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„Senki se maradjon otthon!”

VÁLASZTÁS Rendkívül fontos, nagy téttel bír a május 25-
én esedékes európa parlamenti választás, hangsúlyozták
a Fidesz-KDNP bajai kampánygyűlésén. Május 8-án, csü-
törtökön este megtelt a Duna Hotel Pacsirta étterme a
fórumon.
Hidvéghi Balázs, a Fidesz európa parlamenti képviselő-
jelöltje kérdésünkre elmondta: ezen a színtéren ki kell állni
a magyar érdekekért, ahogy tette eddig is az Orbán-kor-
mány.
Zsigó Róbert bajai polgármester, a térség ország-
gyűlési képviselője hangsúlyozta: senki se maradjon
otthon, meg kell védeni az elmúlt 4 esztendő ered-
ményeit! – Jöjjenek és szavazzanak ránk – kérte a vá-
rosvezető.
A fórum filmvetítéssel és telt házzal kezdődött a Pacsirta
étteremben. A térség országgyűlési képviselője továbbá
arra hívta fel a figyelmet, hogy a történelmi kétharmados

győzelem után az európa parlamenti és az önkormány-
zati választást is meg kell nyerni. – Az elmúlt négy évben
talpra állt a gazdaság, csökkentettük a családok terheit,
munkahelyeket teremtettünk. Meg kell védeni az ered-
ményeket!
Hidvéghi Balázs szerint a helyes irány az, hogy az Európai
Unióban a nemzetek maguk dönthetnek. Brüsszel pedig
csak akkor veszi át ezt a jogot, ha valóban jobban megéri
a közösségnek együtt határozni egy-egy kérdésben. – Az
Európai Parlament egy igazi csatatér, ahol meg kell vé-
deni a magyar állam érdekeit! – fogalmazott a képviselő-
jelölt. A Jobbik állásfoglalására utalva hozzátette:
ugyanakkor gyerekes ötlet az EU-t elutasítani.

GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

Munkába álltak

KÖZFOGLALKOZTATÁS Május 5-én
ismét elindult a közmunka program,
melyben országosan 200 ezer fő
vehet részt. Baján öt hónapos köz-
foglalkoztatás indult. Szeptember vé-
géig dolgozik 107 segédmunkás.
Mellette egy rövidebb, két hónapos
foglalkoztatás is elkezdődött. Ez jú-
nius végéig fejeződik be, 30 főt érint.
Ahogy Perlaky Ferenc városüzemel-
tetési referens elmondta: ezt újabb
program követi majd. – Július 1-jén
három hónapos, 30 fős közfoglal-
koztatási program indul. A foglalkoz-
tatottak 60 százaléka a Kommunális
Kft.-nél, 40 százaléka pedig az intéz-
ményeknél, köztük 9 fő a közterület-
felügyeletnél dolgozhat.
A Kommunális és Szolgáltató Kft.
kertészeti ágazatvezetője, Felső Da-
rinka arról számolt be, hogy náluk a
jelenleg aktuális munka a fűnyírás, a
gazolás és a virágültetés. Az építő
ágazatnál járdajavítások, úttakarítá-
sok, útpadkázás, míg a köztiszta-
ságnál szintén útpadkázás és
utcaseprés a fő feladat.
A május 5-én elindult program részt-
vevői napi 8 órában dolgoznak.

TE SZEDD! Tisztítsuk meg Magyaror-
szágot! Ez a jelmondata annak az or-
szágos programnak, amely során a
városokban az önkéntesek saját kör-
nyezetük megóvásáért dolgoznak. A
bajai fiatalok a város egyik legszebb
pontját, a Sugovica partot tisztítot-
ták meg.
Műanyag palack és nejlon zacskó is
került a zöld zsákokba. A Sugovica
sétány nagy elszántsággal szedték
az önkéntesek a szemetet. A Te
szedd! Elnevezésű országos prog-
ramhoz Bajáról az Eötvös József Fő-
iskola is csatlakozott, de a Nemzeti
Környezetügyi Intézet helyi kiren-
deltségének munkatársai is kivették
a részüket a munkából. A gyűjtésben
még a legkisebbek is segítettek. A le-

vágott zöldet, ágakat és a veszélyes
hulladékot nem szedhették össze az
önkéntesek, viszont sok műanyag
palack, doboz és cigarettacsikk rej-
tőzött a fűben. A legtöbb szemét
közvetlenül a folyóparton volt, így
azokat nem volt könnyű bezsákolni.
A gumikesztyűt és a zsákot az Or-
szágos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség biztosította.
Kökény István, a bajai találkozási
pont koordinátora elmondta: vízügyi
főiskola lévén, a víz, a vízpart közel-
sége miatt választották ezt a hely-
színt. Másrészt pedig a környezet is
adott, nagyon szép ez a terület, ér-
demes tisztán tartani, megóvni.
Ennek érdekében dolgoztak a Sugo-
vica partján. BBAAJJAAII  TTVV

Önként szedték a szemetet
Megtisztult a Sugó partja is
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Mindenki megtalálhatja a kedvére való programot. A sport, a kultúra, valamint a gasztronómia is jelen
van kínálatunkban, hagyományos nagy fesztiváljaink pedig mindenkihez szólnak. Tradicionálissá vált
a nyár végi gigaprodukció az ország legszebb szabadéri helyszínén, a bajai Szentháromság téren.

Hangulatos nyitány: Csodálatos Baja

Jó hangulatú, élhető és vendégszerető város: töb-
bek között így jellemezte Baját Fercsák Róbert al-
polgármester a III. Csodálatos Baja
fesztiválsorozat megnyitóján, május 9-én, pénte-
ken este a Bácskai Kultúrpalotában. A rendezvény
ötletgazdája és névadója a Himnusz közös elé-
neklése után köszöntötte a szép számban megje-
lent közönséget, kifejtve: a szervezők a harmadik
évad programjainak összeállításakor is kitartottak
az eredeti koncepció mellett, hogy változatos és
színvonalas időtöltést biztosítsanak.
– Mindenki megtalálhatja a kedvére való progra-
mot. A sport, a zene és a kultúra, valamint a
gasztronómia is jelen van kínálatunkban, hagyo-
mányos nagy fesztiváljaink pedig mindenkihez
szólnak. Ugyancsak tradicionálissá vált már a nyár

végi gigaprodukció az ország legszebb szabadéri
helyszínén, a bajai Szentháromság téren. A Miss
Saigon és a Romeó és Júlia után idén újabb nép-
szerű és nagyszabású musical, az Elisabeth várja
a műfaj kedvelőit. Ez egy igazi kultuszelőadás,
amelyet mindenkinek látnia kell – fogalmazott az
alpolgármester.
Hozzátette: a Csodálatos Baja rendezvénysorozat
egyik legnagyobb erősségének azt tartja, hogy a
helyi gyermekek és fiatalok is bekapcsolódnak a
rendezvényekbe. A Bajai Fiatalok Színháza, a Rábl
Színpad és a tavaly alakult Cantabile gyermekkó-
rus is rendszeresen jelen van produkciókkal. –
Pezsgő, fiatalos, de örökségét büszkén vállaló
város vagyunk – összegzett Fercsák Róbert. 
Szavait a megnyitó produkció is alátámasztották:

Pethő Attila sorra konferálta fel a fiatal tehetsé-
geket. Elsőként Kuti Barbara, a Rábl Színpad tagja
adta elő Bartalis János Mondd el című versét, majd
Péterfay Ferenc, a Liszt Ferenc Zeneiskola növen-
dékének zongorajátéka érdemelt hatalmas tapsot,
Brahms G-moll Capricciójának interpretálásával.
A Csodálatos Baja fesztiválsorozat idei meg-
nyitója kiállítással kezdődött, a Bajához ezer
szállal kötődő Miskolczy Ferenc munkái díszí-
tik a kultúrpalota galériáját. A tárlat anyagát
összeállító Kovács Zita művészettörténész, a
Türr István Múzeum igazgatója méltatta a
festő életpályáját, tisztelettel adózva az olyan
jeles személyiségek emléke előtt, akik magán-
érdekük elé tudják helyezni a köz javát. Ezt
tette Miskolczy Ferenc is, a Bagolyvár örökha-
gyója, a múzeumalapító, a néprajzi gyűjtő, elő-
adó, tanár, szakkörök vezetője, várostörténeti
kutató. A méltató ismertette a művész élet-
pályáját, annak főbb állomásait, számos, a
város különböző pontján és intézményeiben
található alkotását. – Életműve halála után so-
káig árnyékban maradt, múzeumalapítóként,
hagyatékok felkutatója és feldolgozójaként
azonban beírta magát a város történetébe –
fejtette ki Kovács Zita.
A kiállítás kiváló anyagának megtekintése előtt a
Pethőné Kővári Andrea vezette Cantabile gyer-
mekkórus is megcsillogtatta énektudását vidám
kórusművekkel, majd a Szózat elhangzása után
kötetlen fogadás és csevegés közepette nyílt meg
a Csodálatos Baja fesztiválsorozat harmadik
évada, amely októberig változatos, érdekes prog-
ramokkal kedveskedik a helyieknek és a városba
látogatóknak.                                   

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

Cantabile gyermekkórus

Fercsák Róbert alpolgármester,
a rendezvénysorozat megálmodója Péterfay Ferenc



KERÉKPÁR Országszerte mintegy 40
helyszínen várták reggelivel a kerék-
párral munkába induló embereket
május 8-án. Baján kiflivel, almával és
egy üveg vízzel kínálták a bicikliseket
a Tóth Kálmán téren. Sokan megáll-
tak a rögtönzött reggelire. Baján a
Nemzeti Környezetügyi Intézet helyi
szervezete várta a kerékpárosokat.
Várkonyi Gábriel megbízott vezető
elmondta: sikeresen zajlott le a prog-
ram, 200-300 fő vett részt a reggelin.
A Magyar Kerékpáros Klub évek óta
igyekszik népszerűsíteni a biciklizést.
Nemcsak az egészséges életmód,
hanem a környezetvédelem miatt is
szeretnék elérni, hogy többen válasz-
szák ezt a közlekedési eszközt.

FÖLVÉG Ismét népművészeti kira-
kodóvásárra és közösségi ünnepre
hívta a bajaiakat az Ady Endre Vá-
rosi Könyvtár és Művelődési Köz-
pont, valamint az Újvárosi Általános
Iskola felsővárosi intézménye: a
míves cégtáblákkal ékes Flórián
utca május 10-én délelőtt megtelt
piacozókkal és a felvégi iskola diák-
jaival, tanáraival, szülőkkel és ér-
deklődőkkel. A Fölvégi Kispiac a
városrészi hagyományőrző progra-
mok sorába illeszkedve kínált kelle-
mes kikapcsolódást nemcsak a
kerület lakóinak, hanem minden
oda látogatónak, hiszen egész dél-
előtt színvonalas színpadi produk-
ciók, az iskola udvarán pedig a
büfében finomságok várták a közönséget.
Az önkormányzat részéről Dancsa Bálint, a városrész
képviselője köszöntötte a megjelenteket, kifejtve: az
egykor heti két alkalommal megrendezett Flórián utcai
piac emlékét kívánják feleleveníteni a rendezvénnyel,
amely kiemelt helyet kapott a városi események sorá-
ban. Köszönetet mondott minden szervezőnek és fel-
lépőnek, büszkeségét fejezve ki, hogy az általa

vezetett bizottság támogatta a rendezvényt, előse-
gítve ezzel a helyi termelők és áruk bemutatkozását, a
kötetlen együttlétet. – Mindenki büszke lehet a vá-
rosrész hagyományaira, kultúrájára – jelentette ki a
tisztségviselő, aki mellett a színpadon Nemes Gábor, a
könyvtár igazgató-helyettese és Háhnné Hovány
Márta, az újvárosi iskola felsővárosi intézményének
vezetője is megjelent.                  SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

Bácskai Napló
Megjelenik havonta kétszer

36.000 példányban Baja, Sükösd,
Érsekcsanád, Bátmonostor

és Nagybaracska
valamennyi háztartásában.

Lapszerkesztő:
Géczy Zsolt

Munkatárs: Sándor Boglárka
Tördelő: Kelemen Áron

Felelős kiadó: Baja Marketing Kft.
A szerkesztőség postacíme:

6500 Baja, Szentháromság tér 11.
Telefon: +36-20/369-14-10

E-mail: bacskainaplo@
bajamarketingkft.hu

Internet: www.baja.hu
Hirdetésfelvétel: +36-20/451-0557

Nyomdai munkálatok:
Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Zrt.

6729 Szeged, Szabadkai út 20.
Felelős vezető: Pallagi Ferenc

ISSN 0201-114X
A következő számunk 

2014. június 5-én jelenik meg, 
lapzárta : június 2-án.

44.. BÁCSKAI  NAPLÓ • HÍREK • 2014. május 22.  

Barnamedvét lőttek a Salgótarján
melletti erdőben. Ehhez képest
semmi, hogy télen egy medve átbaty-
tyogott Hercegszántónál, s a határ-
őrök óvó (infravörös) tekintete
mellett megpihent a jó magyar
hóban. Persze, ez esetben nem bán-
juk, hogy Tarjánban überelték a szto-
rit. Alaposan elszámították magukat
a vadászok, akik tűzbe jöttek az
ölükbe hullott lehetőségtől: saját te-
rületükön hoztak terítékre  barna-
medvét, ami ugyancsak ritkán
kóborol erre. Ám a dicstelenül zsák-
mányolt trófeával nem dicsekedhet-
nek, ugyanis nálunk védett. Mennyivel
vidámabb az élet itt délen. Még az el-
tévedt medvéknek is. GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

Széljegyzet

BRINGÁZZ MUNKÁBA!

