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Békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

közel  a természethez

Elszabadulás
„A körforgalomból hajtson ki az első kijáraton… 
A cél hely a jobb oldalon van… Elszabadulás utca. 
Megérkezett.” 
Az utóbbi három év megpróbáltatásai fokozatosan veszik el 
tőlünk a „régi” életünket. Még él közöttünk egy generáció, 
akinek a mai, gondokkal teli helyzet nem újdonság. Hozzájuk 
képest számunkra, a fiatalabbak számára szinte minden fe-
nékig tejföl. Volt eddig. Békeidőben nőttünk fel. Ha szegény-
ség volt is, de legalább békével társult. Ma pedig már szinte 
mindent megkapunk. (A békét és a cukrot kivéve.) Hogy ez 
okoz-e boldogságot, lelki békét, azt mindenki el tudja dönteni. 
     Úgy gondolom, hogy 2022 decemberében békés karácsonyt 
és boldog új évet kívánni nagyobb jelentőséggel bír, mint az el-
múlt néhány évtizedben. Ami a világban zajlik, az velünk is tör-
ténik. Az árak nem csak a tévében és az interneten szabadulnak 
el, hanem itthon is. A kenyér és a benzin ára nem csak a híradó-
ban emelkedik, hanem Nagybajomban is. Takarékoskodnunk 
kell. Fáznunk kell. Le kell mondanunk dolgokról. A terveink 
talán bizonytalanná válnak. De van, amit a nehézségek sem 
vehetnek el tőlünk. A meggyőződésünket, a jóra való törekvé-

sünket, a segítőkészségünket. Az egyének, a családok és a kö-
zösségek szintjén egyaránt. Amíg Nagybajomban egyesületek 
és alapítványok, röplabdások, tűzoltók, horgászok, gyülekeze-
tek, idősek és fiatalok anyagi elismerés és sok esetben pénz nél-
kül tesznek a közösségekért, addig van miért hálásnak lennünk. 
     Mi lehet a jó ebben a sok rosszban? A felismerések.  
„Lehet semmiről se tudni.” De ha kitekintünk a világba, 
akkor hálásak lehetünk azért, hogy Magyarországra szü-
lettünk, és nem egy háborús övezetbe. Hálásak lehetünk 
azért, hogy a szeretteink körében tölthetjük a karácsonyt.  
     Mi az, ami a nehézségek ellenére is megnyugvást adhat ka-
rácsonykor? Kívánom, hogy ilyen értékeket találjon mindenki 
a fa alatt!

Békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánok! 

PIRKA MÁTYÁS
polgármester



Személyi változások
Október 24-től a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatalt 
dr. Belovai Pál Imre jegyző irányítja.
A Nagybajomi Kulturális Intézmény korábbi vezetője, Rázsits 
Veronika, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének dön-
tése alapján április 1-től a megyei könyvtár igazgatói tisztsé-
gét látja el. A nagybajomi intézmény ideiglenesen megbízott  
vezetője Szél Petronella.
A Nagybajomi Településfejlesztési Kft. ügyvezetője július 
1-től dr. Fehér József.
Polgármesteri és marketing referensi munkakörben Galba  
Karina szeptember 1-től dolgozik a városházán.

Népszámlálás 2022
Október 1. és november 28. között zajlott Magyarországon a 
mindenki számára kötelező adatszolgáltatással járó, 10 éven-
te megismétlődő népszámlálás, mely kiterjed minden ingat-
lanra és személyre. Nagybajomban összesen 1178 ingatlan, és 
az ott életvitelszerűen tartózkodó személyek adatait kellett 
rögzíteni. 531 ingatlanhoz tartozó adatszolgáltatást online 
készített el a lakosság, a többi ingatlant felkereste a telepü-
lésen megbízott 8 számlálóbiztos, akik az állampolgárok szó-
beli nyilatkozata alapján készítették el az adatszolgáltatást. 
A népszámlálás révén pontos és részletes képet kaphatunk 
hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, 
egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságá-
ról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörül-
ményeiről.

Jövőre folytatódik az út- és 
járdafelújítás

Szeptemberben átadtuk a felújított Jákói utcai járdát. Ezzel 
együtt felújításra került a Fő utcai járdaszakasz is a múzeumig, 
valamint helyreállítási munkálatok történtek a Csokonai utcai 

Szemelvények 2022-ből
A teljesség igénye nélkül. Összeállította: Galba Karina és Pirka Mátyás

: kereszteződésig. A Magyar Falu Programból a járdafelújítás-
hoz 5 millió forint támogatást kapott a település.
Az önkormányzat 2023-ban is tervezi az út-, és járdaf elújítás 
folytatását. A Fő utcán, Kunmajorban, a Templom utcában 
várhatók felújítási munkálatok.
A járdák mellett az utak felújítása is tervben van. Jövőre 
Kunmajorban, a Kossuth és a Templom utcákban várható  
útfejlesztés.
A külterületi utak javításában is előrelépés történik 2023-
ban, amellyel a halastó megközelíthetősége javul, valamint  
a „földhídi” út egy szakaszának felújítására is sor kerül.

Új térfigyelő kamerák őrzik 
a település biztonságát

Idén beüzemelték azt a 15 db kamerát, közte 6 rendszámfelis-
merővel, amelyek a település biztonságát őrzik.  A beruházást 
a Belügyminisztérium 30 millió forinttal támogatta.

Bölcsődeépítés
Az új bölcsőde építését a kivitelező befejezte. A berendezé-
sek, eszközök beszerzése jelenleg is folyamatban van, amely 
miatt várhatóan tavaszra csúszik az intézmény nyitása. 

Kisbuszra nyert támogatást a 
Roma Családokért Egyesület

Az egyesület a Magyar Falu Programból egy 9 fős használt kis-
busz beszerzésére kapott lehetőséget. A buszt Szirtesi Tibor 
RNÖ-elnök vette át.

Felelős állattartás 
Ivartalanítás pályázat

A Magyar Falu Program keretében a nagybajomi lakosok házi-
állatai közül 40 darab macska és 24 darab kutya ivartalanítása 
történt meg pályázati finanszírozással.

A legfiatalabb nagybajomiak 
2021. december 1. – 2022. november 30. között született 
gyermekek:
Kiss Áron, Talabér Zsófia, Sotkovszki Medox, Szerencsés 
Lóránt, Horváth László, Hevesi Alíz, Kovács Ramóna, Orsós 
Noel, Horváth Noel Ferenc, Dévényi Ferenc, Gyöngyi Botond, 
Szakonyi Donát, Lázók Balázs János, Kiss Tivadar, Orsós 
Vanessza Noémi, Marics Lilla, Horváth Nándor, Sánta Jázmin, 
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Kis Hunor, Balog Ákos, Orsós Bence Krisztián, Fodor Laura, 
Bogdán Larissza Erzsébet, Horváth Kevin, Borbély Levente 
Kevin, Szabó-Wittmann Hella, Komlói Seron Krisztina, Né-
meth Teodor, Ignácz Kamilla Lívia, Balázs Máté, Horváth Mira.

Temető – Mindenszentek
Idén Nagybajom is csatlakozott a II. Országos Mindenszenteki 
Mécsesgyújtás eseményhez, melynek hagyománya Hódme-
zővásárhelyről indult, tavaly 14, idén pedig már 28 település 
csatlakozott a rendezvényhez. November 1-én 16 órától kez-
dődött egy angyalka körvonalának mécsesekkel való megfor-
málása a nagybajomi temetőben, a ravatalozó előtti téren. 
Ahogy sötétedett vált egyre látványosabbá a fényinstalláció, 
melynek ötletét köszönjük Németh Magdolna temető gond-
noknak, és mindenkinek, aki mécsessel hozzájárult a kép ki-
alakításához. Mindenszentek előtt a Településfejlesztési Kft. 
munkatársai megtisztították, rendbetették Mikóczi Alajos és 
Gyergyai Albert síremlékét, valamint az önkormányzat nevé-
ben koszorút és mécsest helyeztek el a nagybajomi temető-
ben nyugvó díszpolgárok sírján.

Hömpölygő
A vásárlók körében népszerű Hömpölygő termelői és kézmű-
ves piac kéthetente várja vásárlóit az alapszolgáltatási központ  
udvarán. Kapható savanyúság, befőtt, friss zöldségek, fürjto-
jás, kézműves szappan, sajt, gyümölcsök és fűszernövények, 
cukor és tartósítószer mentes kompótok, termelői méz stb.

Bezárt a Kolping 
Ősszel bezárta kapuit a Kolping-iskola városunkban, és vele 
együtt a kollégium is. A diákok Csurgón folytatják tanulmá-
nyaikat. A nagybajomi tagintézmény bezárása kb. száz diákot 
érint.

Nagybajomi kortörténet  
a Facebookon

Hónapokon át követ-
hették végig az érdek-
lődők Butor László 
Facebook-oldalán a fo-
lyamatosan felkerülő, 
régebbnél régebbi újság-
híreket, fotókat Nagy-
bajomról. Köszönjük a 
kutatást az újságcikkek 
között, érdekes, feledés-
be merült régi dolgok, hí-
rek, történések kerültek 
újra előtérbe.

 Utcafórum
Szeptemberben 4 héten keresztül 12 helyszínen várta a  
városban Pirka Mátyás polgármester a nagybajomi lakosokat, 
hogy elmondhassák lakókörnyezetük közvetlen közelében 
tapasztalt problémáikat, észrevételeiket. A lakosság aktív 
részvételének köszönhetően nagyon sok jelzés érkezett az 
elhanyagolt ingatlanok rendbetételére vonatkozóan, az utcán 
kóborló kutyák okozta kellemetlenségek, a gyorshajtás, az 
utak és járdák minősége miatt. A gyors beavatkozást igénylő 
problémákat igyekszünk rövid időn belül megoldani, a többi-
vel pedig folyamatosan haladunk.

  Bajomi Krónika    5  



Dr. Kocsis Béla háziorvos Nagybajom 
posztumusz díszpolgára lett. 
Tibol Lászlóné és Czebei Gyula  
pedagógiai díjban részesültek  
október 23-án.

Október 23-án tartottuk az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére szervezett 
közös megemlékezést, valamint Nagybajom 
Város kitüntető díjainak átadóját. Bódis Ta-
más nagytiszteletű lelkipásztor ünnepi beszéde 
után a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
diákjai és énekkara előadásában idézhettük fel  
az ’56-os forradalom történéseit, hangulatát.  
A műsor után a kitüntető díjak átadása követke-
zett. Nagybajom Város Posztumusz Díszpolgára  
címet kapott Dr. Kocsis Béla, néhai nagybajomi 
háziorvos, díját lánya, Dr. Kocsis Gabriella vette 
át. Nagybajom Város Pedagógiai Díja kitüntetés-
ben részesült Tibol Lászlóné és Czebei 
Gyula nyugalmazott pedagógus.
 Dr. Kocsis Béla, nagybajomi házi-
orvos életútját a Bajomi Krónika 2021. 
decemberében megjelent számában 
mutattuk be.

Tibol Lászlóné, 
pedagógus

Tibol Lászlóné, leánykori nevén Soltra 
Ildikó, 1941-ben született Kaposvá-
ron, négygyermekes családban. Ma-
gyar-orosz szakos általános iskolai ta-
nár, középfokú német nyelvvizsgával. 
A pedagóguspályát a kaposmérői isko-
lában kezdte 1961-ben, majd ezután a 
nagybajomi iskolában tanított. Férje, 
Tibol László többszörösen kitüntetett 
pedagógus, szakfelügyelő, festő, akivel 
1962-ben kötöttek házasságot. Lánya-
ik, Ildikó, Gabriella és Veronika szintén a pedagóguspályát 
választották.
 Magyar-orosz szakos tanárként több éven keresztül a  
kaposvári járás orosz nyelv tanárai munkaközösségének ve-
zetője volt. Az 1980-as évek elején létrehozta a nagybajo-
mi iskolában, megyénkben elsőként az orosz nyelvi labort. 
Az Oktatási Minisztérium és a Somogy Megyei Pedagógiai  
Intézet javaslatára orosz szakos tanárként két alkalommal 
egy-egy hónapot töltött a leningrádi egyetemen tovább-
képzésen. Pécsett, a Tanárképző Főiskolán két alkalommal  
végezte el a diplomamegújító továbbképzést.
 Tanítványai a járási és megyei orosz nyelvi versenyeken 
is eredményesen szerepeltek. A rendszerváltás után két kol-
léganőjével vállalták a német nyelvi továbbképzést, mert 

Ez is történt 2022-ben
Összeállította: Galba Karina 

csak így indulhatott el a nagybajomi iskolában a német nyelv 
oktatása. A felső tagozatban munkaközösség-vezető, és  
folyamatosan osztályfőnök is volt. A helyi 256. számú Petőfi 
Sándor úttörőcsapat pénztárosa.1980-ban Kiváló Munkáért, 
1982-ben Kiváló Úttörővezető kitüntetést kapott. Ugyanazon 
a munkahelyen, a nagybajomi iskolában dolgozott 1963-tól, 
ezzel is magyarázható elkötelezettsége a szakmához és lokál-
patriotizmusa.
 A Gyergyai Albert által létrehozott „Gyergyai Alapítvány” 
fölött végig „bábáskodott”, mint magyar szakos tanár, dön-
tő szerepe volt az alapítvány létrejöttében. A Mikóczi Alajos 
igazgató nevével is jelzett „Nagybajom története” című hely-
történeti monográfia teljes tartalmát ő gépelte le.
Pedagógusi munkája mellett a város életében is aktív  

6    Bajomi Krónika



szerepet vállalt. Nagybajom Város Képviselő-testületének 
két ciklusban is tagja volt, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági 
Bizottság elnökeként tevékenykedett. Alapító tagja volt a 
„Nagybajomért” Közalapítványnak. Több évtizeden keresztül 
a helyi énekkar oszlopos tagja.
 Munkáját minden területen nagy igényességgel, szakmai 
alázattal végezte. Tanári életpályájával a nagybajomi okta-
tásügy iránti elkötelezettségével kivívta városunk képvise-
lő-testületének és polgárainak tiszteletét, ezért példaként áll 
előttünk. 

Czebei Gyula,  
pedagógus

Czebei Gyula Nagybajomban született 1940-ben, Czebei  
János és Nárdh Margit középső gyermekeként. Az általános 
iskolát Nagybajomban végezte, majd Kaposváron a Táncsics 
Mihály Gimnáziumban érettségizett. Tanári pályára készült, 
de túljelentkezés miatt a műszaki egyetemen végzett el egy 
évet. Mivel másként képzelte el jövőjét, hazajött, és a postán 
dolgozott, majd Mikóczi Alajos híres iskolaigazgató képesítés 
nélküli tanárként alkalmazta az alsó tagozatban. Tanári diplo-
máját 1967-ben a pécsi tanárképző főiskolán szerezte, mate-
matika-kémia szakon.
 Aktívan részt vállalt Nagybajom kulturális életének szer-
vezésében. Nagy színpadi előadásokban szerepelt, melynek 
köszönhetően megismerte későbbi feleségét, Simon Máriát. 
Házasságukból két gyermekük született: Gyula és Ágnes.
Az általános iskolában osztályfőnökként kiváló közösségeket 
épített.
 1976-tól 2003-as nyugdíjba vonulásáig volt a diákott-
hon vezetője. Az ő érdeme is, hogy a 80-as évektől kezdődő 
pénzelvonások ellenére a diákotthon megmaradt működő  
intézményként, és később fejleszteni, bővíteni tudták.
 1988-tól munkaközösség vezető, 1993-tól igazgató- 
helyettes volt.
 Tanári munkája során az oktatásba is beépítette a sakkot, 
iskolai munkáján túl pedig szakköri keretek között tanította 
sakkozni a diákokat, akikkel többször országos döntőkbe is 
eljutottak. Közösségépítő sportként felnőtteknek is szerve-

zett sakk-szakkört, versenyeket, munkája megyei szinten is 
elismert volt. A sakk mellett a másik kedvenc sportja az asz-
talitenisz, melyet nyugdíjas korában is aktívan folytatott. Ki-
emelt sporttevékenységéért és oktatásért Nagybajom Város 
Testnevelési és Sport Díjában részesült.
 Szigorú, következetes, de humoros tanárként nagyon  
kedvelték és tisztelték diákjai. Hosszú, eredményes életpá-
lya áll mögötte, példa lehet minden nagybajominak, minden  
pedagógusnak, minden tanítványnak.
 Tanári életpályájával a nagybajomi oktatásügy iránti  
elkötelezettségével kivívta városunk képviselő-testületének 
és polgárainak tiszteletét, ezért példaként áll előttünk. 

