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KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!

Megyenap - 2008. január 11.

Felsõs farsang - 2008. február 1.

Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008. március 15.

4 for Dance a Csecsemõs bálon - 2008. február 2.

Mega-Láz 3: A végsõ felvonás - 2007. december 30.
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Megyenap Nagybajomban
„Somogy. Nincs szülõm, se szülöttem, csak te, s úgy térek meg
mindig hozzád, mint a gyermek az anyjához, mint a madár a
fészkére, mint a tékozló fiú, ha egyszer elpazalta örökségét."
Gyergyai Albert

Boross Péter

Nagybajomi Vegyeskar

Gelencsér Attila

Ugrókötelesek

Ivancsics Ilona

Táskai Emese és Tibol Veronika

Czeferner Józsefné

Aerobicosok

2008. január 11-én Nagybajomnak jutott az a megtisztelõ
szerep, hogy otthona legyen Somogy megye legrangosabb
eseményének, a Megyenapnak. Az idei rendezvényen ünnepeltük a
megyecímer adományozásának 510. évfordulóját. A közel 500
érdeklõdõt egy elegáns, és Nagybajomhoz méltóan feldíszített
Sportcsarnok fogadta. A rendezvényen felléptek többek között a
település szülötte, Ivancsics Ilona színmûvésznõ, Táskai Emese és
Tibol Veronika, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola diákjai, a
Nagybajomi Vegyeskar Pap Jenõ vezetésével, valamint a Balaton
M & K fúvószenekar.
Beszédet mondott dr. Boross Péter volt miniszterelnök,
Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyûlés elnöke és Czeferner
Józsefné polgármester asszony. A rendezvénnyel párhuzamosan
néhai Tibol Lászlónak, Nagybajom díszpolgár festõmûvészének
emlékkiállítása és a nemzetközi hírû „gólyás" település
természetvédelmi kiállítása is látható volt a helyszínen.
Nagybajom Város köszöni mindazok áldozatos munkáját, akik
azon dolgoztak, hogy városunk nevét tovább öregbítsük.
Takács Nikoletta

Balaton M & K fúvószenekar
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Tisztelt Olvasó!
Kedves Nagybajomiak!
Mint azt mindenki tudja, 1996 óta Nagybajom Európai
gólyás falu. Azt viszont sem én, sem az olvasó nem
tudhatta, hogy a 11 évvel ezelõtti csatlakozásból az
Európai Gólyás Települések Hálózatához Nagybajomnak
számos elõnye származhat. Országos és Nemzetközi
szinten is ismerik Nagybajom nevét. Európa 11 országának
gólyás településén, ha Magyarországról hallanak, a
babgulyás és pirospaprika után Nagybajom az elsõ, ami
eszükbe jut. Ez önmagában már elismerés, de más
szempontból is elõnyös településünknek.
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Újrahasznosítható anyagok gyûjtésének rendje
Tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült a háztartásokban
keletkezõ újrahasznosítható anyagok (papír, mûanyag, bio)
szelektív gyûjtésének 2008. évre vonatkozó ütemterve.
Szállítások idõpontja:
Zöldhulladék:
2008. március 26., 2008. október 10.
Mûanyag, papír: 2008. július 11.,
2008. augusztus 22.
A mûanyag hulladéknak minõsülõ ásványvizes és üdítõs PETpalackokat lehetõség szerint összelapítva gyûjtsék. A síkfólia
hulladékot ép és zárt zsákban, a papírhulladéknak minõsülõ
újságpapírt, könyvet, hullámkartont összekötve, a háztartási
mennyiségben keletkezõ zöldhulladéknak minõsülõ kaszálékot,
falombot ép és zárt fóliazsákban, a faágakat, fanyesedéket
összekötve kis kötegekben ingatlanonként, alkalmanként max.
1 m3 mennyiségig az ingatlanuk elé az út szélére kérjük kihelyezni!
A kihelyezett hulladékok elszállításáról a fent jelzett napokon
reggel 6 órától gondoskodnak.
Egyéb információ kapható:
82/528-960, 82/528-972, 30/205-3816, kvgrt@kvgrt.hu,
vagy személyesen a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-nél
(7401 Kaposvár, Cseri út 16.)

A Polgármesteri Hivatal elérhetõségei
7561 Nagybajom, Fõ u. 40.
Központi telefon: 82/556-950
Fax: 82/556-959
Ügyfélfogadási idõ:

2008. június 5-6-7-én rendezi meg Nagybajom a soron
következõ Európai gólyás települések konferenciáját és
fesztiválját. Ez a nemzetközi rendezvény segítheti a helyi
turisztikai élet fellendülését, környezetvédelmi
programjaink megvalósítását, továbbá a nagymértékû
munkanélküliség enyhítését. Amennyiben sikerül
megragadni lehetõségeinket, emberanyagra lesz
szükségünk. De ez nem elég.
Ahhoz, hogy pozitív irányba mozduljon el a település,
Nagybajom minden lakójának segítenie kell. Ha nem is
tettekkel (bár ennek örülünk a legjobban), hanem
gondolatokkal, ötletekkel, pozitív hozzáállással. Tehát
kérem a nagybajomiakat, hogy fogadják sok szeretettel és
segítsék a június 5-6-7-én megrendezésre kerülõ
rendezvényt és az idelátogató vendégeket.
Kérem a nagybajomiakat, hogy segítsenek az az
idelátogató vendégek elszállásolásában és mutassuk meg
külföldi vendégeinknek, hogy milyen is a magyar
vendégszeretet.
Czeferner Józsefné
Polgármester

H: 7.30-12.00 12.30-16.00
K: szünetel
SZ: 7.30-12.00 12.30-16.00
CS: szünetel
P: 7.30-12.00

Okmányiroda:
H:
K:
SZ:
CS:
P:

7.30-12.00 12.30-16.00
7.30-12.00
7.30-12.00 12.30-16.30
szünetel
7.30-13.00

Bajomi Krónika
Nagybajom város ingyenes lapja
Alapítva: 2004
Megjelenik kéthavonta 1150 példányban
V. évfolyam 1. szám
2008. március

Kiadja: Nagybajom város képviselõ-testülete
Fõszerkesztõ: Nedevics Gyöngyi
Designer / nyomdai elõkészítõ: Farkas Balázs
Szerkesztõségi cím: 7561 Nagybajom, Kossuth L. u. 14.
e-mail:nbajom@dravanet.hu
www.nagybajom.hu
Szerkesztõk: Farkas Balázs,
Pirka János, Takács Nikoletta
Fotók: Andricz Gabriella, György-Jánosi Noémi,
Majorné Horváth Marianna, Marics Csaba, Nagy Ákos,
Németh András, Székelyi András,Takács Nikoletta,
Tamásné Kovács Andrea
Nyomdai munkák:
Kapos Color Print Kft.
Kaposvár, Városház u. 1.
(82) 311-892

Bajomi Krónika

4

2008. március

Nagybajom Város Képviselõ-testület Ügyrendi (ÜVVÖ) Bizottságának tájékoztatója
(Az ÜVVÖ bizottság tagjai: Czebei Zoltán, Lasán Tibor, Pirka László)

Szemelvények az SzMSz-bõl

Átmeneti segély

Döntéshozatal:
47.§ (1)A képviselõ-testület a határozatait általában egyszerû
szótöbbséggel hozza. A javaslat elfogadásához a jelenlévõ települési
képviselõk több mint a felének igen szavazata szükséges. (Ötv. 14. §
(1) bek.) ) A képviselõ-testület választáskori létszáma 12 fõ a
polgármesterrel együtt, ennek megfelelõen határozatképes, ha tagjai
közül az ülésen legalább 7 fõ jelen van
(2) A képviselõ-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy
akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési
képviselõ köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról
az érintett települési képviselõ kezdeményezésére vagy bármely
települési képviselõ javaslatára a képviselõ-testület dönt. A kizárt
települési képviselõt a határozatképesség szempontjából
jelenlevõnek kell tekinteni.
(3) A képviselõ-testület minõsített többséggel dönt a következõ
ügyekben:
a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és mûködésének meghatározása,
továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés,
megbízás;
e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti
szervezethez való csatlakozás;
f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmûködésrõl,
nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás;
g) intézmény alapítása; átalakítás, megszüntetés
h) képviselõ kizárásához, díszpolgári cím adományozásához
i) zárt ülés elrendeléséhez a vagyonával való rendelkezés és az
általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti
érdeket sértene.
j) továbbá ezen szervezeti és mûködési szabályzatban
meghatározott ügyek eldöntéséhez
48.§(1) A minõsített többséghez a megválasztott települési képviselõk
több mint a felének szavazata szükséges.
(2) A képviselõ-testület a megbizatásának lejárta elõtt név szerinti
szavazással, minõsített többségû döntéssel kimondhatja a
feloszlását. Ebben az esetben hetvenöt napon belüli idõpontra
idõközi választást kell kiírni. A képviselõ-testület az új képviselõtestület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester
megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét. A képviselõtestület feloszlása nem mondható ki a választást követõ hat hónapon
belül, illetõleg a megbizatásának lejártát megelõzõ egy éven belül. Az
idõközi választás költségét az önkormányzat viseli.

Az ellátás feltételei:
40. § (1) Az önkormányzat képviselõ-testülete a létfenntartást
veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére
átmeneti segélyt nyújt.
(2) Elsõsorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más
módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezõ
többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(3) Átmeneti segélyben - ha e rendelet másképp nem rendelkezik csak azt a személyt lehet részesíteni,
- akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem a mindenkori
öregségi minimumnyugdíjat,
- egyedül élõ esetén az egy fõre jutó jövedelem a mindenkori
öregségi minimumnyugdíj 150 %-át nem haladja meg.
Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.

Nagybajom Város Önkormányzatának rendeletei írott formában
és elektronikus adathordozón megtalálhatóak a városi
könyvtárban nyitvatartási idõben.

