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KÉPVISELŐ-TESTÜLET Valameny-
nyi képviselő elfogadta Baja el-
múlt évi zárszámadását a
legutóbbi testületi ülésen. Amint
Szalai Ottó, a Fidesz frakcióveze-
tője kiemelte: a gazdasági és
pénzügyi intézkedése, az önkor-
mányzat fiskális politikája példa-
értékű, s a kormány is sokat

segített a településeknek. Hajdú
Miklós, az ellenzék frakcióveze-
tője pedig a város polgárainak is
köszönetet mondott az áldozat-
vállalásért.
Zsigó Róbert polgármester hang-
súlyozta: a város valamennyi
cége, intézménye, hivatala és la-
kosa összefogásának eredménye,

hogy rendezték a gazdasági hely-
zetet. – 100 millió forintnál is töb-
bet spóroltunk meg saját erőből.
Közös munka, közös siker: a költ-
ségvetés stabil, van mozgástér.
Emelkedtek a helyi adóbevételek
is. A színes programok Bajára csa-
logatják az embereket, így a vál-
lalkozók nagyobb bevételre
tesznek szert, s több adót fizet-
nek. Munkahelyek maradhatnak
meg, illetve újak is keletkezhet-
nek a turizmus révén – fogalma-
zott a városvezető.
Hozzátette: az elmúlt 4 év Baja jö-
vőjéről szólt a fiskális politika mel-
lett. Ennek fontos része az elmúlt
esztendő. Továbbra is a város ér-
dekeit szem előtt tartva, takaré-
kosan gazdálkodnak. Minden
fillér elköltését alaposan meg-
gondolva.

GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

Közös munka, közös siker

Zsigó Róbert polgármester takarékos gazdálkodást ígér

EURÓPAI UNIÓ Május 25-én újból
megnyílnak a szavazóurnák. Az
Európai Unió Parlamentjébe a
tagállamok 751 képviselőt küld-
hetnek, Magyarországnak 21 hely
jut. Ez a jelenleginél egy fővel ke-
vesebbet jelent. A választók 11
párt országos listájára szavazhat-
nak május 25-én.
Az Európai Unió valamennyi or-
szágának nyelvére lefordították

azt a videót, amely a választások
fontosságára emlékeztet. Az idei
voksolás jelmondata: Vedd észre.
Tégy érte. Légy része.
Voksolást az EU-ban 5 évente tar-
tanak, mind a 28 tagállamban. A
Magyarországon induló szerveze-
tek listaállítási határideje lejárt. Az
indulás feltétele az volt, hogy a
pártok országosan legalább 20
ezer aláírást gyűjtsenek. Ahogy

dr. Papp Zoltán, Baja jegyzője el-
mondta, május 25-én csak egy sza-
vazólapon kell ikszelnünk.
Személyi igazolványt, útlevelet
vagy jogosítványt mindenképpen
vigyünk magunkkal. Legyen ná-
lunk lakcímkártya is. Ha valaki
ezen a napon nem Magyarorszá-
gon tartózkodik, külképviselete-
ken adhatja le voksát. Ezt május
17-ig lehet jelezni a Nemzeti Vá-
lasztási Irodánál. A választás ered-
ményét a Nemzeti Választási
Bizottság állapítja meg. A 21 kép-
viselői helyet azon jelölő szerve-
zetek között fogják felosztani,
amelyek öt százalékot szereznek.
Ha valaki a lakcímétől eltérő he-
lyen szeretné leadni voksát, leg-
később a választás előtt két
nappal jeleznie kell. Ezt leggyor-
sabban a Nemzeti Választási Iroda
honlapján (www.nvi.hu) lehet
megtenni. Magyarország a koráb-
binál azért küldhet egy fővel ke-
vesebb képviselőt Brüsszelbe,
mert Horvátország csatlakozásá-
val új férőhelyekre volt szükség.
Mivel ez az Európai Unió parla-
mentjében korlátozott, minden
tagország arányosan kevesebb
helyet kapott.

BBAAJJAAII  TTVV

Újabb voksolás előtt állunk

Ismét szavazhatunk

OKTATÁS Megvannak a középis-
kolai felvételik eredményei. A hat-
osztályos gimnáziumba és a
négyéves képzésre jelentkezők is
megkapták a hivatalos értesítést
a megjelölt intézményekből. A
legtöbb bajai középiskolában 3 ki-
lencedikes osztályt indítanak a
2014/15-ös tanévben.
A tanulóknak február közepéig
kellett eldönteniük, melyik kö-
zépiskolában szeretnének tovább
tanulni. A bajai középiskolákban
minden évben 2-3 kilencedikes
osztályt tudnak indítani. A felvé-
telizőknek és az általános iskolák-
nak kipostázták a hivatalos
értesítést. Akik elutasító levelet
kaptak, augusztus végéig jelent-
kezhetnek egy másik intéz-
ménybe, ahol maradt még üres
hely. A leendő kilencedikesek jú-
nius végén iratkozhatnak be.          

KÉPVISELŐ-TESTÜLET A kimagasló
tanulmányi eredményt elérő, vagy a
kultúra és a közösségi élet területén
példaértékű teljesítményt nyújtó kö-
zépiskolás diákokat ismeri el az Év Di-
ákja – Baja elnevezésű díjjal az
önkormányzat. Legutóbbi ülésükön
(április 24.) döntöttek a képviselők.
Az új rendeletre azért volt szükség,
mert az intézmények állami fenntar-
tásba kerültek.
Korábban a középfokú oktatási in-
tézmények vezetői javaslatára, az
oktatási bizottság jóváhagyásával
oszthatták ki az Év Diákja elismerést
emléklappal, plakettel és nettó 20
ezer forinttal. Dancsa Bálint bizott-
sági elnök kezdeményezésére új ren-
deletet fogadtak el a városatyák
csütörtöki ülésükön. A bajai székhe-
lyű intézményekben tanuló diákok
részesülhetnek a ballagásokon át-
adandó elismerésben, amit a szakbi-
zottság az informális szakmai
szervezetként működő igazgatói
munkaközösség véleményét kikérve
ítélhet meg.
A javaslat szerint évente legfeljebb
10 tanuló kaphat díjat a tantestület,
az igazgató, a diákönkormányzat, il-
letve az önkormányzati bizottság
vagy annak bármely tagja kezdemé-
nyezésére.                                          GG..  ZZSS..

Az év diákja

Célegyenesben
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Először rendezte meg a Szűrés éjszakáját az
Egészségügyért Felelős Államtitkárság,  a
Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Egész-
ségfejlesztési Intézet a helyi Egészségfej-
lesztési Irodák, valamint a szűrőközpontok

közreműködésével április 25-én. Pénteken
országszerte több mint 40 szűrőállomáson
várták meghosszabbított nyitva tartással és
kísérő programokkal azokat a 45-65 év kö-
zötti hölgyeket, akik behívót kaptak a térí-

tésmentes emlőszűrésre. A Bajai Szent
Rókus Kórházban az emlőszűrés mellett in-
gyenes hasi ultrahang és bőrgyógyászati
(melanoma) szűrés állt az érdeklődők ren-
delkezésére, melyeket előzetes előjegyzés-
sel lehetett igénybe venni.
A rendezvényen számos további egészség-
megőrző program is elérhető volt a bajai
Egészségfejlesztési Iroda és a Járási Nép-
egészségügyi Intézet jóvoltából. Így például
vérnyomás, testzsír százalék, BMI mérés,
egészségi állapotfelmérés és kockázatbecs-
lés, reformétel kóstoló, egészséginformá-
ciós pult, ismeretterjesztő filmvetítés,
étrendi- és mozgástanácsadás, életmód ta-
nácsadás, gyereksarok, egészség-kvíz tesz-
tek, játékok.
Mind a hasi ultrahang, mind a bőrgyógyászati
melanoma szűrésen volt pozitív kiszűrt eset.
Az érintetteket a szűrést végző szakorvosok,
dr. Scheibl Mária radiológus és dr. Pető Éva
bőrgyógyász, további ellátás céljából irányí-
tották szakellátásra.
Dr. Scheibl Mária adjunktus (Bajai Szent Rókus
Kórház, radiológiai osztály): – A mammográ-
fiás szűrések nagy előnye, hogy egészen kis
emlődaganatokat is korán felismerünk. Na-
gyon jó ezeknek a daganatoknak a kezelése,
gyógyítási lehetőségei. A mammográfia mellé
többek között ultrahang, hasi ultrahang szű-
rést is szerveztünk.
Aba Edina egészségfejlesztő (Járási Nép-
egészségügyi Intézet): – Az országos rendez-
vényen, több városban, 40 szűrőközpontban
várták az érintetteket. Baján a Szűrések éjsza-
káján igyekeztünk kísérőprogramokkal ked-
veskedni az ideérkezőknek. Szórólapokat is
biztosítunk számukra számos témában.
Az elvégzett szűrővizsgálatnak rendkívüli a je-
lentősége, ugyanis a korai felismerés révén
időben elkezdett gyógykezelés esetén a bete-
gek 80-90 százaléka gyógyítható.

BBNN--ÖÖSSSSZZEEÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

Szűrésre várták a hölgyeket
EGÉSZSÉGÜGY Rendkívül fontos a korai felismerés

Április végén tartották az Európai
Védőoltási Hetet. Az Egészség-
ügyi Világszervezet a programmal
a súlyos, fertőző betegségek ter-
jedése ellen lép fel. Magyarorszá-
gon a kötelező vakcináknak
köszönhetően a gyerekek 98 szá-
zaléka megkapja a szükséges ol-
tóanyagokat. Jelenleg 10 fertőző
kór elleni oltás szerepel a köte-

lező listán, ezeket térítésmente-
sen adják be a szakemberek.
A kötelező védőoltások már új-
szülött korban kezdődnek, az első
5 napos korban a BCG elleni védő-
oltás, amit a tuberkulózis ellen
kapnak, mondta el dr. Vass Kata-
lin csecsemő- és gyermekgyó-
gyász szakorvos.
A torokgyík, a tetanusz, a szamár-

köhögés és a gyermekbénulás
ellen védelmet nyújtó oltóanya-
got 2-3-4 hónapos korban adják
be, majd iskolás korban megis-
métlik. A gyerekek a védőoltások
nélkül nem is járhatnak közös-
ségbe. A Népegészségügyi Inté-
zet munkatársa, Horváth Ibolya
járványügyi felügyelő kiemelte,
járványügyi szempontból a ma-

gyarok a világ élvonalához tartoz-
nak, kanyaró például már 12 éve
nem fordult elő az országban. A
védőoltási átoltottság 98 száza-
lék feletti Magyarországon.
A szakemberek a kötelező oltá-
sok mellett az agyhártyagyulladás
elleni vakcinát is javasolják cse-
csemőkorban beadatni.

BBAAJJAAII  TTVV

Védőoltások: hazánk a világ élvonalában



EGÉSZSÉGÜGY Első alkalommal,
de hagyományteremtő szándék-
kal rendezték meg pénteken a
Bajai gyermekgyógyász fórumot,
derült ki dr. Károly Éva, a Bajai
Szent Rókus Kórház osztályve-
zető főorvosa szavaiból. A Bács-
kai Kultúrpalotában gyűltek össze
a szakemberek április 25-én. Zsigó
Róbert polgármester köszöntőjé-
ben kiemelte: a szülők szerint a
világ legfontosabb munkája a
gyermekorvosoké. – Naponta
azért dolgoznak, hogy gyereke-
ket gyógyítsanak, illetve meg-
előzzék a betegségeket. Ezért is
nagyon fontos a mai konferencia,
ahol találkozhatnak, s mód nyílik
tapasztalatcserére is. Hasznos ta-
nácskozást kívánok, továbbá jó
időtöltést Baján!
– Örömmel jöttem a hagyomány-
teremtő fórumra. Fontos a kisebb
közösségek találkozója, a helyi to-
vábbképzések megszervezése. A
szervezők színvonalas programot
állítottak össze. Biztos vagyok
benne, hogy mindenki plusz tu-
dással, információkkal tér haza –
mondta el dr. Molnár Dénes, a
Magyar Gyermekorvosok Társa-
sága elnöke. Hozzátette: rég volt
Baján, azóta megújult a főtér és
számos épület is, így például a
rendezvénynek helyszínt bizto-

sító Bácskai Kultúrpalota is. Dr.
Reusz György, a Magyar Nephro-
lógiai Társaság elnöke azt emelte
ki köszöntőjében, hogy megérke-
zésekor a bajai emberekben a
büszkeséget, a lokálpatriotizmust
látta. – Minden bizonnyal azért
van ez, mert szépen fejlődött a
város az elmúlt években. Ez a bel-
városi felújításokból is látszik. A
fórumról azt gondolom, idősza-
kosan nagy szükség van arra,
hogy összejöjjünk, s amit addig ta-
nultunk, összeadjuk.
Az első Bajai gyermekgyógyász
fórumot dr. Tóth Gábor, a Bajai
Szent Rókus Kórház főigazgatója

nyitotta meg. – A hagyományte-
remtő tanácskozáson felhívom a
figyelmet arra, hogy utoljára lát-
hatják ilyennek a bajai intéz-
ményt, így a gyermekosztályt is. 4
milliárd forintos fejlesztés révén
teljesen megújul a kórház! Kívá-
nom: legyen hasznos a konferen-
cia, és érezzék jól magukat. Dr.
Károly Éva főorvosnő, illetve vala-
mennyi szervező munkáját külön
köszönöm!
A köszöntők után megkezdődött
a gyermekgyógyász fórum, mely
késő délutánig tartott, számos ér-
dekes és fontos előadással.

GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

VÁROSHÁZA Az április 24-i testületi
ülés megkezdése előtt zárult a 150
éves a bajai városháza elnevezésű
rendezvénysorozat. – Holnap lesz
egy esztendeje, hogy megnyitottuk
az ünnepi évet. Ma, Szent György
napján egy kis ünnepséggel zárjuk le.
A legfontosabb cél az volt, nyitot-
tabbá tegyük a városházát. Sok em-
bert, számos iskolai csoportot
vezettünk végig a folyosókon, mu-
tattuk meg az irodákat, az itt őrzött
értékeket. Több rendezvényt itt tar-
tottunk meg. Ugyanakkor 2013 Jelky
András születésének 275. évfordu-
lója is volt, a róla szóló könyvet vala-
mennyi bajai iskola megkapta. Idén
szintén van ok az ünnepre: a Türr-ki-
látó éppen 80. éve épült. Méltó
módon megünnepeljük – mondta el
Zsigó Róbert polgármester. A Türr

indulót Aradi Sándor, a zeneiskola
tanára játszotta el zongorán,
majd dr. Fábián Borbála történész
három korábbi polgármester, dr.
Bernhart Sándor, dr. Hauser Mór

és dr. Borbíró (Vojnich) Ferenc
munkásságát méltatta. Így zárult
az ünnepi év a bajai városháza
dísztermében.      

GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT
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Hétvégére zömmel eltűntek a
dunai homokzátonyok, ami sajnos
nem okozott és okoz különösebb
kellemetlenséget. Nagy ár nem fe-
nyeget, ahogy strandidő sem. A
sajnos megjegyzés ez utóbbira vo-
natkozik. Bezzeg az elmúlt két
évben ekkorra már túl voltam az
első dunai fürdőzéseken. Na jó, in-
kább csak mártózásokon. A víz
jóval hidegebb volt, ám az április
végi kánikula belecsalt a körülbelül
14 fokos vízbe. Most hiába mele-
gebb a folyó, az időjárás nem csá-
bít lubickolásra. Sőt, vasárnap
reggel a télikabátok is előkerültek.
Május van. Szeszélyes, nagyon sze-
szélyes.                            GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

Széljegyzet

LEZÁRULT AZ ÜNNEPI ESZTENDŐ

Hí
re
k

Lezárult az ünnepi esztendő

FONTOSAK A HELYI TOVÁBBKÉPZÉSEK
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KKÖÖZZÉÉPP--
PPOONNTTBBAANN

Gőzerővel folynak a munkálatok a 2 milliárd forintot meghaladó építkezéseken. A fő célki-
tűzés az volt a beruházás tervezésekor, hogy négy évszakra kiterjedő, tehát egész éves tu-
risztikai kínálattal csábítsák Bajára és a város környékére a turistákat. 

BERUHÁZÁS Lezajlott Baján a
Turisztikai Fejlesztések Hete ese-
ménysorozat, melynek során
minden nap egy újabb projekt-
elemmel ismerkedhettek meg a
sajtó munkatársai.
Amint arról már beszámoltunk,
gőzerővel folynak a munkálatok
a 2 milliárd forintot meghaladó
építkezéseken. Bócsa Barnabás,
a Baja Marketing Kft. ügyvezető
igazgatója hangsúlyozta: a fő
célkitűzés az volt a beruházás
tervezésekor, hogy négy év-

szakra kiterjedő, tehát egész
éves turisztikai kínálattal csábít-
sák Bajára és a város környékére
a turistákat. Kiemelte: a jövőben
arról is egyre több szó esik majd,
hogy milyen szerepet töltenek
be a fejlesztések során elkészülő
objektumok. 
Ami a tájékoztatókat illeti, első
nap a bajai fesztiválturizmus hát-
tér infrastruktúrájának kiemel-
kedő fejlesztéséről, a volt
Ifjúsági Ház felújítása nyomán
létrejövő Turisztikai Központról

szólt a prezentáció. Másnap a ví-
ziszínpad került fókuszba, majd
a leendő turisztikai kerékpárút
építéséről kaptak tájékoztatót
az érdeklődők. Negyedik nap a
legjelentősebb fejlesztésről, a
gyalogos és kerékpáros hídról
esett szó. – Kéttámaszú, felső-
pályás ívhíd lesz. A szerkezet két
végén a pályalemez a hídfőfallal
és támfallal körülvett bástyák-
hoz csatlakozik. A bástyák plat-
formjai a közösségi életnek
nyújtanak majd teret, rajtuk ke-

rékpártárolókat és padokat he-
lyeznek el. A Petőfi- és a Nagy-
Pandúr-szigetet összekötő híd
nem csupán egy közlekedésre al-
kalmas létesítmény lesz. A híd-
fők különleges kialakításának
köszönhetően rendezvények
helyszínéül is szolgálhat a jövő-
ben. Jótékonysági séta és Hídi
vásár is szerepel a megtartandó
rendezvények között. Az ese-
ménysorozat ötödik napján a jú-
nius 30-ig megépülő Pandúr
Ökopark került terítékre –
mondta el Kecskés Nóra, a pro-
jekt sajtóreferense.
Hozzátette: az 5 projektelemre
épülő, több mint 2 milliárd forin-
tos támogatású Baja fesztivál-
város turisztikai háttér
infrastruktúrájának komplex fej-
lesztése című projekt célja, hogy
a város egész évben látogatásra
ösztönözzön. Kiegyenlített,
négy évszakos vendégforgalom
jellemezze Baját. A város megte-
remti azt a háttér infrastruktú-
rát, amely szükséges ahhoz,
hogy vendégei magas színvo-
nalú, minőségi turisztikai szol-
gáltatásokat vehessenek
igénybe. A pályázatban foglalt
tartalom ugródeszka ahhoz,
hogy Baja elinduljon azon az
úton, mely során elérheti a kitű-
zött turizmuspiaci pozíciót.

Négy évszakos vendégforgalom

Látványterv Látványterv

Épül a Pandúr-falu
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a  A Bajai Utcazenész Fesztivál min-
den évben változatos programokkal
és élményekkel színesíti a belvárosi
tereket. A szervezők várják zenészek
jelentkezését, akik a belvárosban ki-
alakított helyeken szórakoztatnák a
város látogatóit és lakóit. Stíluskö-
töttségek nincsenek, de előnyben ré-
szesülnek az akusztikus előadók!
A fesztivál verseny is, a közönség-
szavazatok alapján az öt legjobb elő-
adó értékes díjazásban részesül:
fellépési lehetőség a Baja Marketing

Kft. egyik nagyrendezvényén, illetve
az „összekalapozott aprópénz” mel-
lett értékes ajándékcsomagok, vá-
sárlási utalványok. A verseny
végeztével a közönség szavazatai
alapján 19 órakor hirdetnek ered-
ményt a nagyszínpadon. A fesztivá-
lon minimális hangosítással
akusztikusan kell fellépni 15-18.30-
kor, előzetesen elkészített beosztás
szerint. Zárásként 19 órától a 20 éves
Bad Times jubileumi koncertet ad.∎

HAGYOMÁNYŐRZÉS Idén se ma-
radhat el a bajaiak hagyományos
programja, a Jánoska-eresztés.
Május 17-én, szombaton Szentjáno-
son, a Sugovicán és a Szenthárom-
ság téren zajlanak az események. 
A főtér illatfelhőbe burkolózik, hi-
szen itt dől el, ki lesz Baja Halászlé-
főző Bajnoka idén. De bogrács mellé
állnak az ifjak is, hiszen megrendezik
a testvérvárosok ifjúsági főzőverse-
nyét is. A sokaságnak a Hétszínvilág
játékműhely kínál családi progra-
mot, míg az eredményhirdetések
között több gálaműsor lesz.

A szentjánosi kápolnában 18 órától
szentmise, körmenet a Szent János
szoborral a Türr-kilátóig, lampionos
felvonulás a Sugón a Halászpartig. A
szentjánosi küldöttség 21 órakor ér-
kezik meg a Szentháromság térre,
ekkor verik csapra a hordót, majd az
Operettszínház augusztusi szabad-
téri Elisabeth című musical előadásá-
ból ad ízelítőt Gömöri András Máté
és Kocsis Dénes. Este koncert és tán-
cház a Vujicsics zenekarral.
Az érdeklődőket várják aznap a Türr-
kilátónál lévő Halászati mini-skan-
zennél is. Rendezvényvonat
közlekedik 10-17 óráig a Tóth Kálmán
térről. Mód nyílik sétahajózásra a Su-
govicán és a Dunán (79/ 420-792). Vá-
rosnézés kisvonattal 17-20 óráig,
indulás a Tóth Kálmán térről.
Május 14-18-án, az Utcazenész Fesz-
tivál és a Jánoska-eresztés előkészü-
letei kapcsán útlezárások és
parkolási korlátozások várhatók.
Részletek a 15. oldalon és a baja.hu
honlapon. A szervezők a műsorvál-
tozás jogát fenntartják!

Jánoska-eresztés

BAJASZENTISTVÁN A Bajai Szentistváni Általános Iskola már ha-
gyományosnak mondható iskolai gálaműsorát május 16-án, pénteken 17
órától rendezik meg a színházteremben. Idén mutatkozik be a két új
tagintézmény, a csávolyi és a felsőszentiváni is.  A három felvonásos
műsor színes programmal várja az érdeklődőket. Látható lesz vers- és
mesemondó kisdiák épp úgy, mint zongorázó vagy gitározó diáklány.
A műsort gazdagítja színpadi előadás, angol nyelvű zenés műsorszám,
valamint színpadra lépnek a magyar és a horvát néptánc nívós képvi-
selői is. Köszönjük a segítséget az intézmény Szülői Szervezetének és
a Bajai Marketing Kft.-nek.

Három felvonásban
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III. BÉLA Népdalokkal, komolyzené-
vel és könnyedebb dallamokkal szó-
rakoztatták a közönséget az elmúlt
héten a III. Béla Gimnázium diákjai.
A Gyakorló iskola sportcsarnokában
megrendezett Bélás Zenedélutá-
non mintegy 100 tanuló lépett fel.
A Bélás Zenedélután műsorának ki-
alakítása során az volt a cél, hogy a
diákok minél több műfajban meg-
mutathassák magukat, színesítve az
előadássorozatot. A népdalok mel-
lett a reggae, a jazz és a komolyzene
világából is válogattak a tanulók és

felkészítőjük, Pethőné Kővári And-
rea. A népviseletbe öltözött Vadvi-
rág Népdalkör pedig felvidéki
népdalokkal készült.
A III. Béla Gimnázium kórusában
mintegy 70 tanuló énekel. A végzős
diákok számára ez volt az utolsó
szereplési lehetőség. Ők búcsúdal-
lal köszöntek el. 
A zenedélutánt  a tervek szerint jö-
vőre is megtartják. Az oktatók  re-
mélik, a következő évben is
hasonlóan színvonalas műsorral
szórakoztathatják a közönséget.    

Sikeresen lezajlott az első bajai tehetség-
kutató verseny döntője. 15 produkció jutott
be. Volt tánc, ének, zene, vers és bűvészet,
sőt beatbox is. Igazán szórakoztató és tar-
talmas programot láthatott a közönség. A
zsűrinek nem volt könnyű dolga, mert a se-
lejtezőkön gyengébbnek látszó produkciók
is sokat fejlődtek a próbák során. Így igazán
erős mezőny mutatkozott a döntőn. Voltak
viszont olyan versenyzők is, akik az izga-
lomtól, vagy éppen egy betegség miatt nem
tudták kihozni magukból a maximumot.
Őket azzal vigasztalták, hogy jövőre is lesz
Ki mit tud? Mivel nehéz volt dönteni, a zsűri
a szakmai szempontok mellett a versenyzők
egész idő alatt nyújtott teljesítményét vette
figyelembe. Amíg meghozta döntését, a
Szeremlei Tánccsoport táncprodukcióját te-
kinthette meg a közönség.
Közönségdíjat kapott a facebookos szava-
zás alapján a Golden Dance Tánccsoport

Girls formációja 1469 szavazattal. Különdí-
jas lett szájharmonika és beatbox produk-
ciójával Bertics Dávid. Harmadik helyezett
Nagy Alma Virág 12 éves népdalénekes. A
második díjat az egyetlen prózai kategóriá-

ban induló versmondó, Nagy Botond kapta.
Az első bajai Ki mit tud? 2014-es győztese
feledhetetlen kortárs balett produkciójával
a 20 éves Zámbó Petra. Nemcsak kitűnő
tánctudásával nyűgözte le a zsűrit, a kore-
ográfia is az ő műve. Sokféle táncművé-
szetben jártas, de leginkább ezt a műfajt
kedveli. Vallja: „a tánc alkalmas az önkife-
jezésre, de ha kedvünk tartja, általa képe-
sek vagyunk egy, a fantázia világából
kiragadott személy bőrébe bújni. Ezért kell
imádni a táncművészetet.”
A díjakat Dancsa Bálint, a kulturális bizott-
ság elnöke, Dobos Edit, a Baja Marketing
Kft. ügyvezető-helyettese és dr. Urbán Esz-
ter, a Rio Medicinal Wellness Centrum ve-
zetője adta át. A nyertesnek járó fődíj Érczy
Szandra és Koleszár Csaba munkája.
A versenyzők és a zsűritagok frizuráját a
Trend Szépségszalon két mesterfodrásza,
Tardi Csilla és Dalma Diána, a sminkeket
pedig az Avon Magyarország zóna mened-
zsere, Pipicz Rita készítette.
A közönség hamarosan ismét láthatja a
döntőben szereplő versenyzőket, hiszen
több, a Baja Marketing Kft. által szervezett
rendezvényen fellépnek majd.

SSiikkeerr,,  fféénnyy,,  ccssiillllooggááss  
KI MIT TUD? Kortárs balett produkció a nyerő

Sokszínű zenedélután

Középpontban Zámbó Petra, a nyertes 



Ötödik alkalommal tehetett or-
szággyűlési képviselői esküt a par-
lamentben Zsigó Róbert. Baja
polgármestere, a térség ország-
gyűlési képviselője a kétharmados
Fidesz-kormányzás legfontosabb
célkitűzéseiről és a Bácskára vo-
natkozó tervekről is beszélt mun-
katársunknak.

