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Az Európai Gólyástelepülések Hálózatának
5. találkozója

2008. július

A hálózat minden évben egyszer 
szakmai  konferenciát  tar t ,  
a m e l y e n  m e g v i t a t j á k  a  
települések, mit lehetne tenni a 
fehér gólya állomány megõrzése 
érdekében, illetve bemutatják, ki 
mit csinált az elõzõ találkozó óta.

 Idén a tanácskozást Nagybajom rendezte. Nyolc ország 
képviseltette magát: Horvátország, Lengyelország, 
Németország, Spanyolország, Svájc, Szlovénia, Törökország 
és persze Magyarország. Szakmai elõadást tartottak többek 
között  a Magyar Madártani Egyesület és a Duna-Dráva 
Nemzeti Park képviselõi.

A prezentációk és a tanácskozás után délután természetjárás 
következett, a vendégek megtekinthették a közeli erdõségeket, 
halastavakat, természetvédelmi területen kirándulhattak.

Zárásképpen minden ország elfogadta és aláírta az elõzõleg 
megfogalmazott deklarációt, illetve továbbadtuk a hálózat 
jelképét, a béka szobrot. Ezt minden évben az a település 
kapja, aki a következõ találkozót rendezni fogja. Nálunk tavaly 
nyár óta pihent *, mostantól egy éven át a horvát Èigoæban lesz.

*  Persze azért akadt a békának elfoglaltsága nálunk:

A hang

Le kell szögezni: a sportcsarnok bizony visszhangos. Ezen 
sajnos egyik technikus csapat sem tudott változtatni. A 
szombaton hangosító pellérdiek pl. 100 millió forint értékû 
hangfalkészlettel sem tudtak javítani a helyzeten (az 
önkormányzaté 5 milliós).

A fellépõk

A Boróka Táncegyüttes színvonalas mûsorára sokan voltak 
kíváncsiak, a külföldiek betekintést nyerhettek a helyi 
hagyományokba. Az Õszikék mûsora remekül passzolt a 
magyar estbe.

A látványsport is megmutatkozott: nagy sikert arattak az 
ugróköteles és az aerobicos lányok, a mûsorba még a 
nyolcadikasok Csokonai-esten látott táncbetétje is bekerült.

A két éjszakai zenekar különbözõ stílusokat hozott: a pénteki 
Shelter az igényes rockzenét részesítette elõnyben, többnyire 
külföldi slágereket játszva; a szombati Forest Trió pedig a 
populáris, mindenki által énekelhetõ tánczenéket játszott, báli 
hangulatot varázsolva. (A legtöbben erre a mûsorra érkeztek.)

A Magna Cum Laude elõadását sajnos megpecsételte a már 
említett hangzavar, csak a színpad elõtt lehetett élvezni a 
zenét. (Az elektromos hangszerek miatt nem lehet ilyenkor 
lejjebb venni a hangerõt.) Viszont mindenképpen pozitívum, 
hogy közel 300 jegyet adtunk el, vagyis az emberekben él az 
igény az élõkoncertekre, remélhetõleg érkezik még országos 
zenekar hozzánk (csak a helyszínt kell megváltoztatni).

Farkas Balázs

Fesztivál - 
Esti rendezvények a sportcsarnokban
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Gólyás fesztivál - ahogyan én láttam

2008. július

2008. június 5-6-7-én rendeztük Nagybajomban az "Európai 
Gólyásfalvak 5. Nemzetközi Találkozóját". Errõl mindig beugrik az a 
tábla, amit mindenki láthat a városba érkezvén, és azt hirdeti, hogy mi 
is ehhez a szervezethez tartozunk. Vagyis gólyás település vagyunk. 
Sokáig úgy hittem, ez különösebben nem nagy dolog, hiszen 
Mesztegnyõn is sok a gólya, meg Darányban is állandóan figyelik 
õket. Szóval nem nagy cucc.

Meg különben is, amióta az eszemet tudom, mindig voltak gólyák, 
ahogyan a fecskék is megjönnek minden tavasszal, a vadludak is ide-
oda költözködnek õsszel, meg a varjak is kárognak minden télen. 
Hitem szerint ennek így kell lennie, hiszen hozzátartozik 
mindennapjainkhoz.

Miért lett most mégis nagyobb jelentõsége ennek a gólya 
"projectnek"? Igazából nem most kezdõdött. Talán a tavalyi 
konferenciával, melyet Szlovéniában rendeztek múlt augusztusban? 
Vagy inkább akkor, amikor Zsobrák Ilonka kérte, hogy lépjek be az 
iskola környezetvédõ csoportjába? Vagy amikor láttam, hogy sok 
embert TÉNYLEG érdekel a környezetvédelem? Rám ragadt a 
gólyamegfigyelõ gyerekek lelkesedése? Vagy teljesen lenyûgöztek 
azok a képek, amiket a nõvérem készített a gólyafiókákról? Igen, azt 
hiszem mindez hatott rám.

A gólyás fesztivál nem csak arról szólt, hogy eszem-iszom, dínom-
dánom, ahogy sokan képzelték. Itt valóban olyan emberek gyûltek 
össze Spanyolországból, Németországból, Lengyelországból stb., 
akik komolyan akarnak foglalkozni a természet megõrzésével, a 
fenntartható gazdálkodással, a gólyák védelmével. És ezért 
hajlandók is tenni.

Azt hiszem, nekünk nagybajomiaknak is kellene! Nemcsak azért, 
mert ennek a szervezetnek mi vagyunk az egyetlen magyarországi 
tagja (hiszen minden országból csak egy települést választottak ki!), 
hanem azért, hogy majd az unokáinknak is természetes legyen, hogy 
VANNAK gólyák Nagybajomban, és vannak olyan értékek az életben, 
amelyek talán nem éppen divatosak, de valósak.

Ez a három nap azt jelentette számomra, hogy érdemes 
elgondolkodni, milyen sorsot szánunk gólyáinknak, gyermekeinknek, 
a jövõ nemzedékeinek és az öreg "sárgolyónak". 

Ács-Gergelyné Horváth Márta

Kedves nagybajomiak, tisztelt támogatóink!

A „Nagybajomért Közalapítvány” kuratóriuma a Bajomi Krónika 
hasábjain ezúton kíván beszámolni a 2007. évi mûködésérõl. Az 
alapító okiratban foglaltak szerint a közalapítvány kötelessége, hogy 
a lakosságot tájékoztassa tevékenységérõl és pénzügyi helyzetérõl. 
A tájékoztatás amellett, hogy információt szolgáltat, reményeink 
szerint gondolatokat is ébreszthet a további teendõk elvégzésére is. 

A Nagybajomért Közalapítvány bevételei a 2007-es évben a 
következõképpen alakultak: 

- önkormányzati támogatás: 300 000 Ft
- Somogy Megyei Önkormányzat támogatása:  80 000 Ft
- rendezvények bevételei:

Májusfa-kitáncolás   45 000 Ft
   Vállalkozói est tombola bevétele   40 000 Ft
   Szilveszteri bevétel 152 000 Ft

-

- SZJA 1% -os felajánlása 182 240 Ft
- kamat bevétel         350 Ft
 2006-os évrõl áthozott pénzmaradvány:

Bank: 299 417 Ft
Pénztár: 231 108 Ft

Összesen:          1 742 115 Ft

Kiadások:

- Rendezvények kiadásai: 330 076 Ft
- Támogatások: 350 000 Ft
- Mûködési kiadások: 220 678 Ft
- Útiköltség (gyerekek kirándulása)   60 000 Ft
- bankköltség:      8430 Ft
- beruházás(kultúrház): 300 000 Ft
Összesen:           1 269 184 Ft

Ezúton szeretnénk megköszönni azon személyeknek a segítségét, 
akik a 2007-es évben anyagi hozzájárulásukkal segítették 
alapítványunk mûködését, illetve akik személyi jövedelem adójuk 
1%-át a közalapítványnak adták. Támogatásuk nélkül nem 
valósulhattak volna meg terveink. 

magánszemélyek befizetései 312 000 Ft
- pénzintézeti támogatás (OTP) 100 000 Ft

Tevékenységeink részletezése 2007-ben:

- január: Az Ifjúsági Kör Egyesület CSIP helyiségének 
felújításához  (kultúrház)  hozzájárultunk 100 000 forinttal.

- február: A Csokonai-napok rendezvénysorozatot támogattuk 
50 000 Ft-tal, vendégül láttuk a JUHOS népzenei együttest, akik 
hangszerbemutatót, moldvai-csángó viseletbemutatót és táncházat 
tartottak a kultúrházban.

- március: A kuratórium hozzájárult az általános iskolás gyerekek 
schortensi és erdélyi kirándulásához 60 000 Ft-tal. 
Szabó Roland egyetemi hallgató olaszországi tanulmányútját 
100 000 Ft-tal támogatta.
A március 15-ei ünnepségen koszorút helyeztünk el, illetve 
beszélgetésre hívtuk az ünneplõ közönséget.

- április: Az ugrókötelesek versenyre utazását 30 000 Ft-tal 
támogattuk. 

- május: májusfa-kitáncoló rendezvényünket harmadik alkalommal 
rendeztük meg, a Nagyberki  Sonasonus rock színkör elõadását az 
M.I. zenekar koncertje zárta. Máig keressük az okokat, hogy a csekély 
számú érdeklõdésnek mi volt az oka?!

- június: Felkeresett bennünket Ballér Jánosné és Marics Csaba, 
akik a Puszták népe címû kiadványukhoz kértek támogatást. A könyv 
és DVD megjelenését 10 000ft-tal támogattuk.
Halgató Zoltán városnapi fotókiállításához is hozzájárultunk 
10 000 Ft-tal.