A „szociális” rendelet
A felnõtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi
szabályairól:
(9 /2002 (V.30 ) számú rendelet . A rendelet kivonatoltan a lakosságot
érintõ kérdéskörök bemutatásának folytatása)

(4) Az átmeneti segély adható alkalmankénti és havi
rendszerességgel. Az alkalmankénti segély
gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem,
vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is
megítélhetõ. A havi rendszerességgel adott átmeneti segély
jövedelemkiegészítõ támogatásként, rendszeres nevelési
támogatásként is megállapítható.
(5) Az átmeneti segély fajtái:
a) rendkívüli szociális segély, mely kamatmentes szociális kölcsön
formájában is nyújtható,
b) nyugdíjasok jövedelemkiegészítõ támogatása
c) felsõoktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása,
d) kamatmentes kölcsön,
e) természetbeni segély,
f) rendkívüli szociális segély.
41. § Átmeneti segélyként rendkívüli szociális segély nyújtható, ha
a) a kérelmezõnek olyan többletkiadása keletkezett vagy keletkezik,
amely a saját és családja létfenntartásához szükséges, de annak
biztosítása átmenetileg megélhetési gondokhoz vezet,
b) a kérelmezõ megélhetése általában biztosított, de valamilyen elõre
nem látható esemény (pl.: elemi kár, a családfenntartó halála, súlyos
betegség stb.) miatt a kérelmezõ és a családjában élõk létfenntartása
veszélyeztetett,
c) ha a kérelmezõ létfenntartása hosszabb, de elõre meghatározható
idõre veszélyeztetett (pl.: hosszantartó betegség, rendszeres
jövedelemhiány miatt stb.)
42. § Ugyanaz a személy egy naptári éven belül legfeljebb 3
alkalommal részesülhet rendkívüli szociális segélyben: a segély
legmagasabb összege évente összesen a nyugdíjminimum
háromszorosa lehet. Egyszeri összege pedig a nyugdíjminimum
kétszeresét nem haladhatja meg.
43. § (1) Ha a rendkívüli szociális segély havi rendszerességgel kerül
folyósításra, a folyósítás idõtartama a 4 hónapot nem haladhatja meg.
Az egyszeri kifizetés összegére, valamint annak évi legmagasabb
összegére, a 42. § rendelkezései értelem szerint irányadók.
(2) Rendkívüli szociális segély kamatmentes szociális kölcsön
formájában is nyújtható, ha a kérelmezõ a kölcsön visszafizetésére
képes, és ezt vállalja, illetve a rendkívüli segélyt kamatmentes
szociális kölcsön formájában kéri. A kölcsön folyósításának feltételeit
megállapodásban kell rögzíteni.
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(3) Az önkormányzat, ha a kamatmentes szociális kölcsön összege
az 50 000 Ft-ot eléri, a megállapított támogatás összegéig
jelzálogjogot, annak biztosítása érdekében elidegenítési és terhelési
tilalmat jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba. Errõl (a
támogatás megállapításáról szóló) megállapodásban rendelkezni
kell.
(4) A kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott rendkívüli
szociális segély visszafizetésének idõtartama maximum egy év,
melytõl - méltányosságból felfelé - maximum három hónappal el lehet
térni.
Nem részesíthetõ újabb kölcsönben az a személy, aki a részére
korábban nyújtott kölcsön teljes összegét még nem törlesztette le.
44. § A rendkívüli szociális segély összegszerûségének
megállapításánál az alábbi élethelyzeteket kell kiemelt figyelemmel
kísérni:
- 70 év feletti nyugdíjas,
- 70 év alatti nyugdíjas,
- gyermekét egyedül nevelõ szülõ,
- gyermeket nevelõ, önhibáján kívüli munkanélküli,
- három- vagy többgyermekes családok.
- tartósan beteg, fogyatékos személy gondozását ellátó család.
- minden egyéb kategória, amely a fenti hat kategóriába nem fér bele.
45. § Az összegszerûség megállapításánál a felsorolt élethelyzeteket
a nyugdíjminimumhoz viszonyítva az alábbi súlyozottsággal kell
figyelembe venni:
a) 70 év feletti nyugdíjas esetén az egyszeri kifizetés összege
legfeljebb (akár egyszeri, akár rendszeres támogatásról szól a
döntés) a nyugdíjminimum 150-200 % -a lehet,
b) 70 év alatti nyugdíjas esetén az egyszeri kifizetés összege
legfeljebb (akár egyszeri, akár rendszeres támogatásról szól a
döntés) a nyugdíjminimum 100-160 % -a lehet.
c) A gyermekét egyedül nevelõ szülõ esetén az egyszeri kifizetés
összege legfeljebb (akár egyszeri, akár rendszeres támogatásról szól
a döntés) a nyugdíjminimum 80-110 % -a lehet,
d) Gyermeket nevelõ, önhibáján kívüli munkanélküli esetén az
egyszeri kifizetés összege legfeljebb (akár egyszeri, akár rendszeres
támogatásról szól a döntés) a nyugdíjminimum 60-90 % -a lehet,
e) Három vagy többgyermekes családok esetén az egyszeri kifizetés
összege legfeljebb, (akár egyszeri, akár rendszeres támogatásról
szól a döntés) a nyugdíjminimum 40-70 % -a lehet.
f) A tartósan beteg, fogyatékos személy gondozását ellátó család
esetén az egyszeri kifizetés összege legfeljebb, (akár egyszeri, akár
rendszeres támogatásról szól a döntés) a nyugdíjminimum 20-50 %-a
lehet.
g) Minden egyéb kategória esetén az egyszeri kifizetés összege
legfeljebb, (akár egyszeri, akár rendszeres támogatásról szól a
döntés) a nyugdíjminimum 30 %- áig terjedhet.
46.§ A rendkívüli szociális segély minimális összege a
lakásfenntartási támogatásra adható támogatás minimum
összegével megegyezõ.