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

– A rendszerváltozás óta a hetedik
országgyűlés alakult meg május 6-
án, ám ez jelentősen eltért a ko-
rábbiaktól. Csaknem felére, 199
főre csökkent a képviselők lét-
száma. 13 szószóló is helyet kapott
a parlamentben, képviselhetik a
magyarországi nemzetiségek ér-
dekeit. Átalakult a teljes bizottsági
struktúra, kevesebb bizottság jött
létre. Az alakuló ülés mindig ün-
nepi esemény nem csak a parla-
menti képviselők, hanem az
ország számára is. Számomra
pedig különösen megtisztelő,
hogy ötödször tehettem képvise-
lői esküt a bácskaiak bizalmából,

amelyet igyekszem megszolgálni.
– A létszámcsökkentés bizonyára
több munkát eredményez.
– A feladat nem lett kevesebb. Ápri-
lis 6-án kétharmados felhatalmazást
kaptunk, hogy folytassuk a munkát,
amit elkezdtünk. A legfontosabb,
hogy a családok terhét tovább tud-
juk csökkenteni, akár anyagi eszkö-
zökkel is támogatva a
gyermekvállalást. Folytatni kell a re-
zsicsökkentést is, továbbá új mun-
kahelyeket teremteni, tovább
erősíteni a gazdaságot. Az alakuló
ülésen megválasztottuk a parla-
ment tisztségviselőit, elnökét, alel-
nökeit, jegyzőit, összeállítottuk a
bizottsági struktúrát. Tehát gyakor-
latilag elkezdődött a parlamenti
munka. Szombaton (május 10-én)
leteszi az esküt a miniszterelnök, jú-
nius elejére pedig felállhat a Kor-
mány. Minket arra hatalmaztak fel,
hogy azokkal az ügyekkel foglalkoz-
zunk, amelyek az embereket köz-
vetlenül érintik és érdeklik.
– Milyen tervek körvonalazódnak
Bácskára vonatkozóan?
– Az elmúlt években számos fej-

lesztés történt Baján és a térség-
ben, ráadásul a kormány átvállalta
az adósságunkat. Most új uniós fej-
lesztési ciklus indul. Az a felada-
tom, hogy összefogjam a
választókerületet: tovább fejlőd-
jünk, munkahelyeket teremthes-
sünk. A következő időszakban is
meg kell ragadni a lehetőségeket.
Továbbra is azon fogok dolgozni –
őszig polgármesterként és ország-
gyűlési képviselőként is, ősztől
pedig a remények szerint egy fide-
szes városvezetést segítve –, hogy
Baja és a térség tovább fejlődjön.
– Ősszel lejár a polgármesteri man-
dátuma. Milyen érzésekkel búcsúzik
majd a tisztségtől?
– Nem búcsúzom, hiszen országgyű-
lési képviselőként továbbra is szol-
gálni fogom a bajaiakat is. Nagy
megtiszteltetést jelent megválasz-
tott polgármesternek lenni, legjobb
tudásom szerint szolgálom az itt élő-
ket. Ezt a ciklust végig viszem, van
még feladat bőven.  A költségvetést
naponta figyelni kell, minden fillért
olyan fejlesztésekre kell fordítani,
melyek hasznot hoznak a városnak.

Eddig is ezt tettük, hogy csak néhá-
nyat említsek: folyamatban van a
nagy turisztikai pályázat, a strandfej-
lesztés és a csatornázás is.
Az elmúlt négy évben vállaltuk, hogy
rendbe tesszük a költségvetést,
pénzügyi mozgásteret teremtve a
fejlesztésekhez. Amit vállaltunk, tel-
jesítettük. Fontosnak tartom, hogy a
városban meglévő fideszes többség
újra bizalmat kapjon az itt élőktől, így
folytatni tudjuk a munkát, együtt-
működve a kormánnyal!
– Nem az országgyűlési volt az
utolsó választás az idei évben.
– Három választást tartunk idén Ma-
gyarországon. A parlamenti válasz-
táson felhatalmazást kaptunk, hogy
folytassuk az eddigi munkát. Május
25-én európai parlamenti választá-
sokat tartunk. Fontos tudatosíta-
nunk, hogy ennek is nagy tétje van.
A Fidesz-KDNP nemzeti listát állí-
tott, ezen a határon túli magyarok
is képviseltetik magukat. Fontos,
hogy olyan képviselők jussanak ki az
Európai Parlamentbe, akik képesek
kiállni az érdekeink mellett. A Fidesz
és a KDNP jelöltjei elkötelezettek
ebben. Ezért mindenkinek ott kell
lennie május 25-én, hogy erős kép-
viseletünk legyen Brüsszelben! Iga-
zán akkor lehetünk eredményesek,
ha a kétharmados parlamenti több-
ség mellett az Európai Parlament-
ben és az önkormányzatokban is
erős fideszes többségnek szavaz-
nak bizalmat az emberek, ez segít-
heti az ország és a települések
további fejlődését!
– Van olyan kitűzött célja, amelyet
megvalósítva nyugodtan átadja a
stafétabotot?
– Egyrészt az a célom, hogy a követ-
kező ciklusban is fideszes többségű
városvezetés maradjon Baján. Leg-
fontosabb dolgunk pedig az, hogy el-
érjük: a bajaiak, bácskaiak a
mindennapokban is érezzék, hogy
könnyebb az életük. Ebben továbbra
is számíthatnak rám! ∎

88.. BÁCSKAI  NAPLÓ • INTERJÚ • 2014. május 8.   

Választás előtt és után
„Továbbra is számíthatnak rám! ”– mondta Zsigó Róbert

IINNTTEERRJJÚÚ
„Szombaton (május 10-én) leteszi az esküt a miniszterelnök, június elejére pedig felállhat a Kor-
mány. Minket arra hatalmaztak fel, hogy azokkal az ügyekkel foglalkozzunk, amelyek az ember-
eket közvetlenül érintik és érdeklik.”
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Otthoni
munka!

Katalógus csomagolás,
borítékolás egyebek: 

06/90-603-906

www.mediafonebt.webnode.hu
635Ft/p

06/1-222-83-97
06/20/496-39-80

BORAKADÉMIA A Hajós-Bajai borvi-
déken járt a Magyar Bor Akadémia
küldöttsége. Az érdekvédelmi szer-
vezet tagjai minőségi alföldi borokat
kóstoltak a pincészetekben. A tanul-
mányút célja az volt, hogy a szakem-
berek személyesen is megismerjék a
helyi termelőket.
Magyarországon 22 borvidék van, a
Hajós-Bajai a 11. legnagyobb, s a piaci
kereslet szempontjából is a közép-
mezőnybe tartozik. A helyi pincésze-
tek vezetői úgy gondolják, a
következő években változás vár-
ható. Dr. Sümegi József, a Sümegi és
fiai Pincészet tulajdonosa kiemelte:
nagyon sok az új telepítés, náluk pél-
dául 30 hektár. – Ezek minőségi sző-
lők, asztali- vagy tömegbor termelő
szőlőt nem telepítünk. Amikor ezek a
tőkék termőre fordulnak, olyan po-
zíciót tudunk kiharcolni, ami előbbre
viheti borvidékünk rangját.
A pincelátogatáson természetesen
a kóstolás sem maradt el. A 22 éve
működő szakmai szervezet tag-
sága minden évben személyesen
keresi fel az egyes vidékeket, hogy

megismerjék a termékeket és a bo-
rászokat. Koch Csaba, a Hajós-Bajai
Borvidék elnöke, a Magyar Bor
Akadémia tagja szerint, ha velük el
tudják hitetni, hogy kiváló minő-
ségű borok készülnek itt sok ter-
melőnél, az hosszú távon
megváltoztatja Magyarországon a
Hajós-Bajai borvidék megítélését.
Így pedig a termelők könnyebben
piacra kerülhetnek majd.
Az akadémia tagjai között nemcsak
a szőlőbor ágazat szakemberei,
hanem politikusok, művészek és
egyetemi professzorok is vannak.
Támogatásuk sokat jelenthet a sző-
lőtermelőknek. Zilai Zoltán, a Ma-
gyar Bor Akadémia főtitkára: – A
mostani beszélgetések során az
adott borról tudunk  véleményt
mondani. Szakmai információkat,
tanácsokat is kapnak a termelők,
melyek segítik munkájukat.
Az akadémia küldöttsége Borotára
és a hajósi barokk kastélyba is elláto-
gatott. Tizenhat pincészet mutat-
kozhatott be minőségi boraival a
szakembereknek.                     BBAAJJAAII  TTVV

Előre törne a borvidék

Baja önkormányzata és a Baja Marketing Kft. szervezői szeretettel vár-
nak minden családot május 25-én, vasárnap 10-16 óra között az Ifjúsági
Szálló és Kemping (Petőfi-sziget 5.) udvarán megrendezendő városi
gyermeknapra. Színvonalas színpadi és foglalkoztató programok
adnak kreatív és tartalmas kikapcsolódási lehetőséget az egész család
számára! A programok nagy része díjmentesen vehető igénybe!
Részletes program és bővebb információ: www.baja.hu.

Városi gyermeknap

TÁNCVERSENY Januárban kezdett el
együtt táncolni Oroszlán Krisztián
(Stúdió 2000 TSE) és Kovács Klára Ni-
kolett (Pro Art TSE). A március 30-án,
Nitrában (Szlovákiában) megrende-
zett nemzetközi táncversenyt tűzte
ki célul a páros első megmérettetés-
nek. A duó felnőtt B latin kategóriá-
ban második lett. Április 6-án, a
Mezőtúron megrendezett Kner

Kupán pedig nyertek, így arany-
éremmel és kupával térhettek haza.
Május első hétvégéjén Szlovákiába
utaztak, a Grand Prix Trynavia verse-
nyen két számban indultak. Felnőtt
B latin kategóriában 4., míg a WDSF
ifjúsági latin Open versenyen –
éppen csak lemaradva a középdön-
tőről – 13. helyen végeztek. ∎

Erős duó a parketten
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TÁRLAT Fiatal bajai képzőművész
kiállításával ünnepelte a Föld Nap-
ját a Baja Művészetéért Kulturális
Egyesület és a Borbás Mihály Be-
mutatóterem április 22-én. A Titkok
a mélyből című tárlat anyaga Dani
Boglárka diplomamunkája, híven
tükrözi alkotója természet- és ál-
latszeretetét. A pop-up technikával
készült leporellók izgalmas világot
mutatnak be: a művész által kitalált
mélytengeri állatok áltudományos,
minden részletre kiterjedő precizi-
tással kidolgozott leírását és meg-
jelenítését.
Amint azt Jász Anikó a megnyitón
elmondta: Dani Boglárka művészet
és természet szerető családban él,
hiszen édesanyja és nővére is kép-
zőművész. Ő maga bajai érettsé-
gije és budapesti főiskolai, majd
egyetemi tanulmányai befejeztével
jelenleg a fővárosban él, sokrétű
művészi tevékenységet folytat.
Az ifjú képzőművészt egykori ta-
nára, Jászberényi Matild textilmű-

vész is meleg szavakkal méltatta,
visszaemlékezve első önálló kiállítá-
sára, amelyet 2003-ban a gyakorló
iskola galériájában nyitottak meg. –
Dani Boglárka azóta se veszítette el
rajzolási kedvét, természetbúvár
hajlamát. Többféle anyagban is sze-
reti kipróbálni ötleteit. A világ pedig
értékelhetőbbé válik számunkra, ha
a művészet felfedezi és megmu-
tatja nekünk – fejtette ki.
A képzőművész elmondta: most
először próbálkozott a pop-up tech-
nikával, amelyet leginkább azért
kedvel, mert síkban és térben egya-
ránt lehet dolgozni. A hat leporelló
hosszas tervezés és sok kísérletezés
után született. Minden állatot ő ta-
lált ki, megadva az állat pontos
nevét, leírását, főbb jellemzőit és
életterét, az állat maga pedig kiugrik
az album lapjai közül. Ezzel a tech-
nikával leginkább a gyerekkönyvek
élnek, mivel nagyon inspirálja a leg-
kisebbeket – mondta a művész.