Hí
re
k Napsütötte kispiac a Flórián utcában

HORGÁSZAT Idén az országban több helyen, így Baján is
hamisították a területi horgászjegyeket.
A horgászáshoz egyesületi tagság, érvényes állami en-
gedély és területi-, illetve napijegy kell. Idén Baján a terü-
leti jegyeket hamisították. Az ügyben még zajlik a
hivatalos eljárás, ezért részleteket nem mondott Petrity
György, a Bajai Horgászegyesület elnöke. Annyit elárult,
hogy a horgászok jóhiszeműen jártak el, egyébként ér-
vényes engedélyekkel rendelkeztek. Ennek kapcsán kéri:

figyeljenek oda a pecások, ha engedélyt, jegyet váltanak,
mert nem mindegy, milyen papírt, milyen bizonylatot
kapnak. A területi- és napijegynél kérjék el a számlát. E
nélkül kellemetlen helyzetbe kerülhetnek. A mostani ese-
tektől függetlenül, ha valaki területi jegyet hamisítana, a
horgászegyesület fegyelmi bizottsága is felelősségre
vonná, ami több éves eltiltással is járhat.
Idén a területi jegy a Sugovicára és a Kék-tóra 15 ezer, a
napijegy pedig 2000 forintba kerül.                      BBAAJJAAII  TTVV                                                                                                              

HAMIS PAPÍROK NYOMÁBAN
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Tilos lesz a szénsavas vagy cukrozott üdítő, valamint a magas zsírtartalmú húskészítmény al-
kalmazása. Nem tehetnek ki az étkezőkben az asztalra só- és cukortartót sem. A közétkezte-
tésben fokozatosan csökkenteni kell a napi bevitt só mennyiségét.

Vadétkek: havonta kétszer

MINTAMENZA Júniustól havonta
kétszer vadhúsból készült étele-
ket tálalnak fel a Junior Vendég-
látó Zrt. által ellátott 256 menzán
a Mintamenza Program keretein
belül az ország közel 20 városá-
ban, jelentették be minap. Pro-
hászka Béla, a Mintamenza
Program vezetője ismertette: a
vadhús a magyar óvodai, általá-
nos iskolai közétkeztetésben
mostanáig nem szerepelt. A Min-
tamenza Program ajánlásában
alapanyagként szerepel a vadhús.
A cél, hogy minél többször és
több helyen megjelenhessen a kö-
zétkeztetésben. A programhoz
eddig 250 főzőkonyha csatlako-
zott, így mintegy 700 ezer gyerek
étkeztetésének javítása, egészsé-
gesebbé tétele kezdődött el. A

konyhák csak bevizsgált és ellen-
őrzött alapanyagokat használhat-
nak fel az ételek készítéséhez, a
Vadex Zrt. alapanyag-ellátóként
csatlakozott a programhoz.
Gál Pál Zoltán, a programban
együttműködő partner Turisztikai
és Vendéglátó Munkaadók Orszá-
gos Szövetsége elnöke szerint a
szeptembertől hatályba lépő ren-
delet komoly szakmai kihívást je-
lent az ágazat szereplőinek, mert
szigorú dietetikai normákat hatá-
roz meg. Szólt továbbá arról is,
hogy a közétkeztetés áfájának
csökkentését régóta szorgal-
mazza a szövetség, amely komoly
támogatást jelentene az ágazat-
nak a rendelethez való megfele-
léshez is, és az Európai Unióban a
támogatott körbe tartozik.

Egészségesebb közétkeztetés
BAJA Megjelent a szeptember 1-
jétől hatályos közétkeztetésről
szóló rendelet, amely részletesen
szabályozza a többek között az is-
kolai menzákon és a kórházakban
adandó ételek elkészítésének
módját, tápanyagtartalmát. Tilos
lesz a szénsavas vagy cukrozott
üdítő, valamint a magas zsírtar-
talmú húskészítmény alkalma-
zása. Nem tehetnek ki az
étkezőkben az asztalra só- és cu-
kortartót sem. A közétkeztetés-
ben fokozatosan csökkenteni kell
a napi bevitt só mennyiségét.
Baján a Baja Marketing Kft. Petőfi-

szigeti konyhájában, a Radnóti
kollégiumban már hosszabb ideje
az egészséges táplálkozás jegy-
ében, a megszokottól eltérő alap-
anyagokból főznek, tudtuk meg
Lazányi Kriszta élelmezésvezető-
től. – A rakott zöldbabban már
barna rizs van, és joghurt kerül a
zöldbab tetejére tejföl helyett.
Ami a továbbiakat illeti, a zöld-
séglevesben jó sok zöldség van, a
sertéspörkölt hagyományosan ké-
szül, míg a tökfőzelékben a tejfölt
kiváltottuk kefírre és habarjuk –
sorolta az egyik menü kapcsán.
A konyhán arra is ügyelnek, hogy
csökkentett sótartalommal készít-

sék az ételeket, továbbá zöldséget,
gyümölcsöt is kínálnak a diákoknak.
Szeptember 1-jén lép életbe a közét-
keztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi rendelet. Az ebben
leírtak 2011 óta ajánlásként szerepel-
nek, ősszel viszont már kötelezően
be kell tartani az előírásokat. A Rad-
nóti kollégium konyhája december-
ben csatlakozott a Mintamenza
programhoz, így itt már tavaly az
ajánlások szerint alakították ki az ét-
lapot. Ennek során több szabályt is
be kell tartani, tudtuk meg Kovács
Anett gazdálkodási és szakmai asz-
szisztenstől. – Nem kaphatnak ön-

álló étkezésre péksüteményt, csak
ha minimum 30 százalékos tej- vagy
gyümölcstartalma van. Több tejet
kellene adnunk, de nem nagyon fo-
gyasztják a gyerekek. Nagy a szigor
még a felvágottakat illetően, csök-
kenteni kell a mennyiséget. Helyet-
tesítésére házi készítésű krémekkel
próbálkozunk.
A szeptembertől érvényesülő ren-
delettel a fiatalok egészségét pró-
bálják védeni. Magyarországon a
szív- és érrendszeri megbetegedé-
sek nagy arányban jelennek meg.
Egyik legfőbb ok az elhízás, illetve
az egészségtelen táplálkozás.

BBAAJJAAII  TTVV

Egészségesebb ételeket kínálnak

Szarvasragu

Lazányi Krisztina élelmezésvezető
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A Bajai Utcazenész Fesztivál min-
den évben változatos progra-
mokkal és élményekkel színesíti a
belvárosi tereket. A szervezők
várják zenészek jelentkezését,
akik a belvárosban kialakított he-
lyeken szórakoztatnák a város lá-
togatóit és lakóit. A fesztivál
verseny is, a közönségszavazatok
alapján az öt legjobb előadó érté-

kes díjazásban részesül. A közön-
ség szavazatai alapján 19 órakor
hirdetnek eredményt a nagyszín-
padon. A fesztiválon 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. A
viharos időjárás okán a tervezett-
nél két héttel később, május 31-
én, szombaton Szentjánoson, a
Sugovicán és a Szentháromság
téren zajlanak az események. 
A főtér illatfelhőbe burkolózik, hi-
szen itt dől el, ki lesz Baja Halász-
léfőző Bajnoka idén. De bogrács
mellé állnak az ifjak is, hiszen
megrendezik a testvérvárosok if-
júsági főzőversenyét is. A nagy
sokadalomnak a Hétszínvilág Já-

tékműhely kínál családi progra-
mot, míg az eredményhirdetések
között több gálaműsor lesz.
A szentjánosi kápolnában 18 órá-
tól szentmise, körmenet a Szent
János szoborral a Türr-kilátóig,
lampionos felvonulás a Sugón a
Halászpartig. A szentjánosi kül-
döttség 21 órakor érkezik meg a
Szentháromság térre, ekkor verik
csapra a hordót. Este koncert és
táncház a Vujicsics zenekarral.
Az érdeklődőket várják aznap a
Türr-kilátónál lévő Halászati mini-
skanzennél is. Rendezvényvonat
közlekedik 10-17 óráig a Tóth Kál-
mán térről. Mód nyílik sétahajó-
zásra a Sugovicán és a Dunán
(79/ 420-792). Városnézés kisvo-
nattal 17-20 óráig, indulás a Tóth
Kálmán térről.
Május 30-31-én, az Utcazenész
Fesztivál és a Jánoska-eresztés
előkészületei kapcsán útlezárá-
sok és parkolási korlátozások
várhatók. Részletek a baja.hu
honlapon.

Jánoska-eresztés

Az Ifjúsági Szálló és Kemping lesz a
helyszíne május 25-én, vasárnap a
városi gyermeknap rendezvényei-
nek. Tíz órától számos érdekesnek
ígérkező színpadi (sportos, kultu-
rális, zenés, táncos) program várja
a látogatókat délután 4 óráig. A Su-
govica partján pedig sárkányhajó-
zásra hívják az ifjakat.
Kísérő programokban sem lesz
hiány. Ízelítő: angol óra digitális

tananyaggal, a Sugovica Foltkör
kézműves bemutatója, Magyar
Kézművesek Kertje, sajtósarok.
Mesehajó a Gemenc Zrt. közre-
működésével. Városnézés kis-
vonattal. További információ:
79/420-811.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Városi gyermeknap

Június 6. (péntek) 20 óra, Bajai városháza udvara (Esőhelyszín: Bácskai
Kultúrpalota): Vadmadár
Zenés borozgatás. Luigi Pirandello szövegeit felhasználva írta és zené-
jét szerezte: Mikó István.
Szereplők: Liolá: Mikó István, Cesare: Rusz Milán, Toto: Suha Kálmán.
Az öregedő falusi szívtipró Liolá egész héten keményen dolgozik, hogy
hat gyermekét felnevelhesse, de alig várja a vasárnapot, mert ilyenkor
barátaival egy kis borozgatás, beszélgetés, tréfálkozás, filozofálgatás
közben együtt muzsikálhatnak. A dalok és a képzelet segítségével ön-
maga lehet, és szabadon szárnyalhat, mint egy vadmadár.
Jegyárak: felnőtt: 1800Ft, diák/nyugdíjas: 1600Ft.

Városházi Esték 2014

Pünkösdváró kórusfesztivál
Május 31. (szombat), 17 óra,
Bácskai Kultúrpalota
Idén is több kórus léphet fel a
Bácskai Kultúrpalotában a ha-
gyományos pünkösdváró kórus-
fesztiválon, melyet hatodik
alkalommal rendeznek meg az
önkormányzat és a Liszt Ferenc
Kórus támogatásával. A fesztivál
jelentőségét mutatja, hogy az or-
szágos koncertnaptárban is sze-
repel. A szervezők a muzsika
szeretetét hirdetik, amellyel
még több látogatót szeretnének

Bajára csalogatni. Ismét meghív-
ják a határon túli kórusokat is.
Fellépők: Bajai Liszt Ferenc
Énekkar (vezényel: Makkai Gé-
záné), Musica Viva Kamarakórus
(Gubena Éva), Szentesi Bárdos
Lajos Vegyeskar (Nagy János), A
Kiskunfélegyházi zenebarátok
kórusa (zongorán kísér: Bolla Ju-
lianna, vezényel: Szatmári Imre),
Gruppo Corale Harmonia Nova
(Mirco Della Valle).
Várják a zenebarátokat! ∎www.baja.hu
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A 2013/2014-es évadot egy izgalmas
komédiával zárja a Bajai Fiatalok
Színháza. Görgey Gábor: Komám-
asszony, hol a stukker? című elő-
adásra leginkább középiskolás,
illetve felnőtt nézőinket várjuk.
Öt ember, társadalmunk (és törté-
nelmünk) öt prototípusa, fogoly egy
zárt helyiségben: Cuki, a sötét betö-
rőfigura, Méltóságos, az ódon ele-
ganciájú úr, K. Müller, a kövérkés
kispolgár, Kiss, a szemüveges intel-
lektuel és Márton, a vidéki nép egy-
szerű fia. Mindenkinek az a célja,
hogy kijusson innen, kivéve azt, aki
éppen a hatalmat, azaz a stukkert
birtokolja és használja. A stukker
körbejár – mindenki másképp gaz-
ember és másképp kiszolgáltatott a
hatalombirtoklás komédiájában. 
Vajon meddig tart ez a groteszk
lélektani játék, a hatalombirtoklás
és az egymásra utaltság abszurd
komédiája? Vajon ki tudnak-e
törni az elzártságból? Vajon elsül-
e a stukker?
Görgey Gábor nagyszerű komédiája
egyszerre szórakoztató, s ugyanak-
kor mellbevágó, elgondolkodtató

darab is: a fenyegetettség és a te-
hetetlenség drámája – nevezetesen
a céltalan erőszak kényszerpályájá-
ból való kitörés lehetetlenségét áb-
rázolja. A Bajai Fiatalok Színházának
bemutatójában Ottmár Attila gon-
dolta újra az eredeti művet, a mai
korba helyezve, s nem egyszer ak-
tuális kérdéseket is feszegetve.
Szereplők: Cuki az alvilágból: Balá-
zsevits Tamás. A Méltóságos: Pethő
Dávid. K. Müller: Stadler Zoltán. Kiss,
az intellektuel: Andrasics Márkó.
Márton, a vidéki: Balogh Illés.
Jelmez: Baros Anikó. Díszlet: Csa-
nádi György, Kovács Gergely, Kelle
Kristóf. Rendező: Ottmár Attila.
Bérletes előadás: május 23. (pén-
tek), 19 óra. Bérletszünetes előadá-
sok: május 25. (vasárnap) és május
31. (szombat) 19 óra, június 1. (va-
sárnap), 17 óra.
Jegyek már válthatók a Bácskai Kul-
túrpalota jegyirodájában (Baja,
Szentháromság tér 3., 79/321-
341).Jegyárak: 1800, 1400, 1200,
1000, 500 Ft.
Sok szeretettel várunk minden ér-
deklődőt!