A laudációk összeállításában közreműködtek:  
Baloghné Szabó Ibolya, Szabó Ernő. 
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Egyházunk az adventi időszak kezdetén Jézusnak azt a kéré-
sét állítja elénk, hogy „virrasszatok!” (Mt 24,42) Virrasszunk, 
mert nem tudjuk, mikor jön el az idő. 
Nagyon sokféleképpen szólhat ez az üzenet különféle élet-
helyzetekben! Az előző években szinte minden nap azzal 
szembesültünk a hírekben, hogy bármikor elérkezhet az idő 
számunkra is, hogy veszélyben vagyunk a járvány fenyegeté-
se miatt. Naponta olvastuk, hallottuk a statisztikákat, hány 
ember volt, akinek valóban eljött az idő a távozásra, hányan 
voltak idősek, krónikus betegek, és aggódtunk a saját sorsunk 
miatt is.
Aztán most naponta halljuk a híreket a harctérről, az ukrajnai 
városokból, hogy hány embernek jött el az idő. Eleinte talán 
jobban szíven ütöttek minket ezek a hírek, aztán egy idő után 
hozzászoktunk, ma már fel sem kapjuk rá a fejünket. 
Az evangélium, hogy virrasszatok, mindenkihez szól, de min-
denkinek másként, a saját élethelyzetének megfelelően. 
Mit jelenthet ez az egy szó, hogy „virrasszatok,” a kórházban 
lévő betegnek, aki az intenzív osztályon fekszik, vagy aki a 
műtétje utáni fájdalomtól nem tud aludni – és mit jelent az 
ápolónővérnek, akinek ez a hivatása, hogy akár éjszaka is őr-
ködjön a betegek felett? 
Mit jelent a beteg ember családtagja számára, aki otthon van 
és virraszt, mert rettegve várja a reggelt, vajon történik-e va-
lami éjjel a beteggel?
Mit jelent ez a szó, hogy „virrasszatok,” a hajléktalannak, 
akinek nincs saját háza, ahol a fejét nyugalomra hajtja, vagy 
annak, aki három műszakban dolgozik, és rendszeresen vál-
lal éjszakai munkát, hogy a szegényes fizetéséből a családját 
eltartsa?
Az ember, amikor virraszt, leginkább azt várja, legyen már 
végre reggel – ha szenvedéssel teli, nyugtalanító az éjszaka, 
próbáljuk lekötni magunkat. Ha dolgoznunk kell, belemerü-
lünk a munkába, ha nem tudunk aludni, akkor hallgatjuk az 
éjszaka hangjait, a kórházi folyosóról beszivárgó neszeket, 
az utca zajait, az éjjeliszekrényen az óránk ütemesen kattogó 
hangját, esetleg imádkozni kezdünk vagy inkább a mobiltele-
fonunkhoz nyúlunk, hogy ne unatkozzunk.  

Minden virrasztásnak, akár hivatalból, a munkánkból fakad, 
akár kényszerűen elszenvedjük, van olyan pillanata, amikor 
alig várjuk már, hogy vége legyen. 
Ilyen nyugtalanító, álmatlan éjszakához hasonlított a saját 
életünkben a járvány időszaka, amit átéltünk, és most a hábo-
rú ideje, ill. az ebből fakadó nehézségeink, a készlethiány, az 
árak meredek emelkedése, a megélhetési problémáink. 
Vártuk a járvány végét, most várjuk a háború végét, és ahogy 
sóhajtozunk, bosszankodunk, hogy nem tudunk a saját, meg-
szokott rendünk szerint élni, és követeljük vissza a régi éle-
tünket, vagy csak belekeseredünk abba, hogy semmi nem 
lesz jobb, rá kell ébrednünk, hogy a dolgok megoldása nincs 
teljesen a mi kezünkben. 
Azt biztosan tudjuk, hogy az advent négy heti várakozása, 
sötétsége, virrasztása után a naptár szerint elérkezik a kará-
csony, az örök fény ünnepe, amikor az éjféli misére a külső 
sötétségből megérkezhetünk a templom belső világosságába 
– de az életünk sötét hónapjai, évei sokszor nagyon hosszúnak 
tűnnek, mire a lelkünket újra szabadnak érezzük. 
Néha talán el is gondolkodunk rajta, valóság-e, amit átélünk, 
vagy csak álmodjuk, hogy a 21. században olyan kihívásokkal 
néz szembe a világunk, amikről azt hittük, már csak a történe-
lemkönyvekben olvashatunk. 
Emlékszem, 17 évesen volt egy nagy kerékpáros balesetem, 
nekiütköztem egy közlekedési táblának az úton, és amikor 
törött orral, vérző arccal, félig öntudatlanul, a fájdalmat egy-
általán nem érzékelve szedtem össze magam a betonon, köz-
ben úgy éreztem, ez csak álom: otthon fekszem az ágyban, 
és azt álmodom, hogy nekimentem egy oszlopnak. De aztán 
fel kellett kelni, és tovább létezni, hogy segítsek magamon, ill. 
mások tudjanak segíteni rajtam.  
Jézus azt kéri, virrasszatok, ne aludjatok! Legyetek éberek a 
valóságban, ne meneküljetek előle – van ideje az álomnak, az 
alvásnak, de van ideje az ébrenlétnek, hogy a valóságot, bár-
milyen nehéz is, elfogadjuk, és ha a problémákat megoldani 
nem is tudjuk, de tudjunk együtt élni velük. 

Adventi virrasztás

SZERETETTEL:
András atya



A nevelési év kezdetekor érvényben voltak még bizonyos jár-
ványügyi intézkedések, de a nyár folyamán változtak a rende-
letek, lazultak a szigorítások, így mondhatni, normál körülmé-
nyek között kezdhettük el. Nyitottak és befogadók tudtunk 
lenni, törekedtünk arra, hogy olyan munkatervet készítsünk, 
melyben inkább előrébb hozzuk közös programjainkat, hogy 
azok megtartása ne ütközzön akadályba. Sikerült is elérnünk 
céljainkat, az őszi intézményi szintű rendezvényeinket sike-
resen lebonyolítottuk, tartottunk személyes jelenlétű össze-
vont, illetve csoportos szülői értekezleteket. A pedagógusok 
családlátogatásokon vettek részt, ismerkedhettek a szülőkkel 
és gyerekekkel. 
Várakozással indult a szakmai munkánk, hiszen a mindenna-
pok igényes megvalósítása mellett feladatunk volt az Oktatási 
Hivatal által kijelölt vezetői, illetve intézményi tanfelügyeleti 
eljárás előkészítése is. Az újonnan megalakult munkacsoport 
megkezdte az önértékelési folyamatokat, folyamatosan 
vonva be minden intézményben dolgozó kollégát, mely azt 
eredményezte, hogy a szakmai munkánkat megalapozó do-
kumentumainkat ismételten jobban megvizsgáltuk, elemez-
tük, számba vettük módszertani repertoárunkat. Ezzel pár-
huzamosan megkezdődtek a belső hospitálási folyamatok, a 
belső tudásátadás, szakmai napok megtartása és különböző 
továbbképzéseken való részvételek. Teljes mértékben élni 
tudtunk a heti rendszerességgel megvalósuló nevelőtestületi 
megbeszélések által kínált fejlesztő lehetőségekkel, formá-
lódott szervezeti struktúránk és a közösség ereje mindebben 
megmutatkozott. Részt vettünk a településen megrendezés-
re kerülő programokon, ahova gyermekeinket és azok család-
jait is sikeresen invitáltuk.
Ezt az évet nagymértékben befolyásolta az intézmény épü-
letében végzett változtatás szükségessége. Az elmúlt évben 
elnyert pályázati összeg segítségével és önerő biztosításával 
sor kerülhetett a tető teljes cseréjére. A munka nagyságrendi-
leg hatalmasnak mondható, mégis úgy sikerült lebonyolítani, 
hogy az nem veszélyeztette sem az óvoda, sem a bölcsőde 
biztonságos működését. Így visszagondolva talán bátorság 

volt mindebbe így belevágni, de az a tény, hogy elkészült, is-
mételten arra tanít, hogy a megfelelő szervezés, következe-
tesség és kitartás muszáj, hogy elérje célját! Ugyanez mond-
ható el a telekvásárlásokról is, az eddig megvásárolt terület 
fásításáról, füvesítéséről, ami a kezdeti állapotokhoz képest 
csodálatos színfoltja lett az udvarunknak – a tavaszi sportdél-
utánt ott tartottuk, gyerekek, szülők, dolgozók megelégedé-
sére!
Akár a mindennapjainkat bemutató ez évről szóló esemény-
naptárt vizsgáljuk, akár a gondolatainkban, érzelmeinkben 
fel-felvillanó képeket, azt mondhatjuk, hogy nagyon sok 
minden történt, változatos volt, de nagyon hamar elmúlt. A 
pedagógus hivatásban az a legszebb, hogy minden egyes nap 
minden pillanatában új és új helyzet elé állít bennünket. Egy-
egy kisgyerekkel vagy gyerekcsoporttal szemben állva a pilla-
nat tört része alatt kell döntenünk, így vagy úgy – soha nem 
tudva, hogy ez az adott döntés megállja-e majd a helyét, bi-
zonyosan soha nem tudhatjuk, hogy egy-egy kimondott szó, 
gesztus milyen módon hat a ránk bízott gyerekekre. Minden-
napjainkban számtalanszor kerülünk olyan szituációba, ami-
kor leginkább nem a pedagógusságunkra, hanem az ember-
ségünkre van szükségünk. Arra a humánus, hiteles emberre, 
aki oly módon tud hatni egy fejlődő személyiségű gyermekre, 
ami pozitívan képes befolyásolni az ő fejlődését, gazdagítva 
intellektuális és érzelmi kompetenciáit egyaránt. 
Az óvodai nevelés meghatározó tartalmait próbáljuk úgy köz-
vetíteni, hogy ennek a szemléletnek, ennek az értékrendnek 
megfelelő módon épüljenek fel a mindennapjaink. A peda-
gógus minden társadalomban példa minden ember számára, 
még akkor is, ha sokszor úgy érezzük, ez csak a régi korokban 
volt így. Meggyőződésünk, hogy a gyerekekkel foglalkozó 
emberek nagyon is fontosak és pozitív értékeket kell képvisel-
jenek, hogy azokat tudják közvetíteni a családok, a gyerekek 
felé.

A Nagybajomi Mesevár 
Óvoda és Bölcsőde hírei 

TÖRŐ KRISZTINA 
Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde, intézményvezető
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Kitüntetések
Nagybajom Város Önkormányzata Pedagógiai Díjat adomá-
nyozott Tibol Lászlóné és Czebei Gyula kollégáknak. Tanke-
rületi dicséretet kapott Iláné Pokrócz Angéla, szolgálati emlé-
kérmet Majorné Horváth Marianna.
Minket is elért a pedagógushiány, de szakos ellátottságunk - 
országos szinten is - jónak mondható. Hogy még jobb legyen, 
egy kolléga elkezdte a kémia szakot, egy mentori szakvizsgás 
képzésen vesz részt. További terveink közt szerepel az angol 
tanári elvégzése. Sok szakmai képzésen voltunk: digitális 
kompetencia, robotika, motivációs értékeléssel kapcsolatos 
továbbképzések, érzékenyítő tanfolyamok, műhelymunkák…
Ebben az évben is események sora színesítette életünket. 
Megjelentünk és segítettünk a városi ünnepélyeken, műso-
rokkal, programokkal, énekkari fellépéssel. 

A XXX. Csokonai-napok 
Jubileumi rendezvénysorozatunk alkalmából, a meghirdetett 
versenyeinken kívül nagyszabású megnyitóünnepséget tar-
tottunk, ahol szép számban megjelentek meghívott vendége-
ink. Milbacher Róbert előadását is élvezhettük.
Március hónaptól kezdve, újra részt vehettek tanulóink röp-
labda, labdarúgó tornákon, atlétika diákolimpia versenyeken. 
Szeptembertől pedig mind a röplabdás, mind a focista tanuló-
ink több megmérettetésen szerepeltek eredményesen.

Visszatekintés 2022
Összeállította: Várhegyi Éva és Wallinger Endre

Szemezgetés a Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola  
és Kollégium életéből

Sport, művészet, programok
A Giro’D Italia jóvol-
tából egész napos 
iskolai program való-
sult meg, majd része-
sei lehettünk magá-
nak a versenynek is.
7. évfolyamosaink 
Budapestre utazhat-
tak a Pályaorientá-
ciós „Szakma sztár” 
programra.
A Lázár Ervin Prog-
ram keretében osztá-
lyaink báb-, színház-, 
és cirkuszi előadáso-
kon, kirándulásokon 
vehettek részt.
A leendő első osztá-
lyosoknak iskolára hangoló, szombat délelőtti foglalkozást 
tartottunk. 
Röplabdásaink és a volt hetedikesek nyáron Erzsébet-tábor-
ban tölthettek élménydús napokat. 
A COMPASS Egyesülettel interaktív foglalkozást valósítot-
tunk meg „Tudatos fogyasztóvá válás” témakörben.
Alsós tanulóink Multisport Fesztiválon próbálhattak ki érde-
kes játékokat.
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Jó Tanuló, Jó sportoló
Tanév végén kiadtuk a „Jó Tanuló, Jó sportoló” díjat. Csehi 
Vanda és György Noémi érdemelték ki, röplabdás munkájuk-
kal és tanulmányi eredményükkel.
Új vándorkupát indítottunk útjára, a legszorgalmasabb ta-
nulót jutalmazzuk ezzel. Zathureczky Nóra 7. osztályos diák  
kitűnő bizonyítványával szolgált rá erre.
Intézményünkben felnőttoktatás is történik, ennek kere-
tében havonta egyszer konzultációkat tartanak kollégáink, 
majd tanév végén vizsgát tesznek.

Támogató program
Feladatul kaptuk az Intézményi Lemorzsolódás Megelőzését 
Támogató Program megvalósítását. Ez sok plusz elfoglaltsá-
got jelent, amivel segítjük a tanulmányaiban lemaradó, sokat 
hiányzó gyerekeket.
Igyekszünk a családokkal, szülőkkel való kapcsolattartást 
erősíteni, ezért családi napot, futást, szülőkkel együtt kirán-
dulást, bálozást is szerveztünk. Újra jöhetnek a szülők nyílt 
napokra, szülői értekezletekre, fogadóórákra.

Továbbtanulás
Szeptemberben a továbbtanulás, pályaválasztás segítése ér-
dekében a nyolcadikosok pályaválasztási kiállításon voltak 
Kaposváron az Arénában, október-november hónapokban 
pedig nyílt napokon tájékozódhattak a középiskolákban. 

Egyéb
ÖKO-iskolai programjaink keretében évente kétszer 
papírgyűjtést szervezünk. A téli időszakban a mada-
rak etetéséről is gondoskodunk. Az Állatok Világnapját 
idén a Bundazug Alapítvánnyal közösen tartottuk meg. 
Szeptember végén az Európai Diáksport Napját is megszer-
veztük. 