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

Képzeletbeli állatok a Föld NapjánKomámasszony, hol a stukker?
A 2013/2014-es évadot egy izgalmas
komédiával zárja a Bajai Fiatalok Szín-
háza. Görgey Gábor:Komámasszony,
hol a stukker című előadásra legin-
kább középiskolás, illetve felnőtt né-
zőinket várjuk.
Öt ember, társadalmunk (és történel-
münk) öt prototípusa, fogoly egy zárt
helyiségben: Cuki, a sötét betörőfi-
gura, Méltóságos, az ódon eleganci-
ájú úr, K. Müller, a kövérkés kispolgár,
Kiss, a szemüveges intellektuel és
Márton, a vidéki nép egyszerű fia.
Mindenkinek az a célja, hogy kijusson
innen, kivéve azt, aki éppen a hatal-
mat, azaz a stukkert birtokolja és
használja. A stukker körbejár – min-
denki másképp gazember és más-
képp kiszolgáltatott a
hatalombirtoklás komédiájában. 
Vajon meddig tart ez a groteszk lélek-
tani játék, a hatalombirtoklás és az
egymásra utaltság abszurd komédi-
ája? Vajon ki tudnak-e törni az elzárt-
ságból? Vajon elsül-e a stukker?
Görgey Gábor nagyszerű komédiája
egyszerre szórakoztató, s ugyanak-

kor mellbevágó, elgondolkodtató
darab is: a fenyegetettség és a tehe-
tetlenség drámája – nevezetesen a
céltalan erőszak kényszerpályájából
való kitörés lehetetlenségét ábrázol-
ja. A Bajai Fiatalok Színházának be-
mutatójában Ottmár Attila gondolta
újra az eredeti művet, a mai korba he-
lyezve, s nem egyszer aktuális kérdé-
seket is feszegetve.
Szereplők:Cuki az alvilágból:Balázse-
vits Tamás. A Méltóságos: Pethő
Dávid. K. Müller: Stadler Zoltán. Kiss,
az intellektuel: Andrasics Márkó. Már-
ton, a vidéki: Balogh Illés. 
Jelmez: Baros Anikó. Díszlet: Csanádi
György, Kovács Gergely, Kelle Kristóf.
Rendező: Ottmár Attila.
Bérletes előadás: május 23. (péntek),
19 óra. Bérletszünetes előadások:
május 25. (vasárnap) és május 31.
(szombat) 19 óra, valamint június 1.
(vasárnap), 17 óra.
Jegyek már válthatók a Bácskai Kul-
túrpalota jegyirodájában(Baja, Szent-
háromság tér 3., 79/321-341). Jegyárak:
1800, 1400, 1200, 1000, 500 Ft.
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A Baja Vagyon Vagyonhasznosítási és Szolgáltató Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), 
mint hasznosító meghirdeti az alábbi – önkormányzati tulajdonban lévő – ingatlanokat: 

ÉRTÉKESÍTÉSRE:
Helyrajzi szám Művelési ág kat. tiszta jövedelme     Terület (m2)                   Kikiáltási ár 

(bruttó Ft)
0451/10 szántó 4,26 6089 260.000,-
0451/13 szántó 1,89 2693 65.000,-
0451/15 szőlő 3,54 1018 200.000,-
0451/33 szántó 1,94 2769 180.000,-
0451/36 gyep, legelő 0,34 3833 120.000,-
0500/16 legelő - 2827 90.000,-
0500/17 legelő - 2115 70.000,-
0500/18 legelő - 475 20.000.-
0500/19 legelő - 2820 90.000,-
0500/20 legelő - 2705 90.000,-
13118 kivett telephely - 5864 32.410.400,-
5345/16 kivett beépítetlen terület - 52 635.000
5345/17 kivett beépítetten terület - 31 381 .000

BÉRBEADÁSRA:
Helyrajzi szám Cím Terület (m2)     Min. havi bérleti díj 

(bruttó Ft)
621/A/1 621/A/2 Baja, Bartók Béla u. 3. 67 102.108,-
777/2 Baja, Jelky tér 8. 50 10.000,-
729/A/2 Baja, Köztársaság tér 6. 88 83.693,-
892/A/4 Baja, Szent Imre tér 1.            392 497.840,-

Beadási határidő: 2014. május 23., 10 óra. A részletes pályázati kiírás
a www.bajavagyonzrt.hu weboldalon található. 
További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: 79/950-471, 
e-mail: info@bajavagyonzrt.hu. Személyesen: Baja, Árpád tér 1. fsz.

TÖMEGSPORT Az Olimpiai Öt-
próba Próbaközpontja a két nyári
olimpia közötti időszakban meg-
rendezi az Ötpróbás Ráadást
május 17-én, szombaton, a Petőfi-
szigeten. Rajt 9 órakor az Ifjúsági
Szálló előtt. A teljesítendő táv
2800 méter (egy nagysziget kör),
de lehetőség van nagyobb táv
megtételére is az 1 órás szintidőn
belül. A távot futva, sétálva, ko-
cogással, görkorcsolyával, gör-
deszkával is lehet teljesíteni!
A versenyiroda az Ifjúsági Szálló
mellett működik. Nevezés 8 órá-
tól, nevezési díj 300 Ft/fő. Az első
200 regisztráló ajándékot kap! A
távot teljesítők tombolasorsolá-
son vehetnek részt, várhatóan
10.15-kor.
Versenyt hirdetnek az iskolák kö-
zött: melyik intézmény tud leg-
több résztvevőt mozgósítani a
tanulószámához viszonyítva. A
győztes iskola 20.000 Ft értékben
kap sportszereket!
Információ: 70/451-50-94. ∎

Ötpróba

Bajai Kommunális és Szolgáltató Non-
profit Kft. Baja város Önkormányzatá-
nak tulajdonában lévő vállalkozás.
Szolgáltatásaink az élet olyan területeit
érintik, amelyek mindennapjainkban
alapvetően hozzájárulnak Baja város
arculatához, hangulatához, a váro-
sunkban élő emberek életminőségének
javításához.
Cégünk nagy múltra tekint vissza, hi-
szen 1949 óta szolgáljuk Baja városát
és lakóit. Társaságunk foglalkozik a
piac, a gyepmesteri telep és a temet-
kezés üzemeltetésével. Építőipari, ker-
tészeti, köztisztasági és
ingatlankezelési ágazatunk sokszínű
szolgáltatást nyújt megrendelőinek. Az
elkövetkező időben szeretnénk felaján-

lani szolgáltatásainkat a környező ön-
kormányzatok és vállalkozások szá-
mára is.
A projekt keretében 60 dolgozónk ösz-
szesen 90 képzést végzett el sikeresen.
Vállalkozásunk dolgozói a következő
képzéseken vettek részt: Betonelem
gyártó, Digitális világ, ECDL Start,
Emelőgép kezelő, Hulladékgyűjtő és –
szállító, Ipari alpinista, Kertfenntartó
(kerti munkás), Középvezetői képzés,
Motorfűrész kezelő, Német nyelv és
Ügyintézés a gyakorlatban.
A projekt keretében szakmai felké-
szültséget szerző munkatársaink segít-
ségével minden ügyfelünk számára
biztosítani tudjuk a magasabb szintű
szolgáltatások igénybevételét.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A BAJAI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 
HUMÁN-ERŐFORRÁSÁNAK FEJLESZTÉSE

A Bajai Kommunális és Szolgáltató Kft. Harminchárommillió-kettőezernyolcszáz-
negyvenhat forint visszatérítendő támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régi-
óban” című pályázati kiíráson. A projekt keretében 60 dolgozó összesen 90 képzésen
vett részt és végzett el sikeresen.

Bajai Kommunális és Szolgáltató Kft.
Cím: 6500 Baja, Keleti körút 49-51
Telefon: +36-79/323-655
www.bajakomm.hu 
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ROTARY KLUB Projektnyitó rendez-
vényt tartott a Rotary Club bajai szer-
vezete március végén a Közösségi
Házban. A Tapintható láthatatlan el-
nevezésű program keretében két-
féle tevékenység valósul meg,
tudtuk meg a klubot képviselő Sipos
Jánostól. Egyrészt: Baján, a sétáló-
utca főtér felőli sarkán helyezik majd
el azt a bronzba öntött makettet,
amely a város jellegzetes épületeit és
építményeit ábrázolja, Braille-írásos
feliratokkal, hogy a vakok és gyen-
génlátók számára is hozzáférhető,
tapintható, megismerhető legyen.
Másrészt: a klub civil szervezetek se-
gítségével öt bajai középiskolában
(Bereczki Máté, Szent László ÁMK,
Türr István, Magyarországi Néme-
tek ÁMK, III. Béla Gimnázium) kép-
zést szervezett azon diákok
számára, akik vállalták, hogy a köte-
lező 50 órás közösségi szolgálatukat
fogyatékkal élő (vak, gyengénlátó
vagy mozgáskorlátozott) felnőttek
segítésére ajánlják fel. Ezeket a diá-
kokat és a segítséget igénylő felnőt-
teket hívták össze, hogy
egyeztessenek a program beindítá-
sáról.
Sipos János a találkozó bevezeté-
seként elmondta: Baján és a kör-

nyéken több ezerre tehető a fogya-
tékkal élők száma. Közülük is csak
kevesen tagjai valamilyen segítő
szerveződésnek, leginkább elszige-
telten élnek. Ezért is döntött úgy a
Rotary Club, hogy megpróbál se-
géderőt biztosítani. Mint kiderült,
változatos területeken kértek segít-
séget. Van, aki angol nyelvet sze-
retne tanulni, más számítógép
kezelést, de olyan is, aki házi vagy
kerti munkához, felolvasásra vagy
épp beszélgetésre igényelt part-
nert. A 43 önkéntes között pedig
minden feladatra akadt jelentkező.

A megelőző időszakban szakembe-
rek segítségével gyakorlati képzé-
seket tartottak a fiataloknak.
Megismertették őket a korlátozott
mozgás nehézségeivel. Kipróbál-
hatták, milyen érzés úgy közle-
kedni, hogy nem látnak,
megpróbálhatták beleélni magukat
a különféle élethelyzetekbe. Ebből
a projektindítón is kaphattak ízelí-
tőt: Ábelné Pintér Éva, a Vakok Ál-
lami Intézetének kecskeméti
munkatársa bemutatta, hogy kell
vak emberrel sétálni. Batiz Antal
pedig a vakvezető kutya sétáltatá-

sának technikáit ismertette. A talál-
kozó legmeghatóbb pillanataiban a
diákok megkapták beosztásukat a
segítséget igénylő felnőtt mellé, aki-
vel közösen egyeztették a további
teendőket. Józsa Péter, a Szent
László ÁMK 11. osztályos diákja el-
mondta: azért jelentkezett, mert
nagyon érdekli az emberi viselkedés
és a testbeszéd minden formája. –
Főként az fogott meg, hogy ezek az
emberek nem rászorulóként kérték
a segítséget, hanem megfogalmaz-
ták igényeiket. Én felsőszentiváni
vagyok, onnan fogok átjárni Csá-
volyra, segíteni kerti munkában,
ügyintézésben, felolvasni, beszél-
getni. Abban is biztos vagyok, hogy
a segítség nemcsak a kötelező 50
órán át fog tartani – mondta a diák.
Sok esetben a vidéken élőkhöz
nem jut el az információ erről a le-
hetőségről, holott a diákok között
sok a vidéki, szívesen vállalnának
segítő munkát lakhelyükön, vagy
ahhoz közel eső faluban. Ezért aki-
nek szűkebb vagy tágabb környe-
zetében tudomása van olyan
mozgássérült vagy gyengénlátó
emberről, aki segítséget igényelne,
jelezheti neki ezt a lehetőséget. 
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Segíteni tanítják a középiskolásokat

2014. április 14-én Újvidéken, majd 2014. április 28-án, Baján rendezte meg
a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület ipar-
jogvédelmi témájú képzését a „Cross-border cooperation in innovation
process for the development and harmonization of clusters to increase
competitiveness of their SMEs” című projekt keretében. A képzésen a
projekt megvalósítása során együttműködő szervezetek, és klaszterek
tagjai vettek részt. A projekt megvalósításában együttműködik a szer-
biai Information Center for Business Standardization and Certification. A
projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Program finanszírozásával valósul meg.
A projekt során a dél-alföldi és a bácskai régió egy-egy élelmiszeripari
klaszterének innovációs és szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos te-
vékenysége áll a vizsgálat fókuszában, mivel az iparágnak mindkét régió
gazdaságában jelentős szerepe van.

A képzések során bemutatásra került a projekt keretében kidolgozásra
kerülő szellemi tulajdonvédelmi politika elkészítésének módszertana,
valamint a szabályzatoknak a vállalatok szervezetébe történő integrálá-
sának alapelvei. Megvizsgáltuk, hogy hogyan járul hozzá az alkalmazott
szabályzat a vállalat értékteremtő folyamatainak javításához.
A képzés a klaszterek tagjainak együttműködési lehetőségei, a klaszter
és az egyes vállalatok szellemi tulajdonvédelmi politikája közötti legfon-
tosabb különbségek is bemutatásra kerültek. Dr. Molnár István, a DA-
RIÜ Khe. vezető projekt menedzsere kiemelte, hogy a klaszterek
működése akkor lehet igazán sikeres, ha a klaszteren belül a vállalatok
együttműködnek, nem pedig versenytársai egymásnak.
A képzés részeként gyakorlati esetpéldán keresztül került bemutatásra
a résztvevők számára az innovációs és iparjogvédelmi stratégiai dönté-
sek legfontosabb szempontjait.

Eredményes képzés a Cross-cluster projekt keretében
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Születtek, 2014. április 17-23. között
anyakönyvezettek: Horváth Csaba
(Répási Nikoletta) Baja, Kereskedő
Luca (Rutterschmidt Vivien) Baja,
Csibi Hanna Zoé (Jagicza Kitti) Baja,
Bélteki Ronel (Szedlák Andrea) Katy-
már.
Házasságkötés 2014. április 19-én:
Kovács Krisztián és Vujkovic Bukvin
Tamara.
Meghaltak, 2014. április 17-23. között
anyakönyvezettek: Kovács György
86 éves bajai, Karchesz Mátyásné 79
éves bácsbokodi, Berger Antalné 74

éves császártöltési, Bönde Józsefné
81 éves sükösdi, Szevin Jánosné 91
éves bajai, Ujvári Márta Magdolna 60
éves bajai, Márton Magdolna Ilona
80 éves bajai, Hodovány Jánosné 87
éves vaskúti, Varga Vencelné 84 éves
bajai, Rostás István 77 éves vaskúti,
Horváth József 71 éves felsőszenti-
váni, Karádiné Kállai Beatrix 46 éves
bajai, dr. Molnár Jánosné 77 éves
bajai, Jakab Ferenc 74 éves bajai, Lo-
soncz Anna Teréz 83 éves bajai, Zé-
lity Alajosné 92 éves katymári lakos.∎

BAJAI ANyAKÖNyVI HírEK

A Menetelés az életért mozgalom
olyan német keresztény fiatalok
kezdeményezése, akiknek nagyszü-
lei között a náci népirtások elköve-
tői vannak. Azt érezték, hogy
városaikban rengeteg a konfliktus.
Ennek okát abban találták meg,
hogy történelmüket nem ismerték,
így nem tudták feldolgozni a múltat.
A menetelést Németországban
kezdték, majd az egykor megszállt
országokban, Lengyelországban és
Ukrajnában folytatták. Idén Ma-
gyarországon felelősséggel emlé-
kezve a múltban elkövetett
bűnökre, megkövetéssel járták be
az 1944-es halál-menet útvonalát.
Az Ady Endre Városi Könyvtár és
Művelődési Központot is megke-
resték, hiszen az épület korábban
zsinagógaként működött. A prog-
ram a Szegedi úti izraelita temető-
ben kezdődött, amit Sugár János
mutatott be, majd Schwarcz Iván
holokauszt túlélő mondta el csa-
ládja történetét. Olaf Krüger, a me-
netelés vezetője kért bocsánatot a
túlélőtől: ami megtörtént, azt nem
lehet eltörölni, de a megbocsátás
képes meggyógyítani a szíveket.