Zselic Autósiskola Nagybajomban!
Szenzációs lehetõség!
Részletfizetés vagy 0% önerõ nélküli hitel!
Tanfolyamok indulnak M, A, B kategóriákkal!
Következõ idõpont: április 3-tól
Jelentkezni lehet:
Takács Nikolettánál
Telefonon: 30 / 371-6490
Hétfõtõl péntekig 16.00 és 18.00 között
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Határozatok
202/2007. (XII.17.) számú képviselõ-testületi határozat
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselõtestülete
jelen határozatával létszámleépítést rendel el az általános
iskola konyháján. A létszámleépítéssel érintett személyek
száma 8 fõ. Jelen határozat felhatalmazza az általános iskola
igazgatóját arra, hogy a Kjt. szabályai szerint a felmentési
intézkedéseket meghozza.
Határidõ: Kjt. szerint, illetve értesítésre 15 nap
Felelõs: Czeferner Józsefné polgármester
Intézkedések meghozataláért: Dömötör Sándor igazgató
5/2008. (I.28.) számú képviselõ-testületi határozat
Nagybajom Város Képviselõtestülete 2008. évi munkatervét
az alábbiak szerint elfogadja.
MUNKATERV
FEBRUÁR
1.)Elõterjesztés az Önkormányzat 2007. évi költségvetési
rendeletének módosításáról
2.)Elõterjesztés az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl
3.)Elõterjesztés az Önkormányzat Folyószámla
hitelkeretének felülvizsgálatáról
4.)Elõterjesztés az Önkormányzat egészségügyi feladatainak
ellátásáról
MÁRCIUS
1.)Elõterjesztés az általános mûvelõdési központ
létrehozásáról
2.)Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról
3.)Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységérõl
4.)Elõterjesztés a nemzetközi gólyafesztivál, valamint a
Bajomi Fesztivál elõkészítésérõl
ÁPRILIS
1.)B e s z á m o l ó a z ö n k o r m á n y z a t 2 0 0 7 . é v i
költségvetésének végrehajtásáról, a 2007. évi
pénzmaradvány megállapítása.
2.)Elõterjesztés az önkormányzat által 2007-ben
támogatott szervezetek beszámolóiról
3.)Elõterjesztés az önkormányzati kezelésben lévõ magán- és
közutak egyes tulajdoni és használati kérdéseirõl.
4.)Elõterjesztés a közmûvelõdés helyzetérõl
5.)Beszámoló a Városgazdálkodás munkájáról.
MÁJUS
1.)Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérõl, az
Alapszolgáltató központ mûködésérõl, valamint a
tanyagondnoki szolgálatról
2.)Elõterjesztés a 2008/2009. tanév elõkészítésérõl
3.)Elõterjesztés Nagybajom szabályozási terveinek
módosításáról
4.)Elõterjesztés a képviselõk etikai kódexérõl
JÚNIUS
1.)Döntés az önkormányzati rendeletekben szabályozott
címek, díjak adományozásáról (Bajomi Fesztivál keretében
átadandó), valamint civil szervezetek támogatásáról.
2.)Elõterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság(ok) 2007 évi tevékenységérõl.
SZEPTEMBER
1.)Elõterjesztés az önkormányzat 2008.évi I. félévi
gazdálkodásáról.
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OKTÓBER
1.)Elõterjesztés a 2009. évi téli útüzemeltetési feladatokról.
2.)Elõterjesztés a belsõellenõrzés helyzetének áttekintésérõl.
NOVEMBER
1.)Beszámoló az Önkormányzat III. negyedéves
gazdálkodásáról.
2.)Elõterjesztés a közrend-, közbiztonság helyzetérõl.
3.)2008. évi költségvetési koncepció
DECEMBER
1.)Közmeghallgatás
2.)Adórendeletek felülvizsgálata
6/2008. (I.28.) számú képviselõ-testületi határozat
Nagybajom Város Önkormányzata a szeszfõzde
hasznosításával - jelen határozata alapján - sem adás-vétel,
sem pedig egyéb módon nem kíván foglalkozni.
Határidõ: közlésre 20 nap
Felelõs: Czeferner Józsefné polgármester
8/2008. (I.28.) számú képviselõ-testületi határozat
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselõtestülete
jelen határozatával úgy dönt, hogy a Puszták Népe címû könyv
ismételt megjelentetését 100 eFt-tal támogatja, ennek fejében
az Önkormányzat részére biztosítani kell 30 darabot.
Határidõ: kifizetésre, Áht szerinti szerzõdés megkötésére
30 nap
Felelõs: Czeferner Józsefné polgármester
Közremûködik: Dr. Barna Angéla aljegyzõ
10/2008. (I.28.) számú képviselõ-testületi határozat
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselõtestülete
megbízza Háda Ferenc ügyvezetõ igazgatót, hogy keresse
meg a módját annak, hogy a Siketek és Nagyothallók Somogy
Megyei Szervezete részére ajánlja fel megfelelõ
sportrendezvény céljára a városi sportcsarnokot.
Határidõ: értesítésre 25 nap
Felelõs: Háda Ferenc Tornacsarnok Kft. ügyvezetõje
17/2008. (I.28.) számú képviselõ-testületi határozat
Nagybajom Város Önkormányzat Képviselõtestülete egyetért
azzal, hogy a 2008. évi költségvetés tervezésénél a helyi
Tûzoltó Egyesület részére 600 eFt kerüljön a pénzügyi
kiadások között megtervezésre.
Határidõ: értelem szerint
Felelõs: Czeferner Józsefné polgármester
Dr. Fehér József jegyzõ
19/2008. (I.28.) számú képviselõ-testületi határozat
Nagybajom Város Önkormányzata nem emel kifogást az ellen,
hogy a helyi Horgász Egyesület a település külterületén
létesült víztározón a megfelelõ pályázati eljárásban való
részvétellel halászati jogot szerezzen. A jelen határozatban
nem szabályozott kérdésekben, egyebekben a halászati jogra
vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.
Határidõ: értesítésre 20 nap
Felelõs: Czeferner Józsefné polgármester
Közremûködik: Pozsonyi Erika vezetõ fõtanácsos
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20/2008. (I.28.) számú képviselõ-testületi határozat
Nagybajom Város Önkormányzata elviekben támogatja a
Kadarkút-Nagybajom Többcélú Kistérségi Társulást a járóbeteg ellátás létrehozására vonatkozó pályázat
benyújtásában.
A pályázathoz anyagi lehetõségei hiányában pénzügyileg nem
tud hozzájárulni, s a hitel felvételének lehetõségével sem kíván
élni.
Amennyiben a társulás sikeresen pályázik, Nagybajom Város
Önkormányzata a lehetséges veszteséges mûködtetés során
a hiány megszûntetésében nem kíván részt venni.
Határidõ: értesítésre 10 nap
Felelõs: Czeferner Józsefné polgármester
Közremûködik: Dr. Barna Angéla aljegyzõ
24/2008. (II.14.) számú képviselõ-testületi határozat
Nagybajom Város képviselõ-testülete a pénzügyi teljesítések
folyamatosságának biztosítása érdekében 70 M/Ft
folyószámlahitel keret biztosítását kéri az OTP Rt-nél vezetett
költségvetési elszámolásai számlára, a szerzõdéskötéstõl egy
éves idõtartamra, az 50 M/Ft hitelkeret egyidejû
megszüntetésével. A hitelkeret fedezete az önkormányzat
költségvetése.
Határidõ: 2008. február 15.
Felelõs: Czeferner Józsefné polgármester
27/2008. (II.26.) számú képviselõ-testületi határozat
1.)Nagybajom Város képviselõ-testülete egyetért azzal, hogy
Kadarkúton egy korszerû járóbeteg-szakrendelõ épüljön, és
ebbõl a célból fejlesztési megállapodást kötõ önkormányzatok
egyikeként jelentkezik az Egészségügyi Minisztérium TIOP
2.1.2/07/1. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok
kialakítása és fejlesztése c. pályázati felhívására.
2.)A képviselõ-testület rögzíti, hogy a projekt költségvetése
1.052.000.000,- Ft, ebbõl az igényelt támogatás 999.400.000,Ft, az önerõ mértéke 52.600.000,- Ft, melybõl a Kadarkút
Város Önkormányzata által biztosított ingatlan értéke
31.376.000,- Ft, a fennmaradó részt, 21.224.000 Ft-ot
Kadarkút Város Önkormányzata hitelígérvényként biztosítja.
3.)A képviselõ-testület elfogadja az elõterjesztés
elválaszthatatlan mellékletét képezõ Fejlesztési
Megállapodást, valamint az azt kiegészítõ Szindikátusi
Szerzõdést, és felhatalmazza a polgármestert a
dokumentumok aláírására. A képviselõ-testület kezdeményezi
a nonprofit részvénytársaság megalapítását, amelyhez
szükséges alaptõke rendelkezésre állását a tulajdonos
önkormányzatok együttesen biztosítják költségvetésükben.
Felelõs: Czeferner Józsefné polgármester
Határidõ: azonnal
28/2008. (II.26.) számú képviselõ-testületi határozat
A képviselõ-testület az LX279 típusú fûnyírótraktor javítási
költségeit megismerte, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
A szükséges javítások eszközlését ezennel elrendeli. A javítás
költségei felosztódnak a Nagybajomi AC, a Tornacsarnok Kft.
és az Önkormányzat Városgazdálkodása között egyenlõ
arányban.
Határidõ: Megrendelésre 15 nap
Felelõs: Vasvári János, Városgazdálkodás vezetõje
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Kulturális rovat
2008 Csecsemõsbál
Nagy izgalommal és elõkészülettel vágtunk bele a 12. alkalommal
megrendezésre kerülõ Csecsemõsbál szervezésébe. Nem kis
dilemmát okozott a helyszín megválasztása, hisz évrõl-évre az
általános iskola adta lehetõségeket kinõttük.
Most, hogy alkalmunk nyílt a tágas tornacsarnokban való
rendezésre, örömmel vágtunk neki a feladatnak.
Bizony jól meg kellett fontolnunk a csarnok adta lehetõségek ellen
és mellette szóló érveket. Több éves tapasztalatunk ellenére kihívás
volt számunkra az új környezet barátságossá tétele; törekedtünk
arra, hogy elképzeléseink találkozzanak vendégeink igényeivel. A jó
hangulatot elõkészítette a Csillag születik címû televíziós mûsorból
ismert 4 for dance. Örültünk, hogy a fiúk elfogadták meghívásunkat
és fellépésükkel emelték az est színvonalát.
Rendezvényünk bevétele alapítványunk számláját gyarapítja,
mellyel a gyermekotthon lakóinak életkörülményeit kívánjuk javítani.
Köszönjük minden jószándékú támogatónk segítségét, a sok
tombola-felajánlást és az elismerõ szavakat, melyek azt
bizonyították, nem hiába fáradoztunk az elõkészületeken, és egy
példás csapatmunka eredményeként sikerrel zárhattuk a 2008-as
Csecsemõsbált.
Reméljük 13. alkalommal is megtisztelnek majd bennünket, és
ismét találkozunk 2009 februárjában!
Nagy Róbertné
Kuratórium elnöke

A táncos lábú fiúk Nagybajomban jártak
Az egyik kereskedelmi csatorna tehetségkutató versenyének
jóvoltából országos hírnévre tettek szert, s most kicsiny városunkba
érkeztek egy jótékonysági bálon való fellépésért a népszerû
táncegyüttes, a 4 FOR DANCE tagjai. Velük beszélgettem a
gyermekotthonban tett látogatásuk közben.
- Elõször is mondjatok valamit magatokról, honnan jöttetek, mit is
csináltok valójában?
- Nyíregyházáról jöttünk, ott élünk mind a négyen. 3 éve, 2005-ben
alapítottuk együttesünket, elõtte mindannyian táncképzésben
vettünk részt. Ketten most is a Táncmûvészeti Fõiskolára járunk,
hárman Budapesten hivatásos együttesekben táncoltunk, mint
például az Experidance és a Magyar Állami Népi Együttes. Tavaly
nyáron láttuk meg a felhívást a Csillag születik nevet viselõ
tehetségkutató produkcióról. Elõször úgy volt, hogy versenyezni
nem nagyon szeretnénk, de végül arra jutottunk, hogy
megpróbáljuk. Az volt a célunk, hogy a legjobb tizenkettõbe
bejussunk, és emiatt hétrõl hétre megvolt a motivációnk, hogy
mindig valami újat tudjunk mutatni. Szerencsére sikerült, sok
embernek megtetszett, amit csinálunk, és mi is élvezzük a
„munkánkat”.
- Sok fellépésre hívnak titeket?
- Nagyon sok a felkérés, és mindenhova nagyon szívesen
megyünk, mert nagyon szeretjük a közönségünket. A
mûsorszámainkat is inkább a nézõk szórakoztatására készítettük,
mint a szakmai zsûri számára.
- Mennyire volt fárasztó számotokra a mûsor?
- Õszintén szólva nagyon. A mûsor 8 hete fizikailag is megterhelõ
volt, de igazából ez semmiség a pszichés teherhez képest.
Szerencsénk volt, hogy a zsûri mindig jól pontozott minket, és ennek
következtében mindig az a súly volt rajtunk, hogy ezt a formát meg
kell tartani. Továbbá mindig egyre kevesebb volt a felkészülési idõ,
úgyhogy elég feszített volt a tempó. Egyébként az, amit csinálunk, az

Az együttes tagjai a Gyermekotthonban beszélgettek az érdeklõdõkkel

egy kicsit összetettebb dolog, mert nemcsak a tánclépésekkel,
hanem a zenével és a komplett színpadi képpel is foglalkoznunk kell.
Maga a mûsorszám általában csütörtökre állt össze nagyjából, és
szombaton már a színpadon álltunk vele.
- Mennyire vagytok elégedettek a végeredménnyel?
- Egyáltalán nem vagyunk csalódottak, mivel az volt a célunk, hogy
egy kicsit jobban megismerjenek minket. Ez szerintünk sikerült is, és
úgy érezzük, hogy nagyon is megérte belevágni.
- Mennyiben volt más a közös produkciókra való készülés?
- Minket az Árpival és Sub Bass Monsterrel raktak össze, és úgy
érezzük, minden tõlünk telhetõt megtettünk. A sztárvendég
kiválasztása elég nehéz volt, mert a mi mûfajunk egyelõre eléggé új
dolognak mondható itt Magyarországon. A vezetõségtõl jött az ötlet,
hogy mi lenne ha Sub Bass Monsterrel együtt lépnénk fel. Ebbe
nagyon szívesen belementünk, és nem is bántuk meg, hiszen õ egy
nagyon közvetlen és jó fej figura, a végére elég jó baráti viszonyba
kerültünk.
- Tartjátok a kapcsolatot a többi versenyzõvel?
- A verseny alatt nagyon jó volt a hangulat, és több versenyzõvel is
gyakran hívjuk egymást, Polyák Ritával például több közös
fellépésünk is van.
- Hol láthatunk legközelebb titeket?
- A mûsor óta folyamatosan fellépésekre járunk szerte az
országban, most éppen egy nagymûsort kezdtünk el csinálni, ennek
március 28-án lesz a bemutatója Budapesten a Millenáris Parkban,
tehát ha éppen nem fellépünk, vagy a civil munkánkat csináljuk,
akkor koreografálunk.
- Köszönöm szépen a válaszaitokat, és sok sikert kívánok a
további fellépésekhez, és remélem, találkozunk még, akár itt
Nagybajomban is.
Nagy Ákos

Kutatás
Szeretnénk feldolgozni Pálmajor, Sápa, Bödöcök, Csikota
lakosainak életét. Ezért kérem az olvasót, aki tud, segítsen, hogy ki
hol lakott a felsorolt településeken, kit hol lehet felkeresni, hogy
anyagot gyûjtsünk a következõ kiállításhoz, könyvhöz. Segítségüket
elõre is köszönjük!
Ballér Jánosné
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Felsõs farsang - 2008. február 1.