- október: Egészségmegõrzésrõl hallgathattunk elõadást a 
Castanea Egyesület egyik képviselõjétõl a kultúrházban.

- november: Mint minden évben a vállalkozók estjének 
tombolabevételérõl a közalapítvány dönt. 2007-ben a focisták 
(AC Nagybajom) kapták a bevételt: 40 000 Ft-ot.
A Somogy Megyei Önkormányzattal közösen támogattuk a Roma 
konferencia megvalósulását Nagybajomban.
Elkészült a két bejárati ajtó a kultúrházban (300 000 Ft).

- december: Második alkalommal szerveztünk szilveszteri 
mulatságot a mûvelõdési házban, ezúttal az ugrókötelesek 
segítségével. A  Mega-Láz  3 rendezvényt 10 000 Ft-tal támogattuk. 
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Városunk polgármestere, Czeferner Józsefné májusban 
különleges meghívásnak tett eleget.

Az uniós országok nõi polgármestereit invitálták meg Szlovéniába. 
Hazánkat Nagybajom mellett Abony és Vámospércs polgármestere 
képviselte. A találkozó helyszínéül a szervezõk Smarjeske Toplicét 
választották. A négy napos rendezvényt Szlovénia nagykövete 
nyitotta meg.

A hölgyek ellátogattak a ljubjanai parlamentbe, ahol a hivatalos 
rész után kötetlen beszélgetés során kisfilmen mutatta be városát a 
fõpolgármester. Ezután Bled város fogadta a csoportot.

Szlovénia, bár szegény ország, ám természeti kincsekben és 
látnivalókban igen gazdag. 

Természeti szépségeinek kimeríthetetlen palettájával csalogatja 
turisták ezreit. A szlovének páratlan vendégszeretetükrõl tettek 
bizonyságot a Metlikában megrendezett fesztiválon is, ahol 
gasztronómiai kincseikkel kápráztatták el a látogatókat.

Kapcsolatépítés kezdõdött Ausztria, Szlovákia, Csehország, 
Málta, Litvánia országokat képviselõ polgármesterek között. A 
következõ évben Málta lesz a házigazda.

Sok ilyen találkozó erõsíti az uniós összefogást.

Kardos Eszter

Az Európai Unió nõi polgármestereinek 
találkozója Szlovéniában

Terveink a 2008-as évre:

Minden évben próbálunk, ha kis lépésekben is, de valamilyen 
formában a mûvelõdési ház helyzetén, küllemén, jellegén alakítani. A 
felújítás mielõbbi sikereiben bízva az idei évre csak néhány 
nélkülözhetetlen dolog beszerzését tûztük ki célul (asztalok 
vásárlása, hûtõszekrény beszerzése).

Közalapítványunk tevékenysége természetesen nem korlátozódik 
a kultúrház területére, éppen ezért arról gondolkodtunk, hogy mit 
tehetünk a köz érdekében, ami „látványos” is, és ami mindannyiunk 
érdeke, vagy legalábbis az kellene, hogy legyen. Útakat építeni, 
járdákat felújítani sajnos nem áll módunkban. A Fõ téren azonban áll 
egy szobor 1926. október 3-a óta. Az elsõ világháború áldozatainak 
emlékére állíttatta a község. Rajta több, mint 200 elhunyt egykori 
nagybajomi katona neve. Õseink. Elmegyünk mellette, rápillantunk-e 
egyáltalán? A bronzszobor magán hordozza a II. világháború nyomait 
is. Kétségtelen, hogy restaurálásra szorul. Több mint 80 éve együtt él 
vele Nagybajom. Ahhoz azonban, hogy még legalább ugyanennyi 
ideig köztünk maradjon, ki kellene bontani az idõ fogságából, arról 
nem is beszélve, hogy a város képét is javíthatná. Szakértõ 
restaurátor véleményezte a munkát, megtisztelõ feladatnak tartotta a 
felújítást.

û õ
Arra kérjük a város minden kedves lakosát, hogy álljon meg egy 

pillanatra az emlékm  el tt, tekintse meg annak állapotát!
Voltak már sikeres példák arra, ahogy egy közösség összefogott 

egy cél érdekében (kultúrházi székek, köztéri szobor)

Arra kérünk minden kedves nagybajomit, ezúttal is tegyünk egy 
lépést a köz érdekében!

Alapítványunk számlaszáma:   67100097-10202423

Együtt Nagybajom városért! Köszönjük!

Andricz Gabriella,
a Nagybajomért Közalapítvány titkára

Igazi valóságshow indult el május 5-étõl a www.nagybajom.hu 
honlapon. A takarékszövetkezet épületének tetejére felhelyezett 
webkamera képét lehet megtekinteni, csak be kell írni a honlapon írt 
nevet és jelszót. Tanúi lehetünk 3 kisgólya felcseperedésének. 

Gólyafigyelõ kamera

MájusMájus

Május Július
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A Tûzoltó Egyesület beszámolója
Egyesületünk életében ismét számos esemény történt. 
Április 5-én immár harmadik alkalommal rendeztük meg bálunkat. 

A kétszáz fõs vendégsereg lelkesen tapsolt az ugróköteles 
lányoknak, akik színvonalas mûsort adtak elõ. Sokan értékes 
tombolanyereményekkel lettek gazdagabbak. A jókedvû vendégek 
hajnalig ropták a táncot. Ezen a napon 8 tagtársunk sikeresen 
elvégezte a 40 órás alaptanfolyamot is. 

Május 31-én a böhönyei falunapon vett részt egyesületünk a 
Somogyi Mesterhármas rendezvény keretén belül. Tagjaink egy 
vidám, zenés-szórakoztató kocsifecskendõ oltási bemutatót 
tartottak a segesdi és böhönyei kollégákkal közösen, valamint részt 
vettünk az önkormányzatok közötti játékos vetélkedõben, melyben 
az elsõ helyezést szereztük meg. A napot kellemes bográcsozással, 
beszélgetéssel, esti koncerthallgatással töltöttük nagyon jó 
hangulatban. 

Egyesületünk ez évben ünnepli fennállásának 120 éves 
évfordulóját. Ennek tiszteletére elvállaltuk és megtartottuk június 7-
én a  Kaposvár-Siófok körzeti önkéntes tûzoltó egyesületek 
versenyét a Somogy Megyei Tûzoltó Szövetséggel közösen. 

A verseny megnyitása szertárunk elõtt történt, ahol egy 
emléktáblát avattunk fel az évforduló tiszteletére, melyet az 
Önkormányzat adományozott Egyesületünknek.  A 36 nevezett 
versenycsapat innen vonult át a kaposvári fúvószenekar 
kíséretében a sportpályára. Sajnos az idõjárás nem fogadta 
kegyeibe a versenyzõket,  de büszkén mondhatjuk el, hogy a 
versenyen részt vevõ 7 csapatunk mindegyike az elsõ helyezést 
szerezte meg. Emellett a tesztfeladatlap kitöltésében is Nagybajom 
volt a legügyesebb, de házigazdaként átadtuk a helyezést a második 
legügyesebbnek, Kadarkút csapatának. Gratulálunk a szép 
teljesítményhez! Ezúton köszönjük meg a csapattagoknak, hogy a 
heteken át tartó felkészülésen részt vettek, elviselték 
parancsnokunk szigorúságát.  Külön köszönetet mondunk a 
családtagoknak, akik lehetõvé tették a versenyzõk részére, hogy 
részt tudjanak venni a felkészüléseken. 

A verseny után este hat órakor tartottuk meg az ünnepélyes 
állománygyûlésünket, melyen részt vett a Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részérõl Heizler György 
fõigazgató, a Kaposvári Tûzoltóság részérõl Jobbágy István 
parancsnokhelyettes, valamint a Böhönyei Önkéntes Tûzoltóság 
részérõl Mayer József parancsnok. Az ünnepi köszöntõk után 
elismerések átadására került sor. Egyesületünk volt parancsnoka, 
Göncz Ferenc Reményi Samu-díjat vehetett át a tûzoltó 
szövetségtõl.  Egyesületünk jelenlegi parancsnoka, Sipos Lajos 
munkáját pedig emlékplakettel  jutalmazták. 30 éves szolgálati 
érmet Szántó László, 25 éves szolgálati érmet Virág József és 
Bernáczki Tibor vehetett át. A 120 éves évforduló alkalmából a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól és a Kaposvári Önkormányzati 
Tûzoltóságtól is egy-egy emléktárgyat kapott az egyesület. Ezen az 
ünnepi állománygyûlésen mutattuk be egyesületünk múltját 
bemutató emlékkönyvünket is. Ezúton köszönjük meg Marics 
Csabának a segítségét, munkáját, melyet a könyv elkészítéséhez 
nyújtott. A kultúrház elõcsarnokában  régi emlékeinkbõl és régi 
tûzoltós tárgyakból szerveztünk kiállítást. Az állománygyûlés után 
tagjainkat vacsorára invitáltuk, mely jó hangulatban zajlott le. 

Megköszönjük  segítségét mindazoknak, akik bármilyen 
formában segítették e szép nap megszervezését. Köszönjük a régi 
tárgyakat, képeket a kiállításhoz, Hõgye Gábor felajánlását, aki a 
versenypálya kijelöléséhez szükséges karókat biztosította, Nagy 
Róbertnek a kúszófolyosó elkészítését,  Peitler Lászlónak, aki 
kedvezményesen biztosította az  ebéd alapanyagát,  s nem utolsó 
sorban a  konyhai dolgozóknak, akik társadalmi munkában vállalták 
annak elkészítését. 