A vasútállomáson megtekintették a
deportálás emléktábláját, utána foly-
tatták útjukat a volt zsinagóga felé.
A magyarországi szervezők nevében
Rékay Miklós néprajzkutató közölte:
egy véletlen találkozás hozta őket
össze magyar civilekkel, éppen az
auschwitzi rámpán. Simonyi Andrea
és Bánki Miklós hívta meg őket Ma-
gyarországra, mondván: nálunk ha-
sonló problémák vannak. Schindler
Mátyás, a Barátok temploma plébá-
nosa köszöntőjében kiemelte: „Az
ember a bűntől csak akkor szabadul,
ha elismeri, hogy a teremtés hibája
olyan sebet ütött rajta, amelynek a
begyógyítása a teremtés minden
művészetét és erejét felülmúlja.”
Olaszországból érkezett Annamaria
Habermann, aki az általa sohasem is-
mert testvére, Tamás történetét me-
sélte el. Filmet vetítettek a korábbi
utakról, majd egykori náci elkövetők
unokáinak megkövető üzenete
hangzott el. Végezetül Láng Edit –
nagyapja kamaszkorában zsidó
szerző könyveinek megsemmisíté-
sével volt megbízva – héber nyelvű
Bibliát adott Annamaria Haberman-
nak és Schwarcz Ivánnak. ZZ..  LL..

A megbocsátás ereje
Talán írhatnám azt is, hogy kedves
bajai ismerőseim, hiszen az elmúlt
évek alatt az Önök városában töltött
napok, hetek, melyek munkával, ta-
nítással, muzsikálással, énekléssel és
„színházcsinálással” teltek, emléke-
zetessé tették számomra ennek a
munkának minden percét. De nem-
csak a munka, hanem a bajai em-
berek, az Önök szeretete is oka
annak, hogy Bajára készülünk ismét.
Szeretettel invitálom Önöket a Pécsi
Operáért Alapítvány produkciójának
bajai bemutatójára, mely a vidámság
jegyében telik majd, Mozart és Doni-
zetti egyfelvonásos darabjaival; A

Színigazgató és A csengő című víg-
operával.
A szereplők között ismerős arcokat
is láthatnak, hiszen olyan fiatalok is
részesei a produkciónak, akiket
Önök már hallhattak az elmúlt évek-
ben Baján.
Remélem, találkozhatom Önökkel
ezen az estén.
Szertettel várok minden bajai érdek-
lődőt május 29-én 18 órakor a Bajai
Városi Színházban. Kérem, jelenlé-
tükkel támogassák Baja városának, a
kultúra érdekében tett törekvéseit!
Tisztelettel üdvözli Önöket:

Gulyás Dénes

Kedves bajai közönség!

TÁNC Orbán Ferencné tanítványai, Ritter Áron és Horváth Kata, a Bajai
TáncSport Egyesület versenyzői április 26-án, a Székesfehérváron meg-
rendezett Lászlóvill Kupa országos táncversenyen „E” ifi latin kategó-
riában a 2. helyet, „E”felnőtt standard kategóriában a 3. helyet
szerezték meg.

Második és harmadik

www.baja.hu • www.baja.hu • 
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Mintegy 50 millió forintos beru-
házás révén újabb élményadó tu-
risztikai attrakciókkal várják
Gemencben az ökoturizmus ked-
velőit.  Átadták április 30-án a Ge-
menc Zrt. A természet ölelésében
Baja–Gemenc–Szekszárd, ökotu-
risztikai fejlesztések az ártéren
című projektjének I. ütemét.

BN-ÖSSZEÁLLÍTÁS

Pörbölyön, az erdőgazdaság ökotu-
risztikai központjában, valamint a ge-
menci erdő területén elkészült
fejlesztések interaktív és élményadó
módon mutatják be Európa legna-
gyobb összefüggő ártéri erdejének
növény- és állatvilágát, valamint a
magyar erdő- és vadgazdálkodás, a
halászat és a méhészet évszázados
értékeit. Csonka Tibor, a Gemenci
Erdő- és Vadgazdaság Zrt. vezérigaz-
gatója beszédében kiemelte: „Ge-
menc egyedülálló növény- és
állatvilágával, Európa legnagyobb
összefüggő ártéri erdejeként hazánk
kivételes természeti értéke, a nem-
zet kincse.” A vezérigazgató hang-
súlyozta: „Ezt a kincset nemcsak
őrizni kívánjuk, hanem bemutatni is,
hiszen akkor válik közkinccsé, ha
minél többen tapasztalják meg –
szakembereink óvó és segítő mun-
kája mellett – Gemenc csodáját.”

A fejlesztéseket ünnepélyesen át-
adta dr. Jung László, az MFB Zrt.
Agrár és Turisztikai Befektetési Fő-
igazgatóság ügyvezető igazgatója,
Zsigó Róbert országgyűlési képvi-
selő, Baja polgármestere, valamint
Horváth István országgyűlési képvi-
selő, Szekszárd polgármestere.
Zsigó Róbert bajai polgármester kie-
melte: a gemenci tájegység és az er-
dőgazdaság összeköti Baját és
Szekszárdot. Ez azért is fontos, mert
azok a települések lehetnek erősek,
melyek szövetséget kötnek. Nem vé-
letlen, hogy néhány esztendeje meg-
kötöttük a Baja–Gemenc–Szekszárd
együttműködést, mely mindhárom
félnek, így természetesen a bajai em-
bereknek is előnyt jelenthet.
Pörbölyön, a gemenci erdő déli ka-
pujában interaktív, élményadó, az in-
formációk befogadását audiovizuális
elemekkel segítő kiállítássá vált az
eddigi tárlat. Az átalakítás után inter-
aktív módon ismerhetik meg a láto-
gatók az erdő- és vadgazdálkodás
eszközeit, az ártéri erdő növény- és
állatvilágát, valamint a Sárköz nép-
művészetének tárgyi emlékeit.
Átalakult a nagyrezéti erdészház
szomszédságában álló gazdasági
épület, melybe a Méhészeti Gyűjte-
mény költözött. A Baja és Körzete
Méhész Klub Egyesület közreműkö-
désével a méhészet tárgyi emlékeit,

a méhek munkáját üvegfalu kaptá-
rok és valódi méhcsaládok segítsé-
gével mutatják be. A kiállítás mellett
gyertyaöntő műhely és előadóterem
is található. A gyűjtemény az erdei
vasút újonnan kialakított nagyrezéti
megállójából induló gyalogösvényen
közelíthető meg.
Lassiban a Halászati Kiállítás diorá-
mával és halász szerszámokkal bő-
vült, az erdészház melletti
istállóépületben pedig egy ártéri te-

repasztal és egy halászháló készítő
műhely is helyet kapott.  A fejlesztés
egyik különlegessége a Magyaror-
szágon egyedülálló varsamászóka,
mely segítségével a gyermekek
játszva ismerhetik meg a dunai halá-
szati kultúra kiemelkedő eszközének
működését. 
A Halászati Kiállítás mellett pihenő-
park, erdei játszótér, esőbeálló és ki-
épített tűzrakó hely várja a
kirándulókat. Az Alföldi Kéktúra
szekszárdi dombvidékét a bajai
Duna-híddal összekötő szakasza
közvetlenül érinti a megállót. Lassi
a Duna szabályozása előtt átkelő
hely volt, a csárdában a környékbeli
hajósok, halászok, kereskedők talál-
koztak. A közelben található egy-
kori dunai öbölbe a jégzajlás elől
vontatták be a hajómalmokat. A tör-
ténelmi múlt és a mai központi sze-
repe megfelelő helyszínné teszi az
egykori halászok, hajómolnárok
mesterségét bemutató kiállítást.
A 11 állomásból álló tanösvény az
erdei vasút Malomtelelő és Lassi
megállói között kanyarog az erdő
szívében. Az erdő kialakulásáról, az
ártéri erdőben található nagyvad-
ról, a madárvilágról, a virágokról,
gombákról, az itt található fekete
dióról és egyéb fafajokról, az ártéri
erdőgazdálkodásról, valamint a ha-
jómalmokról játékos formában
kaphatnak információt mindazok,
akik ellátogatnak ide.

GGeemmeenncc::  iinntteerraakkttíívv  öökkoottuurriisszzttiikkaa
Molnárka tanösvény

Interaktív kiállítás
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HAGYOMÁNYŐRZÉS Baja idén is
megrendezi a Jánoska-eresztést.
Lampionos vízi felvonulás lesz a Su-
govicán két nagyhajóval, továbbá
lehetőséget teremtünk minden kis-
gép hajóval, csónakkal, kajakkal, ke-
nuval rendelkező érdeklődő
számára a fáklyás vízi felvonuláson
való részvételre.
Időpont: május 17., szombat, 20 óra
Gyülekező időpontja: 19.30
Gyülekező helyszíne: Türr István
Emlékmű, dokk 
Kísérje Ön is Szent János szobrát a
Sugovicán, a Duna-menti város-
részből, Szentjánostól a város fő-
teréig. Akik szeretnének részt
venni a vízi felvonuláson, de nem

rendelkeznek saját kenuval, kajak-
kal, a Baja Marketing Kft. az Ifjúsági
Szálló és Kemping üzemeltetésé-
ben lévő vízi járműveket – előzetes
egyeztetés alapján – korlátozott
számban térítésmentesen rendel-
kezésre bocsátja. 
Kérjük, hogy kajak-, kenu igényét – a
korlátozottan rendelkezésre álló vízi
eszközök miatt – május 10-ig jelezze a
Baja Marketing Kft. kapcsolattartójá-
nál, Gergely Barbaránál az alábbi te-
lefonszámon: 20/388-73-95.
Felhívjuk a figyelmet, hogy narancs-
sárga riasztás esetén a vízi felvonu-
lás elmarad, a riasztás a nagyhajók
közlekedését nem befolyásolja. ∎

Evezős vízi járművek használata a
Jánoska-eresztés lampionos felvo-
nulásán. A rendezvényen részt vevő
vízi járművek a hajóforgalmat nem
akadályozhatják. A rendezvény ide-
jén motoros vízi sporteszköz nem
közlekedhet.
A lampionos felvonuláson 14. életév
alatti személyek evezős vízi jármű-
vekben csak 16 év feletti kísérővel
tartózkodhatnak, s kötelesek men-
tőmellényt viselni.
A Baja Marketing Kft.-től kölcsö-
nözhető vízi eszközöket csak 14
év feletti személyek bérelhetik ki,

személyigazolvány felmutatása
ellenében.
A Baja Marketing Kft.-től bérelt
kajak, kenu, csónak használatának
ideje alatt a bérlő teljes felelősséget
vállal maga és az utasok biztonsá-
gát illetően. Saját felelősségére
használhatja a bérleményt és fel-
szerelését a biztonsági előírások be-
tartásával.
A rendezők felhívják a figyelmet
arra, hogy az evezős vízi járművek
(kajak, kenu, csónak) használata
csak az előírt biztonsági szabályok
betartásával történhet.

Lakossági felhívás

Vízi felvonulás 
a Jánoska-eresztésen HERCEGSZÁNTÓ A Vodica-Mária-

kert kegyhelyen mutatja be a Fény-
színház a Jelenések című előadást
június 7-én, szombaton 21 órakor.
Esőnap: június 8.
További program: köszöntő, nép-
dalcsokor, Simon András lé-
zergrafikái (goldleser.hu). A
hangjáték forgatókönyvét és a

látványvilágot Csömör Hermina
készítette. Az előadás 12 éves
korig ingyenes! Jegyvásárlás elő-
vételben 1500 Ft, a helyszínen
aznap 1990 Ft.
Jegyrendelés: Varga Gábor,

70/451-45-37.  Elővétel: IBUSZ
Utazási Iroda (Baja, Déri sétány
2/A) és Herceszántó Teaház.

Fényszínház: Jelenések
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Angol 
oktatás

&
matematika 
korrepetálást 

vállalok

0620/432-60-30

"Ádám-Éva"
Pártaláló Iroda

Társközvetítés minden 
korosztály számára.

Baja, Jelky tér 8.
Kedd, Csütörtök : 16-18-ig

Telefon: +36/30-307-5689

KICK-BOX Rekordlétszámmal ren-
dezték meg Baján a WTKA szövetség
kick-box országos bajnokságát. A
nyílt versenyre az ország szinte min-
den pontjából, sőt Svédországból is
érkeztek csapatok.
Egy tűt sem lehetett leejteni a meg-
nyitón a Bereczki iskola sportcsarno-
kában. 32 egyesület 222 sportolója
vett részt az országos bajnokságon.
Mezőfi András évről évre színvona-
las versenyt rendez Baján. A szerve-
zőmunkán túl a tanítványok minél
jobb szereplése is fontos feladat volt.
Három kategóriában (kick-light, thai-

box és K1) lehetett nevezni. Abból a
szempontból is különleges volt a
mostani bajnokság, hogy nemcsak a
WTKA, hanem más világszervezetek
is képviseltették magukat. Így a szín-
vonal is magasabb volt a megszo-
kottnál. A nap vége felé Mezőfi
András, a Kick-ThaiBoxing Team Baja
vezetőedzője értékelt. – Nagyon elé-
gedett vagyok tanítványaimmal. A
legnépesebb, 33 fős csapattal álltunk
ki. Eredményességben is élen jár-
tunk: 13 arany-, 12 ezüst- és 6 bron-
zérmet nyertünk az éjszakába nyúló
versenyen.                                      BBAAJJAAII  TTVV

Aranyeső a Bereczki csarnokában

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara bajai képviselete tisz-
telettel meghívja Önt, családtagjait
és munkatársait május 17-re (szom-
bat) 10-15 óráig a Baján tartandó II.
Bácskai-nap elnevezésű rendezvé-
nyére, ahol kiváló bácskai termékek
kóstolására is lehetőség lesz. A ren-
dezvény helyszíne: Bácskai Kultúrpa-

lota (Baja, Szentháromság tér 3.) A
belépés ingyenes!
Kérjük, látogassanak el hozzánk, kós-
tolják meg a térség kiváló termékeit,
ismerkedjenek meg az előállítókkal
és nézzék meg fellépőink műsorát!
Megtisztelő részvételükre feltétlenül
számítunk! A rendezvény támoga-
tója a Bácskai Kultúrpalota.