Komámasszony, hol a stukker?

Hagyományos kulturális bemutatójára vár minden érdeklődőt a Lukin
László ÉZI és AMI május 30-án, pénteken 16.30 órai kezdettel a Városi
Színházterembe. Az iskola énekkara, hangszeres növendékei, baletto-
sai, néptáncosai és társastáncosai mellett fellépnek a mesemondó- és
a szavalóversenyen sikerrel szereplő diákok, valamint egy jelenettel a
színjátszó csoport. A rendezvényen szerepel az ÉZI erdélyi partneris-
kolájának énekkara is, a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Líceum
Kicsinyek Kórusa, Tifán Csaba karnagy vezetésével. A bemutató igyek-
szik átfogó képet nyújtani az iskola kulturális tevékenységéről, értékes
és sokszínű programot kínálva mindenkinek!

ÉZI-s kulturális bemutató

A Baja Marketing Kft. május 25-én,
vasárnap, az Ifjúsági Szálló és
Kemping területén szervezi meg
a városi gyermeknapot. A rendez-
vénnyel egy időben a volt Ifjúsági
Ház parkolójában már beruházási
munkálatok folyhatnak. Tisztelet-
tel felhívjuk a gépjárművel érke-
zők figyelmét, hogy lehetőség
szerint a Szentháromság téri par-
kolót használják! Megértésüket
köszönjük!                

A szervezők

Parkolási korlátozás!Szent Antal-nap
Szent Antal-napi Sokadalom május
31-én (szombaton) 14-22 óráig  a Su-
govica Sportiskolai Általános Isko-
lában.  14-17 óra: gyerekeknek
kézműves foglalkozások és játé-
kok. 16-17.30: tánc- és sportbemu-
tatók. 14-17 óra: nemzetiségi
konferencia 17 óra: Bunyevác ha-
gyományok című kiállítás megnyi-
tója. 17.30: Bunjevacka Zlatna
Grana műsora. 18.30-22 óra: között
délszláv táncház, muzsikál a Za-
bavna Industrija.
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Tizenegy csapat részvételével szer-
vezte meg Baján a Vöröskereszt a
csecsemőgondozási verseny me-
gyei szakaszát.

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

Május 13-án az Ifjúsági Szállóban gyü-
lekeztek a háromfős, általános- és
középiskolás csapatok, melyek elő-
zőleg iskolai szakkörök keretében,
védőnő vagy biológiatanár segítsé-
gével sajátították el a témakör alap-
vető ismereteit. Nyolc helyszínen

zajlott a megmérettetés: hat kis te-
remben a csecsemő ellátásának és
gondozásának gyakorlati tudnivalói-
ról, két helyen az étkezésre vonat-
kozó tudásukról adhattak számot a
versenyzők. Három elméleti tesztet
is meg kellett oldaniuk, többek kö-
zött a Vöröskeresztre vonatkozó kér-
désekre válaszolva.
A vizsgabiztosok szerepét főként
bajai védőnők töltötték be. A gya-
korlati tudnivalók közé tartozott egy
kilenc hónapos csecsemő nyári ruha-
tárának és játékainak összeállítása,

valamint a baba napoztatásával kap-
csolatos tudnivalók felsorolása, il-
letve egy két hónapos csecsemő
fürdetéshez való előkészítése. A
baba etetésére, hozzátáplálására vo-
natkozó kérdések is elhangzottak, a
tizenéves versenyzők pedig meg-
lepő felkészültségről tettek tanúbi-
zonyságot. Így értékelte a diákokat
Zsadányi Henriett iskolai védőnő is.
– Ügyesek, felkészültek, mindenre
tudják a választ. Bízunk abban, hogy
egy ilyen verseny befolyásolja majd a
lányokat később, amikor maguk is

édesanyák lesznek, és visszatér a sok
hasznos tudnivaló.
A versenyen jelen volt Horváth
László, a Vöröskereszt megyei igaz-
gatója és Török Sándorné Rita terü-
leti vezető. Elmondták: minden
évben meghirdetik a települési, majd
megyei versenyeket. A legjobban tel-
jesítő csapatok továbbjutnak az or-
szágos szakaszra, amelyet idén
május 30. és június 1. között szervez-
nek meg Szentesen. – Gyakran elő-
fordul, hogy a Bács-Kiskun megyei
csapatok ott vannak az országos él-
vonalban. Diákjaink nagyon lelkesek,
kitartóak a felkészülésben. Meges-
het, később maguk is egészségügyi
pályát választanak majd – mondta
Török Sándorné.
Horváth László hozzátette: a Vörös-
kereszt alapvető feladatai közé tar-
tozik az egészségvédelem és
egészségnevelés. A versennyel az a
céljuk, hogy a diákok sajátítsák el az
alapvető ismereteket.
A felkészülési folyamat eredményes-
nek bizonyult. A versenyzők több-
sége magabiztosan vette kézbe a
tesztbabát, birkózott meg a bonyo-
lult ruhadarabokkal és kiegészítők-
kel. S tisztában volt azzal, milyen
fűszereket, ízesítőket tilos használni
a csecsemő egy éves kora előtt.
Az érsekcsanádi általános iskola és a
kecskeméti Katona József Gimná-
zium csapata képviselheti Bács-Kis-
kun megyét az országos döntőben. 

CCsseeccsseemmőőggoonnddoozzáássbbóóll  vviizzssggáázzttaakk

GÁLA Kulturális és műfaji sokszínű-
ség jellemezte a Bajaszentistváni Ál-
talános Iskola hagyományos
gálaműsorát, amelyet május 16-án
tartottak a városi színházteremben.
Osztrogonácz József, az intézmény
igazgatója köszöntőjében felhívta a
figyelmet arra, hogy tavaly szeptem-
ber óta tartozik össze a szentistváni,
a csávolyi és a felsőszentiváni iskola.
– Úgy gondoltuk: ha már a tanév hét-
köznapjaiban együtt vagyunk, az ün-
nepnapot is töltsük együtt. Azt
tartják: május az év legszebb hó-
napja. Ekkor van az anyák napja, a
gyermeknap, a pedagógusnap.

Ennek szellemiségében állítottuk
össze műsorunkat, amelyben több
mint 200 diák lép színpadra – össze-
gezte az igazgató, üdvözölve a ven-
dégeket. Az előadáson több elöljáró
is részt vett: Zsigó Róbert, Baja pol-
gármestere, a térség országgyűlési
képviselője, Berta János, Csávoly és
Vörös Szilárd, Felsőszentiván pol-
gármestere, Drávai László, a két köz-
ség jegyzője, Fekete József
tankerületi igazgató, Szabó Hajnal
önkormányzati képviselő. Az igazga-
tói köszöntőt követően Földiné
Varga Katalin magyartanár konfe-
rálta be a három iskola diákjait és

produkcióit. A műsorban helyet ka-
pott a zene és az ének, a tánc, be-
mutatkoztak a szavaló és
versmondó versenyeken kiemelke-
dően teljesítő diákok. A 4. osztá-
lyosok vidám, korszerű mesét
adtak elő (A süket király), a máso-
dikosok pedig angol nyelvű zenés
tornát vezényeltek. A többnyelvű-
ség több szinten megmutatkozott:
bunyevác táncok, horvát mese,
német vers színesítette a műsort.
A következő hetekben a város
több általános iskolája is megtartja
hagyományos évzáró gálaműsorát.

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

Háromnyelvű bajaszentistváni gálaműsor
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Felelősek vagyunk embertársainkért
Véget értek a felújítási munkála-
tok a bajai Szent Szív (Kiscsávoly)
Templomban. A terveknek meg-
felelően, április végére a temp-
lom előtti körlépcső is
visszanyerte eredeti szépségét.

A felújítási munkálatok befejezté-
vel dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-
kecskeméti Főegyházmegye
érseke a vasárnap 10 órakor kez-
dődő ünnepélyes szentmisén
megáldotta az épületet, a temp-
lomba vezető lépcsősort és mind-
azokat, akik segítettek a
megvalósításban. A főpásztor a
szentmiseáldozatot a papi  és a
szerzetesi hivatásokért mutatta
be Húsvét negyedik vasárnapján.
Szentbeszédében elsőként a Jó
pásztor vasárnapjának történelmi
gyökereit idézte fel, melyek visz-
szanyúlnak az Ószövetség korába
(Krisztus születése előtti időkbe),
amikor mindennapos volt a zsidók
körében a pásztorok foglalko-
zása. A pásztorok terelgették az
állatokat, oltalmazták őket és
megvédték a rablóktól, ragadozó
állatoktól. Ez a példázat a mai kor
emberének azt jelenti, hogy Jézus
a jó pásztor, aki vezeti nyáját az
igazság útján. Az ő nevében vég-
zik és teszik ugyanezt a feladatot
a püspökök, papok. A püspökök
feldíszített pásztorbottal járnak
ma is, „pásztorokként” felelőssé-
get éreznek „Isten bárányaiért”,
a rájuk bízott emberekért.
Jézus jó pásztorként előttünk jár,
példát mutat. Az ő élete legyen a
mi életünk példaképe is. Jézus

hangja az Evangélium hangja. Ha
az ő hangját halljuk, segít megta-
lálni az igaz utat, hiszen ő ismeri
az Atyához vezető utat.  Arról is
beszélt, hogy a keresztséggel
mindenki Krisztus papi, prófétai
és pásztori tisztségéből is része-
sül. Prófétai értelemben a min-
dennapi élethelyzetekben való
tanúságtétellel, a pásztori felada-
tokból pedig oly módon, hogy va-
lamennyien felelünk a ránk
bízottakért. – Valamennyien fele-
lősek vagyunk valakiért, akár csa-
ládunkért, akár a hivatásunkból
fakadóan egy osztályért, vagy egy
kisebb közösségért. Aki magá-
nyos, imádságával gondoljon a tá-
vollévőkre, a betegekre vagy a
szerzetesekre, papi hivatásokat
betöltőkre – mondta dr. Bábel Ba-

lázs. Arra kérte a jelenlévőket, vi-
seljenek felelősséget a többi
ember iránt. – Egyre kevesebbet
törődünk egymással. Kialakul a
ma emberében az a felfogás,
hogy történhet bármi, nem avat-
kozom bele. Ezért lehet, hogy em-
bereket gyaláznak a szemünk
láttára a szűkebb-tágabb közös-
ségünkben ártatlanul, és nem áll
ki értük senki, mert nem viselünk
még gondolatban sem felelőssé-
get senkiért. Ne magunkra gon-
doljunk csupán a mindennapi
cselekedeteinkkor, hiszen szá-
mon fogják kérni rajtunk társain-
kat is – tette hozzá a főpap.
A szentmise végén Kereskedő
Zoltán plébános atya is Isten ál-
dását kérte mindazokra, akik ré-
szesei voltak a munkálatoknak,

majd megköszönte a bajai önkor-
mányzat segítségét és támogatá-
sát is. A több héten át tartó
munkálatok során kifestették a
templom belsejét, az előterében
lévő burkolatot is rendbe tették.
Bővül a villanyhálózat, megszé-
pülhet a templom előtti park. A
felújítás semmilyen változást nem
okozott a miserendben. A kiscsá-
volyi plébánia az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumától nyert 22
millió forintos támogatást. A
szentmisén és az azt követő aga-
pén rész vett Zsigó Róbert pol-
gármester és Fercsák Róbert
alpolgármester is, mindketten
személyesen szorgalmazták és se-
gítették a projekt megvalósítását.                                  

RRAABB  RRIITTAA

Emlékezés a holokauszt bajai áldozataira
Május 25. (vasárnap) 11 óra
Ady Endre Városi Könyvtár és
Művelődési Központ
11 óra: Falak, jelek, sorsok – Magyar
zsidók deportálása Auschwitzba:
ünnepélyes kiállítás megnyitó. 11.30
Gyászistentiszteletet tart Fináli
Gábor rabbinövendék. 12 óra: Fő-
hajtás és koszorúzás a zsinagóga
emlékfalánál, majd a vasútállomás
emléktáblájánál.
A megemlékezésre tisztelettel hív-
juk és várjuk!