Dr. Barna  Angéla

„Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szád”

Meleg szombat este, telt 
házas kultúrház és „Száll 

a hinta”. Dallamok, amik a 
fülünkben csengenek, 
dalok, amiket szüleink és 
nagyszüleink dúdoltak. 
Slágerek, amiket ha 
h a l l u n k ,  o l y k o r  
elmosolyodunk, olykor 
p e d i g  k i c s o r d u l  a  
könnyünk. 
 2008. ápril is 26-án 
I v a n c s i c s  I l o n a  

színmûvésznõ és Józsa Imre színmûvész humorista „Száll a hinta” – 
zenés mûsorával, két felvonásban közel 70 dallal szórakoztatták a 
nagybajomi közönséget. A parádés duett humorral, zenével és 
tánccal repítette az idõ körhintáját. Elhangoztak többek között: 
Hajmási Péter, Egy csók és más semmi, Egy cica két cica... 

A mûsor kísérõ programja volt Meiszterics Károlyné amatõr 
festõmûvész kiállítása, amit a mûvelõdési ház aulájában 
tekinthettek meg az érdeklõdõk.

Ez az elõadás bizonyítéka annak, hogy él bennünk az igény a 
kulturált keretek között történõ hasznos szabadidõ eltöltésére. 
Invitálunk mindenkit, hogy látogassák a település rendezvényeit, 
hiszen ”értetek vagyunk, nem ellenetek”.

Takács Nikoletta

Másodszor is ökoiskola
A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 
Nagybajom részére az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ökoiskola címet 
adományozott.

Az iskola 2011. június 30-ig jogosult az Ökoiskola cím és logó 
használatára.

Az oklevelet június 6-án vette át az iskola igazgatója, Dömötör 
Sándor Budapesten. 

Taroltunk Böhönyén
Április 12: 4 évszak rendezvény. A böhönyei ifikör meghívott 

néhány ifjúsági egyesületet, így a nagybajomit is. 3 fõs csapatban 
kellett indulni, a mi csapatunkból Farkas Balázs, György-Jánosi 
Balázs, valamint Pirka Mátyás lépett a közönség elé. A zsûri minket 
választott a legjobbnak.

Május 31: falunap. A Kozmix koncert és az éjféli utcabál között egy 
rövid karaoke-versengést láthattak az érdeklõdõk, melyen fellépett 2 
helyi csapat (az önkormányzat és a fiatalok), egy segesdi páros és a 
nagybajomiak csoportja (Kiss Krisztián, Farkas Balázs, és persze az 
5 háttértáncos lány), ahol az énekes részleg éppen énekkari 
fellépésrõl „ugrott be”. Az elsõ díj oklevelét ismét mi kaptuk.

Természetesen nem csak karaoke-sikerekrõl számolhatunk be, a 
két rendezvényen tiszteletüket tették sportoló lányaink is, a 4 
évszakon az ugrókötelesek, a falunapon pedig az aerobicosok 
látványos show-ját tekinthették meg a nézõk.

A falunapon részt vett a Nagybajomi Tûzoltó Egyesület is, több 
mûsorszámban (nem mellékesen õk is szereztek egy elsõ helyezést 
- cikk balra).

Farkas Balázs
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Gondolatok a közlekedésrõl
Arról, hogy Nagybajomban, milyen „minõségû” az utak állapota, 

nem kívánok véleményt mondani, látjuk, érezzük mindannyian. A 
közlekedési morál viszont érdemel néhány szót.

Településünkön is érvényesek mindenkire a KRESZ elõírásai, aki 
részt vesz a közlekedésben, akár gyalogosan, akár valamilyen 
közlekedési eszközzel. Sajnos, már településünkön is tapasztalható 
az a tendencia, hogy egyre többen egyszerûen fittyet hánynak a 
szabályokra. A sebességkorlátozásokat mintha nem is látnák, és 
gyakran „letolják, lelökik” az útról a szabályosan közlekedõket. A 
minap, amikor az egyik helyi polgártól megkérdeztem, hogy nem 
látta-e véletlenül a 30 km/h-ás korlátozó táblát, azt válaszolta: „De 
láttam. És akkor most 30-cal kéne mennem?!”. A beszélgetésnek itt 
vége lett, ostoba emberekkel nem érdemes beszélgetni, mert még a 
végén lehúz az õ szintjére. A továbbiakban mi történt? Az autója 
hátsó rendszámtábláján se mûszaki érvényességet, se zöldkártyát 
igazoló matrica nem volt. Elgondolkodtam: jogosítványa és 
felelõsségbiztosítása vajon van-e?

Nézzük csak, mi történik, ha olyan ember okoz kárt, akinek nincs 
kötelezõ felelõsségbiztosítása. A kár elszenvedõje nem kap baleseti 
kárbejelentõ lapot (betétlapot), nem tudja a kárát egyetlen biztosító 
társaságnál sem érvényesíteni. Egyetlen lehetõség marad, a 
MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége). Ez azonban rendkívül 
hosszadalmas és költséges procedúra, és nincs semmi garancia 
arra, hogy a végén hozzájut a pénzéhez. Ezek eddig „csak” anyagi 
károk. Mi történik akkor, ha a baleset során személyi sérülés is 
történik, és a kár okozójának nincs biztosítása, vagy érvényes 
engedélyek nélkül vezet? Vajon hogyan fog annak az embernek 
vagy családnak a szemébe nézni, akiknek esetleg tragédiát 
okozott? Elgondolkodtató kérdések. Az a baj, hogy általában azok 
nem gondolkodnak, akiknek kellene.

Hadd segítsek „azoknak” az embereknek néhány aprósággal, ami 
gondolatébresztõ lehet: 1. Az úton mások is közlekednek. 2. Azok a 
mások is szeretnének hazaérni (lehetõleg épen és egészségesen). 
3. Ha az iskolások, óvodások, esetleg más emberek állnak az út 
szélén, és erõsen kémlelik a túloldalt, valószínûleg át akarnak 
menni, és át is akarnak érni a másik oldalra. Lehet, hogy meg kellene 
állni, és nem elszáguldani? 4. Ha valaki betartja a sebesség 
korlátokat, az nem hülye (tudom, most sokan meglepõdtek). 5. Ha 
udvarias valaki a közlekedésben, hosszútávon ugyanezt fogja 
visszakapni. 6. Ne dobjuk ki a cigaretta csikket, a hamut és a 
szemetet a kocsi ablakán. Nem azért, mert nem illik, hanem azért, 
mert otthon sem dobálja szét senki a saját szemetét (vagy igen?). 7. 
Nem vezetünk ittasan, kicsit ittasan sem, vagy drogosan. Még ha 
„trendi”, akkor sem, mert könnyen gyilkossá válhat az ember. 
Sorolhatnám tovább…

Vajon mit kellene tenni, hogy Nagybajomban ne száguldozzanak 
se autóval, se motorral, se teherautóval az eszement emberek?

Kinek a felelõssége a rend betartatása? Ilyen állapotok között, a 
közlekedésben résztvevõ gyermekek mekkora veszélynek vannak 
kitéve? (Itt azért szeretném megjegyezni a szülõk kötelességét, ami 
arra vonatkozik, hogy megtanítsuk gyermekeinket szabályosan 
közlekedni akár gyalogosan, akár kerékpárral. Sajnos, ez nem 
minden szülõnek természetes. Amikor viszont baj van, õk a 
leghangosabbak.)

Mi lehet a megoldás arra, hogy visszaálljon a közlekedési morál 
egy elfogadható szintre? A kérdés nem költõi. Úgy gondolom, 
várhatnánk intézkedéseket. Tudom, hogy a rend õrei kevesen is 
vannak és nagyon leterheltek. Szívesen látnám, ha idõnként 
szondáztatnának, mondjuk fizetési vagy segélyezési napokon, és 
utána még egy-két napig. A legújabb szabályozások szerint az 
önkormányzatnál marad a közlekedési szabálysértési bírságok 
jelentõs része. Ha tesznek érte. Mit lehetne tenni? Mondjuk az egész 
település területére kiterjedõ 40 km/h-ás sebességkorlátozás. 

Lehetne legalább két darab fixen telepített traffipax készüléket 
beüzemelni, mint már sok településen. Csak pozitív tapasztalataik 
vannak. Hozzáteszem, hogy a befolyt bírságok jelentõs része az 
önkormányzat kasszáját erõsíti, és még talán hazai és EU-s 
pályázati támogatást is lehetne keresni a megvalósításhoz, és még 
profitot is termel…

Sajnos, ma már csak a szankcionálás eszközével lehet a 
közlekedésben rendet teremteni, a szép szó nem elég hatékony. 
Erre talán Graz a legjobb példa. Graz mellékutcáin 30 km/h-ás 
sebességkorlátozás érvényes, úgy, hogy azt a rendõrség 
folyamatosan ellenõrzi, és ha kell szankcionálja, euróban, és nem is 
keveset szabnak ki. Nem kellett négy hét és radikálisan javult a 
közlekedési morál.

Végezetül, biztosan lesz, aki megbotránkozik, és lesznek, akik 
egyetértenek velem. Mindkettõ jó, mert legalább beszélnek róla. 
Ennek hatására településünk vezetõi talán határozott lépéseket 
tesznek (csak bizakodni tudok, hogy gyorsan, és nem „majd”). 
Reménykedek, hogy rendõreink is határozott intézkedésekkel 
kiszûrik a szabálytalanul, engedélyek és biztosítás nélkül, netán 
ittasan gépkocsit, motort vagy kerékpárt vezetõ embereket.

 Fekete Csaba

Rendõrségi felhívás !
Felhívom a tisztelt nagybajomi polgárok figyelmét, hogy a 

gépkocsifeltörések megelõzése éredekében a házaik, lakásaik elõtt,  
illetve udvarán parkoló gépjármûveik utasterében  semmiféle 
tárgyat ne hagyjanak!

Kérem továbbá, hogy tulajdonuk és értékeik védelme érdekében 
lakásaik, házaik ajtajait valamint kerítéseik kapujait  napközben is 
tartsák zárva, még akkor is, ha otthon tartózkodnak!