Hagyományok az óvodában

Rengeteget készültünk a farsangi bálra. Már az õsszel
elkezdtük a táncpróbákat, hogy a már hagyománnyá vált
nyitótánc az alkalomhoz méltó legyen, jól sikerüljön. Az idén
angol keringõt mutatott be a két nyolcadik osztály. A táncra
Szabó Kinga tanárnõ készített fel minket, a lányok ruháit Andricz
Bélánétól, Magdi nénitõl kölcsönöztük. Ezúton is szeretnénk
megköszönni segítségét és türelmét.

Sûrû volt a programunk februárban. A hónap elején 2-3-án a
központi óvoda illetve a 2. sz. tagóvoda farsangját tartottuk.
A hagyományokhoz hûen az óvónõk most is meglepték a
gyerekeket egy rövid, humoros történettel, Reszkessetek egerek!
címmel. A 2. sz. tagóvoda óvónõi táncos koreográfiát adtak elõ a
Takarítónõ címû számra.
A gyerekek ötletes jelmezekben vonultak fel, a szülõket illeti érte
dicséret. Szintén hagyomány már, hogy a Czefi Cukrászat hatalmas
tortával vendégeli meg a farsangolókat, melyet ezúton is hálásan
köszönünk.
Köszönjük minden szülõnek a hozzájárulást, akár anyagiakkal, akár
munkájával segítette a rendezvény sikerét! A délután kellemes
hangulatban telt el, s reméljük jövõre legalább ilyen jól érezzük majd
magunkat!
A farsang elmúltával sem pihentünk. Izgatottan készültünk a
jótékonysági estre, melyet február 15-én este tartottunk a
mûvelõdési házban.
Az érdeklõdõk kis száma ellenére jó hangulatú volt az est, melyet a
néptáncos gyerekek mûsora nyitott meg, majd az óvónõk
mesedarabjai következtek.
A 2. sz. óvoda és a jákói tagóvoda óvónõi elõadásában láthatták a
Piroska és a farkas c. mesejátékot, ezt követõen a központi óvoda
Csipkerózsika címû darabja következett. Végül szintén a 2. sz.
óvoda és a jákói óvoda óvónõi brillíroztak A nyulacska házikója címû
mesedarabban.
Az estet követõen sok gratulációt kaptunk, és csupa pozitív
visszajelzés érkezett felénk, mely megerõsít bennünket abban,
hogy érdemes tovább folytatni ezt a hagyományt. Reméljük, a
jövõben több érdeklõdõre számíthatunk!
Köszönjük mindazok munkáját, akik az est megvalósításához jó
szívvel hozzájárultak (jelmezek, hangosítás, díszletszállítás).
A rendezvények bevétele alapítványunk számláját gyarapítja.
Az alapítvány a következõ számlaszámon továbbra is
köszönettel fogadja a felajánlásokat: 11743143-20000198

Keringõ

A nyitótáncot az osztályok jelmezes bemutatkozása követte:
Többek között Macskák tánca, Vámpírok rémisztgetése, Csillag
születik paródia szórakoztatta a népes közönséget. Végezetül a
tanári kar a reneszánsz évét figyelembe véve készült a
felvonulásra, Mátyás király udvartartásaként mutatkoztak be. A
narrátor Pap Jenõ tanár úr volt.

Köszönjük a gyermekek nevében!

Emléktábla avatás
Macskák

A felvonulás után evés, ivás és tánc következett, közben
zsákbamacskát és tombolát lehetett vásárolni. A
tombolasorsoláson kisebb-nagyobb ajándéktárgyak mellett soksok tortát nyerhettek a szerencsések.
Nagyon elfáradtunk, de megérte, mert a farsang jól sikerült, és jól
éreztük magunkat!
Táskai Emese

Tanárparódiák

Január 22-én - a Magyar Kultúra Napja alkalmából - emléktáblát
helyezett el a nagybajomi önkormányzat Gyergyai Albert - Kossuth
utcában található - szülõházának falán.
Az író, tanár,
mûfordító, a Baumgartendíj és a Francia
Becsületrend kitüntetettje
115 évvel ezelõtt született
településünkön.
Nagybajom díszpolgári
címét - munkássága
elismeréseként - elsõként
kapta meg a település
vezetõitõl.
Az emléktábla avatás tisztelgés az irodalmár elõtt, aki sosem
felejtette el, honnan jött, egész életében nagyon szépen vallott
szülõföldjéhez való kötõdésérõl. Sírja is a helyi temetõben található.
Ha a szülõház elõtt járnak, ne felejtkezzenek el egy pillanatra arra az
emberre gondolni, aki egész pályafutása során hû maradt
szülõhelyéhez!
Nedevics Gyöngyi
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Beszámoló a Tûzoltó Egyesület 2007. évi munkájáról
Egyesületünk a 2007-es évben 54 fõs tagsággal mûködött. A
versenyeken a gyermek és ifjúsági korosztályban 33 fõ vett részt, de
sokan más alkalmakkor is segítették munkánkat.
Az elmúlt évben is megrendeztük tûzoltó bálunkat, jó hangulatúra
sikerült. Ezt jelzi a tiszta bevételünk, mely 421.642 Ft volt, ez lehetett
volna több is, ha nem kellett volna az iskola felé a néhány renitens
vendég által okozott károkat megtéríteni. A báli bevétel
meghatározója volt az egyesület mûködésének. Ezt egészítette ki az
NCA pályázaton nyert 130.000 Ft-os, a BM pályázaton nyert
200.000 Ft-os összeg, valamint a tagdíjakból befolyt 13.000 Ft, a
schortensi tûzoltók adománya 120 €, a Nagybajom és Vidéke
Takarékszövetkezet 10.000 Ft-os és Lasán Tibor képviselõ 5.000 Ftos adománya.
A pénz legnagyobb részét eszközeink bõvítésére fordítottuk.
Emellett vásároltunk, 10 db sötétkék és 50 db fehér, felirattal ellátott
pólót is. A sötétkék kizárólag vonuláskor, illetve hivatalos esemény
alkalmával használható, míg a fehér pólók megvásárolhatók 420
Ft/db áron. Tagjaink számára 3 továbbképzést szerveztünk,
melyeken azonban csekély volt az érdeklõdés, pedig ezeket azért
szerveztük és szervezzük, hogy minél képzettebbek legyünk, s
megfeleljünk az elõírásoknak. A jelenlegi szabályozás szerint
káresethez csak az vonulhat, aki elvégezte a 40 órás
alaptanfolyamot, s rendelkezik orvosi alkalmassági igazolással is.
Tagjaink közül ketten márciusban Kaposváron, szeptemberben
pedig négyen Böhönyén éltek a lehetõséggel. Sofõrjeink
rendelkeznek PÁV I. minõsítéssel a megkülönböztetõ jelzés
használatához, jelenleg a szivattyú-kezelõi tanfolyamot végzi két fõ.
Egyesületünk sofõrhiánnyal küzd. Szeretnénk olyan személyt
találni, aki rendelkezik c típusú hivatásos jogosítvánnyal, s vállalná a
40 órás tanfolyam elvégzését, valamint a PÁV I. minõsítés
megszerzését. 2007-ben mûködési területünkön 23 eset történt,
melybõl egyesületünk 21 alkalommal vonult. Ezek közül 11 tûzeset,
5 mûszaki mentés (két alkalommal visszafordították egységünket)
és 5 viharkár felszámolása történt. Két esetben egyesületünk nem
tudott kivonulni a sofõrhiány miatt.
Az elmúlt évben számos eseményen vettünk részt, illetve
szerveztünk. Március és április hónapban társadalmi munkát
végeztünk a szovjet emlékmûnél a polgárõrökkel és a rendõrökkel
közösen. Április 28-án Flórián labdarúgó tornán voltunk a Böhönyei
Tûzoltóságon. Május 12-én Felsõmocsoládon Kaposvár-Siófok
Körzeti Megyei Tûzoltóversenyen 6 csapattal vettünk részt.
Eredményeink:
Gyermek leány III. hely
Gyermek fiú
IV. hely
Ifi leány
II. hely
Ifi fiú
I. hely
Felnõtt nõi
II. hely
osztott sugár szerelés
Felnõtt férfi
III. hely
800 l/p kismotor szerelés
Június 30-án ismét részt vettünk a
II. Országos Hagyományos
Tûzoltóversenyen Berettyóújfalun,
ahol XII. helyezést értünk el. Júliusban az I. tûzoltó-kocsifecskendõ
versenyen vettünk részt Marcaliban. Augusztusban a városnapi
rendezvényen kaptunk és vállaltunk feladatokat. Szeptemberben
vezetõségi döntés született jegyzõ úr jelenlétében, mely szerint
egyesületünk a ZUK típusú gépjármûvet elajándékozná
Gyergyószárhegy településnek. Errõl a képviselõ-testületi
határozat is megszületett, melyre azért volt