II. Bácskai-nap
Fölvégi kispiac május 11-én, vasárnap 9 órától a Flórián utcában. Népművé-
szeti kirakodóvásár. Kézműves foglalkozások a Hétszínvilág Játékműhely köz-
reműködésével. Fellép a Danubia AMI fölvégi néptánccsoportja, a Bajai Liszt
Ferenc AMI és a Bácska Banda. Büfé: étel, ital. Szervezők: Ady Endre Városi
Könyvtár és Művelődési Központ, az Újvárosi Általános Iskola felsővárosi kö-
zössége. Mécsvilágnál interaktív irodalmi est május 14-én, szerdán a Megbé-
kélés Kápolnájában. A lírikus epilógjától a Jónás könyvéig, Babits Mihály
költeményei hangzanak el.

AAddyy  EEnnddrree  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  
ééss  MMűűvveellőőddééssii  KKöözzppoonntt

A kiállítás megnyitója május 15., 17 óra. Helyszín: emeleti kiállító terem.
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Erdély megmutatta kincseinek egy
részét a bajai küldöttségnek: idén
az Erdőszentgyörgy városnapjaira
érkező képviselők nemcsak a
Maros megyei kisváros program-
jainak voltak aktív részesei, de ki-
rándulhattak is a környéken.
Felfedezhették az erdélyi szászok
épített örökségét, és a Sóvidéken
is barangolhattak. Közben termé-
szetesen a programból is kivették
a részüket, a zárónapi gulyásfőzé-
sen pedig azt is megmutathatták,
hogy a Bányai Júlia SZKI diákjai
ugyancsak jeleskednek szabadtéri
főzésben. Ugyanakkor a testvér-
települési kapcsolat továbbfej-
lesztéséről is tárgyaltak a
képviselet tagjai Bócsa Barnabás,
a Baja Marketing Kft. igazgatója
vezetésével. Több újabb együtt-
működési lehetőség is körvonala-
zódott a Csibi Attila
erdőszentgyörgyi polgármesterrel
folytatott megbeszélések nyo-
mán, közös rendezvényekről,
nyári táborokról és gazdasági te-
vékenységekről is.
A diákokra is jelentős szerep há-
rult idén Erdőszentgyörgyön:
nemcsak a helyiek, a testvértele-
pülésekről (Baja és Bélapátfalva)
érkezők is feladatul kapták, hogy
képben és írásban megörökítsék a
teljes program minél több mozza-
natát, majd különféle médiafelüle-
teken publikálják is élményeiket

(ebből már olvasóink is kaphattak
ízelítőt a Baja.hu felületén). Fi-
gyelnivaló akadt bőven az Erdély-
ben töltött négy nap alatt, erről a
szervezők gondoskodtak. A hiva-
talos program megkezdése előtt a
testvérvárosok küldöttségei
közös busszal indultak felfedezni
a szász föld szépségeit. Először
Berethalomra irányították a csa-
patot, a híres erődtemplom meg-
tekintésére. Egyik leghíresebb
építmény, amely 1993 óta szerepel
az UNESCO világörökség listáján.
Lenyűgöző, méltóságteljes hajlék,
építését 1524-ben fejezték be.
Minden kis szeglete látnivalókat
tartogat, alig lehet betelni a sok
kinccsel: 28 táblás szárnyasoltárá-
val, egy tömbből faragott szószé-
kével, a falon megbúvó
feliratokkal, képekkel, céhes zász-
lókkal, vagy akár az 1900-as párizsi
világkiállításon aranyérmet nyert
sekrestyeajtó-kilincsével. Szerke-
zetében hasonló, méretében ki-
sebb templomokat látogatott a
csoport Szászkézden és Szászfe-
héregyházán. Segesvár, a szász
szék központja szintén mara-
dandó élményekkel szolgált, a tör-
ténelmi belváros ugyancsak a
világörökség része. Élményekkel
telítve tért vissza a csapat Erdő-
szentgyörgyre, ahol Csibi Attila
polgármester és tanácsosa, Os-
váth Emese vendégszeretetét él-

vezhette. Bajáról az önkormány-
zat és a Baja Marketing Kft. közös
csapata kiegészült a Bányai Júlia
SZKI négy diákjával (Bánfalvi
Gábor, Kenyeres Karolina, Munc-
zig Marica és Vida Fruzsina), akik
az iskola programja keretében vál-
lalkozásindításban mérhették
össze tudásukat a helyi iskola két
csapatán kívül Bélapátfalva, Szo-
váta és Nyárádszereda iskolájának
küldöttségével.
A városnapokon a közéleti sze-
mélyiségek mellett civil szerve-
zetek mutatkoztak be sátrakkal,
termékekkel. A Vándorcsizma
Néptáncfesztivál keretében helyi
és környékbeli táncegyüttesek
ropták a színpadon. 
Zárónapra a testvérvárosi kül-
döttségek újabb ajándékot kap-

tak: kirándulást a Sóvidékre. Szo-
vátán a sós tavakat (Medve-tó és
Mogyorósi-tó) nézhették meg,
ismerkedve a világ legnagyobb
és Európa egyetlen heliotermi-
kus tavának történetével. Innen
a parajdi sóbányába vezetett az
út. Megcsodálni az állandóan bő-
vülő gyógykezelési és szórakoz-
tató központot a föld mélyében.
A bánya közkedvelt a légúti meg-
betegedésben szenvedők köré-
ben, a tartalmas időtöltést pedig
játszótér, kalandpark, büfék, ét-
terem, 3D-s mozi és egy kis öku-
menikus kápolna biztosítja. A
bányalátogatást ebéd követte
Borzonton a Basa Fogadóban,
majd a gyergyószárhegyi Lázár
kastély kínálkozott végső úti
célul. De csak kívülről. Bár sokáig
művésztelepként működött, és
nyitva állt a látogatók előtt,
nemrég visszakapták az örökö-
sök, akik nem tudnak meg-
egyezni a rendeltetése felől,
ezért bezárták. 
Vasárnap este arra is alkalom
nyílott, hogy megháláljuk a szí-
veslátást: a bajai küldöttség tag-
jai gulyást főztek, Bánfalvi
Gábor bányais diák szakértő irá-
nyításával. Miközben a színpa-
don a Regélők együttes, majd a
Cold Taste Rock Band és ven-
dége, Kalapács József szórakoz-
tatta a bulizni vágyókat, kiürült
a bogrács. Mindenki dicsérte a
Baja-Erdőszentgyörgy kopro-
dukciós gulyást! Így másnap reg-
gel jó érzéssel indultunk haza,
egy darabka otthont hagyva ma-
gunk mögött.

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA  

Szeretünk, Erdőszentgyörgy!

Erdőszentgyörgy

Csibi Attila és Bócsa Barnabás kóstol



FESZTIVÁL Idén is megrendezzük a
Bajai Halfőző Fesztivált. Négy napon
keresztül, július 10-13-án színvonalas
programokat, kísérő rendezvénye-
ket szervezünk, hogy egy hosszú,
kellemes, élményekben gazdag hét-
végét tölthessenek el a városban.
Ezúton is köszönjük azoknak, akik
részvételükkel eddig is segítették a
nagyszabású rendezvény lebonyolí-
tását, lehetőséget nyújtottak arra,
hogy méltó módon ünnepelhessünk.
Hagyományainkhoz híven lehetősé-
get kívánunk biztosítani mindazok-
nak, akik a tavalyi fesztiválon
főzőhellyel rendelkeztek. Ugyanak-
kor munkánk megkönnyítése érde-
kében kérjük, csak akkor váltsák ki
helyüket, ha szeretnének halászlét
főzni a rendezvényen.
A részvétel feltételei a 2013-ban hal-
főző hellyel rendelkezők részére:
Május 5-30. között keresse fel a Bajai
Kommunikációs és Marketing Kft.
Szervezőirodáját (Szentháromság
tér 11.). A regisztráció az egy főző-
helyre megállapított 7.000 Ft szerve-
zési hozzájárulás helyszíni
befizetésével történik. Egyben átve-

heti a halfőző helyére vonatkozó in-
formációs kiadványt. Amennyiben
nem Baján vagy a város környékén
lakik, a regisztrációs díjat átutalással
is rendezheti.
Csere, illetve egyéb változtatási igé-
nyeket a főzőhelyek jogával rendel-
kező személyekkel való egyeztetés
alapján tudunk csak végrehajtani, a
regisztrációval egy időben.
Ha a megadott időpontig nem je-
lentkezik halfőző helyéért, azt más

jelentkezőnek ajánljuk fel.
A jelentkezés feltételei a halfőző
hellyel még nem rendelkezők ré-
szére: Mivel a rendezvény bővítésére
nincs lehetőség, új jelentkezőket
csak korlátozott számban tudunk fo-
gadni. Igényüket írásban (név, cím,
telefonszám feltüntetésével) a Bajai
Kommunikációs és Marketing Kft.
címén (6500 Baja, Szentháromság
tér 11., iroda@bajamarketingkft.hu)
vagy telefonon (79/420-811) jelezhe-

tik. Halfőző helyet csak abban az
esetben tudunk adni az új jelentke-
zőknek, ha a tavalyi „asztalgazdák”
nem tartanak igényt az idén is a hal-
főző helyükre. 
Amennyiben marad szabad főző-
hely, május 30-a után írásban vagy
telefonon értesítjük a helyigénnyel
jelentkezetteket.
Halfőző helyek kiosztásának hely-
színe a Baja Marketing Kft. irodája
(Baja, Szentháromság tér 11.). 
Nyitvatartási ideje: május 5-30. kö-
zött azoknak, akik tavaly halfőző
hellyel rendelkeztek hétfőtől-pén-
tekig: 8-16 óráig. Június 7. és július
4. között azoknak, akik az idei évre
igényeltek halfőző helyet: hétfőtől-
csütörtökig: 8-16 óráig, pénteken:
8-12 óráig.
Részletes információk a rendez-
vényről: 79/420-811, szervezes@ba-
jaihalfozofesztival.hu, www.baja.hu,
www.bajaihalfozofesztival.hu.
Sikeres halfőzést és jó szórako-
zást kívánunk!
Bajai  Kommunikációs
és Marketing Kft. ∎
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Figyelem, már osztják a halfőző helyeket

A foglalkozás-egészségügyi (munkaegészségügyi) expozíciós vizs-
gálatok jogszabályi megalapozása.
Tájékoztatást adunk, hogy mit jelent és mi a teendő, mikor az ellen-
őrzés során a hiányosságok között pl. az alábbiak szerepelnek:
• nincs dokumentálva (hiányzik a mérési jegyzőkönyv) a megfe-
lelő mennyiségű és minőségű levegő biztosításáról
• a veszélyes technológiák és a kollektív védelmet biztosító lég-
technikai berendezések időszakos felülvizsgálata hiányzik, nincs do-
kumentálva 
• rákkeltő anyagokkal foglalkoztatottak esetében a kockázat-
becsléshez kapcsolódó évenkénti (kétévenkénti) expozíció mérése
hiányzik 
• hiányzik a biológia monitorozás (BEM) vagy nem előírt időközönként
történt.
Légszennyező anyagok mérése, expozíció meghatározása,
követelményekkel történő összehasonlítása a leggyakoribb
kóroki tényezők esetében.

Ennek keretében végigvezetjük, hogy a leggyakoribb technológiák
esetében, milyen expozíciós tényezőkkel kell számolni, és ezeket ho-
gyan lehet mérni, illetve eredményeket hogyan kell értékelni.

Jöjjön el az INGYENES előadásra 2014. május 15-én 9.00 órakor az 
AKUSZTIKA Mérnöki Iroda székházába(6500 Baja, Szent László u. 105.).