Októbertől, negyediktől nyolcadik osztályig (hetedikesek ki-
vételével) minden osztály az Országos Kompetencia Mérés 
bemeneti mérésein vett részt. Ezen kívül a Szegedi Tudo-
mányegyetem eDia tesztjeivel segítjük a diákok felkészülését 
az online mérésekre. 
Ovis programokon is részt veszünk. Az együttműködést az 
óvoda és iskola között, valamint a Bárczi EGYMI Nagybajomi 
Tagintézményével is igyekszünk erősíteni.

Pályázatok
Tornaterem felújítás valósult meg a Magyar Falu Program pá-
lyázatával.
Az EFOP 1.2.3 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új Nemzedék 
Újratöltve program keretében az Erzsébet Ifjúsági Alap szer-
vezett a két hatodik osztályunk részére egy ifjúsági napot.
A hetedikesekkel indult előző évben a Tanítsunk Magyaror-
szágért Program, amit nyolcadikosként is folytatnak. Ennek 
keretében közösségépítő programok, kirándulások, képes-
ségfejlesztés színesíti a tanulók hétköznapjait, egyetemista 
mentorok szervezésében, az osztályfőnökök segítségével. 
A Kollégium Plusz keretében a kollégisták kézműves, kulturá-
lis és szabadidős elfoglaltságokkal gazdagodtak. 
Testvértelepülés pályázatnak köszönhetően Gyergyószár-
hegyen járt 16 hetedikes, nyolcadikos tanulónk. Sikerült újra 
beindítanunk a testvériskolánkkal a kapcsolatot, reményeink 
szerint folytatás is lesz. 
Okostanteremre is van egy nyertes tankerületi pályázatunk. 
Eszközök már érkeztek hozzá, de a munkálatok még váratnak 
magukra.

Köszönetünket fejezzük ki Nagybajom Város Önkormányza-
tának, a Vendégváró Kft.-nek, a Településfejlesztési Kft.-nek, 
a tornacsarnoknak, a könyvtárnak, az alapszolgáltatási köz-
pontnak, a gyógyszertárnak, a tűzoltóknak, a polgárőröknek, 
a „Nagybajomért” Közalapítványnak, a „Gyermekekért” Ala-
pítvány kuratóriumának, a szülőknek, az iskola dolgozóinak a 
sok segítségért, amit 2022-ben kaptunk. 
Kívánunk mindannyiuknak boldog ünnepeket és békés, szere-
tetteljes új esztendőt!



A Bárczi EGYMI Nagybajomi Tagintézményében a 2022-23-as 
tanévben, 6 tanulócsoportban 45 tanuló, az utazó gyógype-
dagógiai ellátásban a nagybajomi és környékbeli óvodák, is-
kolák 68 sajátos nevelési igényű gyermeke részesül fejlesztés-
ben. Emellett a Csokonai iskola beilleszkedési, magatartási és 
tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinak fejlesztő foglalkozá-
sait is gyógypedagógusaink tartják.
 
Budapesten a Magyar Sport Házában a FODISZ Országos 
tanévnyitó és díjátadó ünnepségén a tavalyi tanév eredmé-
nyeiért oklevélben részesült Orsós Renáta és Sánta Tamás.
 
Szeptemberben kirándultunk Keszthelyre az ÉFOÉSZ tá-
mogatásával. A Festetics-kastély kiállításai, a vadászati 
gyűjtemény illetve a modell vasutak maradandó élményt  
nyújtottak. A hónap végén tanulóink a Diáksport Napján tel-
jesítették a 2022 m futást, hangulatos játékos versenyeken 
vettek rész korosztályuknak megfelelően. A zene világnapján 
a szöveg, ritmus, dallam, hangszer, mozgás egységét tapasz-
taltuk meg. Az Állatok Világnapján a  DÖK szervezte a zse-
tongyűjtő játékot, valamint az adománygyűjtést a BundaZug 
Alapítványnak. Az Ősz ízei rendezvényre játszóházzal, kreatív 
foglalkozással készültünk.
 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A 
speciális fejlesztést célzó programok támogatása” pályáza-
ta, Versek, dalok, ritmusok, 2 205 000 Ft támogatásban ré-
szesült. Az egész tanévet átölelő tehetséggondozó program 
résztvevői májusban a budapesti Vígszínház A Pál utcai fiúk 
című előadását tekinthették meg. A pályázat által eszközök-
kel, anyagokkal, közös élményekkel gazdagodhattunk.

A Bárczi 
EGYMI hírei 

VASSNÉ BÍRÓ JÚLIA
Bárczi EGYMI Nagybajomi Tagintézmény, 
intézményvezető



A Nagybajomi Kulturális Intézmény dolgozóinak nagy álma 
volt, hogy a könyvtár belül is szebbé, korszerűbbé válhasson. 
2021 áprilisában lett lehetőségünk benyújtani a Nemzeti Kul-
turális Alaphoz egy pályázatot a könyvtár bútorzatának kor-
szerűsítésére. Nagyon sokáig vártunk tűkön ülve az elbírálá-
sára, de megérte a várakozás, mert pozitív elbírálást kaptunk. 
Elkezdődhettek a kivitelezéshez szükséges előkészületek. A 
megvalósítás nem mindig ment a tervek szerint, de a végére 
szép kerek lett a történet. 2022 tavaszán nekiláttunk a köny-
vek átmozgatásához. Körülbelül 16 ezer kötet könyvet kellett 
a régi polcokról az új helyükre pakolgatni.
A nagyteremből teljesen ki kellett pakolni, hiszen ott a falak 
festése is megtörtént valamint a parketta csiszolása és új-
ralakkozása. Az új könyvespolcok ifj. Bodri József keze mun-
káját dicsérik. A gyermek olvasótér, a kölcsönző és folyóirat 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából januárban Nagybajomi 
Kultúra Kvízt készítettünk és a helyesen kitöltők között aján-
dékot sorsoltunk ki. Kézműves műhelyünkben 2020-ban elin-
dult egy gondolat, hogy helyi minőségi termékeket állítunk 
elő, így ezt folytatva idén már készült a bodzaszörpön kívül 
levendulaszörp, szederszörp, citromfűszörp és szilvalekvár. 
Ezeket a helyi termékeket Nagybajom Város Önkormányza-
ta használta fel reprezentációs céllal. A Kulturális Intézmény 
a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával a „Tudásunkkal 
kézenfogva a közösségekért” program keretében nemezelés, 
hímzés, mézeskalács készítő és vesszőfonás szakkört indított. 
Áprilisban a Nagybajomi Kulturális Intézmény és a „Nagyba-
jomért” Közalapítvány az „Alternaiv” Egyesülettel karöltve 
húsvétváró programokkal csalogatta a nagybajomi Hömpöly-
gő piacra kilátogatókat. A kisebb gyerekek izgalmas tojáske-
resésben vehettek részt, a megtalált tojásokért csoki és cu-
korka volt a jutalom. A nap hátralévő részében nyuszifuttató 
versenyen és kalács sütő versenyen vehettek részt az érdek-
lődők. 
Májusban Gyöngy Péter Műveltség – anyanyelven című előa-
dását hallgathatták meg a résztvevők. 
Ebben a hónapban a Gyereknapon aszfaltrajz-versennyel ked-
veskedtük a gyerekeknek, aztán a Szent Iván-éji tűzugrás kö-
vetkezett táncházzal.
Októberben a Petőfi-busz lehetőséget biztosított az általá-

Teljes felújításon 
esett át a könyvtár

A Nagybajomi Kulturális 
Intézmény hírei 

olvasó rész, valamint az előtér is új bútorzatot kapott. A felújí-
tás mintegy 4 millió forint értéket képvisel, amely nagy részét 
pályázati támogatás, részben pedig önerő biztosított. 
Június 2-án ünnepélyes átadóval nyitotta meg a Gyergyai Al-
bert Városi Könyvtár megújult szolgáltató terét Rázsits Vero-
nika, a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár igaz-
gatója (a projekt megálmodója) és Pirka Mátyás, Nagybajom 
Város polgármestere. 
A nagy munka után elmondhatjuk, hogy szemet gyönyörköd-
tető az eredmény és korához illő szép könyvtárat kapott így 
Nagybajom, ahova szeretettel várjuk régi és új Olvasóinkat!

nos iskola diákjainak, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum vándor-
kiállítását megtekintsék.
Novemberben a nagybajomi Petőfi Klub keretein belül a Sza-
badságharc című színpadi játékot nézhették meg az általános 
iskola nyolcadikosai.
Író-olvasó találkozóra is sor került idén, amit Biró Zoltán író, 
marcali rendőrnyomozó és Telegdi Ágnes írónő színesített.
Az Értékőr-csoport részt vett az idei mesztegnyői rétesfeszti-
válon, ahol 1. helyezést értek el kelt rétes kategóriában és 3. 
helyezést a túrós rétes kategóriában. 
Az Ősz ízei rendezvény kapcsán rajzversenyt hirdettünk 
„GOMBÁK” címmel, melyre rengeteg óvodás, alsó- és felső 
tagozatos iskolás gyerek pályamunkája érkezett be.
A Déryné Színház idén három előadással - Szindbád ma révbe 
ér, Jónás könyve, Advent Hargitán - csalogatta be az embere-
ket a kultúrházba.
A nyár közepén napközis Erzsébet-tábort szerveztünk, me-
lyen 20 gyermek vehetett részt. 
Pálóczi Horváth Ádám Művelődési Házunk ebben az évben is 
rengeteg alkalommal adott otthont kisközösségeink találko-
zóira: baba-mama klubok, ifi klubok, értékőr csoport össze-
jövetelei, aerobik. 

TISZA MÓNIKA 
könyvtáros

SZÉL PETRONELLA 
megbízott intézményvezető 
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Karácsonyhoz közeledve az adventi ráhangolódás jegyében 
meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún. Gyer-
mekeinkkel közösen kezdtük el a készülődést, feldíszítettük 
a gyermekotthont. A karácsonyvárás hangulata járja át de-
cember hónap napjait. A gyerekek már nagyon várták a Miku-
lást. Minden csoportban énekkel és verssel készültek kicsik és 
nagyok egyaránt. A Mikulás érkezése előtt már hagyomány-
nyá vált, hogy Mikulás Party-t rendezünk. Ennek keretében a 
gyerekekkel közösen kézműves dekorációt készítettünk, forró 
csokoládét kortyoltunk és Mikulásváró dalokat hallgattunk.

A tavalyi évhez hasonlóan most is megrendezésre kerül az Ad-
venti Teadélután, mikor gyermekeink egy kis ünnepi műsorral 
kedveskednek gyermekvédelmi gyámjaiknak.

Az otthon díszítése mellett lélekben is készülünk a szeretet 
ünnepére, s ez alkalomból vendégünk lesz Rozgonyi Emőke 
református lelkipásztor, aki lelki délután keretében gondos-
kodik feltöltődésünkről. 

Karácsonykor minden a szeretetről és a családról szól. A gyer-
mekotthonban dolgozók törekednek az ünnepekben is erre az 
időre „valódi otthont”, lehetőség szerint még több odafigye-
lést, egyéni törődést nyújtani a gyermekek, fiatalok számára. 
Ajándékozáskor személyre szólóan lehetőségeinkhez mérten 
teljesítjük a gyerekek kívánságait, vágyait. Csoportonként a 
munkatársak és a gyerekek közösen ülnek az ünnepi asztalhoz.

Ünnepre 
hangolódás

a Kékmadár Gyermekotthonban

„Kicsiny kunyhóban szeretet, 
szeressétek a gyermeket, 

E szent karácsony ünnepén 
Önöknek ezt kívánom én.”

(Karinthy Frigyes)

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

BODRI-SZÉLL GABRIELLA
Kékmadár Gyermekotthon szakmai vezető

Elismerés
a szociális szakmában

Nagy Katalin, a Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alap-
szolgáltatási Központ családsegítő munkatársa a Szociális 
Munka Napja alkalmából 2022. november 18-án Elismerő Ok-
levelet kapott alázatos szakmai tevékenységéért, kiváló mun-
kájáért. Az intézményt fenntartó 5 település vezetői számára 
mindig is fontos volt, hogy a szociális, segítő munkát végzők 
elismerésben részesüljenek. Sok sikert és jó egészséget kívá-
nunk a településen dolgozó valamennyi szociális intézmény 
minden dolgozójának.

„ Nem mindig lehet megtenni 
amit kell, de mindig meg kell 

tenni amit lehet.”

(Bethlen Gábor)
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„NAGYBAJOMÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY 
kuratóriumi tagjai

A “Nagybajomért” 
Közalapítvány 2022-ben

• Körforgásban a környezetért - A használt 
háztartási olaj elkülönített gyűjtésére SÁR-
GA hulladéktároló került kihelyezésre Nagy-
bajomban a Fő utcai Coop bolt elé.

• Hat elemgyűjtő pont Nagybajomban - Biz-
tosan mindannyiunk háztartásában van egy 
edény, egy doboz, amibe beledobáltuk az  
elhasznált elemeket. Így jött az ötlet, hogy 
körbenézzünk Nagybajomban és megkeres-
sük a visszagyűjtő helyeket.

• Lámpahulladékok szelektív gyűjtése Nagyba-
jomban - A „Nagybajomért” Közalapítvány és 
a Somogyi Gazda Mezőgazdasági Kisáruház 
közösen a lámpahulladékok szelektív gyűj-
tésének kérdésére keresett megoldást, így 
kialakítottunk egy gyűjtőpontot, ahova égők 
és lámpák (egészen pontosan energiataka-
rékos izzók, egyenes fénycsövek, de az ipari 
lámpák, energiatakarékos lámpák, LED-es  
és egyéb lámpák, lámpatestek hulladékai)  
leadhatók. 

• Faültetési program - Az Iskola köz sétányán 
és a buszmegálló mellett összesen 7 darab új 
díszfa került elültetésre.

• Magyarország legszebb konyhakertjei Ma-
gyar Örökség díjas országos programhoz való 
csatlakozás.

• BundaZug Állatmentő Alapítvány javára ado-
mánygyűjtés.

• A nagybajomi Családi nap támogatása.
• Az Ősz ízei rendezvény támogatása.
• „Nem tökölünk!” sorjáték megszervezése a Töklámpás kiál-

lításon.
• Tombola felajánlások az idei évben megrendezésre kerülő 

bálokra.
• Feltöltésre kerültek a művelődési ház és a főtér körüli virá-

gágyások, melyhez a Közalapítvány biztosította a földet.
• Trianoni-emlékkő környezetének rendbetétele a nemzeti 

összetartozás napjára.
• Húsvétváró a Hömpölygő piacon - A Nagybajomi Kulturális 

Intézmény és a „Nagybajomért” Közalapítvány az “Alterna-
iv” Egyesülettel karöltve húsvétváró programokkal (nyuszi-
futtató verseny, tojáskeresés, kalácssütő verseny) csalogat-
ta ki a látogatókat.

• „Mixi” mögötti parkban friss homok került a homokozóba  
és feltöltésre került a kültéri hinta alatti homok.

• A kupakgyűjtés folyamatos, és ezúton szeretnénk valameny-
nyi kupakot hozónak, küldőnek hálás köszönetet mondani.

• Önfeledt játék a felújított játszótéren - 2022 tavaszán meg-
újult Nagybajom sportcsarnok előtti játszótere, a játszótéri 
eszközöket a „Nagybajomért” Közalapítvány szerezte be.

• Fuss NEKI! Gyergyó esemény - A „Nagybajomért” Közala-
pítvány az Ősz ízei rendezvényen adott közvetlen lehetősé-
get a hozzájárulásra. Nem csak pénzt, hanem egy kihelye-

zett molinón üzeneteket, jókívánságokat is gyűjtöttünk a 
nagybajomiaktól a gyergyószárhegyi kisiskolásoknak. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy az összegyűlt pénzt és a megtelt 
molinót lehetőségünk volt személyesen átadni az iskolában.