szükség, mivel a gépjármû nem az egyesület, hanem az
önkormányzat tulajdonában volt. Egyesületünk csatlakozott a
Leader programhoz, mely a pályázati lehetõségek megnyílását
biztosíthatja egyesületünk számára, másrészt megkötöttünk egy
szerzõdést a DAS-céggel, mely a tûzoltóautó és a személyzet jogi
képviseletét látná el baleset esetén. Október hónapban elkezdtük a
szerbejáró elbontását, újjáépítését. Ehhez a BM pályázaton nyert
200.000 Ft-ot használtuk fel, melyet az önkormányzattól kapott
98.500 Ft-os támogatással egészítettünk ki. Ezúton is köszönetet
mondunk azoknak, akik a külsõ-belsõ felújításban részt vettek.
Külön megköszönöm Barnus fiam segítségét, aki lerakta a térkövet.
2008. január 24-én tartott közgyûlésen Soós Tibor elnök, Kuczkó
József és Németh István vezetõségi tagok, valamint Halgató János
ellenõrzõ bizottsági tag mondott le tisztségérõl. Végzett munkájukat
ezúton is köszönjük. A közgyûlés elnöknek dr. Barna Angélát,
vezetõségi tagnak Kardos Esztert és Bereck Gábort, Albertus Anitát
pedig ellenõrzõ bizottsági tagnak választotta meg.
Január hónapban legfontosabb tennivaló volt a tûzoltóautó
mûszaki vizsgáztatása, mely 129.000 Ft-ba került. Nagyon fontos ez
évben az eszközök - tömlõk, létrák, mászóövek, légzõkészülékek,
feszítõvágó tápegysége, aggregátor - mielõbbi mûszaki hitelesítése,
melynek költségei magasak. Ezek közül csak az aggregátor és a
hozzá tartozó elektromos felszerelések hitelesítése 12.000 Ft/év.
Kiemelkedõ esemény az egyesület életében a 2008. június 7-én
megrendezésre kerülõ megyei verseny, melynek ez évben az
egyesület fennállásának 120. éves évfordulója alkalmából
Nagybajom ad helyet. A verseny mellett az évforduló színvonalas
megszervezését is tervezzük, egy emlékkönyv kiadását is
szeretnénk megvalósítani.
Egyesületünk anyagi lehetõségei igen korlátozottak. A báli bevétel
összegét terveztük a 2008. évi megyei verseny és a 120 éves
évforduló megünneplésére elkülöníteni, de mivel az önkormányzat a
költségvetési rendeletben elkülönített 600.000 ft-os támogatásból
csak 285.000 Ft-ot tudott biztosítani, a saját bevételekbõl kellett a 21
vonulás, a továbbképzések, a pótolt felszerelések, a gépjármû
üzemben tartási, karbantartási és mûszaki vizsgáztatási költségeit
elõteremtenünk, így az elkülönített összeget fel kellett használnunk.
Bízunk abban, hogy az április 5-én megrendezésre kerülõ bálunk melyre sok szeretettel várunk mindenkit - hasonlóan szép bevételt
fog biztosítani számunkra; illetve a várhatóan májusban kiírásra
kerülõ BM-pályázaton is kedvezõ elbírálásban részesül
egyesületünk, de addig is szükségünk
van az önkormányzat támogatására.
Ezek mellett minden lehetõséget
megragad egyesületünk, hogy
bevételeinket egyéb forrásokból is
növeljük. Tisztelettel kérjük Önöket,
hogy anyagi lehetõségeikhez mérten
támogassák egyesületünket, hiszen a
káresemények gyors és szakszerû
elhárítása, megelõzése
mindannyiunk közös érdeke.
Ezúton is tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy egyesületünkben
sem a vezetõség, sem a tagok nem részesülnek semmiféle
juttatásban sem az önkormányzattól, sem az egyesülettõl.
Tevékenységüket szabadidejükben társadalmi munkában
külön juttatások nélkül látják el.
Számlaszámunk: OTP Bank 11743143-20000150
Sipos Lajos
parancsnok
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2007-ben születettek névsora:
Január

Június

Augusztus

BÍRÓ MIKLÓS
KALÁNYOS KÁRMEN

TÁSKAI ÁDÁM
KÜLLEI GRÉTA JOHANNA
TÓTH ESZTER
ORSÓS KRISZTIÁN
ILLÉS TÍMEA

SZAKA KITTI
RÁCZ BENCE BALÁZS

Február
LAKATOS KITTI VIRÁG
HAJDÚ JÁZMIN
PÉTER ÁDÁM
PÉTERFAI SOMA

Március

Július
KOVÁCS KINGA
MENYHÁRT ISTVÁN
GYÖRGY NOÉMI

Szeptember
RUDOLF DÁNIEL
NÉMETH BOTOND
SZEGÕ LAURA

Október
MOLNÁR DORINA

TÖRÕ BOGLÁRKA

November

Április

FEJÉR REBEKA

ORSÓS DÁNIEL

December

Május

TURI ROXÁNA
NÉMETH KINGA
ORSÓS ROLAND
ORSÓS JÓZSEF
BÚZÁS TIFFANI

PART ZOLTÁN
DORNACKER LILLA REGINA
SZÁRAZ MÁRK
TÜNDE SZILÁRD

Egyházi rovat
Református egyház
Hírek a reformátusok háztájáról
Az újesztendõt, Isten iránti hálaadással kezdtük, hálát adtunk
hatalmas kegyelméért és megtartó szeretetéért, mindazért, amit
velünk cselekedett a mögöttünk levõ évben.
Január az ökumené jegyében kezdõdött. 23-án a református
templomban, 24- én a római katolikus templomban tapasztalhattuk
meg a Krisztusban együvé tartozás csodálatos örömét, imádkoztunk
az egység megvalósulásáért.
Februárban már nemcsak a lelkünket, de szemünket és fülünket is
kényeztette a mi Teremtõnk, Szabó Roland kiállítása által, melynek
megnyitóján Kristop Pavel zongoramûvész adott rövid koncertet.
A kiállított mûvek Roland torinoi ösztöndíjas útjának gyümölcsei.
Fényképek és rajzok díszítik mind a mai napig templomunk falait.
Valahányszor ezekre a képekre nézek, büszkeség és öröm tölti el a
szívemet, hiszen azokat magaménak érzem, akik - mint ahogy
Roland is - elválaszthatatlanul közénk és hozzánk tartozik.
Isten legyen áldott azért, hogy tehetséggel ajándékozta meg õt, és
köszönjünk, hogy tehetségét megosztja, megosztotta velünk. Hadd
idézek a vendégkönyvbõl: „Köszönjük, hogy vagy nekünk.”
Köszönet mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték a
kiállítást.
Hívogató
Március 14-én 17.30-tól nõi ökumenikus imanapot tartunk a
református templomban, melyre minden asszonytestvérünket
felekezeti hovatartozás nélkül szeretettel hívunk és várunk.
Március 22-én 14.00 órától húsvéti játszóházat tartunk a református
gyülekezeti házban. Erre az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk
óvodás és konfirmáció elõtt álló hittanos gyermekeinket.

Nagyheti és húsvéti alkalmaink:
Nagycsütörtök este 18.00-tól istentisztelet.
Nagypéntek este 18.00-tól istentisztelet.
Húsvét elsõ és másodnapján délelõtt 10.00-tól tartunk ünnepi
istentiszteletet. Húsvét elsõ napján az Úr megterített asztala várja
az úrvacsorázni vágyó testvéreinket.
Isten adjon mindenkinek boldog húsvéti ünnepet!
Fejér József
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Katolikus egyház
Terveink a 2008-as esztendõre
Idén szeretnénk befejezni a temetõi kápolna felújítását. Õsszel
korán lett hideg az idõ, ezért hamarabb kellett leállnunk a
munkálatokkal. Ebben az évben készül el a hajópadlós
mennyezetborítás, az új járólapok lefektetése, az ablakok felújítása,
az új bejárati ajtó, a lábazat csiszolása, a festés-mázolás és a
templom körül a térköves járdaburkolat. Mindez még milliós tétel.
Itt szeretném megköszönni a hívek és polgártársak sokféle
önzetlen segítségét és pénzbeli adományát. Az önkormányzat 200
ezres segítségén kívül tavaly valamivel több, mint 1 millió Ft jött
össze. Hálás köszönet érte! Továbbra is várjuk azok adományát,
akik még segíteni szeretnének, hiszen a teljes költségvetés több,
mint 3 millió forint. Jótevõinkért minden hónapban külön
szentmisében imádkozunk.
A 2008-as esztendõt a történelmi egyházak a „Biblia évé"-nek
szánták. Ennek keretében május hónapra a bajmi és böhönyei
református és a vései evangélikus testvéreinkkel együtt kiállítást
tervezünk, amely minden közösségben egy hétig látogatható lesz. A
legkülönfélébb Szentírásokat szeretnénk összegyûjteni híveink
otthonából, és mellette paravánokon a Biblia történetébõl állítunk ki
ismertetõ anyagot. Õsszel (szeptember végén, október elején)
kirándulás keretében megnéznénk közösen a budapesti
Református Bibliamúzeumot.
Idén is tervezünk zarándoklatot július 2. hetében Medjugorjé-ba.
Reményeink szerint ifjúsági közösségeink is csatlakoznak a
felnõttekhez. Szervezzük már a nyári tábort hittanosaink számára.
Hamarosan itt van a húsvét. Számunkra, hívõ keresztényeknek,
az egyik legszebb ünnep, hiszen Jézus megváltó kereszthalálára és
feltámadására emlékezünk. Nagyhéten nagykedden a plébánián 17
órától lesz gyóntatás. Nagycsütörtökön és nagypénteken este 7
órakor kezdõdnek a szertartások. Nagyszombaton este negyed 9kor kezdõdik a vigilia szertartás, húsvétvasárnap és -hétfõn reggel 9
órakor az ünnepi szentmisék.
Szeretnénk mindenkinek Isten áldotta, kegyelmekben gazdag
húsvéti ünnepet kívánni!
István atya
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Szép emlékek
Már nem elõször jelenik meg verseskötete Szép Józsefnek,
városunk szülöttének. Az új könyv alkalmából megkerestük.
A versírás hogyan lett életed része?
Három pedagógus adta meg az igazi indíttatást. Az óvodában Kati
néni, az általános iskolában Erzsi néni, a középiskolában - csak így
ismerik - a Nagy Szabó tanárnõ. Köszönöm a fáradozásukat!
Hogyan jön a gondolat egy-egy vers kapcsán?
Erre nagyon nehéz válaszolni. Talán az egyszerû emberek adják a
legnagyobb leírni valókat, bennük mindig van valami különös,
melyet néha látsz, néha nem, de a szeretetük õszinte és tiszta.
Persze több minden is adódhat az élet színpadán.
Most jelenik meg egy kamaszkori-, többségében szerelmes
verses könyved.
Igen, közel kettõszáz verset tartalmaz, tíz évet átfogó. Igazi fiatalos
emlékek, ahogy olvassa valaki. Tükrözi a fiatalságot, egyszerû
emberekhez szól. De találhatók benne szerelmes és vallásos
versek is.
Az utolsó versek többsége már rámutat kicsit a felnõttség ízére.
Ezek a versek a huszonötödik évemet bezárólag íródtak. Persze
azóta is írok szorgalmasan, a szerelem - szeretet, barátság emberség, Isten - ember kapcsolatairól.
Jó ezeken gondolkodni, persze én sem vagyok tökéletes, vannak jó
és rossz tetteim, azt hiszem másoknak is. Ezért nehéz jónak lenni,
mindig küzdeni kell érte.
A következõ vers kapcsán szeretnék emlékezni mindenkire:
Tükörkép
Lehet múltad nehéz gyûrõdés, eltévedtél,
Mint égbolt csillagok tükrén.
Számolod az egyenleget, de nem jutsz elõre.
Csendre vonulsz, csak jönne a múlt.
Egyedül vagy, és mégis szeretsz, nem tudod
Kinek, minek adhatod az õrzõ várakozást.
Mit igazán szeretsz és nehezen engednéd el.
Nyugtalanít minden körülötted, öröm is, érzed?
Szeretet van melletted, tévedsz, egyedül
Bolyongsz a végtelen sivatag buckáin.
Ébredj fel, ez valóság, várnak rád már, körül vett
Minden jó érzés, nincs szél, vihar, lemosott igazság, bûn.
Bízz a csillagok mögött és mindenhol létezõ
Alkotó szeretetnagyságban akkor érted meg,
Mennyire fontos vagy, hogy élsz,
Cselekedhetsz tisztán, õszintén, közösen a jó ügyért.

Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt a
könyv bemutatójára, mely március 26-án, szerdán 15:00 órakor
lesz a könyvtárban.
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Csokonai napok 2008.
Az általános iskolában immáron XVI. éve hagyomány, hogy az
iskola névadójára emlékezve, a farsangi idõszakban, egy hétig tartó
programsorozatot szervezünk diákjaink, tanáraink és az érdeklõdõk
örömére.
A rendezvénysorozat idén a „Reneszánsz év 2008.” jegyében
került megrendezésre, Mátyás király trónra lépésének 550.
évfordulóján.
Iskolánkban arra törekedtünk, hogy olyan programokat kínáljunk a
diákoknak, amelyeken keresztül közelebb kerülnek a reneszánsz
korhoz, jobban megismerik Mátyás király életét, a magyar
történelem egy fontos korszakát.
A hét eseményeit megelõzõen rajzpályázatot hirdettünk a
témában iskolánk és a környezõ iskola diákjai között, amelyre
mintegy 200 alkotás érkezett. A legjobban sikerült munkákból
kiállítás nyílt az iskolában. Gulyásné Raksányi Olga nagykanizsai
alkotó jóvoltából képeslap kiállítás formájában elevenedtek meg
elõttünk azok a helyszínek, ahol Mátyás király járt, illetve ahol
emlékeket találhatunk róla. A programsorozat megnyitóját a hatodik
osztályosok drámajátéka színesítette, akik egy híres Mátyás-mesén
keresztül vezették be a hallgatóságot a kor rejtelmes világába. A
felsõ tagozatosok mûveltségi vetélkedõn vehettek részt, ahol
történelmi, irodalmi, zenei és mûvészeti témában gyarapíthatták
ismereteiket. Sashalmi Tamás rendhagyó történelemóráján
megcsodálhattuk a lovagok páncélzatát, fegyvereit, és a lovagi
erényekrõl, a kor szokásairól is hallhattunk érdekességeket.
Tartalmas délutánt tölthettek el az érdeklõdõk a Fekete Hollók
Lovagrend társaságában is, akik a korabeli harcmodort, technikákat
mutatták be. Reneszánsz táncbemutató és táncház, valamint a
Reneszánsz Zenei Mûhely elõadása és Gál Laura dalai
szórakoztatták a közönséget, kellemes pillanatokat szerezve a kissé
gyér számú közönségnek.
A régi nagybajomi mozik hangulata is újjászületett a héten a
Rómeó és Júlia musical változatának vetítése kapcsán. Mindezen
programok mellett cigány nemzetiségi táncház, Marics József
plébános elõadása is tarkította a programokat.
A zárórendezvényen Rosta Géza elõadómûvész invitálta közös
zenélésre a diákokat a nagybajomi kultúrház színpadán. A hét a
felsõ tagozatosok farsangjába torkollott, amelyet a 8. osztályosok
angol keringõje tett felejthetetlenné, és ahol Mátyás udvarának
tagjai is felvonultak a felsõ tagozat tanárainak jóvoltából.
Hogy mit jelentett a hét, és mit adott a diákságnak, az rejtély, de ha
színesebbnek tûnt a többinél, akkor már megérte az egy hét
újjászületés…
Andricz Gabriella
Semmi sem lehet fontosabb gyermekeinknél!
Kérjük, hogy 1 %-os adófelajánlásával segítse a
Nagybajomi Csokonai Általános Iskola
„Gyermekekért" Alapítvány Kuratóriumát.
A gyermekek nevében köszönjük eddigi felajánlásaikat, és
kérjük, hogy az idei évben is személyi jövedelemadójuk
1 %-val támogassák alapítványunkat!
Adószámunk: 19195513-1-14
Pénzforgalmi jelzõszámunk: 11743143-20000143
Kérjük segítsen, hogy segíthessünk!
Köszönjük!
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Tisztelt Szülõk és az étkezési szolgáltatást
igénybevevõk!
2008. április 1-tõl az iskola konyháját vállalkozó üzemelteti, emiatt a
következõ változásokat vezetjük be.
2008. február 15-tõl ha gyermeke vagy Ön nem vesz részt az
étkezéseken (vagy újból részt kíván venni), azt elõzõ nap 9.00-ig
köteles jelenteni, abban az esetben is ha térítési díj fizetése alól
mentes.
Ellenkezõ esetben hiányzó napokra is köteles a térítési díjat
megfizetni.
Lejelentést a következõ telefonszámon kérjük: 82/556-982.
2008. február 1-tõl az étkezési térítési díjat az Új Iskola épületében
(Kossuth Lajos utca 10.) lehet fizetni, a következõ idõpontokban:
Minden hónap

4-én
11-én

7-12 óráig
12-17 óráig

(abban az esetben ha hónap 4. és 11. napja munkaszüneti napra
esik akkor az azt követõ munkanapon)
A térítési díjak más idõpontban való fizetésére nincs lehetõség. Nem
fizetés esetén a gyermek a hónap 16. napjától az étkezéseken nem
vehet részt.
A fenti változások az óvoda és az iskola minden tanulóját
érintik.
Kérem a változások megértését és betartását, mert mindez tõlünk
függetlenül történt.
Dömötör Sándor
igazgató
Mellékelten közöljük a 2008. február 1-tõl a képviselõtestület által
határozattal elfogadott térítési díjakat:
Megnevezés
Napközi otthon napi
háromszori étkezés
Menza
Tízórai
Uzsonna
Diákotthon
Óvoda
Felnõtt étkezés
Vendégétkezõk, dolgozók
Alapellátási központ ÖNO
tízórai vagy uzsonna
ebéd

2008. február 1-tõl
Ft
340.200.70.70.460.230.420.585.165.420.-

EZETT
ÁN ÉRK
T
U
A
T
LAPZÁR
Véget ért az õsz óta tartó városi teremfoci torna, amely kedd
esténként sokunk programját meghatározta. Annak ellenére, hogy
az eredmények nagyrészt már eldõltek korábban, mégis talán az
utolsó nap mérkõzései voltak a legizgalmasabbak, szinte mind nagy
meglepetéssel végzõdött.

Teremfoci finálé

A bajnokság végeredménye:
1. helyezett: Oázis Fagyizó
2. helyezett: Balog Üveges
3. helyezett: Kolping Iskola
Legjobb játékos: Boross Róbert (Oázis Fagyizó)
Legjobb kapus: Gyurkó Gábor (Oázis Fagyizó)
Gólkirály: Nagy Rómeó (Ifikör)
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Sport rovat
Röplabda

Nagybajom sportjáról

A nagybajomi röplabdások aranyérme

Sok negatív kritikát hallottam. Állítólag Nagybajomban nincs elég
sportolási lehetõség a gyerekeknek. Még így sem, hogy itt a
sportcsarnok, amire büszkék lehetünk!
Miért nincs más, "csak" a foci, a röplabda, aerobic, atlétika,
ugrókötél, kung-fu edzés?
Miért nem tartanak a testnevelõ tanárok kézilabda, tollas
edzéseket? A másik oldal azt kérdezi, miért nem foglalkozunk a
focival, a röpivel többet.
Könnyû azt keresni, mit nem teszünk, azt is jó lenne látni, hogy mit
dolgozunk. Úgy kritizálnak emberek, hogy fogalmuk sincs, mit
csinálunk mi pedagógusok, mennyi munkával jár gyerekeket
versenyekre felkészíteni, programokat szervezni, pályázatokat írni,
természetesen szabadidõnkben, ellenszolgáltatás nélkül.
Közvélemény-kutatás indult az iskolások körében, mit
szeretnének sportolni. (Sokan vissza sem hozták a kérdõívet.)
Sokféle sportágat felsoroltak, talán idõvel lesz rá mód, hogy
kedvükre válogassanak. Mi kell hozzá? Néhány edzõ, képzett
szakember, akiket megfizetnek a munkájukért. Hogy ki fizeti?
Valószínûleg a szülõ, másképpen nem megy. Ahogy most
szombatonként járnak gyerekek kungfura (nyolcan) havi 2000 Ft-ért.
Ahhoz, hogy sokáig mûködjön, több tanuló kell, 15-20 fõ, hogy az
edzõnek is megérje (30-an jelentkeztek).
Atlétikaedzésekre járhatnának a gyerekek, ingyen a csarnokba.
Nagyon sok tehetség van, akibõl jó versenyzõ lehetne. Létszám : 5-6
fõ. Tudom, idõ kell, mire beindul minden, de sok szakkör, szabadidõs
program is azért maradt abba, mert elfogytak a gyerekek. Pl. tavaly a
társastánc foglalkozásokon, ahol két csoportot kellett indítani, mert
vagy 60-an jelentkeztek. Tanév végére maradt 4 pár.
Zenés gimnasztikát tartok két este felnõtteknek. “Igény” van rá.
Mármint van néhány fiatal nõ, akinek van rá igénye, hogy mozogjon.
Mostanában, ha hatan eljönnek, már örülök, hogy “sokan” vagyunk!
Szívesen átadnám a torna vezetését nálam képzettebb embernek,
(volt próbálkozás) senki nem vállalja. Mert nem éri meg.
Ha valaki elégedetlen a helyi lehetõségekkel, várjuk a segítõ
szándékú kritikát, s kérem, ne legyen senki ellenséges, amíg meg
nem gyõzõdik róla, mi az igazság, mi van a háttérben.
Tisztelettel: Várhegyi Éva

Az alföldi kisváros, Mélykút adott otthont a leány Szuper mini /9-11/
évesek röplabdatornájának február 23-án. Somogyot a Nagybajomi
DRC képviselte 2 csapattal is. Az elsõ csapat veretlenül,
játszmaveszteség nélkül nyerte az 5 csapat részvételével rendezett
versenyt, megelõzve Kiskunfélegyházát és Kalocsát. A 2. csapat
játszmákat nyert, de õk még kezdõk, 3-4. osztályosok. Jó játékáért
Roth Fanni különdíjban részesült. Az aranyérmes csapat: Horváth
Katalin, Roth Fanni, Szalai Krisztina, Kovács Veronika.