Baja Város Önkormányzata

Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye érseke (jobbra) megáldotta az épületet

www.baja.hu

A Holokauszt Emlékközpont és az
Ady Endre Városi Könyvtár és Mű-
velődési Központ kiállítása meg-
tekinthető június 13-ig az
intézmény nyitva tartási ideje
alatt. Csoportos látogatás esetén
időpont egyeztetés a 79/326-242-
es telefonon.
Az Ady Endre VKMK háromrészes
előadássorozatot tart az I. világ-
háború kirobbanásának 100 éves
évfordulója alkalmából. Az első
rendezvény: Az I. világháború ki-
robbanásának okai és a magyar

szerepvállalás. Előadó: dr. Balla
Tibor alezredes, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum Hadtörténeti
Kutató osztályának vezetője, jú-
nius 2. (hétfő), 18 óra. A belépő-
jegy ára 500 forint.
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PANDÚR ÖKOPARK Óvodások ér-
keztek szerdán délelőtt a Nagy-Pan-
dúr-szigeten épülő ökoparkba. A
kisvonatból kiszállva végigjárták az
épülő parkot, füvet ültettek és sok
hasznos információhoz jutottak
Felső Darinkától. A Kommunális Kft.
ágazatvezetője mutatta be a gyere-
keknek, mi mindent lehet majd tenni
az ökoparkban.
A mintegy 175 millió forintos beru-
házással épülő Pandúr Ökopark
annak a nagyszabású turisztikai pro-
jektnek a része, amely a város tu-
risztikai háttér infrastruktúrájának
komplex fejlesztését célozza,
emelte ki Zsigó Róbert polgármes-
ter, a térség országgyűlési képvise-
lője. – Sok gyerek leginkább tévézik,
vagy a számítógép előtt ül, pedig
szabadidejét a természetben is tölt-
hetné. Remek programot kínál a
Pandúr Ökopark, ahol látványos ki-
látó és 8 állomásból álló tanösvény
várja majd őket – hangsúlyozta a vá-
rosvezető a szerdai bejáráson.

Az egyes állomásokon megismerhe-
tik Baja és természeti környezete ér-
tékeit, a gemenci erdő állat- és
növényvilágát. Persze nemcsak ta-
nulni lehet itt, hanem szaladgálni a
nagyréten, bújócskázni a madárlabi-
rintusban, játszani a fűzfagubókban.
Sokkal gyakrabban kellene kibújnunk
a cipőinkből, és mezítláb járnunk, hi-
szen az serkenti a vérkeringést, és
erősödik általa a lábizomzat, állítják
a szakemberek. A szabadban biz-
tonságos terepet kínál ehhez az itt ki-
épülő mezítlábas sétálóút, ahol
természetes anyagokból (homok,
kavics, kő, mulcs, fa) készült járófe-
lületeken talpalva lehet megtapasz-
talni a felületek különbségeit. 
A Pandúr Ökoparkot jelenleg csak a
Ferenc-csatorna hídján lehet megkö-
zelíteni, de a projekt keretében már
épül az a gyalogos és kerékpáros híd,
mely a város központjában fekvő Pe-
tőfi-szigeten keresztül, keletről
enged majd forgalmat a területre.

GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

Irány a természet!

Jenei László festőművész tárlatát
nyitja meg Éber Orsolya, az Éber-
emlékház kurátora május 23-án,
pénteken 18 órakor a Borbás Mi-

hály Bemutatóteremben. A kiállí-
tás június 20-ig tekinthető meg,
hétköznap 9-17 óráig. ∎

Jenei-tárlat a csillagdában

Bajára érkezik  a Magyar Klasszi-
kus Nagycirkusz. Előadások a
Tesco és a Stop Shop közötti te-
rületen. Június 5-9-ig fergeteges
hangulatú előadásokkal várjuk
kedves vendégeinket!

FIGYELEM!
A Magyar Klasszikus Nagycirkusz
Parádé Karavánja 15 órától a város
központjában látható, majd 16
órakor megáll, és INGYENES be-
mutatót tart brazil táncosokkal,
kubai fellépőkkel. Kuponosztás a
Szentháromság téren!

KIEMELT SZENZÁCIÓ!
Brazíliából érkezett művészek a
porondon, igazi riói karnevál a
cirkuszban! Kubából jött Pauló
Dominquez és Juan Fernandez: a
8 méter magas halálkerék tete-
jén lélegzetelállító produkcióval
kápráztatják el a

közönséget!Ilyen még nem volt,
ezt valóban LÁTNI KELL!
CIRKUSZ A JAVÁBÓL!

ÓRIÁSI AKCIÓ!
VÁGD KI - VÁLTSD BE!
Családi napok a Magyar Klasszi-
kus Nagycirkusznál. A kuponok
felmutatásával csütörtökön és
pénteken egy felnőtt belépőjegy
vásárlása esetén egy gyermek be-
lépőjegyet ingyen kapnak! Tehát
EGYET FIZET, KETTŐT KAP!
Szombaton, vasárnap, hétfőn 500
Ft-os akció. A kuponok felmutatá-
sával bármelyik helyárból 500 Ft
kedvezmény jár.
TÉNYLEG MEGÉRI!
Előadások kezdete:
csütörtök, péntek: 18 óra, szom-
bat, vasárnap: 15 és 18 óra, pün-
kösd hétfő: 15 óra.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szenzáció: Bajára érkezik
a  Magyar Klasszikus Nagycirkusz

Kitűnő barackból készült

PÁLINKA Elkészült Baja város pálin-
kája: a Baja Marketing Kft. megbízá-
sából a közismert Madarasi
Pálinkaház kitűnő kecskeméti ba-
rackból állította elő a reprezentatív
nedűt. A pálinka a Tourinform irodá-
ban megvásárolható. – Szívesen tet-
tünk eleget a felkérésnek, mivel
közel vagyunk Bajához, jól ismerik
termékeinket a rendezvényekről,
amelyeken rendszeresen megjele-
nünk. Több vendéglátóipari egység-
ben is megtalálhatók a pálinkáink –
mondta el lapunknak Lakatos Már-
ton, a pálinkaház tulajdonosa. A víz-

tisztaságú ital üvegén Baja címere és
a városháza is látható, a csomagolást
pedig exkluzív díszdoboz teszi tel-
jessé. Abban bízunk, hogy üzleti part-
nerek, testvérvárosok számára, jeles
alkalmakkor is kitűnő ajándék lehet.–
Ez a különleges minőségű termék
méltó a kitüntető címre és funkcióra.
A Madarasi Pálinkaház 1943 óta mű-
ködik, hatodik éve állít elő árupálin-
kát. 19 fajta ízzel van jelen a piacon.
Közepes kisvállalkozás, leginkább az
igényes vásárlók kiszolgálására töre-
kednek. Az alapanyagot főként Bács-
Kiskun megyéből szerzik be. 
A cég számos díjat és elismerést ér-
demelt ki az utóbbi évek során. A
héten három pálinkája 3 csillagos mi-
nősítést kapott a Pálinka Országkós-
tolón. – Könyvbe foglalták az ország
legjobb pálinkáit Pálinkakiválóságok
címmel. A kereskedelmi főzdék
három nedűvel nevezhettek be.
Büszkék vagyunk arra, hogy a Ma-
darasi Pálinkaház mindhárom – ba-
rack, birs és meggy – terméke
bekerült a könyvbe, 50 pálinkaház 83
itala közé – mondta Lakatos Márton.
Kóstolják meg a kiváló minőségű Ma-
darasi Pálinkákat, és vigyék jó hírét!
Egészségükre!
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VÍZÜGY Átfogó kormányzati koor-
dináció mellett is fel kell készülnie
az országnak arra, hogy a jövőben
a tavalyinál is nagyobb árvizek le-
hetnek, jelentette ki a Duna makro
Regionális Stratégia végrehajtásá-
ért felelős kormánybiztos. Med-
gyesy Balázs rámutatott: nemcsak
a magyar árvízvédelmi szervezet-
nek kell azonban felkészülnie a
magasabb szintű védekezésre. A
teljes vízgyűjtő területen, annak

határon belüli és határon túli ré-
szein is koordinált együttműkö-
désre lehet szükség.
Nem véletlenül vállalt jelentős fele-
lősséget Magyarország az unió
Duna-stratégiájának keretében az
árvízvédelem koordinálásában a víz-
gyűjtő mind a 14 országát illetően,
emlékeztetett Medgyesy Balázs.
Úgy vélte, ezért is ülésezett az unió
árvízvédelmi munkacsoportja a ma-
gyar fővárosban.

A kormánybiztos utalt arra, hogy
Magyarország a tavaly megtartott
budapesti Víz Világtalálkozón is bi-
zonyította az árvízvédelmi elköte-
lezettségét a nemzetközi és uniós
együttműködés területén. Hozzá-
tette: Magyarország komoly lépés-
eket tett a Duna-stratégia
keretében az árvízvédelemben,
mivel fontos számára az emberek
biztonsága. Eredményei már lát-
szanak, ugyanis több közös árvíz-

védelmi kockázati terv is készült a
teljes Duna-szakaszra. Emellett Ma-
gyarország és Ukrajna részvételé-
vel közös árvízvédelmi program
kezdődött a Felső-Tiszán, s elindult
a magyar vízügyi és katasztrófavé-
delmi szervezet részvételével a tel-
jes körű árvízvédelmi felülvizsgálati
program a Duna-régióban. Ez az ár-
vízi előrejelzéstől a védelem terve-
zésén át az árvízi mentésig, a
polgári védelem munkájának ösz-
szehangolásáig, a kölcsönös segít-
ségnyújtásig terjed.
Láng István, az Országos Vízügyi
Főigazgatóság műszaki főigaz-
gató-helyettese azt tartotta fon-
tosnak elmondani, hogy
Magyarország az elsők között ké-
szítette el az árvízi kockázati és ve-
szélytérképeket az Európai
Unióban. Ez több mint száz egy- és
kétdimenziós modell futtatásának
az eredménye, s 84 térkép elkészí-
tését jelentette. Így európai szin-
ten váltak összehasonlíthatóvá a
kockázatok és a veszélyek. Ezzel le-
hetővé vált azoknak a helyeknek a
meghatározása, ahol leginkább
szükség van árvízvédelmi beruhá-
zásokra. Mindez Magyarország
számára fontos, mivel árvízi kitett-
sége lényegesen nagyobb a leg-
több uniós országénál. Mintegy
4200 kilométer elsőrendű védvo-
nalunk van, fejlesztésére egy uniós
költségvetési ciklusban mintegy
200-300 milliárd forint jut.  MMTTII

Fel kell készülni nagyobb árvizekre

Már próbálják a szivattyútelepeket
VÍZÜGY Üzempróba folyik a Baja
környéki három nagy szivattyú-
telepen. A békavári, az érsekcsa-
nádi és a vajastoroki zsilipet
pályázati támogatásból felújítot-
ták. Kicserélték a régi, elavult be-
rendezéseket. Szakemberek
szerint így már nem kell tartani a
tavalyihoz hasonló nagyságú ár-
hullámtól sem.
A nyári árvíz után mérték fel a te-
rületet a bajai vízügy szakembe-
rei. Mára a dunai fővédvonal déli
szakszán mind a három fontos
zsilipet helyreállították. A vajas-
toroki telepen új betonszerkezet
épült, és kicserélték az elörege-

dett zsiliptáblákat. A töltés min-
tegy 45 kilométeres szakaszon
kapott új aszfaltburkolatot, ol-
dalát földdel is megerősítették.
A Duna program 30 milliárd fo-
rintot biztosít a magyarországi
folyószakaszon árvízvédelmi fej-
lesztésekre. Az Alsó-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság
osztályvezetője, Abonyi Csaba
elmondta, akár a tavalyihoz ha-
sonló mértékű árhullámra is fel-
készültek. A töltéskoronán
szélsőséges időjárási viszonyok
között is biztosítható a közleke-
dés, ami árvízvédekezés idején
nagyon fontos. A töltések job-

ban ellenállnak a víz nyomásá-
nak, hiszen szivárgókat építet-
tek, továbbá kijavították a
műtárgyak elzáró szerkezetét.
Így biztonságosan a dunai olda-
lon tudják tartani a vizet.
A szivattyútelepeken jelenleg a
berendezések működését ellen-
őrzik. A próbaüzem végére sze-
retnék elérni, hogy a védművek
zárása tökéletes legyen, a víz ne
juthasson át a töltés túlsó olda-
lára. A munkával gyorsan halad-
nak, várhatóan júliusra
mindennel elkészülnek, tudtuk
meg a bajai igazgatóságon. 

BBAAJJAAII  TTVV

Jelentős építkezések zajlottak
az elmúlt hónapokban

A tavalyi nagy árvíz a gemenci vadállományt is megviselte
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2014. április 28-án, Baján került megrendezésre „Cross-border coopera-
tion in innovation process for the development and harmonization of
clusters to increase competitiveness of their SMEs” című projekt máso-
dik workshopja. 
Az eseményt a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. szer-
vezte, a résztvevők között a szerbiai partner, az Information Center for
Business Standardization and Certification képviselői mellett a Kincses-
Bácska Klaszter képviselői is megjelentek.
A projekt során a határ magyar és szerb oldaláról egy-egy élelmiszeripari
klaszter tagjainak innovációs tevékenységének vizsgálatára kerül sor. A
projekt célja, hogy a megvalósításban együttműködő vállalatok részére
olyan szellemi tulajdonvédelmi politikák kerüljenek kidolgozásra, ame-
lyek alkalmazásával a vállalatok innovációs tevékenysége, értékteremtő
folyamatai hatékonyabbá válhatnak. Kiemelt cél a klasztertagok együtt-
működésének javítása, amely versenyelőnyt jelenthet a piacra lépéskor. 

A workshop során bemutatásra kerültek a projekt során eddig megva-
lósított tevékenységek, elért eredmények, valamint a vállalatok és a
klaszterek szellemi tulajdon védelmi politikájának kidolgozásakor alkal-
mazott módszertan. A szerbiai résztvevők közreműködésével megha-
tározásra került néhány lényeges különbség a magyar és szerbiai
klaszterek működésében. A workshop során többféle működési modell
is bemutatásra került, amely az egyes klaszterek tevékenységi körétől
és célkitűzéseitől függően alkalmazható. 
A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Program finanszírozásával valósul meg.
Ez a megjelenés az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A
megjelenés tartalmáért teljes mértékben a Dél-alföldi Regionális Innová-
ciós Ügynökség KhE. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények
között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állás-
foglalását tükröző tartalomnak.