• A „Nagybajomért” Közalapítvány és a Libri Bookline mini-
málisan sérült vagy már néhány alkalommal olvasott köny-
veket ajándékozott a Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola egyik első osztályának, hogy gazdagítsa az 
osztály könyvtárát.

• A „Nagybajomért” Közalapítvány és a Hömpölygő termelői 
és kézműves piac együttműködésével került megrendezés-
re 2022. november 19-én az első Hömpölygő Batyus Bál,  
a művelődési házban. A bál célja a piac népszerűsítése, a jegy 
és tombola vásárlásokból befolyt összeget a Közalapítvány 
kezeli és fordítja céljai elérésére.

• Az idei Mikulás-rendezvényen 40 kg szaloncukorral támo-
gattuk a gyerekeket.

Az egyesület elnöke: Dr. Szula Ágnes, titkára: Albertus Anita, 
kuratóriumi tagok: Bakonyi Éva, Spacér Beáta  

és Szél Petronella.

„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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Az idézet, amit szinte mindenki  
ismer.  

Nem, nem tanmeséről írok most, hanem a való életről. Arról 
az életről, ahol minden embernek tudnia kéne arról, hogy mi a 
felelős állattartás. Arról az életről, ahol minden ember lehet-
ne maga a kis herceg, illetve minden kisállat lehetne egy szál 
rózsa! Ami néha szúr, néha hullatja a szirmait, szemetel, néha 
metszeni kell, foglalkozni vele, öntözni. De egyszer megszelí-
dítetted és ezentúl igenis felelős vagy érte! 

A felelős állattartás világnapja minden év május 6-án jön el. 
Ahol kis hercegek milliói próbálják elmagyarázni, hogy kisál-
latot tartani nem divat, nem szórakozás, ők nem ajándéktár-

Felelős kis herceg
„Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért,  

amit megszelídítettél.”
Antoine de Saint-Exupéry

gyak, melyet ünnep után megunva továbbadunk, vagy éppen 
kidobjuk az utcára, nem kedvtelés, nem hobbi és nem is pénz-
szerzési lehetőség!  Ez egy életforma.  Ebben a küldetésben 
nagyon sok energia, munka és kitartás van. Sokak szerint a 
felelősség kimerül abban, hogy enni, inni adunk az állatnak, 
esetleg jó esetben chippel rendelkezik. Azonban ez egy lét-
minimum. Az állattartás egy életvitel, egy életforma, mond-
hatnám azt is, hogy hasonló felelősség, mint gyereket vállalni! 
Hiszen az állat is a család része, ha valóban felelősségteljesen 
gondozod, mint saját magad, illetve családod többi tagját. 
Ebbe beletartozik az állat jólétéről való gondoskodás, boldog, 
hosszú élet biztosítása, illetve, hogy ne okozzon másoknak és 
társainak kellemetlenséget! 

Nem arról beszélek, hogy bújjon be a meleg ágyba az állat 
mellénk, vagy adjunk rá hímzett pulcsit, ne essünk át a ló 
túloldalára. Mindenkinek szíve joga! Viszont felelősségteljes 
gazdi akkor leszel, ha a következő néhány dolgot szem előtt 
tartod, és eszerint gondozod a továbbiakban a kedvenced!

16    Bajomi Krónika



Nagybajom város közigazgatási területén az elmúlt időszak-
ban megnövekedett az ebtartási problémákkal kapcsolatos 
bejelentések száma. A szabálytalanságok visszaszorítása ér-
dekében, valamint az 1998. évi XXVIII. törvény és a 41/2010. 
(II.26.) Korm. rendeletben foglaltakra való tekintettel jövő 
évtől az önkormányzati hivatal helyszíni ellenőrzéseket fog 
végezni azoknál az ebtartóknál, ahonnan rendszeresen ér-
keznek panaszok. Az ellenőrzés kiterjed az állat megfelelő 
és biztonságos elhelyezésének, szakszerű gondozásának  
ellenőrzésére, a kötelező veszettség elleni oltások valamint  
a széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelést igazoló 
dokumentumok meglétének igazolására, valamint 4 hóna-
posnál idősebb állat esetén a transzponder (chip) meglétének 
igazolására.

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy 
az állattartó a tevékenységével vagy mulasztásával az állat-

A mikrochip 2010 óta kötelező hazánkban az egyedi azonosí-
tás céljából! Olyan mint nekünk a személyi igazolvány!  Sőt, 
ennek hiányát a törvény bünteti! Nyilván ennek is van ára! 
Oltások! Ki ne akarná, hogy szeretett kedvence sokáig vele 
éljen egészségben! Költséges, igen! Ezt is vegyük figyelembe! 
Ja, és ha nem akarunk csípéseket és kellemetlenségeket ugye, 
erre rá még ott vannak a külső-, belső féregtelenítők idősza-
kos használata! 

Kellemetlenségről jut eszembe: utódok. Mert ez is benne van 
a pakliban, az élet természetes folyamata!  Az utódokért is 
ugyanúgy felelős vagy, mint kedvencedért. Nagy valószínű-
séggel nem egy vagy kettő utód lesz.  Számtalan ingyen el-
vihető, olcsón odaadom stb. mondat jön velünk szembe na-
ponta! Magyarországon 2022. elején hozott törvény alapján 
börtönnel büntethető az állatok kizsákmányoló, pénzszer-
zés céljából történő szaporítása! Nem összetévesztendő a 
tenyésztéssel! Szóval, ha eddig nem akarunk eljutni, akkor a 
megfelelő út az ivartalanítás! Állatorvosok támasztják alá, mi-
szerint számos betegség kerülhető el ivartalanítással, illetve 
nem beszélve arról, hogy nem növeljük az utcán szenvedő ál-
latok számát, és nem varrunk még több hontalan egyedet az 
állatvédők nyakába. Merthogy ők azok, akiket megtalálunk, 
ha utcán kóborló kutya, vagy éppen néhány nejlon szatyorban 
halálra ítélt cica kerül az utunkba, netalántán elköltözünk, és 
nem fér bele a régi kedvenc. 24 órás harcot vívni az életért eb-
ben a mókuskerékben nem éppen álom! De ez lehetne talán a 
következő olvasmány témája.

Táplálék. A legolcsóbb táp - akárcsak nekünk a víz és a kenyér 
- jó lesz nem? Nem! Ahhoz hogy az állat életben maradjon, SZŐKÉNÉ FARKAS DÓRA

megfelelően fejlődjön, legyen energiája a mozgáshoz, szük-
sége van a megfelelő táplálékra, akárcsak az embernek! 

Eddig amiről beszéltünk, valóban anyagi terheket vont maga 
után. Ezt mindenképp mérlegelni kell. 

Viszont ott van a szeretet, a séta, a játék, az együtt töltött kö-
zös idő, ami nem kerül semmibe, ingyen van, és társunk is ezzel 
boldogabb, nekünk is lehet ez egy terápia, egy kellemes élet!  
Mert aki a társát szereti, az a legjobbat akarja megadni neki! 

Egy életforma állatot tartani, ezt említettem az imént. Nem 
vagyunk egyformák, ez nem mindenkinek szükséges létele-
me. Aki úgy érzi, nincs erre ideje, akarata, szüksége, pénze, az 
ne vállalja, csak azért, mert cuki, menő sétálni például egy ku-
tyával, vagy fotózkodni egy cicával. Ezzel többet árt ezerszer, 
mint használ. Nincsen ezzel semmi gond, senki sem egyfor-
ma! Nagyon cuki plüss állatokat lehet kapni a boltokban ka-
rácsonyra, születésnapra, vagy csak mert állatot szeretnénk 
simizni tévénézés közben. A plüss nem kér enni, inni, orvoshoz 
sem kell vinni, nem okoz kellemetlen szaporulatot, közben ál-
lat, és még cuki is! 

Plüss vagy élő állat?  
Egy élet, aminek a sorsa 
a te és az én kezemben van! 
Döntsünk együtt, felelősen!

védelmi előírásokat megsérti, hatósági figyelmeztetésben 
részesül. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok 
védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy határozat 
előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, állatvédelmi 
bírság kiszabásában részesül.

Kérem Önöket, hogy az állattartás szabályait 
tartsák be! Legyünk felelős állattartók,  
a háztartásunkban tartott kis kedvencek  
esetében a jó gazda gondosságával  
járjunk el!

Szigorúbb ellenőrzés 
várható a kutyatartásban
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DR. BELOVAI PÁL IMRE
jegyző



A Nagybajomi AC féléves 
beszámolója

A 2022/2023 szezonra július 12-én kezdtük meg a felkészülést 
heti 3 edzéssel és 1 edzőmérkőzéssel. Felkészülésünk felemás-
ra sikerült, hátráltatta a napi edzéseket munkahelyi elfoglalt-
ság és nyaralások. Távozók lettek Balogh Csaba (Kadarkút), 
Fésűs Ádám (Kaposfő), de hosszabb távra kiesett Cséfalvay 
Dominik térdsérülés, Kolumbán Ervin külföldi munkavállalás 
miatt. Érkező oldalon csak egy játékos volt Kiss János szemé-
lyében, aki nem ismeretlen az AC-szurkolók körében. Az első 
tétmérkőzésünket az Issimo Se ellen vívtuk a Magyar Kupá-
ban idegenben, ahol a továbbjutás is meg lehetett volna, de 
szoros mérkőzésen 3:2 arányban alulmaradtunk, így búcsúzni 
kényszerültünk a kupasorozatból. 
A bajnokság őszi fordulóiban 9 győzelemmel, 3 döntetlen-
nel, 2 vereséggel a 2. helyet értük el. Hazai pályán ősszel nem 
szenvedtünk vereséget, ez mindenképp megsüvegelendő. Az 
őszi szezonban 33 gólt szereztünk: Weimann Ricsi 11 góllal, 
Androsics András 4 góllal, Ács-Gergely Gábor és Horváth Pé-
ter 3-3 góllal, Babai Gábor, Márton András, Kiss János, Gergu-
lás Ferenc 2-2 góllal, György Zsolt, Varga András, Miskovics 
Péter 1-1 góllal járult hozzá a csapat teljesítményéhez.
Összességében az elfoglalt hely a bajnokságban előkelőnek 
számít, a csapat ősszel az elvárások felett teljesített. 

Tisztújítás az AC elnökségében 
Vasvári János a klub új elnöke

Tisztújítás történt az egyesületben. Az AC 2019-ben megvá-
lasztott elnöke, Horváth Ferenc leköszönt. A klub új elnöke 
Vasvári János lett. Az elnökségbe, az utánpótlással kapcso-
latos feladatokat ellátó Horváth Gábor elnökségi tag helyébe 
új elnökségi tagként dr. Matyók János lépett. A klub elnök-
ségének munkájában Törő Balázs szakosztályvezetőként, 
Véber László és Pirka Mátyás elnökségi tagként vesz részt. 
A felügyelő bizottság élére a szintén leköszönő Szabó János 
helyébe Czeferner Józsefnét, az AC korábbi elnökét választot-
ták. Munkáját ifj. Meló Sándor és Domján László segítik. 

Az AC TAO-támogatói
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki az el-
múlt évben a saját lehetőségei szerint segítette a Nagybajomi 
Atlétikai Club működését.  

Szeretnénk külön köszönetet mondani azoknak a vállalkozá-
soknak, vezetőknek, akik társasági adójuk felajánlásával segí-
tették a klubot TAO-programja megvalósításában. 
 
OTP Bank Nyrt.: 28.524.452 Ft
East Capital Management Consulting Zrt.: 9.912.500 Ft
J.T. Ruhaipari Vámszabadterületi Kft.: 949.410 Ft HORVÁTH PÉTER

vezetőedző
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2022 elején újult erővel és nagy reményekkel vágtunk bele 
a munkába a gyerekekkel. A Covid-megszorítások után már 
nagyon bíztunk benne, hogy akadályok és nehézségek nélküli 
időszak következik.
Év elején igyekeztünk újra formába lendülni fizikailag, és csa-
patépítő közösségi programok szervezésével lelkileg is.
Heti három alkalommal tartottunk és tartunk jelenleg is 
edzéseket a gyerekeknek. Nem egyszerű a négy korosztály 
(manó, szupermini, mini, gyermek) edzéseit összehangolni, 
de az önkormányzatnak köszönhetően a városi sportcsarnok 
is a rendelkezésünkre állt ezidáig. Sajnos a kinti hőmérséklet 
csökkenésével novembertől már csak az iskola tornatermé-
ben tudjuk megtartani az edzéseket, de bízunk benne, hogy 
tavasszal újra „visszaköltözhetünk”.
A Magyar Diáksport Szövetség munkatársaival való barátsá-
gos viszonynak köszönhetően márciusban Nagybajom kapta 
a lehetőséget a IV. korcsoportos Magyar Diákolimpia Megyei 
Döntőjének megrendezésére. A Csokonai Vitéz Mihály Általá-
nos Iskola csapata a harmadik helyen végzett. 
Szintén márciusban tartották meg a III. korcsoportos megyei 
döntőt, ahol lányaink a második helyen végeztek, ezzel kivív-
ták a lehetőséget arra, hogy részt vegyenek az országos elő-
döntőn Dabroncon. Ezen a versenyen Nagybajom a negyedik 
helyen végzett. (Az országos döntőn csak az első helyen vég-
zett csapat vehet részt.)
Márciusban kezdődtek a Magyar Röplabda Szövetség ál-
tal szervezett Vollé Röpsuli program versenyei, melyeken a 
2021/2022-es tanévben összesen 6 alkalommal vettünk részt. 
Minden versenyen nagyon szép eredmények születtek.
Szeptemberben álmodtunk egy nagyot. Régóta dédelgetett 
álmunk, hogy Nagybajom újra részt vegyen a Magyar Röp-
labda Szövetség által az utánpótlás korosztály számára szer-
vezett Magyar Bajnokságban. Számtalan kisebb és nagyobb 
akadály legyőzése után három korosztályban (U15, U13 és 
U12) neveztük csapatainkat a 2023 júniusáig tartó versenyso-

rozatra. A bajnokság őszi fordulói még most is zajlanak, szinte 
minden hétvégénket valamelyik csapatunk versenyeztetésé-
vel töltjük.
A röplabdán kívül igyekszünk a röplabdás gyerekeket bevonni 
Nagybajom kulturális, közösségi programjaiba is. 
A Giro’dItalia kerékpáros versenyre flashmobbal készültünk, 
amelyet az előfutamon is lehetőségünk volt bemutatni.
A gyerekek közül sokan vesznek részt rendszeresen a nemzeti 
ünnepeink alkalmából megtartott iskolai és városi ünnepélye-
ken.
A tanév végén, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért 
Alapítvány pályázatának köszönhetően májusban Zánkán 
tölthettünk a csapattal 3 napot, júniusban pedig Fonyódlige-
ten kezdtük a vakációt.
A szűkös anyagi körülményeink javítása érdekében júniusban 
jótékonysági bált szerveztünk a szülők segítségével hagyo-
mány(újra)teremtő szándékkal. A bál bevételéből a versenye-
ken való részvételhez a szigorú szabályozásoknak megfelelő 
sportfelszerelést tudtuk megvásárolni.
Szeptemberben „Évadnyitó Röpis Party-t” szerveztünk im-
már második alkalommal (közösségformáló szándékkal), me-
lyen a röplabdás gyerekeken és szüleiken kívül nagyon sokan 
részt vettek.
Decemberben, a bajnoki fordulók zárásaként Zánkán töltünk 
3 napot az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapít-
vány pályázatának köszönhetően.
2023-ban a Magyar Bajnokság tavaszi fordulóin való sikeres 
szereplés az elsődleges célunk, valamint az, hogy a ránk bí-
zott gyerekeknek minél több sikerélményt nyújthassunk a 
röplabdázás által.
Mindezt természetesen nem tudnánk megvalósítani a gyere-
kek szüleinek aktív, önzetlen támogatása nélkül, amiért na-
gyon hálásak vagyunk. A közösségünk legnagyobb ereje az 
összetartásban rejlik.