A programon való részvétel ingyenes. 
Az előadóterem befogadóképessége miatt a jelentkezéseket korlá-
tozott számban, a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. 
Jelentkezési határidő: 2014. május 9.
Regisztráció: http://akusztikakft.hu/regisztracio/munka_egeszsegu-
gyi_szakmai_nap

Megtisztelő részvételére számítva tisztelettel: 

Tan Attila ügyvezető

Mérnök szakértői szolgáltatások a környezetvédelem
és munkaegészségügy teljes területén
az ország egyik legnagyobb akkreditált vizsgálólaboratóriumaként

„Határértékekkel szabályozott fizikai és kémiai ártalmak vizsgálata, értékelése”
című munka-egészségügyi szakmai nap



Képviselőink
• Zsigó Róbert országgyűlési képviselő (Fidesz)
választókerületi irodája a Vörösmarty utca 14.
alatt hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8-12,
csütörtökön 14-17 óra között tart nyitva. Tel:
79/422-034; 20/454-16-01.
•Zsigó Róbert polgármester (Fidesz) a városhá-
zán tart fogadóórát. Előzetes bejentkezés a
79/527-100-as telefonszámon.
• Fercsák Róbert alpolgármester (Fidesz) min-
den hónap második péntekjén 11-12 óra között
tart alpolgármesteri fogadóórát a városházán.
Előzetes bejelentkezés a 79/527-172-es telefon-
számon.
• Csubákné Besesek Andrea(Fidesz), az I. számú
választókerület önkormányzati képviselője min-
den hónap első hétfőjén 17 órakor a Bajavíz Kft.
Mártonszállási úti ebédlőjében tart fogadóórát.
• Fercsák Róbert (Fidesz), a II. számú választó-
kerület önkormányzati képviselője minden hónap
első keddjén 17 órától tart fogadóórát a Speciális
Iskolában, a Barátság tér 18. alatt.
• Kovács Csaba (Fidesz), a III. számú választóke-
rület önkormányzati képviselője minden hónap
harmadik szerdáján 17 órától tart fogadóórát a vá-
rosházán.
• Dr. Zöld Lászlóné (Fidesz), a IV. számú válasz-
tókerület önkormányzati képviselője minden
hónap első szerdáján 16 órától tart fogadóórát a
Sugovica iskolában (Szent Antal utca 60.), illetve
17.10-től a Bányai Júlia Szakközépiskolában (Köz-
társaság tér 1-3.). Telefonos elérhetősége:
20/5612296.
• Király József (Fidesz), az V. számú választóke-
rület önkormányzati képviselője minden hónap
első keddjén 17 órától tart fogadóórát a Bereczki
Máté Szakközépiskolában, a Szent Antal u. 96.
szám alatt, valamint egyeztetett időpontokban a
30/955-16-04 telefonszámon.
• Dr. Vácity József (Fidesz), a VI. számú választó-
kerület önkormányzati képviselője minden hónap
negyedik szerdáján 17 órától tart fogadóórát a Su-
govica iskola Vöröskereszt téri épületében.
• Szalai Ottó (Fidesz), a VII. számú választókerü-
let önkormányzati képviselője minden hónap har-
madik hétfőjén 17 órától tart fogadóórát a III. Béla
Gimnáziumban, a Szent Imre tér 5. szám alatt.
• Dancsa Bálint (Fidesz), a VIII. számú választó-
kerület önkormányzati képviselője minden hónap
utolsó szerdáján 17 órától tart fogadóórát a fel-
sővárosi iskolában, a Flórián utca 20-24. szám
alatt.
• Vizin Tamás (Fidesz), a IX. számú választókerü-
let önkormányzati képviselője minden hónap má-
sodik keddjén 17 órától tart fogadóórát az
MNÁMK-ban, a Duna utca 33. alatt.
• Szabó Hajnalka (Fidesz), a X. számú választó-
kerület önkormányzati képviselője minden hónap
második hétfőjén 16.30 órától tart fogadóórát a
szentistváni iskola„B” épületében, a Dózsa Gy. út
131-133. sz. alatt, illetve a hónap második keddjén
17 órától a felsővárosi iskolában a Flórián utca 20-
24. alatt.
• Farkas Attila, az Összefogás Bajáért önkor-
mányzati képviselője minden hónap második
szerdáján 17 órától tart fogadóórát a Bányai Júlia
Szakképző Iskolában (Köztársaság tér 1.), vala-
mint telefonos egyeztetéssel más helyszínen és
más időpontban is. (20/94-26-024)
• Jaszenovics Istvánné, a Jobbik önkormányzati
képviselője minden hónap harmadik keddjén 17-
18 óráig tart fogadóórát (Jobbik bajai irodája, Déri
sétány 9.), valamint a 70/382-05-79-es telefonszá-
mon előzetesen egyeztetett helyszínen és idő-
pontban is tart fogadóórát.
• Papp József, az Összefogás Bajáért önkor-
mányzati képviselője minden hónap utolsó kedd-
jén 17-19 óráig az Újvárosi Általános Iskola
felsővárosi tagiskolájában (Flórián u. 20-24.) tart
fogadóórát. Kérésre otthonában is felkeresem.
Elérhetőség: 70/5510135 telefonszámon.
• Hajdú Miklós, az Összefogás Bajáért önkor-
mányzati képviselője minden hónap első hétfő-
jén 17-18 óráig az újvárosi iskola Apáczai
termében, illetve a 70/332-83-66 telefonon egyez-
tetett helyszínen és időpontban tart fogadóórát.
• Horváth Szilveszter, a Bajai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke minden hónap utolsó
péntekén 11-12 óráig fogadóórát tart a polgár-
mesteri hivatalban, a képviselői irodában.
• A Bajai Szerb Kisebbségi Önkormányzat min-
den hónap utolsó péntekén 9-12 óráig fogadóórát
tart a Szerb Nemzetiségi Házban (Miklós utca 4.).
• A Bajai Horvát Kisebbségi Önkormányzatmin-
den hónap első keddjén a Nemzetiségi Házban
(Baja, Szabadság utca 23.) délelőtt 10-11 óráig fo-
gadóórát tart.
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1133--1177  óórraa  kköözzööDD!!

A Bajai Szentisváni Általános Iskola a
május 10-i, szombati Márkó-napi ren-
dezvényére hívja az érdeklődőket. 16
órakor folklórműsor kezdődik az A
és a B épület közötti téren, a végén
borcsapolás! 15 órától Szentistváni
ízek címmel gasztronómiai verseny
az iskola udvarán és a tornacsarnok-
ban. 20 órától zenés mulatság a tor-
nacsarnokban.

Márkó-nap

Megnyílt Baján is: Kossuth utca 6/A.

Finom és olcsó

www.nagyhegy.hu 
30/9323-656

FUVAROZÁS

Csodálatos világunk Digitális ba-
rangolások május 21-én, szerdán
18 órakor. Nagy Csaba bemutatja
Bázelt és Zürichet. Glavatityné
Fölnagy Ágival a Földközi-tenge-
ren hajóznak. Helyszín:  Ady
Endre VKMK felnőtt részlege.

ÖKÖLVÍVÁS Montenegróban,
Podgorica városában lépett a szo-
rítóba Gálos Viktor, a Mogyi Fel-
sővárosi Ökölvívó SE Baja
versenyzője.
A felnőtt válogatott tagjaként 56
kg-ban képviselte Magyarorszá-
got. A 11 nemzetet felvonultató
versenyen több mint 100 ökölvívó
vett részt. Gálos Viktor súlyában
hatan indultak. A döntőben bol-
gár ellenfelét egyhangú ponto-
zással verte meg, elnyerve a
Podgorica trófeát.
Nem mellékesen: a döntő napján
kisebb földrengés rázta meg a
szállodát, melyben a magyar vá-
logatott is lakott, derül ki Gálos
Tamás edző beszámolójából.

GG..  ZZSS..

Aranyérem



RENDŐRSÉGI HÍREK
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DROG Vádemelési javaslattal zárult
a nyomozás egy tizenéves bajai
drogkereskedő ügyében, tudatta a
megyei főkapitányság sajtószolgá-
lata. Tavaly november 7-én, este fél
8-kor Ny. Sándor (19 éves) egy for-
galmas bajai bevásárlóközpont
parkolójában akart kábítószergya-
nús anyagot eladni egy férfinak. Az
átadást megelőző pillanatokban a
nyomozók közbeléptek és a hely-
színen elfogták őket.
Ny. Sándor ellen kábítószer-kereske-
delem vétség és új pszichoaktív
anyaggal való visszaélés gyanúja
miatt indult eljárás a bajai rendőrsé-
gen. A nyomozást befejezték, az ira-
tokat vádemelési javaslattal küldik
meg a Bajai Járási Ügyészségnek.

rendőrségről
ügyészségre

RABLÁS A Bács-Kiskun és a Csong-
rád megyei rendőrök fogták el azt a
két férfit, akik február végén Baján
raboltak ki egy helybélit.
A gyanú szerint február 23-án az éj-
jeli órákban egy bajai külterületi la-
kóházba  a teraszajtó üvegét
betörve jutottak be az elkövetők. A
35 éves házigazda éppen a szobá-
ban nézte a televíziót, amikor álar-
cos támadói előzetes szóváltás
nélkül egy fa baltanyéllel többször
fejen ütötték, majd a földön fekvő
sértett kezeit és lábait megkötöz-
ték, száját ragasztószalaggal bera-

gasztották. A támadástól megret-
tent férfi a lakásban található kész-
pénz helyét megmutatta a
rablóknak, akik magukhoz vették a
pénzt és elmenekültek. A sértett
rövid idő múlva ki tudta szabadítani
a lábait, majd összekötözött kézzel
és leragasztott szájjal átment a
szomszédban lakó nagyapjához se-
gítséget kérni.
A bajai rendőrök azonnal megkezd-
ték a támadók felkutatását, a kere-
sésbe nyomkövető kutyát is
bevontak. A Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság Közterületi

Támogató Alosztály munkatársaival
közösen végrehajtott akció kereté-
ben április 1-jén, Borotán elfogták azt
a 32 éves bajai férfit, aki megalapo-
zottan gyanúsítható a bűncselek-
mény elkövetésével. C. Lászlót
gyanúsítottként hallgatták ki a nyo-
mozók. Őrizetbe vételét követően
kezdeményezték előzetes letartóz-
tatását.
Felmerült a gyanú, hogy társa Sze-
geden rejtőzik, ezért a bajai nyo-
mozók a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi
Osztályának segítségét kérték. A
megkereséstől számított két órán
belül megállapították a férfi tartóz-
kodási helyét, és a speciális támo-
gató egység segítségével április
2-án, délután fél 2 körüli időben egy
társasházban elfogták C. László tár-
sát, a 32 éves, kunfehértói B. Ró-
bertet. Őrizetbe vételéről
intézkedtek, tudatta a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitányság.
A további eljárást a Bajai Rendőrka-
pitányság folytatja le.                    GG..  ZZSS..

Elfogták mindkét gyanúsítottat

A 19 éves B. Róbert besurrant egy
bajai lakásba. Az ott élő 75 éves nő
kora délután arra lett figyelmes,
hogy nyitva van a bejárati ajtó. Kör-
benézett, a nappali szobába lépve
egy idegen férfit látott meg, aki
éppen kutatott. Amikor rászólt, a be-
surranó a sértett pénztárcáját magá-
hoz vette és megpróbált elillanni,
tudatta a megyei rendőr-főkapitány-
ság. Az idős nő megpróbálta megál-
lítani, azonban a támadó ellökte és
elmenekült. A sértett az utcára sietve
kért segítséget. Járókelők vették ül-
dözőbe a férfit, aki a kórház terüle-

tére rohant, majd a vasútállomás felé
vette az irányt. A keresését ekkor
már a nyomozók és járőrök folytat-
ták. Menet közben ellopott egy ke-
rékpárt, amivel a város északi része
felé tartott. A nyomában járó rend-
őrök kocsikkal és gyalogosan bekerí-
tették, egy mellékutcában elfogták.
B. Róbertet rablás bűntett és lopás
vétség gyanúja miatt a bajai kapi-
tányság nyomozói hallgatták ki. A
bűncselekmények elkövetését elis-
merte. Őrizetbe vételét követően a
Bajai Járásbíróság elrendelte előze-
tes letartóztatását.                                 ∎

Megfogták a bajai rablót!

CSALÁS Külföldi munkákat ígért
internetes apróhirdetési porálo-
kon az a vaskúti nő, akit elfogtak
a rendőrök. Most a sértetteket
keresik.

A rendőrség közleménye szerint
a 47 éves vaskúti nő, S. J.-né
Baján, a buszpályaudvar környé-
kén található kávézókban, üzle-
tekben találkozott a hirdetéseire
jelentkező sértettekkel, majd fik-
tív munkaszerződéseket íratott
alá a gyanútlan álláskeresőkkel.
A valóságban nem létező külföldi
munkavállaláshoz szükséges
szállásköltség és utazási díj költ-
ségeként a sértettektől általában
100 eurót, vagy ennek megfelelő
forintot vett át.
A nő a találkozásokat követő hét-
végére ígérte a külföldi kiutazást
– főleg Ausztriába –, de erre

sosem került sor. A sértettek a
csalót nem tudták elérni, végül a
kalocsai rendőrségen jelentették
többen az esetet.
A nyomozók beazonosították,
majd elfogták az asszonyt, aki
idén januárban kezdte el átverni a
külföldi munka iránt érdeklődőe-
ket. Azt mondta a rendőröknek,
több embert is átvert, ezért a ka-
locsai kapitányság várja a károsul-
tak, illetve a bűncselekmények
elkövetésével kapcsolatosan in-
formációval rendelkezők jelent-
kezését.
Ingyenesen hívható a 107-es és
112-es központi telefonszám.
Névtelensége megőrzése mellett
lehet bejelentést tenni az ingye-
nesen hívható 06/80-555-111-es
számon, de tárcsázható a nap 24
órájában a 78/566-500-as ügye-
leti telefonszám is.                        ∎

Külföldi munkát ígért,
majd eltűnt a ködben





ÉVADNYITÁS

SPORT Sárkányok harca a Sugovicán
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ÚSZÁS Tovább javította az általa
tartott magyar csúcsot Hosszú
Katinka 50 méteres gyorsúszás-
ban. A 24 esztendős bajai spor-
toló, a Vasas világ- és
Európa-bajnoka Facebook-olda-
lán tette közzé, hogy 24.89 má-
sodperc alatt ért célba a
legrövidebb sprinttávon Sao Pa-
ulóban, a nyílt brazil bajnoksá-
gon, jókorát módosítva korábbi
legjobbján. Előző országos re-
kordját 25.19 másodperccel év
elején, január 31-én állította fel a

franciák hagyományos nizzai
nemzetközi versenyén.
Folytatva remek szereplését hét
másodperces előnnyel, egyéni
szezoncsúccsal nyerte meg a
200 méteres pillangóúszás dön-
tőjét. 2:08.22 percre javította ed-
digi 2:08.47-es szezoncsúcsát,
amelyet még Orlandóban állított
fel februárban. Az idei rangsor-
ban maradt a 10. helyen. Hosszú
Katinka országos csúcsa 2009-
ből 2:04.27 perc.
Végül hatalmas fölénnyel,
4:38:81 perces teljesítménnyel
nyerte a 400 méteres vegyes
úszás döntőjét. Ennél is gyor-
sabb volt a selejtezőben, amely-
ben 4:34.91 perccel idei
legjobbját érte el. A finálét azon-
ban – derült ki a viadal honlapjá-
nak beszámolójából – már hűvös
időben rendezték meg a nyitott
városi uszodában.