Workshop Baján a Cross-cluster projekt keretében

Szépkorúak köszöntése Egy bajai karnagy köszöntése
Szeretettel köszöntjük 85.
születésnapján Mohayné
Katanics Mária karnagyot,
aki 1929. április 20-án szüle-
tett Baján. Lukin László mel-
lett ő korosztályának másik,
széles körben ismert bajai
származású muzsikusa. Zon-
gorázni Recska Ilonától ta-
nult, zeneelméleti
tanulmányait Bálint Ferenc
irányította, első kórusélmé-
nyeit pedig Gajdán Mária
Olga nővér országszerte is-
mert énekkarában szerezte.

A Zeneakadémián többek között Bárdos Lajos, Vásárhelyi Zoltán és Ádám
Jenő volt a mestere. 1959-ben vette át a Szilágyi Erzsébet Gimnázium ének-
karának vezetését. 12 év után a Marczibányi téri Ének-Zenei Általános Iskolá-
ban folytatta tevékenységét, majd nyugdíjba vonulását követően a Zsámbéki
Tanítóképző Főiskolán és az ELTE Ének-Zene Tanszékén oktatott. Még a Szi-
lágyi Erzsébet Gimnáziumban alakította meg a Szilágyi Erzsébet Nőikart,
amelynek több évtizedes működését hazai és külföldi szereplések, nemzet-
közi versenyeredmények, hangfelvételek sokasága fémjelzi. Több alkalom-
mal vezényelte vendégkarnagyként a Rádióénekkart, a Nemzeti Énekkart,
vendégprofesszorként pedig Japán és az Egyesült Államok egyetemein tar-
tott előadásokat. Munkásságát Liszt-díjjal, Kodály-díjjal, a Bartók-Pásztory-
díjjal és a Magyar Köztársaság Kiskeresztjével ismerték el.
Megtiszteltetés volt, ha a Baján megrendezett Éneklő Ifjúság kórushangver-
senyek zsűrijében köszönthették őt. 1996-ban az Ad Libitum Kórus meghí-
vására vezényelte szülővárosában a Szilágyi Erzsébet Nőikart az akkor 300
éves város tiszteletére, 2000-ben pedig a Belvárosi templomban énekeltek.∎

Hegyi Ferencet 90. születésnapján köszöntötte Zsigó Róbert polgármester

Tamás Ferencné, Teri néni idén 100 esztendős, ebből az alkalomból a város
nevében Zsigó Róbert polgármester gratulált az ünnepeltnek
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Születtek, 2014. április 24. és
május 14. között anyakönyvezet-
tek: Vétek Kornél (anyja neve:
Ürmös Edina) Mélykút, Hiezl Bence
(Erdődi Erika) Baja, Aranyos János
(Vix Noémi) Sükösd, Ágfalvi Zsom-
bor Bálint (Blazsanik Nóra Anna)
Baja, Berkes Aranka (Csordás
Aranka) Kecskemét, Kelemen János
(Laki Klára) Kajdacs, Fedor Jázmin
Bella (Kozák Tamara) Bácsalmás,
Csik Blanka (Taba Éva) Baja, Szom-
bati Bálint (Gáspár Mónika) Rém,
Kanyó Dorina (Agócs Fernanda)
Baja, Mendi Lara Szimonetta (Gnád
Anikó) Vaskút, Vizi Liliána (Kecske-
méti Diána) Baja, Beleznay Zara
(Rádai Réka) Baja, Molnár Ágoston
(Balázs Aliz) Baja, Földvári Napsugár
Hanna (Földvári Alexandra Kitti)
Baja, Ellenbacher Bernadett Kinga
(Zsadányi Márta) Dabas, Kenyeres
Rusztem (Mészáros Erika) Érsekcsa-
nád, Pataki Franciska (Takács And-
rea) Császártöltés, Orsós Balázs
Levente (Orsós Mária) Mélykút, Bic-
zók Hanna (Pacskó Ilona) Tataháza,
Talpai Dorka (Peterdi Gabriella) Csá-

talja, Talpai Nándor (Peterdi Gabri-
ella) Csátalja, Salacz Márton István
(Peller Boglárka) Baja, Bócz Szelina
Nóra (Huszár Ágnes Sarolta) Baja,
Mészáros Benjamin Eduárd (Mészá-
ros Nikolett) Hercegszántó, Danyi
Janka Dominika (Ilovai Csilla) Máté-
telke, Kulcsár Zoltán (Csörgő And-
rea) Baja, Paládi Ákos Gábor (Kubina
Bettina) Bácsalmás, Végh Anita (Ott
Zsuzsanna) Budapest XI. ker. Vereb
István Erik (Rozman Gabriella Gyön-
gyi) Gara.
Házasságot kötöttek 2014. ápri-
lis 26-án: Werner Iván és Garisa Zsa-
nett, dr. Lentner Lilla és Csicsor
Gábor, Iván Péter és dr. Terbe Viola.
Házasságot kötöttek 2014. április 29-
én: Mamuzsics László és Hódos
Gréta. Házasságot kötöttek 2014.
május 3-án: Papp Tamás László és
Tóbi Barbara, Szudár Tamás és Obá-
dovics Dóra, Szénási László és Már-
fai Olga. Házasságot kötöttek 2014.
május 10-én: Faller Balázs és Moldvai
Melinda, Tomity János és Szabó Bet-
tina, Ribár Zsolt és Kovács Tímea.
Meghaltak, 2014. április 24. és

május 14. között anyakönyvezet-
tek: Ördög József 68 éves bajai,
Szarka László Sándor 83 éves bajai,
Tóth Róbert  65 éves bajai, Blázsev Vi-
tályos 79 éves hercegszántói, Máder
Mátyásné (született: Hársch Apolló-
nia) 85 éves bácsbokodi, Turcsányi
Mihályné (Molnár Terézia) 74 éves
madarasi, Kuris Ferencné (Mikó Ka-
talin) 88 éves mélykúti, István Pál 82
éves bajai, Pálfy Győzőné (Kovács
Irén ) 86 éves bajai, Hirtenberg Sán-
dorné (Szlezák Anna) 75 éves dávodi,
Tóth Ferencné (Bagényi Mária) 70
éves nagybaracskai, Puzsér László 64
éves szeremlei, Barics Gáborné (Páli
Mária Margit) 65 éves bácsszőlősi,
Vedelek Antalné (Bárth Erzsébet) 53
éves vaskúti, Ditelján Jánosné (Gfre-
rer Rozina) 84 éves bajai, Nánai
Gábor Albertné (Kiss Gizella Erzsé-
bet) 83 éves mélykúti, Balog István
Péterné (Hangyási Erzsébet) 86 éves
kecskeméti, Bíró János 73 éves bajai,
Farkas István 86 éves bajai, Kollár
János 78 éves vaskúti, Fischer Pálné
(Szakács Anna) 92 éves budapesti
(VIII. kerület), Bajai Mihályné (Zsele-

zen Margit) 92 éves bajai, Elmer
János Lajosné (Pallér Julianna) 78
éves bajai, Szöllősi Sándorné (Mé-
száros Margit) 79 éves bácsbokodi,
Bosnyák Benedekné (Kovács Etelka)
89 éves felsőszentiváni, Farkas Jó-
zsefné (Király Mária Erzsébet) 59
éves nagybaracskai, Mojzes Erzsébet
76 éves hercegszántói, Bajusz Tibor
50 éves érsekcsanádi, Varnyu László
György 67 éves bátmonostori, Witt-
ner Antalné (Vajda Jolán) 92 éves
bácsbokodi, Dobosi Tivadarné (Bács-
falvi Anna) 92 éves bajai, Peták János
Józsefné (Turcsányi Irén) 73 éves
mélykúti, Juhász Sándor 87 éves ta-
taházai, Sipos Jánosné (Nagy Erzsé-
bet) 61 éves csávolyi, Gracza
Istvánné (Juhász Veronika) 82 éves
madarasi, Balics Józsefné (Kmetovits
Katalin) 74 éves bajai, Farkas Pálné
(Jerkovics Márta) 75 éves bajai, Sán-
dor Gyuláné (Leitner Erzsébet) 88
éves bajai, Boromisza István 76 éves
császártöltési, Köblös Zoltán 52 éves
jánoshalmai, Zoó Sándor 62 éves
mélykúti, Heffner János 86 éves vas-
kúti lakos. ∎

BAJAI ANyAKÖNyVI HírEK
www.baja.hu • www.baja.hu • 

Nyomkereső vadásztábor

GEMENC A Nyomkereső vadásztá-
borban a fiatalokkal megismertetik a
vadászat és a vadgazdálkodás szép-
ségét, kultúráját és hagyományait,

Gemenc növény- és állatvilágát.
Időpontok: A 8-14 éves kezdőknek:
június 29. és július 5. között. A 10-16
éves haladóknak: július 13-19.

GEMENC Gyermeknap alkalmával
(május 25-én, vasárnap) az ökotu-
risztikai központ sétahajós kirán-
dulásokat szervez a Sugovicán és
a Dunán. A program: mesehall-
gató sarok, mesél Kis Pál István
szépíró. Közben fajáték készítés,
egyéb kézműves foglalkozások. A

sétahajó a bajai Halászpartról
indul 14 és 15.30 órakor. Jegyek
válthatók május 24-én, szomba-
ton 13 óráig a bajai Tourinform iro-
dában, másnap pedig 13 órától a
helyszínen. Részletes Információ:
74/491-483, e-mail: okocent-
rum@gemenczrt.hu.

Mesehajó gyermeknapon

Gyermeknapi hajózás (korábbi felvétel

Sikeres a nyári tábor (korábbi felvétel)

HERCEGSZÁNTÓ A Fényszínház június 7-én, szombaton 21 órakor a Vodica-
Máriakert kegyhelyen mutatja be Jelenések című előadását. Esőnap: június 8.
Jegyvásárlás elővételben 1500, aznap a helyszínen 1990 forint. 12 éves korig
ingyenes! További program: köszöntő, népdalcsokor, Simon András lé-
zergrafikái (goldleser.hu). A hangjáték forgatókönyvét és a látványvilágot
Csömör Hermina készítette.
Jegyvásárlás elővételben 1500 Ft, a helyszínen aznap 1990 Ft.
Jegyrendelés: Varga Gábor, 70/451- 45-37.
Elővétel: IBUSZ Utazási iroda (Baja, Déri sétány 2/A) és Hercegszántó Teaház.

Fényszínház
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10 éves a rábl Színpad és Zenei Közösség

Egy közoktatási intézményben az
oktatási-nevelési tevékenység
nem kezdődhet és nem zárulhat
azzal a munkával, ami a tanterem
falai között folyik, mert a tanítási
óra nem teremt elegendő lehető-

séget a játékra. Pedig a játék élte-
tője mindenkinek, aki az iskolában
tölti napjait: tanulónak és peda-
gógusnak egyaránt. Ezért van kü-
lönösen nagy jelentősége minden
olyan tevékenységnek, amely az
oktatáson kívül játéklehetőséget
teremt a tanulók számára: sport-
foglalkozásnak, tantárgyi és nem
tantárgyi szakköröknek, diákkö-
röknek, művészetekhez és tudo-
mányokhoz kapcsolódó
tevékenységeknek. 
A Rábl Színpad szerepe az emlí-
tett szempontból meghatározó.
Az elmúlt tíz esztendő során
évente egyre gyarapodó számú
előadásaival ugyanis nemcsak a
deszkákon „alakoskodó diákszí-

nészek” számára nyújtott játékle-
hetőséget, hanem nézők sokasá-
gát nevelte alkotó, színházértő
befogadóvá.  
A Rábl Színpad játéka az érték-
közvetítés fontos fóruma. Elő-

adásaik során megformált
karakterek, bemutatott helyzetek
rendszeresen állásfoglalásra kész-
tették a nézőket. Előadásaik a kö-
zösségek értékrendjét formáló
közbeszéd tárgyává váltak. 
A színpadi közösség munkája él-
ményforrás. Az alkotás és elmé-
lyült gondolkodás élményét
nyújtja mindenkinek, aki egy-egy
előadás megteremtésén munkál-
kodik, illetve, aki az előadás befo-
gadására nyitottan ül a
nézőtéren. 
További jó játékot és gazdag élmé-
nyeket kívánok a Rábl Színpad va-
lamennyi tagjának és nézőjének.
Keresztes József,
a Szent László ÁMK igazgatója 