A lakásokba, házakba becsengetõ és mindenféle ürüggyel 
megjelenõ idegeneket ne engedjék be, amennyiben az ilyen 
személyek viselkedését szokatlannak, illetve gyanúsnak találják, 
úgy kérem értesítsék a nagybajomi rendõrörsöt (hivatali 
munkaidõben a 357-321-es telefonon, hivatali munkaidõn túl hívják 
a 107-es segélykrõ számot)!

Szabó Gyõzõ r. fhdgy.
  mb. õrsparancsnok  

Zselic Autósiskola Nagybajomban!

Szenzációs lehetõség!

Részletfizetés vagy 0% önerõ nélküli hitel!

Tanfolyamok indulnak M, A, B kategóriákkal!

Következõ idõpontok: július 14-tõl

július 21-tõl

Jelentkezni lehet:

Takács Nikolettánál

Telefonon: 30 / 371-6490

Hétfõtõl péntekig

16.00  és 18.00 között
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Cserediákprogram
Évek óta megszokott dolog Schortens és Nagybajom 

testvértelepülések között, hogy 1-1 hétre diákokat fogadnak a 
másiktól. Idén a német gyerekek jöttek, a 14-16 éves korosztályból, 
fiúk-lányok vegyesen. Ahogy mindig, most is családoknál 
szállásolták el a vendégeket, hetedikeseknél, nyolcadikasoknál.

A délelõtti tanórák után minden nap érdekes kirándulásokon 
vehettek részt, ellátogattak Kaposvárra, a szennai falumúzeumba, 
biciklitúrázhattak a löncsöni halastóhoz, majd a kakpusztai 
kisvasútmegállóhoz, ahonnan elvonatozhattak Mesztegnyõre. 
Sportversenyek, rétessütés, langallógyúrás is színesítette a 
programot.

Két egész napos buszkirándulás is várta a diákokat. Szombaton a 
pécsi MecsExtrém Parkban szórakozhattak, ahol sokan kipróbálták 
az alpesi kötélpályákat, a falmászást, vagy akár a quadpályát is. 
Természetesen a pécsi óvárosba is ellátogattak, valamint 
megtekintették a dómot.

Három nappal késõbb a Balatonra vezetett az út. Mivel a víz még 
elég hideg volt, itt is inkább a kirándulásokra helyezõdött a hangsúly. 
A keszthelyi Festetics-kastély alapos körbejárása után a busz 
Badacsonyban állt meg. Többen nekiindultak a hegynek, de akinek 
nem volt kedve, maradhatott lent a városban, szabad program 
keretében. Sokan útközben is lemorzsolódtak; a csúcsra, a kilátóba 
csak hatan jutottunk fel.

Minden este az iskola parkjában végzõdött, ahol összegyûltek a 
gyerekek, belefért egy kis nyelvtanulás is, a németek is gyorsan 
megtanultak pár hasznos magyar szót („büntess”)... Természetesen 
megismerkedtek pár helyi fiatallal is, akikkel a pályán futottak össze. 

Annyira összekovácsolódott a csapat, hogy utolsó este csak nagy 
nehézségek árán tudtak elválni egymástól. Még szerencse, hogy az 
internet és az MSN korában már könnyedén tudnak egymással napi 
kapcsolatot tartani. (Igaz, a nyelvtudásra itt még inkább szükség 
van, hiszen általában írásban folyik a kommunikáció.)

Összegezve: Nagyon tartalmas hét volt, és persze túl kevés, ezt 
bizton állíthatom a gyerekek nevében.

Farkas Balázs

Az erdei iskola
Mindannyiunknak nagy élmény volt az erdei iskola. Fõleg a 

programok és a tábortûz tetszett.
 Az éjszakai túrát volt, aki félelmetesnek, más izgalmasnak találta. 

Egyik nap még az igazgató bácsi is meglátogatott bennünket, és 
vele együtt énekeltünk a tábortûz mellett.
Mindenki olvasott a kutyás bemutatóért, és néhányan még a 
csillagászatért is. Éva néni és Klári néni kedvesek voltak velünk. A 
csapatfeladatokat is érdekesnek találtuk. Különleges növényeket és 
madarakat ismertünk meg. Szerintünk mindenki nevében 
mondhatjuk, hogy „fejlõdött a természettudományunk”!

   Összefoglalva, nagyon jól éreztük magunkat!

Bogdán Eszter és Horváth Xénia

Erdély - 2008. március
Idén már megszokottan - húsvét másnapján este - indultunk 

Erdélybe. Az út kicsit hosszú és fárasztó volt, de ébredéskor 
kárpótolt minket a reggeli táj látványa.

Érkezésünk után a helyi iskola tanári termében fogadtak 
bennünket. Délután megismerkedtünk a helyi nevezetességekkel: a 
Lázár kastéllyal, a Zárda és Plébánia templommal. Másnap reggel 
már iskolai tanórákon vettünk részt. Délután focimeccs zajlott 
Szárhegy és Nagybajom között. További programjaink állomásai 
voltak: a Gyilkos-tó, Békás- szoros, parajdi sóbánya, Korond, 
Farkaslaka (itt található Tamási Áron sírja), Szejkefürdõ (itt temették 
el Orbán Balázst), Székelyudvarhely, Csíkszereda, mádéfalvi 
veszedelem emlékmûve, Gyergyószentmiklós (ahol láthattunk egy 
örmény katolikus és egy ortodox templomot is).

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik 
megszervezték és támogatták az erdélyi utazásunkat, mert 
felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak!

 Vida Zoltán

Református hittantábor
A nagybajomi református egyházközség idén is megrendezte 

nyári napközis hittantáborát, mely ez évben is nagy érdeklõdésnek 
örvendett. 35 gyermek vett részt a táborban, óvodások és iskolások.

 A tábor folyamán Sámli királyfi meséjén, vándorlásán keresztül 
kaphattunk válaszokat az Istent keresõ ember nagy kérdéseire. 
Sokat énekeltünk és délutánonként különbözõ kézmûves 
technikákkal bábokat készítettünk.  A hét nagy részében - Istennek 
hála - jó idõnk volt, így sokat játszhattunk  az udvaron. Egy délután a 
városi sportcsarnokba voltunk hivatalosak, ahol nagyon jól éreztük 
magunkat. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a 
sportcsarnok vezetõjének, valamint munkatársainak, hogy lehetõvé 
tették számunkra ezt az alkalmat. A kiadós mozgás után volt mivel 
pótolnunk az elveszett energiákat, idén is palacsinta partiban volt 
részünk; a palacsinta Kutasról érkezett és Gréti nagymamájának 
keze munkáját dicsérte.
A tábor végén kalandos kirándulásban volt részünk. A Kis-Balatont 
és környékét látogattuk meg, ahol az egész héten át kitartó segítõink 
finom krumplipaprikást fõztek.

Sok gyönyörû élményben volt részünk, hadd idézzük az elsõ nap 
aranymondását és ezzel a bibliai idézettel szeretnénk zárni 
beszámolónkat: "Örökkévaló szeretettel szerettelek, azért 
terjesztettem reád irgalmasságomat". Istennek ez az örökkévaló 
szeretete, amely által együtt lehettünk és gazdagodhatunk lelkileg 
és szellemileg, õrizzen meg minden kis táborozót a nyár folyamán.

A tábor lakói

Löncsönben
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KÖRKÉRDÉS XXLKÖRKÉRDÉS XXL
A A L GÓ O

 B L A KH Z

A A L GÓ O

 B L A KH Z

Keniker Zsuzsanna
1. Rendõr szeretnék lenni.
2. Az osztálykirándulásokra, az iskola által szervezett sporteseményekre, a cserediákprogramra.

Laki Viktória
1. Feln tt! :) És azután informatikus.
2. Osztálykirándulásokra, cserediákprogramra, technikaórákra, ahol kajáltuk az epret, a matekórákra. 
Rajzórákra és a padokra vésett nevekre.

õ

Domoszlai Dorina - Frigur Mariann
1. Pincér - színészn .
2. Erdei iskola!!!!!!!!!!! :D A szellemidézésünkre, Mosdósra, rajzórákra. És hogy a legjobb barátn k voltunk és 
leszünk.

õ
õ

Mészáros Szilvia
1. Fodrász.
2. Osztálykirándulások, erdei suli, osztálybulik, matekórák, alsós napközi, farsangok, az utolsó Csokonai-est.

Weininger Fatima
1. Vagy a médiában szeretnék dolgozni, vagy rend r szeretnék lenni.
2. Az alsós szünetek, az erdei iskola, osztálykirándulások, osztálybulik, farsangok (f leg a legutolsó), 
Csokonai-estek.

õ
õ

Tebeli Nikolett
1. Óvón
2. A kirándulásokra, az erdei iskolára, a cserediákprogramra, meg még sok élményre.

õ.

Kiss Marcell
1. Vállalkozó.
2. Cserediákprogramokra, az ifikörös élményeimre, osztálykirándulásokra, Csokonai-estekre.

Banizs Attila
1. Sportmenedzser vagy külkeresked .
2. Az erdei iskolára! A farsangok is jók voltak, mosdósi kirándulás, német cserediákprogram.

õ

1. Mi szeretnél lenni?
2. Mire emlékszel vissza a legszívesebben az elmúlt nyolc évbõl?
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Pekri Katalin
1. Ügyvédn .
2. Kirándulásokra, dolgozatokra, hülyéskedésekre.

õ

Somogyvári Mariann
1. Bolti eladó.
2. Az osztálytársaimmal a szórakozások, kirándulások, hülyéskedések.