A Nagybajomi Diák Röplabda Club 

2022-es eredményei
Összeállította: Koczor-Meló Edina, Répási Hajnalka, Major Zsuzsanna
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Küzdelem 
az aszállyal!

Sajnos már április végén bebizonyo-
sodott, hogy a 2021-es aszályos év 
után ebben az évben sem lesz megfe-
lelő mennyiségű csapadék! 

A Nagybajom és Vidéke Horgász Egyesületnél abban bízva 
kezdtük meg a 2022-es évet, hogy lesz majd kellő mennyi-
ségű csapadék, melynek köszönhetően meg tudjuk tartani az 
Ötös-Hárs víztározó optimálisnak mondható 150 cm-es átla-
gos vízmélységét. Sajnos már április végén bebizonyosodott, 
hogy a 2021-es aszályos év után ebben az évben sem lesz meg-
felelő mennyiségű csapadék, így a halastó szinte ugyanabba 
a helyzetbe került, mint 2009-ben és 2011-ben, jelentősen 

megfogyatkozott a vízmennyiség, ami által veszélybe került 
a halállomány egy része is. Július 18-tól 63 napon át minden 
éjszaka levegőztetnünk kellett a vizet, hogy ne alakuljon ki 
oxigénhiány, ami tömeges halpusztuláshoz vezethetett vol-
na. A levegőztető eszközök működtetéséhez aggregátorokra 
volt szükség, melyek üzemanyag igénye komoly terheket rótt 
az egyesület kasszájára. Sajnos a süllőállomány nagy része 
így is elpusztult. Az aszály hatása - annak ellenére, hogy már  
leesett az átlagos csapadékmennyiség ebben az évben – még 
mindig érezhető, a tó vize még nem pótlódott vissza. 
 Az alacsony vízállás miatt el tudtunk végezni olyan mun-
kákat, melyeket víz alatt nem lehetséges: a befolyótól a tó-
mederig húzódó árkot megkotortuk, kicseréljük a zsilipdesz-
kákat, a tó nyugati felén szeretnénk helyreállítani a 2017-ben 
kövekkel kiépített partoldalt.
 Az Egyesület 167 tagjából 100-an aktívan kiváltják a  
területi engedélyt. Horgászni folyamatosan lehet a tavon,  
a víz minősége jó, a halak fogyaszthatóak. Idei évben engedé-
lyeztük a csónakos horgászatot is.
 A jövő év a tó regenerálódásáról fog szólni. Bízunk ben-
ne, hogy a tél és a tavasz folyamán lehullott csapadékmeny-
nyiség hatására helyreáll a vízszint, és visszatelepíthetjük a 
halállományt. Pályáztunk vízminőség-javító berendezésekre, 
lesz még két levegőztető gépünk, hogy minél gyorsabban be 
tudjunk avatkozni, ha szükséges.  Pályáztunk 2 csónakra, egy 
akkumulátoros és egy robbanómotoros csónakmotorra. Az 
Önkormányzat külterületi utak fejlesztése pályázatával fel-
újításra kerülnek a halastóhoz vezető földutak, és januárban 
elkezdődik, szintén pályázati forrásból, az elektromos hálózat 
kiépítése a parkolóig, mely által biztosítva lesz a levegőztető 
gépek áramellátása is. Tervezzük biztonsági kamerák kihe-
lyezését is az értékekeink védelme érdekében. Egyesületünk 
új szertára a Vásártér utca 1. száma alatt található volt tűz-
oltószertárban kerül kialakításra, ahol a tél folyamán tárgyi 
eszközeinket, csónakjainkat is tárolni tudjuk majd. Az épület 
felújítását pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani.

SZABÓ JÁNOS
elnök, Nagybajom és Vidéke Horgász Egyesület

20    Bajomi Krónika



SZERENCSÉS SÁNDOR
parancsnok

Az egyesülethez 
méltó helyre költözött 

a Tűzoltószertár
„Tűz ütött ki az Ipari Park egyik szerelőcsarnokában, 
a tűz továbbterjedt a javított gépjármű környezetére, 
egy ember pedig füstmérgezést szenvedett, és nem 
sikerült kijutnia az épületből.”  

Ez volt a feltételezése annak az októberi szakmai gyakorlat-
nak, melyen a Nagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 
kellett bizonyítani szakmai felkészültségét. 
A gyakorlat sikeres végrehajtásával az egyesület újabb egy 
évre megszerezte a jogosultságot az önálló beavatkozásra 
a területéhez tartozó településeken. Nagybajom, Kutas, Pá-
lmajor, Kiskorpád és Jákó biztonságát 21 taggal segíti elő az 
egyesület, akik vállalták, hogy a riasztást követően 15 percen 
belül megkezdik a vonulást, így ezeken a településeken első-
ként érkezhetnek a helyszínekre és kezdhetik meg a beavat-
kozást egy közlekedési balesetnél vagy tűzesetnél, illetve a 
viharok okozta károk felszámolásánál.
 A nagy múltú egyesület élete fontos állomáshoz érkezett 
az idei évben, mert beköltözhettek új szertárukba. A Kossuth 

utcai kis tornaterem épületét saját kezűleg alakították át úgy, 
hogy mindkét járművük beférjen, a tűzoltók a beavatkozás 
után le tudjanak zuhanyozni, ruháikat a bevetések után hely-
ben ki tudják mosni. A Magyar Falu Program keretében 6 mil-
lió forint támogatásban részesült az egyesület, így a vizesb-
lokk mellett egy konyha kialakítását is meg tudták valósítani.
Idén több év kihagyás után újra sikerült megrendezni az ön-
kéntes tűzoltó egyesületek versenyét, melynek Látrány adott 
otthont. A versenyen a helyi ifjúságot megmozgatva, több 
kategóriában is sikeresen versenyeztek a bajomiak. Májusban 
„nyitott” szertárnapot tartottak az érdeklődő gyerekeknek a 
szertárnál, júniusban megrendezésre került a XII. Szent Flóri-
án Tűzoltó Tábor, szeptemberben részt vettek Gyergyószár-
hegyen a XIII. Szárhegyi Tűzoltó Napok rendezvényen. Az 
egyesület 2023-ban ünnepli fennállásának 135. évfordulóját.



Külkapcsolatok

GYÖRGY-DÁVID NIKOLETTA
alpolgármester

Nagybajom – Virje 
testvértelepülési kapcsolat 

A horvátországi Virje és Nagybajom 2019. január 31-én írta 
alá a testvértelepülési együttműködési megállapodást. 
A két település képviselői több alkalommal is találkoztak egy-
más rendezvényein. Így volt ez 2022. májusában Virjében a 
Nemzetközi Aprósütemény Fesztiválon is. Horvátország min-
den részéről érkeztek civil szervezetek csoportjai, de hivatá-
sos cukrászok is képviseltették magukat. Mi, nagybajomiak a 
Bajomi Kézműves termékeivel valamint vállalkozói és magán-
felajánlók aprósüteményeivel vártuk az érdeklődőket. 
A termékeket és a süteményeket becsületkasszás rendszer-
ben kínáltuk a látogatóknak, és az ebből befolyt 105.500 Ft-ot 
a „Nagybajomért” Közalapítvány részére ajánlottuk fel.
Ősszel az Ősz Ízei rendezvényre hívtuk meg a virjei delegáci-
ót. A Kristina Filipovic jegyző által vezetett csapat standján 
horvát pálinkát, bort, sajtot és süteményeket kóstolhattunk. 
A társaság férfi tagjai részt vettek a népi játékoknak neve-
zett versenyen is. Már ekkor előrevetítették a Márton-napi 

A Hírős Szárhegyi Káposztafesztivál

rendezvényüket, melyre meghívást kaptunk tőlük. Ők Már-
ton-napját egy hosszabb, több napon át tartó programsoro-
zattal ünneplik, minden nap más civil szervezet rendezvényé-
vel. A nagybajomi horgászegyesület november 5-én vett részt 
a halászléfőző versenyen. A főzőverseny 26 csapata között 
indult a Szabó János elnök vezette horgászegyesület csapata, 
és mint utólag kiderült, Herceg Imre szakmai irányításával ők 
főzték a legfinomabb halászlevet. A zsűribe is kaptunk meg-
hívást, ott többek között Szakonyiné Kuzma Valéria értékelte 
az elkészült ételeket. A horgászok mellett Pirka Mátyás pol-
gármester vezetésével egy kisebb delegáció is részt vett a 
rendezvényen, akik sport, tűzoltó és ifjúsági vonalon is felvet-
ték a kapcsolatot a horvát civil szervezetekkel. 
A Márton-napi rendezvénysorozat zárásaként november 11-
én ünnepi közgyűlésen vettek részt Virjében a nagybajomi 
képviselő-testület tagjai, György-Dávid Nikoletta alpolgár-
mester vezetésével. Nagy szeretettel fogadták Nagybajom 
város vezetését, a találkozóval tovább erősödött a két telepü-
lés kapcsolata.

A nyertes halászlé receptje 
Herceg Imrétől 
Hozzávalók:

• 1 kg egész pucolt tükörponty vagy csontos 
harcsa

• 1,9 liter víz
• 15 dkg apróra vágott vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 4 dkg só (szeletelt hal sózását is beleértve)
• 2 púpozott evőkanál kiváló minőségű őrölt 

pirospaprika 
A hagymát a vízzel együtt feltesszük főni erős 
tűzre, forrástól számítva 15 percig főzzük, 
majd beletesszük a halszeleteket, és miután el-
kezd ismét forrni, beletesszük a pirospaprikát. 
Forrástól számítva még 30 percig főzzük. Bajai 
gyufatésztával tálaljuk.

Idén immár 15. alkalommal került megrendezésre a Hírős 
Szárhegyi Káposztavásár és Fesztivál. Testvértelepülésünk-
ről, a Hargita megyei Gyergyószárhegyről meghívás érkezett, 
hogy Nagybajomból is evgyen részt delegáció ezen a hagyo-
mányőrző, gasztrokulturális rendezvényen. Négy fő képvisel-
te településünket.
A szívélyes fogadtatás, a szárhegyi káposzta - ami szinte min-
den étkezés alkalmával asztalra került - új barátságok szüle-
tése és a régi barátságoknak való örvendezés jellemezte a 
látogatást. Számszerűsítve 32 éves a kapcsolat Gyergyószár-

heggyel. De vajon a barátságot és a szeretetet lehet-e megha-
tározni számokkal, évekkel? Ismét bizonyságot nyert, hogy a 
kötelék, ami összeköti településeinket, nem igényel meghatá-
rozást, számszerűsítést. Feltétel nélküli. Köszönjük a barátsá-
got Gyergyószárhegy minden lakosának! És várjuk a mielőbbi 
újra találkozást!

GALBA KARINA
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GYÖRGY-DÁVID NIKOLETTA
alpolgármester

Nemzetközi “gólyás” találkozó 
Szerbiában 

Idén 19. alkalommal került megrendezésre az „Európai Gólyás 
Falvak” hálózatának találkozója, a szerb Zrenjanin városban, 
valamint Taras községben. Az „EuroNatur” német környezet-
védelmi alapítvány kezdeményezte a hagyományos összejö-
vetelt, melynek minden évben más ország gólyás faluja ad 
otthont. 
Zrenjanin a közigazgatási szempontból hozzá tartozó terület 
nagysága alapján a második legnagyobb város Szerbiában. A 
háromnapos szakmai programon a 8 országból érkező részt-
vevők megismerhették egymás programjait, valamint a szer-
biai településen történt természetvédelmi fejlesztésekhez is 
ellátogattak, az Okanj-tóhoz a Rusanda-tavi Nemzeti Parkba, 
ahol gyakorlati tapasztalatokat is cseréltek a települések ve-
zetői és a természetvédők. 
Nagybajomban a Duna-Dráva Nemzeti Park a Boronka-pata-
kon végez vizes élőhely fejlesztési projektet az Ötös-hárs víz-
tározó közelében a hálózat támogatásának jóvoltából. 
Településünket Pirka Mátyás polgármester, Albertus Anita 
pályázati referens, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz-
gatóság Somogy-Tolnai Tájegység tájegységvezetője, Nyem-
csok Tamás képviselte a rendezvényen. 

ALBERTUS ANITA

Tűzijátékozás
Megkérjük a város lakosságát, hogy amennyiben év közben 
tűzijátékot szeretnének fellőni magánterületen, pár nappal 
az esemény előtt jelezzék azt az önkormányzat titkárságán a 
82/556-950-es vagy 20/370-14-72-es telefonszámon, illet-
ve az info@nagybajom.hu e-mail címen, hogy Nagybajom  
Város Facebook oldalán felhívhassuk rá a lakosság figyelmét, 
és az adott időpontban az erősebb zajra érzékeny háziállato-
kat megfelelően el tudják zárni.

Kéményseprői szolgáltatás 
A hatályos kéményseprőtörvény 2018. január elsejétől meg-
szüntette a családi házak kötelező kéményellenőrzését.  
Ekkortól az ingatlan tulajdonosának feladata gondoskodni az 
égéstermék-elvezetők általános tisztíttatásáról és ellenőriz-
tetéséről. A kéményseprői szolgáltatás az alábbi elérhe-
tőségeken rendelhető meg online: https://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat. Telefonon: 1818-as 
számon, a 9-1-1 Időpontfoglalás menüpontban.

Hasznos 
információk 

Közvilágítás – hibabejelentés
A közvilágítási hiba bejelentésére a lakosság részéről is van  
lehetőség az alábbi elérhetőségeken. 

1. Amikor egy-egy utcai lámpatest nem világít, kérjük, a 
KÖZVIL Zrt. felé jelezzék a problémát a 06 1 457 0575  
telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@kozvil.hu 
e-mail címen. A hiba bejelentésére online is van lehető-
ség a www.kozvil.hu oldalon.

2. Ha az egész utcában, vagy a város egy részén egyáltalán 
nincs, akár több napig közvilágítás, akkor az EON ügyfél-
szolgálatát hívják a 06 80 20 50 20-as telefonszámon.

A város nagyobb részét egyszerre érintő áramkimaradás leg-
inkább szélsőséges időjárás esetén fordul elő, mint például 
szélvihar. Az időjárási körülmények hatására a légvezetékek 
összeérhetnek, ami zárlatot okozhat. Az EON munkatársai no-
vember hónapban átvizsgálták a teljes légvezeték-hálózatot, 
és ahol szükséges volt, távtartókat szereltek fel, hogy kiküszö-
böljék a fent említett problémát. 
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A Nagybajomi Református Egyházközség 2022. 
október 1-jén ünnepelte új lelkészének, Rozgo-
nyi Emőkének a beiktatását. A hálaadó istentisz-
teleten Steinbach József, a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke hirdette az igét, majd 
Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházme-
gye esperese iktatta be Rozgonyi Emőke lelki-
pásztort hivatalába. Közel negyven lelkésztárs 
áldáskívánásával és köszöntésekkel folytatódott 
az ünnepi alkalom, majd a Pálóczi Horváth Ádám 
Református Alapfokú Művészeti Iskola tanulói-
nak és tanárainak műsora következett. A szép és 
felemelő délelőttöt szeretetvendégséggel zártuk. 
Gyülekezetünk Facebook-oldalán az alkalmat 
élőben közvetítettük. A felvétel jelenleg is visz-
szanézhető. E jeles esemény kapcsán beszélget-
tem gyülekezetünk lelkészével. 

Közösségben Istennel 
és egymással

Kedves Emőke, kérlek, röviden mutasd be családo-
dat! Honnan származtok, merre szolgáltatok koráb-
ban? Hogyan kerültetek Nagybajomba? 