Hosszú Katinka
Brazíliában remekelt

CSELGÁNCS Az olaszországi Lig-
nanoban rendezték meg a junior
korosztály Európa Kupa verseny-
sorozatát. 27 ország 447 sporto-
lója indult. A Mogyi Bajai Judo
Club színeiben Végvári Martin (66
kg, 53 nevező) a legjobb nyolc
közé jutott, majd vereséget szen-
vedett. A vigaszágon két győze-
lem következett, de a
bronzéremért egy olasz judokától
intésekkel vereséget szenvedett.
Így az ötödik helyet szerezte meg.
Knetig Emőke (57 kg) első mér-
kőzésén vereséget szenvedett a
későbbi bronzérmes szlovén lány-

tól, így számára hamar befejeződ-
tek a küzdelmek.
A kadet Európa Kupán Pitestben
(Románia) Őri Csanád (66 kg, 44
induló) és Szigetvári Mercédesz
(+70 kg) ezüstérmet szerzett. 26
ország 406 versenyzője vett részt
a tornán. Őri négy győzelemmel a
legjobb nyolc közé jutott, majd
bulgár ellenfelét jukóval verte. A
döntőben kikapott egy szerb
sportolótól. Szigetvári előnyerő-
ként, majd román és bulgár ellen-
felét legyőzve jutott a döntőbe,
ahol a horvát lány bizonyult jobb-
nak. Edző: Radics Attila.

Juniorok és kadetek

ASZTALITENISZ Nagy lendületet
kapott az elmúlt években a bajai
asztalitenisz sport. A Szenthá-
romság téri pince klubba sokan
járnak le játszani, versenysze-
rűen is egyre többen ragadnak
ütőt. A bajaiak az NB III mellett
a megyei bajnokságban is szere-
pelnek.
Az elmúlt két évben több után-
pótláskorú versenyzője lett a bajai

egyesületnek, aki a hazai és a
nemzetközi porondon is bizonyí-
totta már tehetségét. Éppen
ezért döntött úgy a vezetőség,
hogy egy gyerekekből álló csapa-
tot benevez a felnőttek közé a
megyei bajnokságba. A fiatalok
megállták a helyüket az őszi sze-
zonban, tavasszal pedig bravú-
rokra készülnek. Az elvégzett
edzésmunka alapján erre minden

esélyük megvan, hétről hétre fej-
lődnek Tóth Ferenc irányításával.
Van még két másik megyei baj-
nokságban szereplő gárdája és
egy NB III-as együttese is Bajá-
nak. A harmadosztályú gárda hú-
zóerő a gyerekeknek, de később
nagyobb terveket is szeretnének
megvalósítani, mondta el Tóth
Ferenc, a Bajai TSE edzője.
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Lendületben a bajai ping-pong

A sárkányhajósok évadnyitó ver-
senyére több egyesület küldött
csapatot. A hosszú távú viadalon
négy, illetve nyolc kilométert
eveztek a nevezők. A bajaiak a
szervezésben és a vízen is reme-
keltek.
Évek óta megszokott dolog, hogy
a sárkányhajósok számára Baján
kezdődik az év. A hosszú távú or-
szágos bajnokságon a csapatok
képet kaphatnak a téli felkészülés
eredményességéről, a főszezon
előtt visszazökkenhetnek a ver-
senyzésbe. Az utánpótlás gárdák
mellett a felnőttek és a szeniorok
is neveztek. Tizennyolc csapat
mintegy 400 sportolója jött össze
a Petőfi-szigeten. A Sugó Sár-
kányhajó Club mindkét egysége
második helyen zárt.
A szabadidős kategóriában to-
vábbi két bajai egység indult. A

Fekete Bár Sárkányok a második,
a Spartacus Sárkányai pedig a ne-
gyedik helyen értek célba. Ám a
bajaiak a parton is jól teljesítettek.
Ódor Tibor, a Sugó Sárkányhajó
Club elnöke kiemelte: az országos
vezetőség eddig is elégedett volt
a szervezéssel, ezért is kapta meg
Baja újra és újra a társrendezés

jogát. Idén sem akadt probléma,
az időjárás is megkegyelmezett a
versenyzőknek.
A szövetség vezetői hasonlóan
látták, így bízhatunk benne, hogy
jövőre ismét Baján kezdődik a sár-
kányos idény. A sportolók pedig
immár a rövidebb távú verse-
nyekre készülnek. BBAAJJAAII  TTVV

www.ba j a .hu

BIRKÓZÁS Bajai siker született a
Kecskeméten megrendezett fel-
nőtt birkózó magyar bajnoksá-
gon. A Bajai Birkózó Club
kiválósága, Bagó Tibor fantaszti-
kus menetelést követően bron-
zérmet nyert. A 86 kilósok
mezőnyébe 21 sportoló nevezett,
köztük nyolcan korábban olim-
pián, világ- vagy Európa-bajnoksá-
gon voltak érmesek, illetve
helyezettek. Koch Antal is reme-
kelt, 74 kg-ban ötödik lett,
mondta el Jagicza László edző.
Következik május 11-én a hazai Po-
pori Ottó emlékverseny.

Nagy dobás
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Teltházas kosárlabdagála Baján

MINI MANÓK A X. Mini Manó Kosár
Kupát rendezték meg április 12-én. A
fő helyszín, a Dr. Posta Sándor
Sportcsarnok mellett 3 további te-
remben, összesen hét pályán ját-
szottak a 2004-ben, 2005-ben és
2006-ban született gyerekek. 
Bátori Magdolna főszervező korábbi
években végzett kitartó munkájának
elismerése, hogy újabb és újabb,
nagy kosárlabda múlttal rendelkező
település képviselteti magát a tor-
nán. Míg az első évben 18, addig idén
74 csapat nevezett az ország 11 váro-
sából, többek között Pécsről, Szek-
szárdról, Kaposvárról, Dombóvárról,
Székesfehérvárról, Kecskemétről,
Szolnokról, Szegedről. Az induláskor
az volt a cél, hogy a még bajnokság-
ban nem szereplő kicsik is megmé-
rethessék tudásukat,
belekóstolhassanak a versenyzés vi-
lágába. Mára a rendezvény országos
hírűvé nőtte ki magát. A több mint
300 gyermek, kísérőikkel együtt zsú-
folásig megtöltötte a csarnokot. A
szervezőket dicséri, hogy a hatalmas
létszám, a feszes program mellett a

torna hangsúlyozottan gyermekköz-
pontú maradt. Hála a szponzorok-
nak, valamennyi résztvevő is
ajándékokkal térhetett haza.
Bátori Magdolna kiemelte: az elis-
merés a sikeres rendezésért az ön-
kéntes segítőinek, a támogatóknak
és a résztvevő csapatokat nevező,
felkészítő edzőknek, valamint test-
nevelőknek is jár.  
Az eredményhirdetést követő jubile-
umi meglepetés program, a világhírű
Face Team kosárlabda színház kicsi-
ket és nagyokat egyaránt elkápráz-
tató akrobatikus bemutatója volt.
Bajai eredmények, 2004-es fiúk: 4.
Aranykosarasok (Szabó Dániel, Sza-
lontai Bálint, Horváth Dávid, Beke
Márk, Szabó Balázs); 11. Kosárvadá-
szok (Kismándor Bátor, Teleki Kevin,
Lakner Balázs, Rutterschmidt Ba-
lázs);  21. Sugós Taták (Erszényi
Szabó Martin, Kalmár Dávid, Szalai
Tamás, Kling Zétény).
2004-es lányok: 1. Sugovicás Mé-
hecskék (Hajdú Csenge, Soltész
Elina, Mityók Hanna, Jagicza
Csenge); 3. Tűzlovak (Németh Dia,

Küttel Kiara, Pál Nóra, Lanzafame
Samara).
2005-ös fiúk: 5. Basket Tirs (Bor
Gábor, Virág Előd, Csilics Márk, Gya-
lus Barna, Váics Olivér); 10. Sugovicás
Villámok (Szakáll Dániel, Kákonyi
Márk, Dózsa Ákos); 11. Tüzes Kosara-
sok (Gottlieb Gábor, Katos Armand,
Dobos Dominik, Kőnig Márton).
2005-ös lányok: 1. Villám Sasok (Lö-
vész Boglárka, Berencsi Csenge,
Bődi Csenge, Gombás Lilla, Balogh

Eszter); 2. Legendás Kosarasok
(Virág Dorina, Halmágyi Kata, Gloc-
ker Hedvig, Balázs Emma); 6. Su-
govicás Párducok (Striegl Dorina,
Bognár Petra, Kalocsai Eszter, Far-
kas Lili, Riczmann Daniella); 9.
Labda Varázslók (Csengeri Zoé,
Marusa Jázmin, Remetei Nadin,
Jerkovics  Anna, Zórity Zsanett).
2006-os fiúk: 1. Szuper 6-osok (Boh-
ner Bálint, Haincz Andor, Kormos Ad-
rián, Novák István); 5.  Üstökös
(Czigány Bánk, Rittgasszer Ábel, Ne-
gele László, Horváth Márk); 6. Pán-
célosok (Kazy Zsigmond, Petrovácz
Csaba, Tóth Dániel, Szabó Zsombor).
2006-os lányok: 2. Villám Csajok (Hal-
mágyi Kitti, Piukovits Dorka, Kazy Ka-
milla, Pálkerti Emma); 4.
Aranyfarkasok (Kőszegi Inez, Ne-
gele Luca, Kovács Brenda, Vinkó
Hanna); 6. Pöttöm Pattinkák (Fer-
csák Sára, Nagy Luca, Balázs Fanni,
Pálfi Enikő).
Korosztályos dobóverseny, 2003: 1.
Kazy Balázs, 2. Berta Máté, 3.  Schu-
bert Luca. Ovis dobók: 1. Bohner
Áron, 2. Szabó Zalán, 3. Pálfi Enikő, 4.
Szalontai Ádám, 5. Fercsák Flóra.
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Ismét Baján találkoztak az ország
speciális szakiskoláinak diákjai. A
sportfesztivált ötödik éve rende-

zik meg városunkban. Idén több
mint 200 tanuló vett részt rajta.
Asztalitenisz versennyel kezdő-
dött a sorozat, majd atlétikai,
úszó és labdarúgó tudásukról
adtak számot a fiatalok. A Petőfi-
szigeti sportpályán futás, súlylö-
kés és távolugrás szerepelt a
programban. 21 intézmény vett

részt a három napos rendezvé-
nyen. A fesztivál célja nemcsak a
kimagasló eredmények elérése,
hanem az intézmények közötti
kapcsolatépítés elősegítése is,
mondta el Forgó Hajnalka, a Bajai
Egység Gyógypedagógiai Intéz-
mény főigazgató-helyettese. – A
Speciális Szakiskolák Országos

Egyesülete szervezi a rendez-
vényt. Célja, hogy a lehető legtöbb
speciális szakiskolát összetartsa az
országban. A tanulók elmondták:
a fesztiválon nemcsak az moso-
lyog, aki jó eredményt ért el. Min-
denki élményekkel gazdagon
távozik Bajáról. 
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Speciális országos sportfesztivál a Petőfi-szigeten



VÍZÁLLÁS 

Árad a Duna, a bajai szakaszon vár-
hatóan 350 centiméter közelébe
emelkedik a vízszint a következő na-
pokban. A víz hőmérséklete szerdán
reggel 16 Celsius-fokos volt.

TERMÉSZETVÉDELEM A Herman
Ottó emlékév alkalmából tartot-
tak tudományos ismeretterjesztő
előadóülést a Bácskai Kultúrpalo-
tában. Szó volt egyebek mellett a
Duna stratégia programról, a csil-
lagos égboltról, a vízi szállításról,
a madárvédelemről, a termálvíz
készletek kitermelhetőségéről. A
rendezvényt a Föld napjához kap-
csolódóan tartották meg Baján.
A szervező Várkonyi Gábriel (a

Nemzeti Környezetügyi Intézet
megbízott kirendeltség-vezetője)
köszöntőjében megemlékezett a
program névadójáról, Herman
Ottó tudós-újságíró-politikusról,
az utolsó magyar polihisztorról.
Hozzátette, a program a szakma-
beliek és a civilek számára egya-
ránt fontos. A tanulók is fontos
információkat kapnak természet-
és környezetvédelmi témákban. A
szemléletformálásban van nagy

jelentősége az eseménynek. 
Mórocz Attila Madárlesen címmel
tartott beszámolót. A Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóságának
munkatársai civil szervezetek ösz-
szefogásával tavaly figyelték meg
a madarakat. Az árvíz után
ugyanis több kedvező táplálkozó-
hely alakult ki Baja környékén is.
Fekete gólyából például egy alka-
lommal egy helyen 130 példányt,
míg fehér gólyából a Pandúr-szi-
get egy részén augusztusban
több mint 80 egyedet számoltak
össze a megfigyelők.
Janács Gergely, a Gemenc Zrt. er-
dészetvezetője a Gemenci erdő
kincseiről beszélt. Igyekezett be-
mutatni, hogy az erdészek a ha-
gyományos erdőgazdálkodás
mellett, a természetvédelmi és
ökoturisztikai feladatokat is egyre
nagyobb érdeklődéssel látják el.
A Herman Ottó emlékév jegy-
ében a Nemzeti Környezetügyi
Intézet a nemzeti parkokkal kö-
zösen egész évben szervez
programokat.  
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Fórum: Herman Ottó emlékév

Az árvíz után ugyanis több kedvező táplálkozóhely alakult ki

Madarak és fák
KÖRNYEZETVÉDELEM A könyv-
tárkertbe várják az érdeklődőket
május 10-én, szombaton a Mada-
rak és fák napja alkalmából. A
program: játékos vetélkedők, ma-
dártotó, logikai- és fajátékok. Ját-
szóház a Hétszínvilág
Játékműhellyel: madár és fa mo-
zaik, madárfüzér készítése. Zöld
sarok kiállítással. Vendég: Mórocz
Attila madarász. 18 órakor Két
kicsi mese a pécsi Galóca Bábtár-
sulat előadásában. A programot 
az Ady Endre VKMK szervezi .
A belépés ingyenes! 