Galba Alexandra
1. Felszolgáló és cukrász.
2. Az els  osztályra, amikor rossz voltam, meg féltem is egy kicsit. Kirándulásokra, puskázásokra, 
dolgozatokra…

õ

Nagy Lilla
1. Testnevel  tanár.
2. Az osztály hülyeségeire.

õ

Dalovits Norbert
1. NB I-es futballista.
2. A lányokat szerettem a legjobban.

Kislaki Szilárd
1. Magánvállalkozó.
2. A haverok és a csajok.

Pap Kristóf
1. Szakács vagy vendégl tulajdonos.
2. Haverokra, meg a felelésekre.

õ

Bozsoki Gábor
1. Informatikai téren szeretnék elhelyezkedni.
2. A kirándulások, f leg a mecseki.õ

Gyõrfi István
1. Autószerelõ és mez gazdasági gépésztechnikus.
2. Erdei suli, szegedi kirándulás, farsangocskák.

õ

33TOPTOP

68% Osztálykirándulások

32% Erdei iskola

21% Cserediákprogram
21% Farsangok

3.3.

2.2.

1.1.

Talabér Roland
1. Mezõgazdasági gépszerelõ.
2. Szegedi kirándulás.

?? ??
??
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Specedike

2008. július

Jó hangulatú mûsoros délutánban volt részük azoknak, akik 
elfogadták a Speciális Tagozat meghívását. A változatos, pergõ 
mûsorszámokban gyermek és felnõtt egyaránt énekelt, játszott, 
táncolt.

Az énekkart kísérõ zenekar „felavatta” az új dobfelszerelést, 
melyet a Gyermekekért Alapítvány és Bodri József képviselõ által 
felajánlott pénzbõl vásároltak.

Köszönjük a résztvevõk támogatását, valamint a Tamás videónak, 
hogy megörökítette a mûsorunkat.

Az öröm a tiéd !
A spec iá l is  tagozat  tanu ló i  

500 000 Ft-ot nyertek a sárospataki 
táborozásra a Nõk Lapja és az Unicef  
közös pályázatán.

Köszönjük mindazoknak, akik 
szavazataikkal segítették „álmunk” 
megvalósulását.

A gyerekek május 9-én a Budapesti 
Operettszínházban vettek részt azon a 
díjátadón, ahol nagy tetszést aratott 
táncos bemutatkozásuk, és meghívást 
kap tak  a  „Dzsunge l  könyve”  
elõadásra.

Baráti látogatás Schortensben
Kalandos és fárasztó, de gyönyörû útra indultunk június 25-én 

Schortensbe, egy maréknyi csapattal. Utazásunk célja 
testvérvárosunkkal való kapcsolatunk ápolása, a Krammermarkt 
megnyitóján való részvétel és az önkormányzati intézmények 
megtekintése volt.

Útközben Passauban szurkoltunk a német-török meccsen - mivel 
a németek kávéházakban nézték végig a negyeddöntõt, így mi is 
beleshettünk a játékba -, s láthattuk a fiatalok ujjongó, autós 
felvonulását a gyõzelem után. 
Brémában a „Brémai muzsikusok” címû mese szereplõivel 
„pózoltunk”.
A schortensi kirakodóvásár megnyitója után kipróbáltuk a különbözõ 
körhintákat, hullámvasutazhattunk a vendéglátókkal. A 
legbátrabbak még az ördögkerékre is felültek, mely a vállalkozó 
kedvûeket fejre állítva körözött a levegõben. 
Látogatást tettünk egy helyi óvodában, megtekinthettünk egy száz 
éves fûrésztelepet. Az ifjúsági mûhelyben ámultunk a szép játszótéri 
padokon, játékokon. 
Szombaton hajókirándulásra mentünk Wangerooge szigetére, ahol 
testközelbõl láthattuk az Északi-tenger fókáit és sirályait. Kagylókat 
és rákokat gyûjtöttünk a homokos tengerparton.
A vasárnapi istentisztelet a barátságról szólt. A két város kapcsolatát 
jelképezve mind németül, mind magyarul meghallgattuk a 
prédikációt, melyen fiatalok - köztük iskolánk idén konfirmáló tanulói 
- és idõsebbek is részt vettek.
Búcsúzóul meglátogattuk az önkéntes tûzoltóállomást, és 
grilleztünk a tûzoltókkal.

A kikapcsolódás mellett sok szakmai tapasztalattal 
gazdagodtunk, és városaink intézményei közti új kapcsolatok 
kialakításán dolgozhat(t)unk tovább.

 Majorné Horváth Marianna

Pihenéssel töltjük a munka ünnepét 
A majális jelentésemájusi szabadtéri mulatság. Mint minden 

ember, ilyenkor mi, nagybajomiak is arra gondolunk, hogy végre egy 
nap, amikor nem kell dolgoznunk és iskolába mennünk. (És titkon 
imádkozunk, hogy hétköznapra essen idén is május 1-je.)

Május elseje Magyarországon, a Tanácsköztársaság idején vált 
hivatalos ünnepnappá. Apáink és anyáink még emlékezhetnek a 
május 1-jékre, ahol a kötelezõ felvonulás mellett ünnepelhettek sör, 
virsli, és hangzatos politikai szónoklatok közepette. A széllel pedig 
ismerõs dallamok szálltak: „Éljen május elseje…éljen május 
elseje…”

2008. május 1-jén Nagybajomban is pihenéssel ünnepeltük a 
munka ünnepét. A reggeli lovas ébresztõ után a Sportcsarnok 
szervezésében délelõtt a nagyok sportrendezvényeken, a kicsik 
játszóházban vehettek részt. 

Délután felléptek többek között: Zeneovi, Õszikék Nyugdíjas Klub, 
Jákói Nyugdíjasok, Kaposfõi Hagyományõrzõ Egyesület és a 
nagybajomi ugróköteles lányok. „Májusi esõ aranyat ér”- tartja a 
mondás. Most csak szél és töménytelen mennyiségû esõ jutott 
Nagybajomnak. A hirtelen jövõ vihar miatt, az esetleges balesetek 
elkerülése végett, elmaradt Kassai Lajos lovasbemutatója és a 
Forest Trió esti bálja. Bízunk benne, hogy Nagybajom lakói az év 
többi részében is kiszabadulnak a négy fal közül, hogy együtt 
pihenjenek és töltsék el szabadidejüket. 

Köszönjük azok segítségét, akik anyagilag, vagy munkájukkal 
támogatták a rendezvényt!

Takács Nikoletta
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In memoriam Kájoni János 2008.
A gyergyószárhegyi Kájoni János Zenei Társaság - címben 

megjelölt - rendezvényén vett részt június utolsó hétvégéjén a 
Nagybajomi Vegyeskar. 

Testvértelepülésünk ferences rendi kolostorában is alkotott a 
XVII. századi Erdély híres polihisztora. Az orgonista, orgonaépítõ, 
nyomdaalapító, gyógyfüvek ismerõje és dalgyûjtemények 
szerkesztõjének - kinek hamvai Szárhegyen nyugszanak - élõ 
szellemisége elõtt tisztelgett két magyarországi és négy 
székelyföldi énekkar.

A hangverseny - stílusosan - ferences barátok által bemutatott 
misével kezdõdött, melyet a "még csak" 90. éve felé közelítõ Turbó 
atya celebrált, s a szentbeszédet P. Böjte Csaba ferences testvér - a 
rendezvény védnöke - mondta. A misén a dunaharaszti, a 
nagybajomi és a szárhegyi kórusok mûködtek közre, orgonált a 
nagybajomiak szeme láttára felnövõ ifj. Csibi András.

Az  énekka rok  l ehe tõségükhöz  mér ten  a  Ká jon i  
énekgyûjteményekbõl is választottak tisztelgésképpen egy-egy 
éneket vagy feldolgozást. Mi a Balassi Bálint versére, 4 szólamra 
komponált Bocsásd meg Úristen kezdetû Kájoni kódexbeli éneket 
mutattuk be. Közremûködtünk még 29-én a madéfalvi és a 
szárhegyi szentmiséken.

Természetesen az éneklés nem töltötte ki az összes idõnket, 
hanem (anyagi) lehetõségeinkhez mérten ismert vagy kevéssé 
ismert látnivalókat is felkerestünk. Így hajókáztunk a békási 
víztározón (volt, aki ott maradt a "sörtározónál"), természetesen a 
"klasszikus" Békás-szoros és Gyilkos-tavi látogatás sem 
maradhatott el. Gyimesbükkön túl - átlépve az 1000 éves határt -, 
Magyarcsügésnél megnéztük az ún. ültetett határt, mely egy 
fenyõvonulat. Jártunk a Magyar Királyi Vasút utolsó keleti 
õrházában, meghódítottuk azt a Rákóczi-várat, melynek 
névadójához semmi köze, s a gyimesfelsõloki csángó középiskola 
szívével és lelkével, Berszán Lajos plébános úrral is találkoztunk.

A szárhegyiek megint csak vendéglátóként, hanem 
testvéreikként fogadtak. Kapcsolattal még nem rendelkezõ 
énekkaros tagjainkat a kolostorban helyezték el - mindnyájuk 
megelégedésére. A közös vacsorák alkalmával pedig anyagi 
lehetõségeiken túl is elláttak bennünket, mi pedig "hálátlanul" nem 
bírtuk a hajnalig tartó mulatságokat.

Ismét növeltük kiegyenlítetlen számlánkat a szárhegyi énekkar 
felé, hisz õk 2002-ben énekeltek nálunk utoljára, míg a bajomi kórust 
2004 után idén másodszor is hívták és vendégül látták. (A 
szervezést már januárban kezdték, nekünk is át kéne venni e 
gyakorlatot.)