Élményszínház a Szent László ÁMK-ban Értékőrzők-értékteremtők 
A XXI. századi ember tragédiája,
hogy elvesztek a mértékadó értékek,
ezzel embervoltunk hanyatlását
éljük meg. Ilyen értékválságos idő-
ben fontos, hogy legyenek az Ószö-
vetség prófétáihoz hasonló
emberek, közösségek, akik felhívják
a figyelmünket, hogy rossz irányba
haladunk, és felmutassanak valamit,
ami kivezet a lelki válságból.
A Rábl Színpad az elmúlt 10 évben
ilyen missziót végzett. Értéket őr-
zött, értéket teremtett.
Már a névválasztásnál is a divatos
hangzás helyett a bajai születésű és
helyben kiemelkedőt alkotó Rábl
Béla neve mellett döntöttek. Előadá-
saikban megidézték a magyar törté-
nelem fontos pillanatait, bizonyságot
tettek hazaszeretetükről.
A színházi előadások mellett a társu-
lat repertoárjának fontos része a
vers. Együtt vallják Kányádi Sándor-
ral, hogy „a vers az, amit mondani
kell”. Magyar költők verseit választ-

ják, és minden vállalkozásukkal igye-
keznek a keresztény értékek mellett
hitet tenni. Verses-dramatikus estjei-
ken a nézők elmélyülhettek olyan, az
emberi élet lényegét érintő kérdé-
sekben, mint a bűnbánat, megbo-
csátás, keresztút, a halál vagy a
gyász.
A magyar zenekultúra fontos elemei
is megjelentek koncertjeiken: népze-
nei feldolgozások, klezmer zene, a
Kormorán, a Misztrál, a Kaláka, és a
Ghymes együttes dalai, amelyek
nagy részét jótékonysági céllal mu-
tattak be. A társulat vezetője, Dely
Géza bebizonyította, hogy értő
ember kezében a könnyed szórako-
zás is a magyar kultúra szerves ré-
szévé válhat (táncdalfesztivál-dalok;
a 20-as, 30-as évek filmslágerei).
A színpadi bemutatókon gyakran

megjelent a tánc, mozgásjáték, a hip-
hoptól a tangón, néptáncon át Vival-
diig. A koreográfusi munkát két bajai
születésű szakember segítette: Wei-
dinger Yvette és Varga Attila, a bu-
dapesti ExperiDance együttes
táncosai.
A társulat credója szerint céljuk első-
sorban a közösségteremtés, a sze-
mélyiségfejlesztés. A „hiába
fürösztöd önmagadban, csak más-
ban moshatod meg arcodat” József
Attila-i gondolat náluk valósággá
vált. A Rábl Színpad a város egyetlen
társulata, amely iskolai keretek kö-
zött működik. Nem mindegy, hogy a
felnövekvő ifjúságot milyen hatások
érik. Az a diák, aki a társulat tagjává
válik, olyan értékek mentén nő föl,
ami fogódzót jelent az életben.
A városi ünnepségekhez hozzáadták
műsoraikkal azt a pluszt, amelyből
erőt, tartást lehet meríteni. Ilyen em-
lékezetes műsorok voltak pl.: már-
cius 15-én, október 23-án, a Magyar

Kultúra Napján Cseh Tamás születés-
napi koncertje, a Magyar Költészet
Napján a „Magyar Mesehősök” című
verses koncert.
Baja Város Önkormányzata 2012-ben
a város és térsége kulturális életében
hosszú időn át betöltött kiemelkedő
és meghatározó szerepe elismeré-
seként Baja Város Kultúrájáért kitün-
tető díjat adományozott a
társulatnak.
Az elkövetkezendő időkben a társu-
lat értékőrző-értékteremtő munká-
ját kísérje Isten áldása és a közönség
szeretete!
Dr. Munczig Dénesné kulturális re-
ferens, Polgármesteri Kabinet
Eredeti megjelenés: Bajai Honpolgár,
2013. december; mostani megjelenés
a BH szíves engedelmével.

(folytatjuk)
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Idén emlékezünk meg a 70 évvel ez-
előtt történt szörnyű népirtásról, a
holokausztról. Mint minden eszten-
dőben, most is felkeressük a zsina-
gógát, kegyelettel hajtunk fejet az
emlékfalnál. Amikor embertársaink
elvesztését megkönnyezzük, gon-
dolunk azokra a bajaiakra, akik a ve-
szélyt is vállalva mentették zsidó
embertársaikat. Tisztelettel gondo-
lok sok más visszaemlékező között
dr. Aszalós Imrére, Bácskai Sándor
Kevére, Bloch Sándorra, dr. Bruszt
Pálra, Felvidéki Istvánra, Lichter Fe-
rencre, Rosenfeld Józsefre, dr. Szász
Imrére, akiktől még személyesen al-
kalmam volt hallani a hét évtizeddel
előtti történésekről.
A történelem viharai közepette Baja
mindig is soknemzetiségű, befogadó
városnak számított. Tekintve, hogy
1840-től törvény engedte meg, hogy
a zsidók telket vásároljanak, letele-
pedjenek, iparukat gyakorolják, a
kedvező gazdasági és kulturális kö-
rülmények oda vezettek, hogy a
múlt század fordulójára a zsidó né-
pesség számaránya Baján volt a tér-
ségben a legmagasabb, meghaladta
a 10 százalékot.
1944. március 19-én a 8. sz. Florian
Geyer SS Lovashadosztály egysége
szállta meg Baját. Szinte naponta
hoztak zsidóság elleni országos jel-
legű megszorító intézkedéseket.
Bernhart Sándor a „gettó” szót hal-
lani sem akarta, az „összeköltözte-
tésre” a főként zsidók által lakott, a

zsinagóga körüli utcákat jelölte ki. Így
Baján sem tulajdonképpeni gettó,
sem kijárási tilalom nem volt. A zsidó
lakosság bevásárlásának idejét nem
korlátozták.
A polgármester Maros Tivadar őr-
naggyal – egyes források a munka-
szolgálatosok parancsnokaként,
mások a kémelhárító vezetőjeként
említik – és az egyik SS parancsnok-
kal történt megegyezés szerint a zsi-
nagógában és a környező egyházi
épületekben munkatábort állítottak
fel, mely által 150-200 ember a körül-
ményekhez képesti megfelelő ellá-
tást kapott. A lakosság számtalan
jelét adta a zsidó emberek iránti ro-
konszenvének és sajnálatának. Ám a
deportálásokat nem volt mód meg-
akadályozni. Április 14-én elvittek 150

férfit, közülük 19-en tértek vissza a
vészkorszak elmúltával. Köztük dr.
Bruszt Pál fogorvos, dr. Reinar Antal
ügyvéd és dr. Róna Dezső, a kórház
hosszú ideig volt igazgatója.
A második, a „nagy” deportálás
május 28-án, pünkösd vasárnapján
történt. Bernhart Sándor polgár-
mester kísérletet tett, hogy 640 bajai
és a Dél-Bácskából a bajai gyűjtőtá-
borokban elhelyezett 5200 személy
között levő mintegy 290 különleges
elbírálásra, mentességre jogosult
személyt Baján tarthassa. Zalasdy Fe-
renc csendőr alezredes nem járult
hozzá, hogy egyetlen személyt is
visszatartsanak. Sőt megkísérelte,
hogy dr. Szász Imre orvost feleségé-
vel és két kisgyermekével elszállítta-
ssa, de ezt a német parancsnok

megakadályozta. Lichter Ferenc, a
munkatábor tisztje, Rumpf főhad-
nagy beleegyezésével behozott a lá-
gerba az összeköltöztetettekből 33
embert, akik megmenekültek.
Június 17-én elszállították a városban
maradt 400 embert. Ez alkalommal
3 személyt sikerült a Madách utcai
óvodában levő gyűjtőből a munka-
táborba behozni. A kórházban ka-
pott menedéket a megszállókkal
induló transzportból 33 zsidó asz-
szony és leány. A kórház példamu-
tató módon vett részt az
embermentésben, köszönhető dr.
Burg Ete igazgatónak és az együtt-
működő kórházi alkalmazottak.
A Borból indult munkaszolgálatos
menet október 11-én ért el Bajára. A
kíséret a zsidó temetőbe hajtotta a
vánszorgó csapatot, körülbelül
ezer embert. Maros őrnagy rendel-
kezésére a keretet magyar katonák
váltották fel. A Kispandúr szigetre
(ma Petőfi-sziget) vezették át a csa-
patot. A hidat csak egy-egy katona
őrizte. A bajaiak mind bátrabban
hozták ki a munkaszolgálatosokat.
Valósággal kérlelték az embereket,
hogy jöjjenek ki bátran. Aki elszánta
magát, kb. 600 fő, megmenekült.
Azóta hét évtized telt el. Amikor a
szörnyű idők emlékét mindörökre
megőrizzük, gondoljunk tisztelet-
tel elődeinkre. Azokra a bajaiakra,
akik zsidó embertársaik mentésé-
vel emberek maradtak az ember-
telenségben!         GGÁÁLL  ZZOOLLTTÁÁNN

Emberek maradtak az embertelenségben
Nyolcszázra tehető a megmentettek száma Baján

Május 11-én, vasárnap a fél 9-es szentmise keretében tartották az elsőáldo-
zást a bajai Barátok templomában. 22 kisgyerek életében először járulhatott
az Úr asztalához, vehette magához a Krisztus testét jelképező Oltáriszentsé-
get, melyet Gál József káplán atya szolgáltatott ki számukra.

Elsőáldozás a Barátok temlomában
Idén kivételesen nem május
utolsó vasárnapján, hanem
május 31-én, szombaton 10 óra-
kor tartják a Szent Miklós-napi
(Nyári Mikulás) szerb búcsút a
nagy szerb templomban.
Hivatalosan Szent Miklós erek-
lyéinek áthelyezése az ünnep
neve. A Bajai Szerb Kisebbségi
Önkormányzat, a Bajai Szerb
Orthodox Egyházközség és a
Bajai Szerbek Vallási és Kulturá-
lis Egyesülete által szervezett
programban először pravoszláv
liturgiát tart Jovan Bibity bajai

parókus és Lazar Pajtity esperes.
A szertartást követően kívülről
körüljárják a templomot, majd
kalácsszentelés. A falatkákat bor
kíséretében kínálják a résztve-
vőknek.
Egy óra körül kezdődik a búcsú,
a kólóhoz mohácsi tamburások
szolgáltatják a talpalávalót a
templomkertben.
Az ünnepség most is minden ér-
deklődő előtt nyitott, megte-
kinthető a templom egyedülálló
ikonosztáza is. 

ZZAALLAAVVÁÁRRII  LLÁÁSSZZLLÓÓ

Szerb búcsú

Felvételünk egy korábbi  megemlékezésen
készült a bajai zsinagógában
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A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa arany oklevelet adományoz
munkatársunknak, dr. Gál Zoltánnak abból az alkalomból, hogy tanári
diplomáját 50 évvel ezelőtt vette át. Az arany oklevél átadása e hó 31-
én történik Pécsett, a PTE ünnepi szenátusi ülésén.

Arany oklevél

EGÉSZSÉGNAP Szombaton ren-
dezte meg a hagyományos városi
egészségnapot az Ady Endre Városi
Könyvtár és Művelődési Központ,
az Egészséges Baja Városért Köz-
alapítvány és a Baja Marketing Kft.
a Közösségi Házban. Folyamatosan
érkeztek az érdeklődők 8-13 óráig a
helyszínre. Középpontjában ezúttal
is a megelőzés állt. E célt szolgálták
a hagyományos szűrővizsgálatok. –
Nagyon elégedettek lehetünk a lá-
togatottsággal – mondta dr. Zöld
László Csabáné, az alapítvány koor-
dinátora. Az önkormányzati képvi-

selő tájékoztatása szerint közel 150-
en érkeztek a rendezvényre. Első-
sorban középkorúak és idősebbek,
de voltak fiatalok is. Népszerű volt a
Ne csak együnk, hanem táplálkoz-
zunk! program, a kineziológiai be-
mutató, a komputeres
állapotfelmérés és az újdonságnak
számító rezgésgyógyászat. Többen
fordultak túlsúly miatt az életmód
tanácsadóhoz. Sokan álltak sorba a
hát- és kézmasszázsért, de a zene
gyógyító erejét is megtapasztalhat-
ták az érdeklődők. 

RRAABB  RRIITTAA

Ne csak együnk, táplálkozzunk!
LIVODA Régi probléma oldódhat
meg a livodai csapadékcsatorna ki-
építésével. Eddig ugyanis a terület
esővize a Sugovicába ömlött, ami a
belvárosban több nehézséget oko-
zott. A mostani beruházással Baja
teljes területén megoldódhat a csa-
padékvíz elvezetése. A csatorna a
Móricz Zsigmond utcában párhuza-
mosan halad majd a töltéssel, ke-
resztezve a Tóth Kálmán utcát az
Árok utcáig. A munkálatok akkor
kezdődhetnek el, ha a szükséges
engedélyek megérkeznek. Mivel az

érintett terület egy része a sínek
mellett fut, a vasútnak is jóvá kell
hagynia a munkákat. Ezt követhetik
az érdemi változások, mondta el Rá-
dóczi Valéria, a városfejlesztési
iroda vezetője.
A tervezett csapadékcsatorna a ke-
leti városrészről és az iparterületről
is biztonságosan juttatja majd el a
vizet  a Duna-völgyi Főcsatornába,
mentesítve a belvárosi rendszert. A
beruházás összköltsége meghaladja
a 250 millió forintot, ebből 225 milliót
az Európai Unió biztosít. BBAAJJAAII  TTVV

Gyógyír a gondokra

A felújított Bácsalmási Kulturális Központban nyílt kiállítása Ligeti
László fotóművésznek május 16-án. A falakon főképp természet- és táj-
fotókat láthatnak az érdeklődők a nemzetközileg elismert fotós mun-
káiból. A megnyitót követő beszélgetésen megismerhették a látogatók
a művész eddigi életútját, élményeit. A tárlat június 2-áig látogatható. 

Ligeti László kiállítása
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A tervek elkészültek

Lakossági fórum

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő lakosságot a Bajai agglomerációhoz
tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyívztisztítása elne-
vezésű projekt keretében megrendezésre kerülő lakossági fórumra.