A vajdasági Torontálvásárhelyen születtem és töltöttem 
gyermekkorom. A délszláv háború idején lettem középiskolás 
korú. A Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázi-
umban kaptam lehetőséget a továbbtanulásra. Isten hívására 
1999-ben kezdtem meg teológiai tanulmányaimat a Pápai Re-
formátus Teológiai Akadémián. Férjemmel, Bódis Tamással 
ott találkoztunk. Ő dunántúli. A teológia előtt gépészmérnöki 
szakon tanult a veszprémi egyetemen. Az Úr őt onnan hívta 
a szolgálatba. Teológiai tanulmányaink után egy rövid ideig  
Budapesten éltünk.  2008-ban kerültünk a szlovéniai Muravi-
dékre. 61 év után mi lettünk az első helyben lakó lelkészek. Ot-
tani munkánk Isten országának hirdetésén túl a magyar nyelv 
és identitás megőrzésére is kiterjedt. Isten mindannyiunkhoz 
közvetlenül és érthetően közeledik, ezt pedig mi leginkább az 
anyanyelvünkön vagyunk képesek befogadni. A magyar anya-
nyelvű katolikus és evangélikus testvérek is örömmel csat-
lakoztak alkalmainkhoz, ahol sohasem a különbözőségeket  
kerestük, hanem hittestvérekként köszöntöttük egymást. 

A képen balról jobbra: 
Steinbach József, Dunántúli Református Egyházkerü-
let püspöke
Rozgonyi Emőke lelkipásztor
Hella Ferenc, Somogyi Református Egyházmegye 
esperese
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 Egyetemi éveink alatt és utána többször is éltünk külföl-
dön.  2002-2003-ban Angliában dolgoztunk önkéntesként, 
2007-2008-ban Amerikában voltam ösztöndíjjal, 2019-2020-
as évben pedig a családdal is eltöltöttünk egy évet a skóciai 
Shetland-szigeteken. Lelkészi szolgálatot láttunk el, igazi ki-
hívás volt ezt a gyerekekkel, Pannival, Villővel és Botonddal 
megélni. Rengeteg tapasztalatot szereztünk más kultúrákról, 
szokásokról, a nyelvtanulás lehetőségeiről. Közben pedig  
magunkról egyénenként, családként is sokat tanultunk. 
Egy nem várt pillanatban érkezett a nagybajomi presbitérium 
meghívása. Több közös beszélgetés, találkozó, gondolkodás 
és sok imádság után döntöttünk a váltás és Nagybajom mel-
lett. 

Február óta éltek Nagybajomban. Mivel teltek az el-
múlt hónapok? Hogyan alakultak a feladatköreitek?   

Jelenleg a szolgálati területem Nagybajom, Jákó, Kiskorpád. 
Férjem Kisbajomban gyülekezeti lelkész és a Nyugat-magyar-
országi Református Gyermekvédelmi Központ Somogy me-
gyei lelkésze. A megérkezéstől számított egy év arra szolgál, 
hogy felmérjük, hova is érkeztünk. Elkezdtünk ismerkedni a 
közösséggel, megnézzük, hogy mi, hogy működött eddig. 
Tájékozódunk, hogy melyik korosztály mit szeret, melyek 
azok a kedves alkalmak, amelyek fontosak a közösség életé-
ben.  Látnunk kell, hogy hogyan viszonyulnak a gyülekezet 
tagjai egymáshoz, a közösséghez, Istenhez; hogyan állunk 
épületekkel, milyen pályázataink vannak; mire lesz szükség a 
közeljövőben. Ezeknek a megismerése egy hosszú folyamat, 
reméljük, hogy februárra már kerek lesz a kép. Az eddigi idő-
szak az ismerkedésről, perspektíva nyitogatásról szólt. Még 
nagyon új dolgokkal nem próbálkoztunk és szándékosan nem. 
Tartottunk kézműves játszóházakat, nyáron napközis hittan-
tábort, újraindult a vasárnaponkénti gyermekistentisztelet és 
nemrég volt az adventi gyertyagyújtás is.

Az eddig megismert feladatok között van-e szá-
modra teljesen új terület?    

Önállóan gyülekezeti lelkész csak néhány évig voltam. Szlo-
véniában férjem, Tamás volt a kirendelt lelkész. 
Nagyon sok mindenbe besegítettem, sok terüle-
ten szereztem tapasztalatot, de nem voltam ön-
álló lelkész. Ami új most, hogy álmodhatok ezzel 
a közösséggel. Nem csak segítenem kell valahol, 
hanem felvállalni az egészet. És ez egy nagyon jó 
dolog. 
 Nagyon örültem a zeneiskolának is, mert a 
zenei nevelést nagyon fontosnak tartom, sokban 
gazdagíthatja a közösséget és az egyént is. A gye-
rekeknek a zenei és táncos foglalkozás együttmű-
ködést, önfegyelmet és kitartást tanít. A közös-
ségben a zene és a tánc szintén együttműködést, 
egymásra figyelést fejleszt és egyben örömforrás 
is. Nagy álmom, hogy közösségi zenélésig eljus-
sunk a zeneoktatáson keresztül. 

Egy kicsit már megismerve a közösséget, 
milyen lehetőségekben, újabb alkalmak-
ban gondolkoztok a gyülekezet jövőjét 
illetően?    

GYÖRGY-DÁVID ANITA
Nagybajomi Református Gyülekezet presbitere

A következő év elején szeretnénk elindítani az Alfa-kurzust. 
Ez egy több héten átnyúló, beszélgetős közösségi alkalom, 
egy kicsit bevezetés a keresztyénségbe. Jó lenne, ha majd 
ebből kinőne egy beszélgetős bibliaóra. Rétegalkalmakat is 
szeretnénk tartani, Tamás szeretne egy férfikört szervezni. 
Emellett jó lenne egy női kört is létrehozni, akikkel esetleg be 
lehetne csatlakozni a Református Nőszövetség munkájába. 
 Tevékeny és összetartó gyülekezet van itt. Persze min-
dig lehet jobb vagy több. De sok gyülekezettel összehason-
lítva nagyon jó, hogy van folyamatos kommunikáció. Hálás 
vagyok, hogy van igény a szolgálatomra. Van egy kérés, egy 
ötlet és az a válasz, hogy persze, de jó, csináljuk. Bennünk van 
az igény, hogy legyünk közösségben, legyünk együtt. Csinál-
junk együtt dolgokat. Például a férfikör esetében felmerült, 
hogy közösségi gyümölcsöskertet kellene kialakítani és en-
nek kapcsán lehetne együtt tanulni, együtt dolgozni, közben 
beszélgetni. Szeretnénk közös kirándulásokat, elutazós hit-
tantábort, zarándoklatot, csendes napot, lelkigyakorlatokat 
tartani, ami Cursillo-hétvégével kezdődik. Én magam is részt 
veszek benne szolgálóként, azért, hogy meg tudjam mutatni, 
hogy micsoda felfrissülést ad, és egy megújulásnak a lehető-
sége. Úgy tűnik, hogy erre lesz igény. Szeretném a közösség-
ben lét örömét megélni, sok tervem van és itt erre van foga-
dókészség és munkatársakat is kaptam mindehhez. 
Az online térben is igyekszünk minél sokszínűbben jelen lenni. 
Van Facebook-, Instagram-, Spotify-oldalunk, ahol az esemé-
nyeinkről lehet olvasni, és vissza lehet hallgatni az istentiszte-
leten elhangzott igehirdetéseket. 
Az első év amolyan toporgás, mint mikor a futók rajthoz áll-
nak. A jövő versenye, vagy futama pedig a Mindenható Atya 
kezében van, rá hagyatkozva vágunk neki majd a következő 
időszaknak, futjuk meg a pályát, reménységünk szerint a  
gyülekezettel együtt.

Köszönöm a beszélgetést, az eddigi munkátokat, és 
Isten áldását kérjük a továbbiakra!

A családi kép Shetland- 
szigeteken készült.



Félelem nélkül

A korábbi évekhez hasonlóan, az idei karácsonyi időszak is 
szorongással és félelemmel telt szinte mindenki számára. 
Alighogy megbékéltünk az új kór, a koronavírus jelenlétével 
és megtanultunk vele élni, a háború köszöntött ránk a szom-
szédban. Gazdasági hatásaival nap mint nap találkozunk. Kurt 
Schneider fent leírt idézetében emlékeztet bennünket, hogy 
a szorongás hozzátartozik az ember létéhez és sokkal inkább 
jellemző ránk, mint azt mi szeretnénk.
A karácsony a béke és a szeretet ünnepe kellene, hogy legyen. 
Erre vágyunk, ezt keressük. 
A karácsony Isten ember iránti szeretetének ünnepe, amikor 
végleg úgy döntött, hogy békét köt velünk és a vele való kö-
zösségre hív bennünket. Az adventi időszak legkiemelkedőbb 
alakja Keresztelő János volt, aki azért született, hogy előké-
szítse Jézus Krisztus szolgálatának útját. 
Apja a következő szavakat mondta, amikor megszületett: 
„Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az 
ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávid-
nak házából, amint kijelentette azt szent prófétái által örök időktől 
fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, 
akik gyűlölnek minket; hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és 
megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel meg-
esküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk,  hogy ellen-
ségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, 
szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján. Téged 
pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, 
mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd 

népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által, Istenünk kö-
nyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a 
magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál 
árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa.” 
(Lukács evangéliuma 1,68-79)
Azért küldte Isten a fiát ebbe a világba, hogy megszabadítson 
bennünket ennek a világnak a szorongásából, hogy félelem 
nélkül élhessük az életünket, sőt félelem nélkül találjuk meg 
életünk értelmét is. Istennek az a szándéka, hogy kiemeljen 
bennünket ebből a szorongató, fojtogató, aggodalmaskodó 
létformából, és figyelmünket Rá irányítsa. A cél, hogy lábun-
kat a békesség útjára igazítsa és megszabadítson bennünket 
az élet sötétségéből.
Az első karácsony alkalmával maga Isten jött el a világba, nem 
csak távolról figyeli az életünk eseményeit, hanem leszállt a 
magasságból, egészen közel jött hozzánk. Közel jött, hogy el-
mondja nekünk: végső soron sorsunk az Ő kezében van, nyu-
godtan bízzuk rá magunkat, nyugodtan hagyjuk nála szoron-
gásunkat és félelmeinket. Ő képes bennünket mindezektől 
megszabadítani és békességet adni nekünk. Olyan békessé-
get, amit nem a külső körülmények határoznak meg, hanem 
Isten mindent betöltő jelenléte. 
Isten látogat meg bennünket és szólít meg, hogy az élet értel-
met, a szeretet és békesség pedig teret nyerjen. Így kívánunk 
minden olvasónak áldott, békés karácsonyt! Töltse be életü-
ket Isten mindent megvilágító szeretete és békessége!

ROZGONYI EMŐKE 
református lelkipásztor

“Ha az emberlétbe belegondolunk,  
akkor sokkal inkább megmagyarázandónak találjuk,  

hogy az ember többnyire miért nem szorong,  
mint azt, hogy néha szorongások gyötrik”  

(Kurt Schneider)



ROZGONYI EMŐKE 
református lelkipásztor

Kettő, úgynevezett „ragadványnevekkel” foglal-
kozó kiadványt ajánlunk figyelmükbe. Az egyik, 
Ballér Jánosné „Nagybajom és a hozzá tartozó 
puszták földrajzi ragadványnevei” című könyve. 

Az Előszóból idézve: 
„Ragadványnévnek mondják a nem hivatalos névadással kelet-
kezett, tehát egy adott beszélőközösségtől származó földrajzi 
neveket, amely a teljes hivatalos név helyett áll. Nagybajomban 
és a hozzá tartozó pusztáknak a földrajzi ragadványnevei vagy a 
tulajdonosokról (Igmándy út, Beksics tanya, Böhm mező), vagy 
legendáról, mondáról (Patkó sűrű, Táncos domb), vagy a másik 
határról (Jákói út, Kis-Sárdi út, Balaskói határárok) kapták a ne-
vüket, kerültek be a térképekbe.” 

A könyv részletesen taglalja a Nagybajom belterületén ma is 
álló épületek történetét, illetve Nagybajom külterületein lévő 
puszták ragadványneveinek származását, térképekkel kiegé-
szítve.
A másik kiadvány Major Tibor „Nagybajom és a környező 
puszták lakóinak ragadványnevei” című füzete. A ragadvány-

Nagybajomi szerzők művei 
név ez esetben a családnevek, keresztnevek mellett, illetve 
helyett áll. A ragadványnév lehet gúnynév, becenév, szavajá-
rási név – azaz minden olyan név, ami csak úgy „ráragadt” az 
adott személyre. Képet kapunk az 1848-as Nagybajomban 
fellelhető családnevekről, és láthatjuk, hogy már abban a kor-
ban is jellemző volt az azonos vezetéknevű emberek plusz egy 
vezetéknévvel való megkülönböztetése.  
Idézet a könyvből:
„A kisszámú divatos keresztnév miatt a településen gyakran ta-
lálkozhattunk azonos vezeték- és keresztnevű emberekkel. Emi-
att a helyi lakosság az egyszerűbb megkülönböztetés érdekében 
mellék-, és gúnyneveket is használt, illetve használ napjainkban 
is. E melléknevek utalhatnak foglalkozásra, származásra, alkati-, 
vagy egyéb tulajdonságra, szokásra, de vannak olyanok, amelyek 
eredetét csak a nyelvészet eszközeivel lehetne kideríteni. Például: 
olajos, kupec, báró, vizes.”
Ezeket a ragadványneveket hivatalos iratokban, például ka-
taszteri térképeken is felhasználták egy-egy terület tulajdo-
nosának feltüntetésekor. Érdekes végigolvasni a sok ma is 
ismert, vagy akár ma is élő leszármazott ragadványnevének 
keletkezését.

GALBA KARINA
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A legszebb konyhakert 
Magyarországon

Nagybajom Város Önkormányzata 2021-ben csatlakozott „A 
legszebb konyhakertek” Magyarország legszebb konyhakert-
je Magyar Örökség díjas országos programhoz. Partnerként a 
“Nagybajomért” Közalapítvány vállalta magára a verseny he-
lyi lebonyolítását, megszervezését a nevezéssel kapcsolatos 
teendőek elvégzését.
A 2022-es évi programban a legszebb nagybajomi konyhakert 
Szeibert Istvánné és Szeibert István lakosok kertje lett. Nagy-
részt saját magokból nevelt palántákkal dolgoznak, a földet 
megfelelő gyakorisággal trágyázzák, a kertben a haszonnö-
vények mellett gyógynövényeket, virágokat is gondoznak, 
legtöbb esetben növénytársítással, a rovarok távoltartása cél-
jából. Élnek a komposztálás lehetőségével is, az ebből nyert 
táptalajt visszaforgatják kertjükbe. Vetésforgót alkalmaznak, 
minden évben cserélgetve egy-egy növény helyét.
A helyi szintű verseny mellett a házaspár konyhakertje neve-
zésre került a program országos megmérettetésében is nor-
mál kategóriában. Szorgos munkájuk és a kertművelés iránt 
érzett szeretetük és elköteleződésük meghozta gyümölcsét.  
2022. november 29-én Biatorbágyon került átadásra a Szei-
bert házaspár részére normál kategóriában a “Magyarország 
legszebb konyhakertje” országos díj. A díjátadóra történő 
utazást az Alapszolgáltatási Központ szervezte. A progra-
mért való csatlakozásért, és az elért eredményért Nagyba-
jom Város Önkormányzat részére járó elismerő oklevelet 
György-Dávid Nikoletta alpolgármester vette át.