Végül köszönjük azoknak a szervezeteknek és személyeknek, 
akik szükségét látták énekkarunk utazását anyagilag támogatni. S 
ne feledjük, adósai maradtunk a gyergyószárhegyi kórusnak, 
minimum annyival, hogy mi nagybajomiak nem nevezzük õket 
románoknak!

   Pap Jenõ
kórusvezetõ

nem

Hurrá, nyaralunk!
A Kolping Katolikus Szakiskola és Kollégium negyedik munkás 

nyarát kezdte június végén. Az iskola alapítása óta minden nyár 
errõl szól: ahelyett, hogy kipihennénk a tanév fáradalmait, ha lehet, 
még nagyobb erõbedobással fog mindenki a munkához. Ezen a 
nyáron végre lehetõséget kaptunk arra a fenntartótól, hogy az iskola 
épületét egy kicsit kicsinosítsuk, korszerûsítsük. A legfelemelõbb 
érzés, hogy ezt a munkát már saját szakmunkás tanulóink végzik, 
szakoktatói irányítással. Azt gondolom, egy pedagógusnak az a 
legnagyobb öröm, ha látja munkája gyümölcsét beérni. Nekünk ez 
most megadatott. Remélem, azok is jó szívvel sétálnak most a 
Kolping iskola felé, akik eddig szkeptikusan szemlélték 
mûködésünket. Biztatom Önöket, álljanak meg, szemlélõdjenek, és 
örüljenek velünk! Egy szép és eredményesen mûködõ középiskola 
elõsegíti a város fejlõdését, az itt élõk jó közérzetét is erõsíti.

Látva munkánk eredményét, újult erõvel fejlesztjük tovább 
tanmûhelyeinket, és újabb szakmák indításával bõvítjük a 
szakképzési lehetõségeket. 

A 2008/2009-es tanévben indítandó szakképzések:

Megnevezése Szakképzés Jelentkezés feltétele
idõtartama

Kõmûves 3 év Betöltött 16. életév, befejezett 10. osztály

Kályhás 2 év Betöltött 16. életév, befejezett 8. osztály

Ács, állványozó 3 év Betöltött 16. életév, befejezett 10. osztály

Burkoló 3 év Betöltött 16. életév, befejezett 10. osztály

Szerkezetlakatos 3 év Betöltött 16. életév, befejezett 8. osztály

Épületasztalos 3 év Betöltött 16. életév, befejezett 8. osztály

Pék-cukrász 3 év Betöltött 16. életév, befejezett 10. osztály

Szabó 3 év Betöltött 16. életév, befejezett 10. osztály

Fodrász 3 év Érettségi

A fenti szakképzésekre július 21-ig várjuk a jelentkezéseket. 
Jelentkezési lap az iskolában kérhetõ, vagy letölthetõ a honlapról: 
www.kolpingnagybajom.hu

Mint minden rendes diák és pedagógus számára, nálunk is 
örömteli esemény volt a tanévzáró ünnepély. Ez önmagában nyilván 
nem is érdemelne említést, csakhogy az elmúlt tanév lezárásával 
történelmi eseménynek is részesei lehettünk: Tóth Tamara és Orsós 
Anna Mária tanulóink varrómunkás szakmunkás bizonyítványt 
vehettek át. Azt gondolom, ez nemcsak a mi büszkeségünk: 
Nagybajom városa és az itt lakók is méltán büszkék lehetnek arra, 
hogy a város szakképzõ intézményében végeztek az elsõ 
szakmunkások. Reményeink szerint el is fognak tudni helyezkedni 
szakmájukban.

Remélve, hogy ténykedésünk kezd meggyõzõ erõvel hatni 
környezetünkre, merjük szõni terveinket a következõ tanévekre! A 
2009/2010-es tanévben szakközépiskolai évfolyamot indítunk 
azoknak, akik a szakmaszerzés mellett érettségi vizsgát is 
szeretnének tenni. Az iskolánkban tanító pedagógusok végzettsége 
és szakmai, emberi hozzáállása, az iskolánk iránt érdeklõdõk 
igényei kikényszerítik és lehetõvé is teszik a folyamatos fejlõdést, 
fejlesztést, elõrelépést. 

Szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönni a 
nagybajomiaknak a támogatást, a biztatást. Kérem Önöket erre a 
továbbiakban is, és ezúton ajánlom intézményünk képzési 
lehetõségeit az Önök figyelmébe.

Csima Ágota
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Az EB-résztvevõ horvát válogatott budapesti vendégszereplése elõtt 
léphetett pályára a Nagybajomi AC U13-es csapata. A srácok a 
lehetõséget az MLSZ által kiírt pályázat elkészítésének jutalmául 
kapták.

A Dunai Antal MLSZ-alelnök vezette zsûri a két legjobb pályamû közé 
sorolta iskolánk fiatal labdarúgóinak munkáját, amely Nagybajom 
focitörténetét dolgozta föl, Ács-Gergelyné Horváth Márta 
mentorsága alatt. A másik gyõztes a polgárdi iskola csapata volt, akivel 
a Magyarország-Horvátország labdarúgó barátságos mérkõzés elõtt 
játszhattak bemutatómeccset. Nagy megtiszteltetés érte a csapatokat, 
hiszen a sípot az idei nõi UEFA-kupa döntõjének játékvezetõje, Gaál 
Gyöngyi fújta. A találkozó a válogatott meccs elõtt zajlott, amibe Geráék 
és Niko Kovacék is belenéztek, és a góloknál meg is tapsolták a 
mieinket. Récsei János tanítványai fölényesen gyõztek, gólt nem 
kaptak.
A meccs után aztán jöhetett a – talán a mérkõzésnél is jobban várt – 
autogramvadászat. A fiúknak az összes magyar játékostól, de a 
horvátok egy részétõl is sikerült aláírást szerezni, akik 

Ismét válogatott meccsen

2008. július

Sporttörténeti siker:
megyei bajnok a Nagybajomi AC!

A Nagybajomi AC felnõtt labdarúgócsapata megnyerte a Somogy 
megyei I. osztály bajnokságát. 66 ponttal, 20 gyõzelemmel, 6 
döntetlennel és 4 vereséggel, 104-42 gólkülönbséggel, 3 ponttal 
megelõzve a második helyezett Balatonszárszó csapatát. A csapat 
Szigeti Csaba vezetésével megnyerte az õszi szezont, majd a 
tavaszi fordulóban Hanusz János irányításával a bajnoki címet is 
megszerezte.

A góllövõlistán is szép eredményeket értek el a bajomiak. Az elsõ 
tíz között 4 játékos is szerepel: Bázel Kornél 29 góljával gólkirályi 
címet szerzett, Kovács Gábor 15 góljával a 6., Laki Olivér 14 
találattal a 8., Babai Gábor pedig 13 góllal holtversenyben a 10. 
helyen végzett. A nagybajomi csapat messze a legtöbb gólt szerezte 
a mezõnyben, a második Balatonszárszónál például 36 góllal 
szerzett többet.

Az ificsapat, melyet György Zsolt vezet, a 4. helyezést érte el. 
Elismerés jár az eredményért, hiszen úgy sikerült elérni, hogy 
három, még ifista korú játékos is a nagycsapatot erõsítette (Witzl 
Viktor, Babai Gábor és Dalovits Zsolt). Az ifibajnokság gólkirályi
c í m é t  N a g y  R ó m e ó
nyerte. Teljesítményével 
kiemelkedik az egész 
m e g y e i  I .  o s z t á l y  
mezõnyébõl. 44 szerzett 
góljával toronymagasan lett 
az ifibajnokság gólkirálya, 
13 góllal elõzte meg a 
második helyezettet. Nagy 
Rómeó gólérzékenysége
figyelemreméltó, hiszen a városi kispályás bajnokságban az utolsó 
elõtti csapat (Ifikör) tagjaként is sikerült elnyernie ezt a címet (kép).

Noé Zoltánék (csapatkapitány) sikerükkel elérték, hogy a 
következõ idényben az NB III-ban szerepelhessenek. Az AC 
labdarúgó szakosztálya 1914 óta tartó története során még soha 
nem ért el ilyen szép eredményt, joggal lehetünk tehát büszkék a 
csapatra. Nagy kihívás ez focistáink számára, hiszen a Nemzeti 
Bajnokság különbözõ osztályaiban kevés labdarúgó számára adatik 
meg a lehetõség a szereplésre. A bajomi csapat játékosai ezt a jogot 
kivívták maguknak. Mi pedig drukkolunk, hogy becsülettel helyt 
álljanak!

Pirka Mátyás

Az utolsó három forduló mérkõzéseit játszották Somogy megye 
sakkcsapat bajnokságán! 

Nagybajom csapata kétszer is asztalhoz ült Fonyód ellen, s mindkét 
alkalommal 7,5 - 2,5 arányban nyert. Ez a két nagyarányú gyõzelem azt 
jelentette, hogy az utolsó forduló elõtt fél ponttal vezette a mezõnyt 
Kaposmérõ elõtt, míg a 3. helyen álló Balatonszemessel szemben 1,5 
ponttal volt jobb. 

Nem mindennapos izgalmakat ígért az utolsó forduló, hiszen az elsõ 
négy helyen álló csapat egymás ellen játszott! Csapatunknak a 
bajnokesélyes Balatonszemes ellen kellett asztalhoz ülnie, melytõl az 
õsz folyamán vereséget szenvedett (7 - 3 arányban)! Vasárnap sikerült 
a visszavágás, jó játékkal sikerült gyõzni 7,5 - 2,5 arányban, így ismét 
dobogón, 2. helyen végzett a csapat!

Szíjártó Attila, csapatvezetõ (Nagyatád):
- Gratulálok a csapat minden tagjának az éves eredményhez!