Miklai Zsanett Röplabda Junior Országos Bajnok
Miklai Zsanett a Betonút- Nyíregyháza NRK csapatával
Nyíregyházán a Diákolimpiai Bajnoki cím után Junior Országos
Bajnoki címet szerzett.

Röplabdás bronzérem
A Sümeg melletti Dabroncon rendezték a supermini (9-10 éves
korosztály részére) röplabda-tornát február 9-én.
A bajomi lányok a 6 csapat küzdelmébõl a bronzérmet jelentõ 3.
helyen végeztek. Jó játékáért Horváth Katalin különdíjban részesült.

Horváth Alexandra a legjobb somogyi
Miklai Zsanett után újabb nagybajomi röplabdást választottak
korosztályában a 2007-es év legjobbjának. A Somogy Megyei
Röplabda Szövetség a Kaposvári BITT NRC javaslatára Horváth
Alexandrát jelölte az elmúlt év legjobb utánpótláskorú
röplabdásának. Érdekesség még, hogy a Budapesti Vasasban
játszó válogatott Tormási Orsolyát választották a 2007-es évben
csapata legjobbjának.

Tormási öröm, Miklai bánat
Nyíregyházán rendezték a röplabda Magyar Kupa Döntõjét. A háló
két oldalán 2 nagybajomi leány: a Bp. Vasas-t erõsítõ Pék-Tormási
Orsolya és a Nyíregyházában játszó Miklai Zsanett kûzdött társaival
a Kupa elnyeréséért. A Sport 1 TV jóvoltából láthattuk a két kiváló
sportolót, mindketten kiemelkedõen játszottak.Zsanett a 3.
játszmától végig pályán volt, Orsi, Csapata vezéregyéniségeként
különdíjat is kapott.A Magyar Kupát 5 játszmás meccs végén a Bp.
Vasas nyerte. Gratulálok a két bajomi hölgynek.

A reményteljes röplabdás korosztály
2005-ben találtam (szülõi segédlettel) egy korosztályt, amely
hivatott arra, hogy 3 év után újból a nagybajomi röplabda sikereirõl
írjanak. Az 1997.01.01 után születettek mellé 2007 év végén
csatlakozott néhány fiatalabb kislány. A tehetségük, az adottságuk, a
kitartásuk garancia lehet, hogy sok munkával, sok versennyel az
elõdeikhez hasonló sikereket érjenek el. Két év tanulás után vettek
részt versenyeken, elõször 2006 novemberben itthon, a 2. helyen
végeztek. A továbbiakban 2007 januárban Bonyhádon 5.,aztán
háromszor 2. hely Ikrényben és itthon ill. Dabroncon 3. hely.
Nagy Zoltán
nevelõedzõ

Rövid
2008. február 1-tõl Pirka János egészségügyi okokból átadta
helyét a nagybajomi sportszervezõ kiskörzet vezetõjeként Háda
Ferencnek.

Labdarúgás
„HAJRÁ BAJOM!”
Városunk több év óta nagyon irigylésre méltó adottságokkal,
feltételrendszerrel bír, ami a labdarúgás lehetõségeit illeti. Gondolok
itt arra a sportcentrumra, melyet az iskola melletti edzõ illetve
centerpálya, a sportöltözõ épülete, és a mûfüves pálya tesz ki.
A tavalyi évben pályázati forrásból megújult az öltözõ épülete, mely
mára már kultúrált körülmények között fogadhatja sportolóinkat, s a
hozzánk érkezõ csapatokat. A megrongálódott, javításra szoruló
labdafogó hálókat cseréltük, s egyúttal elkészültek azokon a
helyeken is ahol még hiányosak voltak. Korszerûsítve lett az
edzõpálya világítása, mely az esti edzésekre, mérkõzésekre biztosít
lehetõséget. Mivel folyamatos használat mellett minden elõbb vagy
utóbb tönkremegy, idõszerûvé vált a kis illetve nagypályás kapukon
is a hálók cseréje. Elõírás szerint elkészült a két cserepad méretre
való bõvítése és felújítása. Ahhoz, hogy egy egyesület biztosítani
tudja a felnõtt és az utánpótlás csapatok sportolását, folyamatosan
szükséges az eszközök cseréje, megújulása. Pályázati forrásból az
elmúlt évben szép számmal beszerzésre kerültek különbözõ méretû
és minõségû futball labdák, szögletzászlók.
Gazdagodtunk új mez garnitúrákkal, melyeket támogatóink
ajánlottak fel.
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Labdarúgó csapataink a megyei 1. osztályban szerepelnek, s az
utánpótlás korosztály csapatai több megrendezésre kerülõ tornán
vesznek részt. Nagyon hálásak vagyunk minden olyan családnak,
akik kicsi vagy nagy focistát nevelnek, s napról napra a focihoz
igazítják életüket. Tudjuk, hogy egyáltalán nem könnyû biztosítani
azokat a feltételeket, amivel ez a szép sport jár. Sportszerelést
venni, mosni, szárítani, vasalni, stb. az anyukáknak nem könnyû,
de bízunk abban, hogy mindezért kárpótlást nyújt gyermekeik
örömteli, vagy netán szomorkás beszámolója egy-egy
mérkõzésrõl. A sport, a foci nevelõ ereje az egész személyiségben
megmutatkozik, hiszen kitartásra, küzdeni tudásra, erõs akaratra
nevel. A felnövekvõ nemzedéknek mindegyikre nagy szüksége
lesz felnõtt életükben.
Ezúton szeretnénk külön is megköszönni azoknak a szülõknek a
segítségét, akik a gyermekek utaztatásában részt vettek, s

2008. március

mindent elkövettek annak érdekében, hogy fiataljaink hírnevet
szerezzenek városunknak!
Igyekszünk szurkolóinknak, minden focit szeretõ nagybajomi
embernek hétrõl-hétre kellemes idõtöltést, izgalmakkal teli, jó
szórakozási lehetõséget biztosítani a focipályán.
Tudjuk, hogy a sport szeretete, országokat, nemzeteket
összeköt, miért ne kovácsolhatná össze a mi városunkat is!?
Köszönjük minden támogatónk eddigi önzetlen segítségét!
Várunk minden régi és új szurkolót a focipályára, biztassuk a
csapatainkat és örüljünk együtt a közös sikernek!
AC Nagybajom Labdarúgó Szakosztálya

„Latyakfutás”
Bárdudvarnok-Petörke, 2008. március 1.
A Zselici Vidékfejlesztési Egyesület, mint LEADER közösség megszervezte az elsõ LEADER KUPÁ-t, mely egy Somogy megyei nyílt egyéniés csapat-latyakfutó verseny volt Bárdudvarnok-Petörkén.
A verseny célja a hagyományteremtés mellett, a futás egészségmegõrzõ szerepének hangsúlyozása, a sportbarátság és partnerség
erõsítése volt. Iskolánk tanulói nagy létszámmal vettek részt a versenyen a csúnya, szeles idõ ellenére is. Minden korcsoportban indult csapatunk
(fiúknál és lányoknál egyaránt), több helyen két csapatot is vittünk.
A versenyen részt vett iskolák: Kadarkút, Kaposmérõ, Bárdudvarnok, Berzsenyi Ált. Isk. (Kaposvár), Nagybajom.
Ezen a versenyen szép eredményeket értek el a gyerekek.
I. korcsoport (leány) - 800 m - II. helyezett
csapat
Horváth Regina
Laki Dominika - 2. hely
Horváth Evelin
II. korcsoport (leány) - 1200 m - I.
helyezett csapat
Roth Fanni - 1. hely
Fándli Dominika - 5. hely
Talabér Melitta - 7. hely
Sajtos Martina - 8. hely
Právics Gabriella - 9. hely
III. korcsoport - 1500 m - I. helyezett
csapat
„A csapat”
Mezei Gyöngyvér - 1. hely
Lekk Vera - 2. hely
Sipos Kinga - 5. hely
Kovács Ramóna - 10. hely
III. korcsoport (leány) - 1500 m - III.
helyezett csapat
„B csapat”
Barbér Bettina - 6. hely
Orsós Dóra - 12. hely
Dezsõfi Vivien - 13. hely

IV. korcsoport (leány) - 2000 m -I. helyezett
csapat
„A csapat”
Horváth Karolina - 1. hely
Domoszlai Dorina - 2. hely
Mészáros Szilvia - 4. hely
IV. korcsoport (leány) - II. helyezett csapat
„B csapat”
Barbér Tímea - 5. hely
Pfeiffer Ornella - 6. hely
Laki Viktória - 7. hely
I. korcsoport (fiú) - 800 m - III. helyezett
csapat
Sajtos Fábián - 1. hely
Németh Boldizsár Erik - 8. hely
Balogh Szabolcs - 14. hely
II. korcsoport (fiú) - 1200 m - I. helyezett
csapat

III. korcsoport (fiú) -1500 m
Horváth Péter - 1. hely
Varga Milán - 6. hely
Horváth János - 9. hely
Henth Ferdinánd - 13. hely
Bogdán Zsolt - 24. hely
IV. korcsoport (fiú) - 2000 m - I. helyezett
csapat
„A csapat”
Horváth Ferenc - 1. hely
Mezei Tamás - 4. hely
Pfeiffer Zoltán - 6. hely
IV. korcsoport (fiú) - 2000 m - III. helyezett
csapat
„B csapat”
Dalovits Norbert - 9. hely
Kakas Zsolt - 10. hely
Bogdán Márk - 11. hely
Kislaki Szilárd - 12. hely
V. korcsoport (fiú) - 3000 m

Sánta Zsolt - 2. hely
Szilágyi Árpád - 4. hely
Orsós József - 5. hely
Simon Barnabás - 10. hely
Takács Viktor - 12. hely

Gyõrfi István - 2. hely

Minden csapatunk eredményesen szerepelt, így a nagybajomiak hozhatták el az I. LEADER KUPÁ-t. Gratulálunk!
Barabás Edina
testnevelõ

Pintér Zoltán
fõiskolai hallgató
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Sakk
Megkezdõdött a sakk megyei CSB tavaszi fordulója. NagybajomNagyatád közös csapata fölényes gyõzelemmel rajtolt. Gyõzött:
Koppány Tamás (2. tábla), Für Katinka (6. t), Pintér Zoltán (8. t),
Beck-Balla János (9. t), Nagy Jenõ (10. t); döntetlent játszott:
Szíjártó Attila (1. t), Vass Péter (3. t), Cserti László (4. t), Simon
Péter (5. t), Pirka János (7. t).
A 8. forduló eredményei:
Nagyatád-Nagybajom – Marcali 7,5-2,5
Somogyaszaló – Balatonszemes-Balatonlelle 5-5
Fonyód – Kaposmérõ 2-8

fordulóban elszenvedett vereségért, csapatunk 6,5-3,5 arányban
gyõzött!
Nyerni tudtak:
Lipcsei Ádám (3.tábla), Vass Péter (4.t.), Simon Péter (6.t), Für Katinka
(7.t.), Pirka János (8.t.).
Döntetlent ért el:
Szíjártó Attila (1.t.), Cserti László (5.t.), Pintér Zoltán (9.t.).
Csapatunk ezzel másfél pontra megközelítette az elõtte állót, de egy
mérkõzéssel kevesebbet játszott!