A díjátadón a következő értékelés hangzott el a kertről: „Eb-
ben az évben valódi édenkert várta a zsűrit. Alkalmaznak 
működő növénytársításokat. Minden ágyás szeretettel van 
gondozva, vegyszermentesen, a lehető legjobbat kihozva a 
növényekből. Annak ellenére, hogy az év folyamán a jég meg-
semmisítette a kertészkedők addigi munkáját, kisebb csoda, 
ami ebben a kertben elénk tárul.”
A programhoz való csatlakozás fő célja az volt, hogy buzdít-
suk a lakosságot a kertművelés fontosságára. A parlagon ha-
gyott kertek teljenek meg élettel! Telepítsünk gyümölcsfákat, 
veteményezzünk, gyarapítsuk tudásunk és élvezzük munkánk 
gyümölcsét! Ami pedig a legfontosabb, hogy a megszerzett 
tudást adjuk át gyermekeink részére, hogy tudják, érezzék, 
milyen a saját termesztésű paradicsom, alma, retek illatát és 
zamatát megízlelni és emlékeztetni az átadott ősi tudásra.
A Szeibert házaspárnak gratulálunk az eredményes munká-
hoz.
Továbbá köszönjük Bakonyi Éva és Albertus Anita lelkes köz-
reműködését, értékteremtő munkáját a program lebonyolítá-
sában.
„Legyen zöldséges/gyümölcsös kert Magyarország minden 
balkonján, udvarán, kertjében!”

GYÖRGY-DÁVID NIKOLETTA
alpolgármester
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Mikóczi Alajos, „Lujzi bácsi” - a Csallóközből a II. világháború 
után áttelepített pedagógus - volt a nagybajomi állami általá-
nos iskola igazgatója. 1956 után is megmaradt pozíciójában, 
mert történelmi tapasztalatai miatt – vagy óvatosságból – 
nem vett részt a forradalmi eseményekben. Kollégái közül 
többen tagjai voltak a Nemzetőrségnek. Tevékenységükért 
Sáringer Gyula bácsit, Laki Balázs Sándor bácsit, Lédermajer 
Feri bácsit előzetes letartóztatásba helyezték a forradalom-
ban (“ellenforradalomban”) való részvétele miatt. Őket és 
még többeket Kányási Kálmán, az akkori községi párttitkár 
közbenjárására engedték szabadon.
 1968-ban nyugdíjas lett. Mivel egész életében tevékeny 
ember volt, nyugdíjas korában sem volt tétlen. Megalapozta 
a Nagybajom története című 1979-ben megjelent monográfia 
születését, amely a mai napig a település egyetlen dokumen-
tumokra, helyi kutatásokra alapozott rajza. Felhasználta még 
dr. Mózsa Ernő, Vasdényei Aladár és Fischer főjegyző feljegy-
zéseit, rajzait, fényképeit is. Solymosi László, a Hadtörténeti 
Intézet munkatársa levéltári kutatásokkal támogatta a kiad-
ványt, amely a település iránt érdeklődőknek értékes informá-
ciót nyújt a honfoglalástól a középkor végéig terjedő időkig.

Immár harmadik alkalommal haladtak át augusztusban  Nagy-
bajomon ke rékpárral az eXtremeMan Nagyatád triatlonis tái.  
A körforgalomnál Kutas felé vették az irányt, így a Vásártér 
utcában mintegy 50 önkéntes nagybajomi fiatal segítette 
a majd 600 versenyző frissítését a nemzetközi hosszútávú  
triatlonversenyen.

Bajomi anekdota 
díszpolgáraink emlékére

Egészség 
Nyugdíjas korában sokat mozgott, sétált. Naponta elballa-
gott a 2-3 kilométerre lévő Sápa pusztáig, vagy Csikotába, 
közben beszélgetett az őt nagyon tisztelő bajomiakkal.
 Szerette a vörösbort, naponta megitta a maga fél liter 
oportóját, otellóját. Néhány év múlva azonban bajok támad-
tak a vérnyomásával. Elment tehát a település máig is sokszor 
emlegetett nagytudású orvosához, Dr. Kocsis Bélához, hogy 
segítsen egészségét megőrizni. Béla bácsi meghallgatta a 
szívverését, megmérte vérnyomását, majd azt mondta: Lujzi-
kám, ha sokáig akarsz élni, akkor abba kell hagyni a borozga-
tást! Rendben van, mondta szomorkásan Lujzi bácsi. Mire fel-
öltözött, Kocsis doktor úr behozott egy üveg vörösbort és két 
poharat. Mindkettőjüknek töltött, és így szólt: Egészségünk-
re! Lujzi bácsi megrökönyödve nézett orvosára és így szólt: De 
hát nem most mondtad, hogy nem ihatok bort? Kocsis doktor 
elmosolyodott, és ezt mondta: Csak orvosi ellenőrzés mel-
lett!

MAJOR TIBOR

SZÉL PETRONELLA

„Hihetetlen volt, ami az időjárást illeti. Hat órán át, folyama-
tosan esőben még nem frissítettünk, de idén ezt is kipróbál-
hattuk és MEGCSINÁLTUK! Bőrig ázva, fázva, de mindig vidá-
man, mosolyogva segítettük a versenyzőket! Szuper Csapat 
vagyunk, le a kalappal előttetek!” 

Esőben az 50 önkéntes 
nagybajomi fiatal
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dédapja, a szigetvári hős foglalta vissza a töröktől 1556 szep-
temberének közepén. Az epikai mű megírásának több oka 
is van, de nem elhanyagolható tény, Zrínyi-Újvár építtetője, 
Zala és Somogy vármegyék örökös főispánja cím birtokosa is.

Mi indokolta, hogy Zrínyi a Szigetvártól legalább 70 
kilométerre fekvő, a végvári vonalhoz közvetlenül 
nem tartozó Korotnát ostromolta, amely nagysága 
miatt még a közepes kategóriába sem sorolható erő-
dítmények számát növelte?

A szigetvári várvédő, Zrínyi Miklós „örökbe” kapta a gyámsá-
got az akkori tulajdonosától Allya Mátyástól, aki gyermekei 
védelmét Zrínyiben látta biztosítottnak. 1555 januárjától Zrí-
nyi birtokolta a várat és a hozzá tartozó területeket, ingósá-
gokat, illetve minden egyéb jogot, mert Allya Mátyás Korotna 
és bővebb környékének kapitánya nemsokára török fogságba 
esett és meghalt. Zrínyinek más célja is volt a vár megtartásá-
val. Az akkori időkben az adók beszedését az ellenséges por-
tyázó csapatok veszélyeztették, a várak birtokosai helyzeti 
előnyben voltak, folyamatosan zavarhatták, ellenőrizhették 
az utánpótlásrendszert. Korotna egy fontos erősség, de stra-
tégiailag Kaposvár „árnyékában” húzódott meg, Segesd, Ba-
bócsa, Berzence, Csurgó nagyságával, jelentőségével nem 
volt egy szinten.
 De Korotna várának értékét mutatja, hogy a nagy török 
világutazó Evlia Cselebi egy mondat erejéig említést tesz róla. 
Ez a második magyarországi utazása idején, 1664-1666 kö-
zött történt, amikor a vár romos állapotban volt, hadi jelentő-
séget nem tulajdonított neki egyik fél sem. Márpedig a szul-
tán „követe”, „krónikaírója”, a költő, hadvezér, politikus Zrínyi 
Miklós udvarában is vendégeskedett, útleírásaiban pedig - az 
északi hegyvidék városait leszámítva – Magyarország teljes 
leírását megtaláljuk. 

Miért 1556 szeptemberében volt Korotna felmentő 
ostroma?  

Az 1555-ös birodalmi gyűlés Ferdinánd császár részére nem 
szavazta meg a várt anyagi támogatást a török elleni harcra, 
pedig a császár személyesen jelent meg, kérve a „türkenhil-
fét”. Bécset és a Habsburg tartományokat nem terhelte, kö-

Mozaikok Nagybajom 
történetéhez III.

Ezzel a „mozaikkal” egy környékbeli, képzelet-
beli kirándulásra invitálom a történelmet és a 
természetet kedvelőket! 

Az első két „mozaik” Nagybajom központjához kapcsolódott. 
Most a centrumtól eltávolodva a korotnai vársánchoz látoga-
tunk, ez a távolság kb. 6 km. Kisvárosunkról megjelentetett 
klasszikus helytörténeti monográfia, a Solymosi László – Mi-
kóczi Alajos Nagybajom története című könyv választ ad arra 
a kérdésre, miért, hogyan került szimbiózisba Nagybajommal 
a Somogysárdhoz és Újvárfalvához nagyon közeli történelmi 
emlékhely. A korotnai vár történetéről is alapos elemzést ad, 
a könyvészeti és digitálisan szerkesztett források erre a műre 
hivatkoznak. 
 A vár neve többféleképpen is előfordul: Korotna, Korok-
nya, Korokna, a somogysárdiak törökvárként emlegetik. Tö-
rök írásmódban, a török levéltári forrásokban, a következő-
képpen szerepel: 

Nagybajom büszke lehet rá, hogy címerében egy vár látható. 
Ez a régebbi korszakokban, más települések esetében azt is 
jelentette, városként tartották nyilván. A mi esetünkben ha-
mis kép, mert az 1702 – 1852, illetve az 1852 – 1928 közötti 
időszakokban használt pecséteken még nem szerepel a vár, 
mint címeralkotó elem.
 A jelenlegi heraldikai elem csak azt a várat – nevezetesen 
a korotnait – ábrázolhatja, amelyik „hírnevet szerzett”, gyak-
rabban jelenik meg a korabeli, illetve az azt követő, száz évvel 
későbbi forrásban. Ez a castrum a mozaikunk tárgya. 
A korotnai vár nevét építtetőjéről, Korotnai Jánosról kapta, 
aki Hunyadi Mátyás uralkodása idején nádori ítélőmester volt. 
Közvetlen „főnöke” a nádor, a király „helyettese”. E titulussal 
járt, a király engedélyével várat építhetett, birtoktestként Ko-
rotna falut is magáénak tudhatta. A vár jelentőségét mutatja, 
több levelet Korotnáról írt.
 A fenti hőskölteményből kiemelt idézetre nincs hivatko-
zás a helytörténeti monográfiában, de Zrínyi Miklós „Szigeti 
veszedelem” c. történelmi eposzáról a középiskolai tanu-
lóknak már vannak ismereteik. A horvát származású hadve-
zér fontosnak tartotta megemlíteni a vár ostromát, hiszen  

„Ihon csak nem régen nem látánk-é csudát,
Mikor Isten kezünkben adá Korotnát?
Nem váránk ágyútul falának romlását,

Illetetlen megvévénk erős küfalát.” 

(Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 
5. ének 20. versszak)
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vetei útján évi 140 000 arany adót ajánlott fel a szultánnak, ha 
Erdélyt meghagyja Magyarország – és természetesen a Habs-
burg Birodalom – részeként.
 1555 szeptemberében Tojgun budai pasa – mit sem törőd-
ve a fegyverszünettel – tízezer harcossal megindult délre, ost-
romolta, elfoglalta Kaposvárt, Korotnát, Babócsát és számos 
kisebb erődítményt, célját elérte, bekerítette Szigetvárt.
 1556 januárjában az országgyűlés Pozsonyban határo-
zott a végvárakkal kapcsolatban. Ferdinánd kölcsönöket vett 
fel, újabb toborzásokat folytattak, élelmiszert, hadianyagot 
gyűjtöttek, a jobbágyok kétforintos hadiadóját (2 aranyfo-
rint) megtoldották fél forintnyi kötelező várépítési robottal. 
Zrínyi júliusban a babócsai várat védő török állandó zaklatá-
sával meggátolta a már negyven napja Szigetvárt ostromló 
török sereg további támadási szándékát, felmentve ezzel a 
délvidéki végvárvonal egyik kulcsvárát.
 Szeptember elején megérkezett Miksa főherceg Kani-
zsára 6000 cseh-morva lovassal és ugyanannyi gyalogossal. 
Az elmaradt zsoldok egy részét a kölcsönökből fizették. Ko-
rotna ellen Pallavicini Sforza (Fráter György gyilkoltatója) fő-
kapitány gyalogosai mentek nyolc ostromágyúval. Nádasdy 
Tamás nádor és főkapitány javasolta, az őszi esőzések előtt 
kezdjék el a vár ostromát.
Zrínyi Miklós lovasságával Csurgón csatlakozott a sereghez. 
Babócsa felmentő szándékú huszárrohamait 800 lovassal haj-
totta végre. Ágyúval a lovát is kilőtték alóla. Pontos létszámot 
nem vázolnak a források, abban a korban a „sereg” szó ezer 
katonát is jelenthetett.
A keresztény seregek mozgósítására a török hadvezetés rea-
gált, 1556 augusztusában Mehmed aga erősítésként négyszáz 
lovast vitt a korotnai várba. A belső, várvédő gyalogságról, a 
török topcsik (tüzér) létszámáról, ágyúkról nem ismerünk 
adatokat. 

A versrészlet érdekes kérdéseket vet fel, megmozgatja a tör-
ténelmet kedvelő amatőrök és profik fantáziáját, kutatási 
ösztöneit. 

Miért alkalmazta a költő az „illetetlenül” kifeje-
zést? Azaz mai szóval nem a szokásos módon, hanem 
„csellel” foglalták el Korotna „erős küfalát”.

Az ágyúkkal elsősorban a földbástyákat lőtték! A nyugati 
sáncok és földbástyák ellen indult a legelszántabb roham.  
Miután a tüzérek szétlőtték a nyugati oldal gyenge pontjait,  
a gyalogosok és Zrínyi lóról szállt lovasai „hidak” (csapóhíd?) 
alkalmazásával törtek be. A nyugati oldal azért a leggyen-
gébb, mert itt a ráfolyás és a mocsár. Ezen az oldalon volt a 
legala csonyabb a védővonal, a falak ezen az oldalon vályog-
ból, sö vénykerítésből készült sáncok voltak, itt alig található 
kőtörmelék! Erre nem számított a védősereg? A támadó sereg 
Csurgóról szeptember 12-én indult el, Segesdet érintve egész 
éjszaka menetelt, másnap hajnalban ért a vár alá! A gyorsí-
tott menet oka, a török ne tudjon időben csapatösszevonást 
végrehajtani, segítséget küldeni a védőknek. Az ostrom 15-én 
befejeződött. A fenti kérdésekre hadtörténészek, illetve a kor 
konkrét ismerői, kutatói tudnának választ adni.
Korotna gyenge pontjaival sokan tisztában voltak. A szakiro-
dalom szerint Zrínyi jól ismerte a várat. Milyen erősek lehet-
tek a falak? Erre tényszerű megállapítás még nem született 
meg. Magyar Kálmán és Nováki Gyula, mint profi szakembe-
rek keresték rá a választ, de a további feltárások elmaradtak, 
valószínűleg nem is lesznek. 
 A legrövidebb út a Dózsa György utcából a földhídi úton 
vezet, „nyílegyenesen” az égeres erdővel betelepített mocsa-
ras részig, innen a vársánc pár száz méter.

mocsár

Földhidi út

vár

A térképet készítette: Virányi Építész Stúdió Kft. (2004).



Ezen a részen aszályos időben is nehéz lenne átkelni, ezért az 
út végén balra fordulva a régi Korotna települést érintve ki-
érünk az újvárfalvai temetőhöz, rátérünk a műútra. (Korotna 
falu mára eltűnt a történelem süllyesztőjében, talán látni még 
egy-két összeomlott vályogházat.) Somogysárd felé fordulva 
a régi pálinkafőző épületével szemben kezdődik a vársánchoz 
vezető 20. századi halastó mesterséges gátjának földútja, ami 
a várhoz vezet.