Czebei Gyula csapatvezetõvel készült villáminterjú a verseny után:

1. Milyen célkitûzésekkel rajtolt a csapat?
Elõször indítottunk Nagybajom–Nagyatád néven közös csapatot a 

megyei bajnokságBAN, melyet az AC Nagybajom anyagilag is 
támogatott! Az volt az elõzetes elvárás, hogy az együttes dobogó 
közelben végezzen! Továbbá Nagybajomban ismét szerettem volna 
elindítani az utánpótlás nevelést, ami folyamatosan tart, heti egy 
alkalommal.

2. A nagybajomi csapat szempontjából hogyan alakult a verseny?
Az õszi fordulók során 31,5 pontot szereztünk, közte két vereség is 

„becsúszott”! Tavasszal „szárnyalt” a csapat, hisz’ minden mérkõzés 
után gyõztesen állhattunk fel az asztal mellõl!!! 

A megszerezhetõ pontok 70 %- át, 35 pontot sikerült begyûjteni! A 
bajnok Kaposmérõt (nekik ezúton is gratulálunk) mindkétszer 6:4 
arányban legyõztük! A nagyszerû szereplést követõen sikerült ismét 
dobogón végezni, a megszerzett 2. helyezést sikerként értékelem!

3. Idén is megrendezésre kerül a sakk villámverseny?
Igen, a városnapi rendezvények keretén belül szeretnénk folytatni a 

hagyományt! Az elmúlt évekhez hasonló színvonalú és létszámú (az 
egyik legnépesebb - ilyen jellegû - rendezvény a megyében) sakk 
villámversenyre készülünk! Ezúton is hívok minden sakkszeretõ 
bajomit, természetesen elsõsorban játszani, de akár nézõként is erre a 
versenyre!!!

 

Sakk láthatóan örültek az érdeklõdésnek. Nagy élmény volt a 
gyerekeknek közvetlen közelrõl találkozni, kezet fogni Husztival, 
Németh Krisztiánnal, Filkor Attilával és a többiekkel. Az esti meccs is 
izgalmasabbra és színvonalasabbra sikerült (1-1), mint a 
Görögország elleni, melyen szintén vendégként vehetett részt a 
Puskás Ferenc Stadionban a nagybajomi utánpótlás.Idõnként 
szükség van az ilyen élményekre, mert jelentõsen motiválhatja a 
fiatalokat teljesítményükben, hozzáállásukban, céljaik elérésében.

 Pirka Mátyás

Gyorsértékelés

Pirka János
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A 2007/2008-as tanév eredményeit szeretném leírni, megosztani 
azokkal is, akik nem tudják, nem hallották az iskolás gyerekek 
sikereit.

Mind a városkörnyéki versenyeken, mind a megyei versenyeken 
szép eredményeket értek el a lányok, fiúk egyaránt.

A testnevelési órák a rendszeres mozgásról, egészséges 
életmódról, a sport megszerettetésérõl szólnak, a tananyag 
feldolgozásának segítségével. A gyerekek szívesen dolgoznak 
olyan területeken, ahol sikerélményük van, mind a tanórán, mind 
edzéseken.

Így készültünk fel a terematlétika versenyre, amely 2008. március 
3-án volt itt a sportcsarnokban. 

Öt csapat minden korcsoportja mérhette össze tudását, erejét a 
rövidtávfutáson, a helybõl távolugráson és a medicin dobásban.

Minden korcsoportban fiúk, lányok egyaránt I. helyezést értek el, a 
II. korcsoportos fiúk

 III. helyezést, a IV. korcsoportos fiúk II. helyezéssel 
büszkélkedhettek. 

Egyéni helyezéseink is szépek:
- Laki Dominika I. hely - Roth Fanni I. hely
- Sajtos Martina III. hely - Kovács Ramóna I. hely
- Gál Gréta II. hely - Beznicza Noémi III. hely
- Nagy Lilla I. hely - Sajtos Fábián III. hely
- Henth Ferdinánd I. hely

A LEADER Vidékfejlesztési Program keretében „LATYAKFUTÓ” 
versenyre mentünk Bárdudvarnokra, ahol a rossz idõ ellenére is 
iskolánk csapata szerepelt a legjobban. Különbözõ távokat futottak a 
korcsoportok, ahol iskolánk több korcsoportban két csapatot is 
indított. Csapataink minden korcsoportban az élen szerepeltek, 
illetve az I. korcsoportosok II. helyen, ahol két csapatunk volt I. és II. 
helyet szerezték meg.

Kiemelnék néhány nagyon ügyes tanulót, akik dobogós helyen 
végeztek:

- Laki Dominika II. hely - Roth Fanni I. hely
- Sajtos Fábián I. hely - Sánta Zsolt II. hely
- Mezei Gyöngyvér I. hely - Lekk Veronika II. hely
- Horváth Péter I. hely - Horváth Karolina I. hely
- Domoszlai Dorina II. hely - Horváth Ferenc I. hely
- Gyõrfi István II. hely

Öt iskola csapatai közül a mi iskolánk hozta el az elsõ LEADER-
kupát, mint a legeredményesebb iskola.

Harmadik éve már, hogy a városkörnyéki MEZEI FUTÁST 
Mernyén rendezik, ahol hét iskola csapatai közül minden csapatunk 
I. helyen végzett, a III. korcsoportos fiúk II. helyen, a IV. korcsoportos 
fiúk III. helyen végeztek. Öt csapatunk továbbjutott a megyei 
döntõre, ahol a IV. korcsoportos lányok elnyerték SOMOGY MEGYE 
DIÁKOLIMPIAI ARANYÉRMÉT 14 iskola csapatai közül. 
A III. korcsoportos lányok megyei III. helyezést értek el.

A dobogós csapatok tagjai:

III. korcsoport: (III. helyezés) IV. korcsoport: (I. hely)
Mezei Gyöngyvér Horváth Karolina III. helyezés
Beznicza Noémi Nagy Lilla
Beznicza Brigitta Domoszlai Dorina
Barbér Bettina Barbér Tímea
Szecsõdi Alexandra Pfeiffer Ornella
Kovács Ramóna

Szép sikerek az iskolai sportban A BAJNOKCSAPAT továbbjutott az országos döntõbe, ahol a 
2,5 km-es távot ügyesen teljesítették a lányok.

Április hónap testnevelés órái, és sok délutáni edzésünk az 
atlétikáról szólt, a tehetséges tanulók sokat edzettek, dolgoztak, 
hogy a városkörnyéki versenyre felkészüljünk.

A lányok és a fiúk is nagyon jól szerepeltek.
A II. korcsoportban (4x100m váltó, 60m, kislabda hajítás, 

távolugrás), mind a lányok, mind a fiúk II. helyen végeztek:

II. korcsoportos leányok: II. korcsoportos fiúk:
Ács-Gergely Fanny Sánta Zsolt
Orsós Alexandra Ignácz Péter
Sajtos Martina Takács Viktor
Roth Fanni Sipos Attila
Orsós Barbara Németh István
Orsós Brigitta Szilágyi Árpád

A III. korcsoportban a tehetségesebb tanulók erdei iskolában 
vettek részt a verseny idõpontjában, de így is Henth Ferdinánd I. 
helyen, Ács-Gergely Gábor III. helyen végzett (600m, 100m 
kislabda hajítás, távolugrás).

A IV. korcsoportban a fiúk is, lányok is az élen végeztek a 
városkörnyéki döntõn, így továbbjutottak a megyei döntõbe (800m, 
100m súlylökés, kislabda hajítás, távolugrás).

A sok edzés a lányoknak meghozta az eredményt.
A városkörnyék elsõ helyezettje lett a lányok csapata, és az egyéni 

I. hely is nagybajomi leányé: Nagy Lilláé, a II. hely Laki Viktóriáé.

IV. korcsoport leány:  IV. korcsoport fiú:
Nagy Lilla Horváth Ferenc
(I. hely egyéni összetettben is) Dalovits Norbert
Weininger Fatima (II. hely egyéni összetett)
Laki Viktória Kakas Zsolt
(II. hely egyéni összetettben is) Kislaki Szilárd
Barbér Tímea Pfeiffer Zoltán
Právics Kitti Kertész Márk
Domoszlai Dorina

A fiúk is szép eredményt értek el, I. helyen végeztek, Dalovits 
Norbert II. helyen végzett egyéni összetettben.

A megyei döntõ a sok felkészülésnek, illetve a lányok 
tehetségének köszönhetõen jól sikerült:

SOMOGY MEGYE DIÁKOLIMPIAI BAJNOKA
A NAGYBAJOMI LEÁNY CSAPAT,

NAGY LILLA SOMOGY MEGYE ATLÉTIKAI
DIÁKOLIMPIAI BAJNOKA.

Sok edzés és felkészülés vár a lányokra. Lehetõségünk adódott, 
hogy a kaposvári atlétikai pályán készüljünk fel a június 10-ei 
ORSZÁGOS  ATLÉTIKAI DÖNTÕRE. (Cikk a 14. oldalon)

Iskolánk nagy tehetsége NAGY LILLA, aki a 8 év alatt az összes 
futó, atlétikai, ugrókötél versenyen az élen végzett. Számos 
csapatérme, egyéni I. helyezése volt, van.

Tehetségére felfigyelt a kaposvári FAVORIT SC, reméljük és 
kívánjuk Lillának a szép sikereket!

Iskolánk évek óta örömmel, szívesen aerobicozik a lányokkal, 
nem versenyszerûen. Felléptünk a megyenapon, falunapokon, 
Csokonai-esten, szerepelünk a Gólyafesztiválon is.

Szívesen készülünk aerobiccal, Stepaerobiccal.
Mindenkit szeretettel várunk!
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 N a g y b a j o m i a k  a  D i á k o l i m p i a
o r s z á g o s  d ö n t õ i n

Zánka - 2008. június 5-8.

