokhoz jutnom.

BERGOVECZ GYULA: Marcaliban született 1887. április 
13-án. Római katolikus vallású, a Kaposvári Állami Reálgim-
náziumban érettségizett. Tanítói és kántori végzettséghez 
szükséges követelményeket a Csurgói Állami Tanítóképez-
dében teljesítette. A nagybajomi katolikus elemi népiskola 
tanítójaként a háború elején vonult be katonának, a kapos-
vári 44. honvéd gyalogezred 3. századának tagjaként, az ez-
red kötelékében 13 hónapot töltött el a fronton. A sebesült 
és a hadifogoly listán nem, az Osztrák-Magyar Monarchia  
Hadügyminisztériumának veszteséglistája 400. számmal  
jelzett lajstromán  már olvasható a neve. Keltezésének ideje: 
1916. március 29!

A nagy háború északi hadszínterén, az orosz fronton, Volhí-
nia Kormányzóság területén, (a magyar történelem részeként  
Lodoméria nevet viselte) Sapanow település közelében esett 
el 1915. október 7-én. A korabeli jelentések anyagából tudjuk: 
a harcmezőn temették el. Halálának hírét a sajtóban, a bakhá-
zai tanító, a sógora Novák Gyula erősítette meg.

HARAMZA GYÖRGY: 1892. június 5-én született Mohács  
városában, vallása római katolikus, a Bajai Állami Tanítóké-
pezde magyartanítási nyelvű képesítést állított ki számára 
1910-ben.
Nagybajom- Felsőkak-pusztán tanított a bevonulásáig, egy-
éves önkéntes szolgálatot vállalt, rendfokozata zászlós, bár az 
emlékművön közvitézként van feltüntetve. A Verlustlisteng-
ruppe sebesült-, hadifogoly-, illetve elhalálozási listáin nem 
szerepel. A helytörténeti monográfia szerint 1915 őszén halt 
meg a fronton. Ez a megállapítás a Somogy megyei Levéltár 
Nagybajomi Képviselő-testületi jegyzőkönyvei 1915, illetve 
a katolikus iskolaszék jegyzőkönyve 1915. október 7-i anya-
ga alapján történt. Ezt az adatot módosítom, mert korabeli  
források igazolják, hogy Haramza György tanító már 1914. 
október 18-a előtt elesett a szerbiai hadszíntéren. 

Folytatása következik…

Nagybajom város és a 7. b osztály megemlékezése

Az emlékmű a régi, eredeti helyén. 

Szabó Ernő tanárral, Rázsits Veronikával, 
a Kulturális Intézmény vezetőjével 2021 tavaszán. 

A képet készítette Bakonyi Éva. 

A koszorúzás ideje 2015. június 5. A kép a szerző 
tulajdona. A képet készítette Németh András.
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Afanaszij Fet 

CSENDES AZ ÉJJEL
Csendes az éjjel. Csillagfény

bújik éjkék fátyolba;
Mosolygó édesanya néz
egy csendes kis jászolba.

Béke honol közel s távol.
Íme, kakasszó csendül,

s Istent magasztal a pásztor
égi angyallal együtt.

 Jászolból tiszta fény árad,
 ragyog Mária arca…

 Egymáshoz simult világnak
 s mennynek remegő hangja.

 És fent magasan tündököl
 messzi tájak csillaga:

 Odafentről hoz három bölcs
  tömjént, mirhát s aranyat.

A verset oroszról 
magyarra fordította:  

Varga Csaba