A vár területét sokan „kutatták”. Hivatalos terepbejárást, 
szemlét több kutató is végzett, a somogyi várakról könyv 
formájában Magyar Kálmán és Nováki Gyula régészek publi-
káltak. A teljes feltárás nem történt meg, de az általuk leírt 
paraméterek hitelességéról magunk is meggyőződhetünk, ha 
felkeressük a helyszínt.
 Ezek alapján a vár téglalap alakú, 80-90x40-50 méteres, 
a várárok fesztávja néhol eléri a 24 métert, átlagos mélysé-
ge 5-6 méter. Ez az adott korban mélyebb volt, ma a keleti és 
déli oldalon nem állna meg a víz, mert az árok feltöltődött. A 
15-16. században a mocsár és a víz nagyobb területre terjed-
hetett ki, csak így tölthették fel a várárkot vízzel. A víz után-
pótlását a középkori Szudas patak (mai nevén Lóki patak) biz-
tosította, amely északi irányban a Balatont is táplálta.
 Zárásként tudományos szakirodalomból idézek, ez ugyan 
csak egy mondat, de megerősíti a tudatunkat, Korotna múlt-
ja (még ha el is tűnne a történelem süllyesztőjében), erősíti a 
környéken lakó, a történelmet és természetet kedvelők kö-
tődését szűkebb és valamivel távolabbi lakóhelyük iránt. A 
tudományos szakirodalom főszerkesztője Benda Kálmán aka-
démikus, aki a helytörténeti monográfiánk egyik lektora.

„1556. augusztus 24. Ferdinánd főherceg 10 ezer 
emberrel a török ellen indul, s a tél beálltáig 

harcol a Dráva vidékén, Szigetvár körül; vissza-
foglalja Korotna várát.” 

(Magyarország történeti kronológiája a kezdetektől 
1970-ig I-IV. Főszerkesztő: Benda Kálmán  

Akadémiai Kiadó, Budapest 1982 
Magyarország történeti kronológiája II. 1526-1848 

Főszerkesztő: Benda Kálmán  
Akadémiai Kiadó, Budapest 1982 390.o.)

A várárok mélysége és fesztávolsága
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A műútról jól kivehető a tölgyfákkal benőtt „vár” 
területe, a távolság légvonalban 4-500 méter. Az őszi 

tölgyes barnuló lombozata, magassága mutatja az 
irányt. A kép keleti irányból mutatja a régi vár helyét. 
A források szerint az ágyúkkal innen lőtték a falakat. 

A képeket Németh András, – Nagybajom, Templom utca 
32/a – profi „udvari fotósom” készítette.

SZABÓ ERNŐ
Nagybajom, 2022. december 10-én



Végleg bezárt a 
Czebei kocsma
Mini presszó – Postás pihenő – Napközi – Apuka 
megőrző - pár név azok közül, ahogy a nyáron, 32 
év működés után, végleg bezárt Czebei kocsmát 
emlegették a bajomiak. Az egység bezárásával a 
régi nagybajomi kocsmák közül a leghosszabb 
ideig működő zárta be végleg ajtaját. 

Czebei Zoltán már egész kis korában megszokta a kocsmai 
légkört, hisz házuk alatt édesapja kocsmát üzemeltetett. 
Középiskolai tanulmányait a Táncsics Mihály Gimnáziumban 
végezte, majd a honvédségtől betegség miatt 6 hónap után 
leszerelve pincér tanuló lett a nagybajomi ÁFÉSZ kötelékébe 
tartozó Hársfa Vendéglőben. Másfél év inaskodás után Buda-
tétényben tette le a felszolgáló vizsgát. Továbbra is a Hársfa 
Vendéglőben dolgozott, melynek 1972-től vezetője volt egé-
szen 1985-ig, a vendéglő bezárásáig. Első saját vendéglátó 
egységüket a mostani Jóbarátok helyén nyitották meg, mely 
egy éven keresztül a balatonboglári szőlősgazdák égisze alatt 
működő kocsma volt.
Fő utcai házuk előtt 1990-ben építették az üzlethelyiséget, 
melyben először kisboltot üzemeltettek. 1992-ben bővítették 
a hátsó résszel, és alakították át presszóvá. Abban az időben 
11 kocsma működött Nagybajomban. A napi nyitva tartás 
mellett gyakoriak voltak a névnapi, születésnapi összejöve-
telek, év végi záró rendezvények, szilveszteri bulik. Kikap-
csolódási, szórakozási lehetőséget nyújtott egy billiárd-, és 
csocsóasztal, darts és az éjszakába nyúló kártyapartik. Abban 
az időben a focimeccsek után idejártak az ifisták, a felnőtt 
meccsek után pedig itt látták vendégül a csapatot vacsorára. 
A 90-es években és a 2000-es évek elején népszerű volt a 
nagybajomi és a környékbeli települések fiataljai körében a 
havonta megrendezésre kerülő disco. Biztos vagyok benne, 
hogy abban az időben minden nagybajomi fiatal legalább 
egyszer volt a Czebei-discoban, és táncolt DJ. Pepe és DJ. 
Mady mixeire. Volt olyan hétvége, amikor a discoban 240 je-
gyet adtak el! Kiváló szórakozási lehetőség volt helyben, nem 
voltak balhék, verekedések, pedig kidobó személyzet nélkül 
működött. Az ifjúság körében kedvelt találkozási hely volt, 
lehetett ismerkedni, szerelmek szövődtek itt, melyek közül 
nem egy házassággal, családalapítással folytatódott.

A kocsma törzsközönségét eleinte a ma már idősebb “búcsú-
sok” alkották. Aztán ahogy nőttek a gyerekeik, kezdtek ők is 
idejárni. A reggel 6 órás nyitásra érkeztek a régi öregek egy 
fél deci pálinkára vagy rumos teára, beszélgettek kicsit, majd 
hazamentek, tették a dolgukat, ebéd után visszamentek egy 
felesre, aztán este újra. Voltak kisebb társaságok, akik csak 
esténként jöttek, söröztek, beszélgettek. A vendégek által 
leggyakrabban fogyasztott ital a sör volt, és arra nagyon fi-
gyeltek, hogy a törzsvendégeknek mindig legyen a kedvenc 
italukból, ha csak egyedül fogyasztotta is azt a fajtát. A nyitás 
utáni időkben kedvelt volt még a fröccs, illetve a pálinka.
Azt mondják, a jó kocsma akkor zár be, amikor az utolsó ven-
dég is hazamegy. Többször előfordult, hogy amikor reggel hat 
órakor Zsuzsa nénit az éjszakai műszak után Zoli bácsi váltot-
ta, a vendégek még ott kártyáztak. Kocsmába nem feltétlenül 
az alkoholfogyasztás miatt szeretnek járni az emberek, ha-
nem a társaság miatt is. Íratlan szabály, hogy ha a vendégek 
a pultnál foglalnak helyet, akkor igénylik a kocsmáros társa-
ságát, viszont ha egy asztalnál ülnek le, akkor négyszemközt 
szeretnének beszélgetni, és ezt tiszteletben kell tartani.
Családi üzemeltetésű vendéglátóhely lévén az év 365 napján 
mindig nyitva volt, valaki mindig dolgozott a családból. Az 
egység végleges bezárása mellett elsősorban az idén beve-
zetett új szabályozások miatt döntöttek, másodsorban pedig 
azért, mert elfáradtak, és szeretnék nyugdíjas éveiket most 
már pihenéssel tölteni. A Czebei kocsma az utolsó pillanatig 
igazi retró hangulatú kocsmaként működött, megőrizte a 30 
évvel ezelőtti hangulatát. Sok embernek hiányzik, és hiányoz-
ni is fog. Nem feltétlenül azért, mert napi szinten betért oda, 
hanem azért, mert ezzel lezárult egy 32 éven át tartó fejezet 
Nagybajom életében. 

GALBA KARINA



A Csányi Alapítvány három csoporttal működik Nagybajom-
ban. A gyerekek a környező településekről járnak hozzánk. 
Az alapítványos gyerekek immár 6. osztálytól egészen a dip-
lomázó egyetemistáig megtalálhatóak közösségünkben. Cél-
jaink mindig korosztályfüggők. Vannak, akik nyelvvizsgára, 
ECDL-modulra, portfólió védésre, vagy éppen államvizsgára 
készülnek. Az idei tanévben a Nagybajom 2-es csoport védi 
portfólióját.
A fiatalokkal változatlanul a közösségépítés az egyik fő moz-
gatórugónk. Az évet úgy terveztük meg szeptembertől, hogy 
minden közös program, amellett, hogy ismeretszerzés és 
tanóra zajlik, adjon olyan élményt is, ami még inkább össze-
kovácsolja a csoportot. Ennek szellemében a fejlesztőkkel és 
önkéntesünkkel (Balogh Ádámmal) közösen gondolkodtunk, 
hogy a már tavaly megkezdett Delta programot milyen irány-
ba is tereljük. Az Életút Nap kötelező elemein (nyelvoktatás, 
informatika oktatás, személyiség fejlesztés stb.) kívül, olyan 
lehetőségekkel is bővítjük a kínálatot, ami talán egy kicsit más 
megvilágításba is helyezi a szemléletünket. A gyerekek az őszi 
félévben hétről-hétre természetismereti kiselőadásokkal ké-
szültek a csoport számára. Ezzel is a folyamatos munkára és 
a csoport előtti szerepvállalásra helyeztük a hangsúlyt. Tavaly 
már a Közösségi Házunk, mint madárbarát kert működött az 
idén tagjai lettünk a Magyar Madártani Egyesületnek. 
Ezt a kapcsolatot majd szeretnénk elmélyíteni a következő 
tavasszal, ahol már szakmai segítséggel folytatnánk a meg-
kezdett környezeti nevelési munkát.
Elkezdtük az élőhely és madárvilág szempontjából az Ötös-
Hárs Víztározót és környékét feltérképezni. Ezeket az isme-

A Csányi Alapítvány
reteinket egy alapítványi kiadvány részeként összegeznénk. 
Ennek folytatásaként lehetőségünk lesz egy olyan táborba 
elvinni a legjobban teljesítő fiatalokat, ahol ugyancsak a ter-
mészetvédelem, ökológia lesz a központi téma.
Emellett következő nyáron a tematikus (idegennyelv és mé-
dia) tokaji táborunkban és egy helyi egészségtáborban fogjuk 
az általános ismereteinket bővíteni.
Az elmúlt tanév a nagybajomi 1-es csoport számára a Port-
fólió Értékelő Pályázatra való felkészüléssel telt. Az Életút 
Program tartalmazza és kötelezővé teszi, hogy a programban 
részt vevő fiatalok a 10. osztály végén, szóban prezentálva be-
mutassák magukat, az alapítványban végzett munkájukat, az 
elért eredményeiket, ezzel megújítva alapítványi tagságukat. 
A megmérettetésre májusban került sor, mely rangos esemé-
nyen minden tanulónak sikerült megvédenie portfólióját, ez-
zel megújítania alapítványi tagságát.
Az idei tanév célkitűzései között szerepel az idegen nyelv ma-
gasabb szintű elsajátítása és a komplex B2 szintű nyelvvizsga 
megszerzése, a választott fakultációk és tehetségterületek-
hez kapcsolódó ismeretek bővítése, valamint a pályaorientá-
ció. 
Büszkeséggel tölt el minket, hogy a 2022-es évben, a közössé-
gi házunk gyerekei közül négyen szereztek diplomát.
Fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést. A kap-
csolattartás színterei a családlátogatások, a családi napok, 
mely ebben az évben négy alkalommal valósult meg. A Szülők 
Akadémiája rendezvénysorozat, mely keretében a közelmúlt-
ban az OTP Fáy András Alapítvány munkatársai látogattak el 
hozzánk és tartottak tréninget a „Gazdálkodik a család” té-
makörben a szülők számára.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a fenntartónknak, 
együttműködő partnereinknek, fejlesztőinknek, önkéntese-
inknek, családjainknak, hogy ez évben is velünk együtt mun-
kálkodtak az Életút Program sikeres megvalósításáért.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Évet 
Kívánunk!

NÉMETHNÉ BUNOVÁCZ SZILVIA, 
URR ANDRÁS, SZABÓ ROLAND 
nagybajomi mentorok



Stabil partner 
a bizonytalanságok 

között

Az energia-, nyersanyag és munkaerő-költségek emelkedése 
miatt rengeteg vállalkozás kénytelen újraírni pénzügyi terve-
it. Az új kihívásokat csak tetézi, hogy a saját termékeik és szol-
gáltatásaik árainak emelésekor nem csak a várható kiadásai-
kat, hanem a piac tűrőképességét és a konkurenciát érdemes 
szem előtt tartaniuk. Ilyenkor számít igazán egy stabil partner 
támogatása, mint az OTP Csoport, amely átfogó finanszíro-
zási lehetőségekkel támogatja a vállalkozásokat.
 „Legyen szó tehát átmeneti fizetési nehézségek keze-
léséről, vagy egy fejlesztésről, tanácsadóink megtalálják a 
partnerünkhöz leginkább illeszkedő pénzügyi megoldásokat. 
Mi az OTP Banknál folyamatosan fejlesztjük termékeinket és 
szolgáltatásainkat, hogy ügyfeleink még kényelmesebben ke-
zelhessék vállalkozásuk pénzügyeit. Mindezek okán partnere-
inknek nem kell aggódniuk pénzügyeik miatt, így foglalkoz-
hatnak más, számukra fontos dolgokkal, mint például saját 
vállalkozásuk vezetése”.
 Az OTP Bank tanácsadói szükség esetén a vállalkozás 
üzleti tervének frissítésében is segíthetnek. Egy pénzügyileg 
alaposan kidolgozott üzleti terv:
• több évre előre készül,
• reális,
• a bevételekkel óvatosan számol,
• a nem várt költségekre is tartalékol, emellett
• megalapozott és részletes.

Vállalkozói bankszámlára volna 
szüksége?

Nyisson számlát az OTP Banknál a következő lépéshez! Ha Ön 
egyéni vállalkozó, új számlanyitás esetén most az első 3 évre 
elengedjük havidíját. Keresse szakértőinket, akik bármilyen 
felmerülő kérdés esetén állnak rendelkezésére: foglaljon idő-
pontot fiókunkba, vagy böngésszen szolgáltatásaink között a 
www.otpbank.hu weboldalon.

Lehetővé tenné vásárlói 
számára, hogy kártyával is 

fizethessenek?
Az OTP Csoport elektronikus fizetési megoldásai között már 
elérhető olyan alkalmazás is, amellyel a kereskedő POS-ter-
minálként használhatja mobiltelefonját: a SimpleBusiness 
applikációt kezdő- vagy 30 millió forint alatti éves árbevétellel 
rendelkező vállalkozásoknak javasolja az OTP Csoport. Maga-
sabb árbevétel esetén, illetve, ha a kereskedő a bankkártyák 
mellett egészségpénztári, cafeteria- és SZÉP kártyákat is  
elfogadna, a hitelintézet POS-terminál igénylését ajánlja.

Emelkedő költségek, változó működési  
feltételek – számos bizonytalanságban kell 
helyt állniuk a vállalkozásoknak. Ilyenkor  
számít igazán egy stabil pénzügyi partner  
támogatása. 

www.otpbank.hu

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, célja 
kizárólag a figyelem felkeltése. A fenti termékek és szolgáltatások rész-
letes feltételeiről az ismert csatornákon keresztül tájékozódhatnak. Az 
OTP Bank fenntartja annak jogát, hogy a közleményben szereplő ter-
mékek és szolgáltatások kondícióit módosítsa.
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A FÉNYESSÉGES 
ANGYAL IS

 Emlékezés egy világháborús 
karácsonyra

Az égbolt elsötétedett. 
S akár a végitélet 

zord fellege tört volna ránk, 
a föld is oly sötét lett.

Gyermekszívünk is oly nehéz! 
A házak és a kertek, 

az egész törékeny világ, 
éreztük, velünk reszket.

Aztán a roppant csöndön át 
puhán és észrevétlen, 

a hangtalan meginduló 
és puha hóesésben,

akár a fényes pelyhek is 
vigyázva földet értek, 

a fényességes angyal is, 
ő is a földre lépett.