Balatonszemes-Balatonlelle – Fonyód 8,5-1,5
Kaposmérõ – Marcali 7,5-2,5
Somogyaszaló – Nagyatád-Nagybajom 3,5-6,5

A bajnokság állása:
1. Balatonszemes-Balatonlelle 45 p
2. Kaposmérõ 44,5 p
3. Somogyaszaló 35,5 p
4. Nagyatád-Nagybajom* 34 p
5. Marcali 26,5 p
6. Fonyód* 14,5 p

A dobogóra kerülés szempontjából rangadót játszott a
Nagybajom-Nagyatád sakkcsapata Somogyaszaló ellen! Az
idegenben lejátszott találkozón sikerült visszavágni az õszi

* Nagyatád-Nagybajom – Fonyód mérkõzés 2007.11.18-ról
2008.04.06-ra halasztva.
Pirka János

A bajnokság március 9-én folytatódott, ahol a következõ
eredmények születtek:

„Terematlétika” - Nagybajom, 2008. március 3.
Az idei tanévben a nagybajomi sportcsarnok adott otthont a téli idõszakban megrendezett terematlétika bajnokságnak, ahol a tanulók helybõl
távolugrásban, 20 m futásban és tömött labda-dobásban mérték össze képességeiket.
Iskolánk minden korcsoportban indított versenyzõt, több korcsoportban 2 csapatunk is indult.
Résztvevõ iskolák: Somogysárd, Hetes, Kadarkút, Mezõcsokonya, Nagybajom.
Szép eredményeket értek el a gyerekek mind csapatban, mind egyéni összetettben.
I. korcsoport (leány) - I. helyezett csapat
Horváth Regina
Laki Dominika
Szõke Klaudia
Laki Dominika - Egyéni elsõ helyezett
Szõke Klaudia - Egyéni harmadik helyezett
I. korcsoport (fiú) - II. helyezett csapat
Balogh Szabolcs
Németh Boldizsár Erik
Sajtos Fábián
Sajtos Fábián - Egyéni harmadik helyezett
II. korcsoport (leány) - I. helyezett csapat
Roth Fanni
Sajtos Martina
Talabér Melitta
Roth Fanni - Egyéni elsõ helyezett
Sajtos Martina - Egyéni harmadik helyezett
II. korcsoport (fiú) - III. helyezett csapat
Sánta Zsolt
Simon Barnabás
Takács Viktor

III. korcsoport (leány) - I. helyezett csapat
„A csapat”

IV. korcsoport (leány) - II. helyezett csapat
„A csapat”

Beznicza Noémi
Kovács Ramóna
Székhelyi Cintia
III. korcsoport (leány)
„B csapat”

Bába Mónika
Galba Alexandra
Nagy Lilla

Beznicza Noémi
Gál Gréta
Szecsõdi Alexandra

IV. korcsoport (leány) - IV. helyezett csapat
„B csapat”

Kovács Ramóna - Egyéni elsõ helyezett
Gál Gréta és Székhelyi Cintia Holtversenyben második helyezettek
Beznicza Noémi - Egyéni harmadik helyezett
III. korcsoport (fiú) - I. helyezett csapat
„A csapat”
Henth Ferdinánd
Horváth Izsák
Szerencsés Balázs

Nagy Lilla - Egyéni elsõ helyezett

Domoszlai Dorina
Laki Viktória
Weininger Fatima
IV. korcsoport (fiú) - II. helyezett csapat
„A csapat”
Kislaki Szilárd
Pfeiffer Zoltán
Szõke Richárd
IV. korcsoport (fiú) - IV. helyezett csapat
„B csapat”

Henth Ferdinánd - Egyéni elsõ helyezett
III. korcsoport (fiú) - III. helyezett csapat
„B csapat”
Ács-Gergely Gábor
Horváth János
Varga Milán

Dalovits Norbert
Horváth Ferenc
Kakas Szabolcs
Gratulálunk!
Testnevelõ tanárok
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Idei zsûrink:
Kiss Krisztián
Tibol Veronika
Pap Jenõ
Figura Ede

Elsöprõ siker!
A Nagybajomi Ifjúsági Kör ismét egy nagy dobással zárta az évet.
A szokásos évbúcsúztató énekverseny harmadik részére a nézõtér
zsúfolásig megtelt: nyugodtan kijelenthetjük, hogy az év
leglátogatottabb kultúrházas rendezvénye volt.
A gálát az ismert böhönyei Jáger Kinga nyitotta, rajta kívül még
más meglepetés-fellépõket is láthattunk, akik többnyire az elmúlt
évek Mega-Lázainak nyertesei: György-Jánosi Balázs András,
Harangozó Ildikó. (Csonka János pedig versenyzõként indult).
A szavazólapon a "régiek" és az újak aránya 50-50 % volt,
utóbbiak mind egy-egy vidéki településrõl jöttek el a
megmérettetésre. Az est kedvéért tánccsoportot is szerveztek
Juhász Viktória, versenytáncos felkészítésével (és részvételével).
Az esti bulin játszó Praxis zenekar is fellépett a gálán József Attila
Tiszta szívvel c. versének megzenésítésével. Ezt a dalt az Ifikör
Táskai Vince emlékének ajánlotta. A színfalak mögött rengeteg
munka zajlott, ennek eredményét mindenki elégedetten nyugtázta,
a közönség remekül szórakozott.
A mûsort ezúttal Balla Fruzsina és Farkas Balázs vezette. A
tavalyi mûsorvezetõtárs, Horváth Zsolt idén versenyzõként indult, a
második fordulóban magát gitáron is kísérve.
Végeredmények:
1. helyezett: Bogdán Marianna (Hencse)
2. helyezett: Orsós Gyõzõ (Kadarkút)
3. helyezett: Horváth Zsolt (Budapest/Nagybajom)
Közönségdíjas: Farkas Balázs (Nagybajom)
Ifikör különdíj: Gulyás Regina Olimpia (Somogyudvarhely)

- Fent:
Horváth Zsolt,
Gulyás Regina
Olimpia,
Farkas Balázs

A tánc
Ezúttal az énekszámokon kívül egy másfajta show-elem is
bekerült a mûsorba a táncbemutató révén. Nevezhetjük akár
látványelemnek is, elég csak egy pillantást vetni a csinos táncoslányokra. A hangsúly láthatóan azon volt, hogyan hódítja meg a Nõ a
Férfit. (Szerencsére nem kellett a mûsortól visszafogottságot várni,
pláne Horváth Zsolt Tankcsapda-felütése után.) Mindez Elvis
Presley és Justin Timberlake dallamokra tervezve. A közönséget
megnyerte a csapat, rengeteg fotó is kattant.

Hang és fény
Idén is Kiss Zoltán és csapata hangosított, akik hozták a tõlük
megszokott minõséget. Ezúttal rögzítették is a hangot, digitálisan,
így a DVD-re már egy CD minõségû anyag kerülhetett fel.
A fényfelelõs Katalin Krisztián volt.

- Lent:
Csonka János,
Bogdán Marianna,
Orsós Gyõzõ

A díszlet
A DVD-krõl

Az elsõ Mega-Lázról készült DVD-t az Ifikör referenciaanyagának
is tekinthetjük, hiszen fõiskolai órán is példaként szolgált a film,
programszervezés és ifjúsági részvétel tárgyában.
A másodikról készült felvételekbõl eddig csak kisfilmek születtek,
ehhez társul a teljes felvétel, és így állhat össze a régóta várt lemez.
Az utolsó Mega-Láz filmje pedig már el is készült, húsvétra
kezünkbe vehetjük az új DVD-t. A filmet ismét Balogh Zoltán vágta
össze, az extráknál mások is közremûködtek. Technikailag ez
sikerült a legjobban, mind a hangot, mind a képet tekintve.
Aki a kisfilmekre, extrákra kíváncsi, az szemezgethet belõlük a
www.youtube.com oldalon, ahol az Ifikor felhasználónevet kell
keresni. Elõzetesek, montázsok kerültek fel az oldalra, a teljesség
igénye nélkül. Hiszen mindig akad egy-egy újabb video…

„Ezt nem gondoltam volna” - mondtuk, amikor Szabó Roland
(Papi) behozta a tömérdek diaképet az „oldschool” vetítõgépekkel a
Kultúrba. A falra így került egy nagy hajó a nézõk mellé.
A háttér pedig egyfajta egyvelege volt a 2005-ös csillag- és a
2006-os CD-díszleteknek. A láthatósági festékkel lefújt lemezek és
feliratok szépen csillogtak, ha úgy tetszik, tündököltek. Na jó, ezt a
szót tartogassuk inkább a fellépõkre.
A díszlet készítésében ismét rengetegen mûködtek közre. A
neveket sokáig sorolhatnánk (a DVD-n meg is tesszük), hiszen
ilyenkor a kultúrban nagy a nyüzsgés, szerencsére sokan
igyekeznek megkönnyíteni a másik munkáját. Ez a legjobb az
egészben, hogy közösen, egy célért dolgozunk, miközben együtt
vagyunk. Kevés ennél jobb közösség-összekovácsoló dolog lehet.
Ezért is reméljük, hogy szervezünk még hasonlóan nagyszabású
rendezvényt.
Farkas Balázs