"A tanulásban akadályozott tanulók nevelését és oktatását ellátó 
iskolák tanulóinak ORSZÁGOS ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIAI 
DÖNTÕJÉBEN" diákjaink - névnapom alkalmából - a következõ 
eredményekkel ajándékoztak meg:

FIÚK: 4x400 m váltó
Banicz Attila
Orsós Tamás
Véber Tamás
Gõgös Tamás I. HELY (19 induló) 

800 m síkfutás 
Károlyi Tamás VI. HELY (19 induló) 

1500 m síkfutás
Orsós Tamás VII. HELY (19 induló)

LÁNYOK: 4x400 m váltó 

Ander Zsuzsanna 
Koleszár Irénke 
Ignácz Andrea 
Gyursán Iza III. HELY (19 induló)

200 m síkfutás
Ander Zsuzsanna V. HELY (19 induló) 

800 m síkfutás
Koleszár Irénke V. HELY (19 induló) 

100 m síkfutás
Orsós Erika VI. HELY (19 induló)

Minden sportolónk pontszerzõ helyen végzett a legjobb versenyzõk 
között, gazdagítva ezzel Somogy megye sportsikereit.
Köszönöm a névnapi "ajándékot", és gratulálok nekik még 
egyszer!!!!!!!

Simon Róbert

Ötpróba

Június 10-én rendezték ötpróbából a Diákolimpia döntõit.
Somogy megyét a megyei gyõztes lV. korcsoportos Nagy Lilla, 

Weininger Fatima, Laki Viktória, Barbér Tímea, Právics Kitti és 
Domoszlai Dorina összetételû nagybajomi csapat képviselte.
A leányok tudásuk legjavát adva a mezõny második felében 
végeztek. 

Nagy Lilla - megyei elsõ helyezett - egyéni összetettben 130 
versenyzõ között a 23. helyet szerezte meg. 

 Kiss Zoltán

Ugrókötél

2008.április 19-20-án zajlott Nagykanizsán az Országos 
Kötélugró Diákolimpia, ami nagy esemény volt a bajomi ugróköteles 
lányok életében, hiszen egyiküknek sikerült az, ami a legtöbb 
sportoló álma: DIÁKOLIMPIAI BAJNOK lett!

Az elsõ korcsoportos Laki Dominikáról van szó, aki a gyorsasági 
versenyszámban és a zenés gyakorlatában is kiválóan teljesített. 
Magával ragadta vékony kis alkatával, bájos megjelenésével, 
ügyességével a pontozóbírákat.

A többiek is ügyesen szerepeltek egyéni gyakorlataikkal, de 
csapatversenyben a második napon nem sikerült érdemleges 
eredményt hozni.

Egy-egy korcsoportban a versenyzõk száma 20 körül mozgott, a 
következõ listát úgy kell értékelni, hogy nagyon nehéz az elsõ 10-be 
jutni!

1. kcs. 1. Laki Dominika
12.Hegedüs Blanka

3. kcs. 15.Weininger Fruzsina

4. kcs. 10. Nagy Lilla 
12. Weininger Fatima

B kategóriában:
13. Laki Viktória
15. Barbér Tímea

Csapattagok még: Fándli Dominika, Orsós Anita Beáta, Barbér 
Bettina, Orsós Dóra, Táskai Emese, Sipos Kinga, Sipos Cintia, 
Dezsõfi Vivien, Bereck Dóra.

Aerobicosaink:

Bánhidi Fanni, Bunovác Fanni, Horváth Regina, Horváth Heléna, 
Sajtos Martina, Orsós Barbara, Orsós Alexandra, Harangozó 
Dzsenifer, Kalányos Bianka, Károlyi Dorina, Svasznik Evelin,  
Bertus Nikoletta, Právics Gabriella, Právics Kitti, Beznicza Noémi, 
Szecsõdi Alexandra, Beznicza Brigitta, Kalányos Erika, Ignácz 
Anett, Holczmann Oriána, Orsós Anna, Mezei Gyöngyvér, Ács-
Gergely Fanny, Balogh Annamária

Barabás Edina
    Testnevelõ

Sikeres fellépésünk volt Böhönyén a Tavaszi Fesztiválon, a 
bajomi Majálison, s egyre több helyrõl kapunk meghívást 
falunapokra.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok támogatását, akik 
szurkolnak, tapsolnak az ugróköteleseinknek, segítik a 
versenyekre, fellépésekre való készülésünket. 

Várhegyi Éva
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Városnapi program
2008. augusztus 23. szombat

  9.00 Egészségsátor
Civil szervezetek bemutatkozása
Sportversenyek: foci, strandfoci, 

csocsó, meghívásos asztalitenisz
 Kézmûves játszóház
 Fõzõverseny
11.00 Kápolnaavató a nagybajomi temetõben
13.00 Versenyek eredményhirdetése
13.30 Tréfás tûzoltó bemutató

14.00 HERCZEG BALÁZS „MÓKUS”
 motoros kaszkadõr show
15.00 Somogyi Mesterhármas
 Böhönye – Nagybajom – Segesd
16.00 Cika néptáncegyüttes - Gyergyószárhegy
16.30 Õszikék Nyugdíjas Egyesület - Nagybajom
16.40 Aerobic, ugrókötél - nagybajomi 
17.00 Bajnoki labdarúgó mérkõzés
17.00 Latin szerenád – kiskorpádi együttes táncmûsora

18.00 VARGA FERI – BALÁSSY BETTY
 (Megasztárok)
19.00 Tombola sorsol
19.00 Hangverseny a katolikus templomban
19.10 Karaoke verseny & show

20.00 Utcabál a SENIOR együttessel -
 Playbackmentes élõzene
22.00 Tüzijáték
A f z - és a sportrendezvényekre lehet  

(Takács Nikolettánál).

röplabda, sakk, billiárd,

iskolás csoportok

ás

õ õ az önkormányzatnál 
nevezni 

Kenyér- és Langalló Fesztivál
2008. augusztus 24. vasárnap

  8.00 Versenyzõk regisztrálása, kemencék kisorsolása
10.00 Fesztivál megnyitása

11.00 ROSTA GÉZA gyermekmûsora

13.00 NÁDAS GYÖRGY humorista mûsora
14.00 Operettmûsor (Erdõs Melinda, Berlik Zoltán)
15.00 Eredményhirdetés
16.00 Orgonahangverseny

(Csibi András, Kozma Zsombor - Gyergyószárhegy)
17.00 Hetesi általános iskola ütõegyüttesének fellépése

18.00 TÓTH GABI (Megasztár)

19.00 APOSTOL élõ koncert

21.00 M.I. zenekar koncertje

Mindkét napon 12-20 óráig légvár, csúszda, rodeó bika és mászófal 
mûködik a labdarúgópályán, egyéb meglepetésekkel!

Kísérõprogramok :

Puszták népe II. – Marics Csaba és Ballér Jánosné kiállítása
„Somogy megye él  népm vészete” c. kiállítás 

a kultúrházban

õ û

Asztalitenisz
Nagybajom két csapattal nevezett a 2007-2008-as asztalitenisz 

bajnokságra.
A megyei bajnokságban induló csapat - a 11 fõs mezõnyben - az 

elõkelõ III. helyen végzett.
Ezt a nagyon szép eredményt Toldi János, Hõgye Gábor, Sándor 
Dániel és Androsics Zoltán versenyzõknek köszönjük.
A 2. számú csapatunk városi bajnokságban indult és a VI. helyen 
végzett.

Gratulálunk mindkét csapatnak, várjuk a további, hasonlóan szép 
eredményeket.

Androsics Zoltán

A megyei III. helyezett csapat

Az élmezõnyben végeztek
Bécsben a röpisek

8 ország 20 csapata nevezett a Bécsi Nemzetközi Röplabda 
Tornára. A bajomi lányok immár 10. alkalommal vettek részt 1996 
óta az ausztriai tornán, kitûnõ a mérlegük: ötször végeztek az elsõ 
helyen. Idén 2 csapatot indítottunk az 1996 után születettek 
korcsoportjában. Érdekesség, hogy  az elsõ és a második csapat is 
7 mérkõzésbõl 5x gyõzött, 2x kikapott, így az 5. és a 7. helyen 
végeztek. Az elsõ csapat: Herbai Edit, Horváth Katalin, Roth Fanni, 
Horváth Anita. A második csapat: Miklai Mercédesz, Talabér Melitta, 
Trautman Regina. Csapatvezetõ: Dömötör Sándor iskolaigazgató.

A tornán való részvételt a "Gyermekekért" Alapítvány és a sportoló 
lányok szülei finanszírozták.

Nagy Zoltán
 nevelõedzõ

Horgászegyesület
Nagybajom és Vidéke Horgászegyesület 2008.06.08-án rendezte 

meg idei halfogó versenyét az „Ötös Hárs” Víztározónál. A 
versenyen 57 fõ vett részt. 

A verseny helyezettjei:

I. Balázs Ádám 5273 pont (413 darab!)
II. Récsei Bence 3021 pont
III. Szabó András 2963 pont
IV. Bek Csaba 2548 pont
V. Domján Ákos 2275 pont

A legnagyobb halat pedig  id. Pozsonyi István fogta! 
Gratulálunk sporttársainknak!

Ács Attila elnök

Névváltozás
Elõzõ számunkban, a 2007-ben születettek névsorában 

feltüntetett Tünde Szolárd neve helyesen: Dávid Tünde.
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Ballagás 2008.

2008. július

Specedike

Az énekkar Erdélyben

120 éves a
Nagybajomi Tûzoltó EgyesületCikk a 10. oldalon

Cikk az 5. oldalon

Cikk a 11. oldalon

Cserediákprogram
Cikk a 7. oldalon

Bécsben a röpisek
Cikk a 15. oldalon
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