Téma: Beszámoló a szennyvíz-csatornázási projekt jelenlegi állásáról

A bővebb tájékoztatás érdekében tartandó LAKOSSÁGI FÓRUMOK idő-
pontjai és helyszínei az alábbiak:
••  22001144..  mmáájjuuss  2266..  hhééttffőő,,  1177..  3300  óórraa  SSuuggoovviiccaa  ÁÁMMKK  KKiissccssáávvoollyyii  TTaaggiisskkoollaa
((MMaalloomm  uu..  1155..,,  EEbbééddllőő))
••  22001144..  mmáájjuuss  2277..  kkeedddd,,  1177..  3300  óórraa  SSuuggoovviiccaa  ÁÁMMKK  ((SSzzeenntt  AAnnttaall  uu..  6600..,,  AAuullaa))
••  22001144..  mmáájjuuss  2288..  sszzeerrddaa,,  1177..  3300  óórraa  SSzzeennttiissttvváánnii  ÁÁMMKK  ((DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úútt
113311..,,  BB  ééppüülleett,,  ffööllddsszziinntt,,  11..  tteerreemm))
••  22001144..  mmáájjuuss  2299..  ccssüüttöörrttöökk,,  1177..  3300  óórraa  ÚÚjjvváárroossii  ÁÁMMKK  FFeellssőővváárroossii  TTaaggiinn--
ttéézzmméénnyyee  ((FFllóórriiáánn  uu..  2222..,,  EEbbééddllőő))

Kérjük, tisztelje meg jelenlétével a fórumot, tegye fel kérdéseit a szak-
embereknek, hiszen a pályázat sikerességéhez elengethetetlen az Ön
együttműködése és támogatása!

BBaajjaaii  aagggglloommeerráácciióóhhoozz  ttaarrttoozzóó  tteelleeppüülléésseekk  
sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnáázzáássaa  ééss  sszzeennnnyyvvíízzttiisszzttííttáássaa  

MEGHÍVÓ
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„Fantasztikus érzés, hogy olyan em-
berek mondanak igent a felkéré-
sünkre, akik bejárták már az egész
világot, és most Bajára is eljönnek”.
Ezekkel a szavakkal köszöntötte Szé-
csi Máté, a Bácskai Kultúrpalota mű-
vészeti vezetője mindazokat, akik a
zord időjárás ellenére is szép szám-
ban eljöttek A zene és a költészet
legjava című kamaraestre május 14-
én a Bácskai Kultúrpalotába. És való-
ban: Gulyás Dénes operaénekes,
Balog József zongoraművész és
Györfi Anna színművész is otthono-
san mozog a világ számos pontjának
színpadán és koncerttermében,
közös műsoruk premierjét azonban
Baján tartották, hatalmas sikerrel.
A zene és a költészet legjavából című
műsor összeállításának koncepciójá-
ról, valamint a három művész egy-
másra találásáról a rendezvény előtt
Gulyás Dénes operaénekest kérdez-
tük: – Jó zenét kerestünk és jó költőt.
A szövegek örökérvényű igazságok-
ról, istenről, halálról, szerelemről
szólnak, vicces vagy tragikus helyze-
tekről egyaránt. Ehhez mérten Hugo
Wolf zenéje is a végletek, ég és föld
között vergődik és tombol, miköz-
ben mindenkihez egyformán szól.
Nincs célközönségünk, szerintem az
a művészet halála. Egy produkció
nem szólhat csak arról, hogy töme-
geket szólítsunk meg vele. Én 43 év
éneklés után azt szeretném előadni,
amit nagyon jó zenének tartok. Ha
ezt mások értékelik, annak örülök –
mondta el a művész.

Hozzátette: Balog József zongorajá-
tékára egy zeneakadémiai felvételin
figyelt fel: – Épp egy felvételiző nö-
vendéket kísért, Bachot adtak elő. A
mai napig nem emlékszem arra, ki
énekelt, mert nem tudtam másra fi-
gyelni, csak arra a muzikalitásra, bil-
lentéskultúrára, formáló készségre,
amelyet Balog József produkált.
Azóta figyelemmel kísértem a pályá-
ját, közös koncertjeink is voltak már.
Nagyon szeretem, amikor egy zon-
gorista úgy játszik, hogy megbeszé-
lünk ugyan valamit a próbán, de ha
előadás közben mást gondolok, és a
szerint kezdek dolgozni, akkor is biz-
tonságban érezhetem magamat,
mert veszi a jelzéseimet. Ugyanakkor
mestere a hangszerének, ami jelen
estünk anyagában különösen fon-
tos, hiszen mindegyik dal egy-egy

zongoraverseny része. Györfi Anna
szintén sokoldalú művész: számos
zenés-énekes, prózai, film- és szink-
ronszerep van már mögötte. Jelen-
leg a Pécsi Nemzeti Színház tagja,
innen indult az együttműködésük
Gulyás Dénessel:
– Játszottunk már együtt az Antigo-
néban, ami félig opera, félig tragédia.
Amikor felkért, hogy az általa néme-
tül énekelt dalok fordítását, valamint
az összekötő szövegeket tolmácsol-
jam, örömmel vállaltam, nagyon ér-
dekes versekről van szó. Mivel zenés
darabok mellett prózát is játszom,
ebben a közegben is otthonosan
tudok mozogni – mondta el a mű-
vésznő. Elárulta: gyakran jön Bajára,
hiszen családja egyik fele innen szár-
mazik, nagymamája pedig jelenleg is
itt él, helyet is foglalt a nézőtéren.

Gulyás Dénes is csaknem hazajár már
Bajára: – Nagyon szeretek itt lenni.
Dolgozunk a nyári kurzuson, koncer-
teken, városi színházon: éledezik, il-
letve már szárba is szökkent az a
fajta kulturális törekvés, aminek jö-
vője van – értékelte az operaénekes. 
A közönség pedig az est folyamán
meggyőződhetett arról, hogy a jó
zene, jó költő párosításának szán-
déka sikeresnek bizonyult. Ehhez
azonban sokat hozzátett a három
művész egyéni kisugárzása, ahogy a
köztük lévő és szemmel látható köl-
csönhatás is.
Györfi Anna érzékenyen tolmácsolta
a gyakran nem könnyű Goethe- és
Mörike-fordításokat, Herman Hesse,
Márai, Weöres Sándor, Kosztolányi,
Shakespeare és Hamvas Béla szöve-
geiből is válogatva összekötőként, a
zene és a művészet természetéről.
Felvillantotta ugyanakkor a zene-
szerző és zenekritikus Hugo Wolf, a
zabolázhatatlan zseni pályájának né-
hány állomását: összesen 242 dalt
szerzett, a zenéjéből olykor sugárzó
derű és játékosság azonban éles el-
lentétben áll a mindennapjaira jel-
lemző mentális letargiával.
Gulyás Dénes előadásában azonban
mindkettő: derű és ború is kellő
hangsúlyt kapott, mindezt pedig
Balog József zongorajátéka még in-
kább kiemelte. Három nagyszerű
művész adta tudása legjavát, felejt-
hetetlen élményt ajándékozva a
zene és próza kedvelőinek. 

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA  

Mindenből a legjobbat: három művész estje
KONCErT Sikere a jó zene, jó költő párosítás

Idén a Szent József plébániát jelölte
ki dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecske-
méti érsek a városi bérmálás meg-
tartására. Vasárnap délelőtt 42
személy 8 bajai és környékbeli plé-
bániáról vált keresztény szempont-
ból felnőtté. Szentbeszédében az
érsek kifejtette: Pünkösd, az egyház
születése után megnövekedtek a
mindennapos feladatok és gondok,
és az apostolok érezték, nincs ele-
gendő erejük minden szolgálat ellá-
tására. Ezért kiválasztottak 7,
Szentlélekkel eltelt férfiút, élükön Ist-

vánnal, a későbbi vértanú diakónus-
sal. Eligazítást kaptak, hogy az egy-
ház élni és működni tudjon. Ennek

vagyunk ma is tanúi, amikor 42 fiatal
bérmálkozik, és 14 kiválasztott kép-
viselő-testületi tag fogadalmat tesz,

hogy Krisztus szövetségének képvi-
seletében jár el.
Az ünnepélyes szentmise kereté-
ben iktatta be az érsek az egyház-
községi képviselő-testület öt évre
újjáválasztott tagjait is, akik letet-
ték fogadalmukat. Őket és a bér-
málkozókat is a házigazda, Fekete
Szabolcs plébános mutatta be a fő-
egyházmegye vezetőjének. Az atya
a mise végén megköszönte a pap-
testvéreknek és a hitoktatóknak a
bérmálkozók felkészítését.

ZZAALLAAVVÁÁRRII  LLÁÁSSZZLLÓÓ

Bérmálás a Szent József templomban



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 31., 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 jelezze a Baja Marke-
ting Kft. kapcsolattartójánál, Gergely
Barbaránál az alábbi telefonszámon:
20/388-73-95.
Felhívjuk a figyelmet, hogy narancs-
sárga riasztás esetén a vízi felvonu-
lás elmarad, a riasztás a nagyhajók
közlekedését nem befolyásolja. ∎

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

Evezős vízi járművek használata a Já-
noska-eresztés lampionos felvonu-
lásán. A részt vevő vízi járművek a
hajóforgalmat nem akadályozhatják.
A rendezvény idején 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 kölcsönöz-
hető vízi eszközöket csak 14 év feletti

személyek bérelhetik ki, személyiga-
zolvány felmutatása ellenében.
A Baja Marketing Kft.-től bérelt kajak,
kenu, csónak használatának ideje
alatt a bérlő teljes felelősséget vállal
maga és az utasok biztonságát ille-
tően. Saját felelősségére használ-
hatja a bérleményt és felszerelését a
biztonsági előírások betartásával.
Az evezős vízi járművek (kajak, kenu,
csónak) használata csak az előírt biz-
tonsági szabályok betartásával tör-
ténhet.

Lakossági felhívásVízi felvonulás 



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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www.nagyhegy.hu 
30/9323-656

FUVAROZÁS

(Bajai Gyermekgyógyász Fórum,
2014. 04. 25.)
Mint beszámoltak róla, a Bácskai
Kultúrpalotában gyermekgyógyá-
szati tudományos ülés zajlott neves
meghívott előadókkal – prof. dr.
Molnár Dénes (Magyar Gyermek-
orvosok Társaságának elnöke),
prof. dr. Reusz György (Magyar
Nephrológiai Társaság elnöke) -, 3
gyermekklinika és a környékbeli
kórházi osztályok vezető specialis-
táinak előadásaival. 
A szimpóziumon Baja több mint
100 km-es körzetéből a kórházak-
ban és a területen dolgozó gyer-
mekorvosok, háziorvosok –
Mohács, Kaposvár, Tamási, Szek-

szárd, Kalocsa, Kecskemét, Kiskun-
halas, Kiskőrös, Kiskunmajsa által
határolt területről – vettek részt,
csaknem 130-an.
A rendezvény szakmai sikerét
jelzi, hogy mind az előadók, mind
a hallgatóság részéről felmerült,
hogy a Bajai Gyermekgyógyász
Fórumot a jövő esztendőben is
megrendezzék. 
Ezúton köszönjük mindazoknak a
támogatóknak a segítségét, akik az
esemény sikeres lebonyolítását le-
hetővé tették!
A szervezők: dr. Károly Éva PhD. és a
Bajai Szent Rókus Kórház Gyermek-
osztályának munkatársai ∎

Köszönetnyilvánítás

Kiírták a 2014. évi sporttámogatási
pályázatokat (kiemelt és ver-
senysport egyesületek működési tá-
mogatásának elnyerésére és Baja
városában megrendezésre kerülő
sportrendezvények szervezésének,
valamint bajai sportolók országos és
nemzetközi versenyeken való rész-
vételének támogatására). A pályá-
zati csomag (űrlap és mellékletei)
letölthető a www.bajavaros.hu/Pá-
lyázatok honlapról május 10-től. To-
vábbi információ: 79/886-210.

Pályázati felhívás

KÜLFÖLDI 
MUNKAVÁLLALÁSRA IS
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OKLEVELET ADÓOKLEVELET ADÓ
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Kevesellte az összeget
RABLÁS Vádemelési javaslattal él a
rendőrség az ellen a bajai férfi ellen,
aki tavaly kirabolt egy pénzintézetet
a városban.
A bajai kapitányság 2013. október 10-
én rablás gyanúja miatt indított nyo-
mozást ismeretlen tettes ellen. A
rendelkezésre álló adatok szerint 10
óra 57 perckor egy ismeretlen férfi
ment be a pénzintézetbe. Betörte a
kiszolgálópult üvegét, majd a pulton
átugrott és kezében késsel készpénz
átadására szólította fel a két alkal-
mazottat. Kérésének eleget tettek,
ám a tettes kevesellte az összeget,
ezért bántalmazta a dolgozókat.
Mindketten súlyos sérüléseket szen-
vedtek. Mivel a dolgozók továbbra

sem tudtak több pénzt átadni, az el-
követő elinalt a megszerzett bankje-
gyekkel a helyszínről. A nyomozás
során beszerzett adatok alapján
megalapozottá vált a gyanú, hogy a
bűncselekményt a 27 éves, bajai K.
Tibor követte el. A férfit január 8-án
elfogták. Rablással és súlyos testi sér-
téssel gyanúsították a kihallgatás
során. K Tibor jelenleg is előzetes le-
tartóztatásban van.
A nyomozást május 15-én befejezte
a bűnügyi osztály, az iratokat vád-
emelési javaslattal küldte meg a
Bajai Járási Ügyészségnek, tudatta
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-fő-
kapitányság.  ∎

Kisdiákok látogatása

BŰNMEGELŐZÉS Három napon át
közel 200 helyi tanuló látogatta meg
a bajai kapitányságot, ahol köze-
lebbről is megismerkedhettek az
egyenruhások munkájával.
A rendezvényre azon általános isko-
lák 3. osztályosai kaptak meghívást,
amelyek a tanév során részt vettek a
D.A.D.A. bűnmegelőzési program-
ban. A diákok körbejárták a rendőr-
ség épületeit, betekinthettek egy
üresen álló fogdába, és a bűnügyi

technikusok segítségével tenyér-
nyomatot készítettek. Nagy érdek-
lődés kísérte a fegyverbemutatót is,
ám a legnagyobb sikert ismét Kreol,
a kábítószer- és nyomkövető rend-
őrkutya aratta. Gazdájával és segítő-
jével közös bemutatójuk során Kreol
megmutatta, hogyan kell elfogni egy
menekülő bűnözőt. A fiatalok a lát-
ványos akciót előbb csendben fi-
gyelték, majd óriási tapssal
köszönték meg a programot.

A Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (6500
Baja, Barátság tér 18.) az Emberi Erőforrások Minisztériuma  megbízá-
sából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő által meghirdetett, "Az általános iskolai, középiskolai,
szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő
tehetséggondozó műhelyek támogatása" című pályázati felhívásra be-
nyújtott,  „Népművészeti hagyományaink” című pályázata az oktatá-
sért felelős miniszter döntése alapján 881 000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült. 
A program lépésről lépésre vezeti be a tíz résztvevő kollégiumban lakó
diákot a népművészet világába és maradandó ismeretet hagyva erős
kötődést alakít ki nemzeti múltunkhoz és identitásunkhoz. A diá-
kok a tehetségfejlesztő program keretében megismerkednek a népi
építészettel, berendezési tárgyakkal, valamint a kosárfonás, bőrtárgy-
és tűzzománc készítés, fazekasság, népi festészet, díszítő motívumok,
szimbólumok művészetével is.
A tehetségfejlesztő program során elkészített alkotásokat a következő
helyszíneken rendezett kiállításokon lehet megtekinteni.
2014. június 2. - június 13.
Bajai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
6500 Baja, Barátság tér 18.

2014. június 16. - június 27., Belvárosi Közösségi Ház
6500 Baja, Széchenyi u. 4-6.

2014. június 28. - augusztus 25., Pipacsos Pihenőház
6524 Dávod, Dózsa György u. 75.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Rendőrök jelentek meg múlt szer-
dán a Szent Lástló ÁMK Vöröske-
reszt téri óvodájában. Szerencsére
sem bűntény, sem baleset nem tör-
tént, csupán egy látványos bemuta-
tót tartottak a gyerekeknek. Az
ovisok megismerkedhettek a bilinc-
csel, a gumibottal, a rohamsisakkal
és a rendőri pajzzsal, sőt még egy
igazi pisztolyt is megcsodálhattak. Az
intézmény vezetői fontosnak tartják
a gyerekek ismereteinek ily módon
történő bővítését is, mondta el Oszt-

heimer Ildikó óvónő. A rendőrség
munkatársai korábban rendszeresen
tartottak már bűn- és balesetmege-
lőző előadásokat az általános- és kö-
zépiskolákban. Most a legfiatalabb
korosztályt látogatták meg. A kez-
deményezés hatalmas sikert aratott,
a gyerekek türelmetlenül vártak so-
rukra, hogy kipróbálhassák, kézbe
vehessék az eszközöket. Az előadás
végén kisebb ajándékot is kaptak az
ovisok a rendőröktől.                      
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Kattant a bilincs az oviban
Népművészeti 
hagyományaink
NTP-TM-13-0171



ÁLLATORVOS Elkezdődött Baján a
kutyák veszettség elleni oltása, ame-
lyet előre megadott időpontokban, az
utcán végeznek az állatorvosok. Az
oltás az állatok és az emberek egész-
ségének védelme miatt is fontos.
Baján minden évben májusban tart-
ják a kutyaoltást. Azok az állattartók
vihetik el a kedvenceiket, akik nem
rendelőben, illetve nem otthon ol-
tatják be őket. Az oltáshoz nem kell
más, mint a kutya Kisállat Egészség-
ügyi Könyve, valamint a mikrochip
megléte. Az állatorvos ugyanis elő-

ször egy kis műszerrel azonosítja a
kutyát, mondta el  dr. Tálas László.
Ha a leolvasott mikrochip száma
egyezik a könyvben lévővel, nyilván-
tartásba veszik a kutyát és igazolják,
hogy beoltották. Az ebek az oltással
együtt féreghajtót is kapnak. Az oltás
a féregtelenítő tablettával együtt
3500 forintba kerül. Utcai oltásokat
május 19-ig minden nap tartanak.
Ezek pontos helyszínéről az állator-
vosoktól érdeklődhetnek, valamint a
Bácskai Naplóból tájékozódhatnak. 
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Védelmet adó oltás A gyerekek szemével
RAJZPÁLYÁZAT A Petőfi utcai óvoda
rajzpályázatot hirdetett a Föld nap-
jához kapcsolódó programsorozat
lezárásaként. Öt óvodából több mint
140 képet küldtek be a gyerekek,
ezek közül 70 alkotást mutattak be a
tárlaton. A pályázatra öt óvodából
küldtek képeket a gyerekek, ezek
közül 70 rajzot állítottak ki a Közös-
ségi Házban. A díjátadót a szervező
óvoda pünkösdi műsora színesítette.
A Föld napját a Petőfi utcai óvodá-
ban 1995 óta megünneplik a többi in-
tézmény bevonásával. A

rajzpályázatot megelőzte a Föld nap-
jához kötődő programsorozat, az
akkor szerzett élményeiket is leraj-
zolhatták a gyerekek. Bócsa Barna-
básné tagintézmény-vezető
kiemelte: nemcsak beszélnek a kör-
nyezetvédelemről, hanem tesznek is
érte. – Minden otthon kezdődik apró
dolgokkal. Például a szelektív hulla-
dékgyűjtéssel, vagy az egészséges
életmóddal. Beszélni kell a környe-
zetszennyezésről is. Az óvodában
persze mindezt folytatjuk, így lesz
eredményes a munkánk.                                       

Rajzpályázat kiállítása a Közösségi Házban

Az Invitellel jó nyara lesz!

Az Invitellel az otthoni szórakozás mellett most
még a nyaralásra is félretehetünk. A jelenlegi ak-
cióban az új lakossági ügyfelek számára az első
négy hónapban mindössze bruttó 1288 forintos
havi díjért érhető el bármely megújult Invilág
csomag, 24 hónapos, határozott idejű szerző-
déskötéssel. A tévé-, internet- és telefonszol-
gáltatást tartalmazó csomagok különböző
kombinációkban választhatók, amelyek közül a
számunkra ideálisat akár a kanapén ülve is meg-
rendelhetjük az 1288-as Invitel Infóvonalat tár-
csázva vagy épp a mobilkészülékekre
optimalizált weboldalon keresztül.

S –3XL, kicsiknek, nagyoknak

Ahány ház, annyi szokás – különösen igaz ez a
tévénézésre, internetezésre és telefonálásra. A
megújult Invilág csomagok a ruhaméretekhez
hasonló jelölést kaptak, így könnyen kiválaszt-
hatjuk az egyedi igényeinknek legmegfelelőb-
bet. Már az S-es csomaggal élvezhetjük a
legfontosabb tévék, illetve rádiók, műsorait,
köztük a helyi Bajai TV, Dél TV és Csele TV, vala-

mint a sportrajongók nagy örömére a DIGI Sport
1 adását is. Ha pedig még több változatosságra
vágyunk, a 73 csatornát tartalmazó Digitális Csa-
ládi csomaggal a filmek, sportok, gasztronómia,
zenei és tudományos, valamint hír- és gyerek-
műsorok széles választéka is elérhető ottho-
nunkban. Hogy még élménydúsabb legyen a
nyár, az XXL-es és 3XL-es csomagokkal már 89
tévécsatornát nézhetünk, és gyors internettel
böngészhetünk a világhálón. Ráadásul mind-
egyik megújult Invilág csomag mellé 90 napig
díjmentesen használható a Kaspersky vírusvé-
delmi szoftver. Így a nyári élmények után csak
kellemes emlékek maradnak.

Minicsomagok – maxi élmények

A gazdag tartalom még itt sem ér véget. Aki
most fizet elő a digitális televíziót tartalmazó,
megújult Invilág csomagra, érdeklődésének
megfelelően további csatornákkal egészítheti ki
azt. Az akció keretében három új, tematikus
tévé minicsomag közül lehet választani egyet,
amely 90 napig díjmentesen kipróbálható. Ki-
csiknek és nagyoknak szóló csatornáival a 3 Ge-
neráció minicsomag a családok kedvence lehet,

míg a népszerű tánc és utazás témakörökkel
foglalkozó Mozdulj! minicsomag az aktív élet-
mód kedvelőinek szól. A HD Sport minicsomag-
gal pedig a várva várt nemzetközi
sportrangadók minden apró részletét HD minő-
ségben élvezhetjük.

Megsokszorozzuk a nyári élményeket!
Egész nyáron át tartó feltöltődés a megújult Invilág csomagokkal

Mindannyian szeretnénk a legtöbbet kihozni a nyárból, és minél több emlékezetes pillanatot
megélni. Az Invitel új akciójával a változatos élmények otthon is folytatódhatnak, május 2-ától
ugyanis hűsítő, 1288 forintos áron érhetők el a megújult Invilág szolgáltatáscsomagok.

Személyes ügyintézés:
Invitel Pont: Baja, Gaál Péter u. 9-11.
Időpont-egyeztetés: Kovács Klaudia Judit,
tel.: +36 20 669-6483
További információ: a 1288-as Infóvonalon,
illetve az 1288.hu weboldalon
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Szlovákiában állt rajthoz Vizin
Tamás. A Lotus Kupában szá-
guldó bajai autóversenyző a má-
sodik versenyhétvégéjét
teljesítette a Szlovákiaringen.
A két nap felemás eredményt ho-
zott. Az első futamon jól műkö-
dött az autó, szombaton nyert a
bajai pilóta. A második futamra je-
lentősen megváltoztak a körül-
mények. Hatalmas eső zúdult a
pályára, ami a verseny megrende-
zését is kérdésessé tette. Végül el-
indulhatott a Lotus Kupa
mezőnye, de nagyon veszélyes
volt a versenyzés. Vizin Tamás
nem tudott végig menni, mert el-

romlott a külső áramtalanítója. A
malőr ellenére elégedett az idény-
kezdettel, hiszen négy futamból

hármat megnyert. Folytatás jú-
nius közepén a Pannóniaringen.

BBAAJJAAII  TTVV

www.ba j a .hu

Ponty-poronty
ÚSZÁS Tisztelettel értesítünk min-
den érdeklődőt, hogy az Újvárosi
Általános Iskola és a Ponty-Poronty
Alapítvány június 7-én, szombaton
9.30-kor rendezi hagyományos
Ponty-poronty városi, körzeti úszó-
versenyét. Várjuk az úszni szerető
óvodásokat és 1-2. osztályos tanu-
lókat. Érdeklődni lehet az óvodák-
ban és az iskolákban. 

EVEZÉS Távozik a Bajai Spartacus SC-
től Alföldi Zoltán edző. Az evezősök
trénere a Győri Vízi Sport Clubnál te-
vékenykedik a jövőben.
Alföldi korábban versenyzőként se-
gítette a Spartacust, majd fokozato-
san kivette a részét a szakmai
munkából. Mára a bajai egyesület
utánpótlás szakágvezetője és min-
denese lett. Bartos Nándor kezei
alatt az ország egyik legtehetsége-
sebb edzőjévé nőtte ki magát, amire
az egyik legnagyobb egyesületénél,
a Győri Vízi Sport Clubnál is felfigyel-
tek: vezetőedzői állást ajánlottak a
bajai trénernek. – Óriási kihívás, nem
mindennap adatik lehetőség ilyen je-
lentős szakmai előrelépésre egy 29
éves fiatalember számára – mondta
el a távozó edző. Hozzátette: fan-
tasztikus hat évet töltött el a Sparta-
cusnál, nagyon sokat köszönhet az
itteni embereknek. A bajai egyesület
házon belül próbálja megoldani a
problémát, így a jövőben Makk Zol-
tán, Forrai Dávid és Racsmány
Gábor között osztják el a napi fel-
adatokat.                                       BBAAJJAAII  TTVV

Alföldi Győrben 

Alföldi Zoltán

Szigetvári ezüstérmes
CSELGÁNCS A csehországi Tepli-
cében, 30 ország 442 sportolójá-
nak részvételével rendezték meg
az ifjúsági, kadet Európa Kupa so-
rozat versenyét. A magyar színe-
ket 66 kg-ban Őri Csanád, míg +70
kg-ban Szigetvári Mercédesz
(Mogyi Bajai judo Club) képvi-
selte. Edző: Radics Attila. Szom-
baton Őri, súlycsoportjának 50
indulója között, előnyerőként
osztrák és szlovén ellenfelét le-
győzve a nyolc közé jutott. Egy
olasz fiútól vereséget szenvedett,

a vigaszágon folytathatta. Sajnos
nem sok sikerrel, mert svájci el-
lenfelétől vereséget szenvedett.
Így a 9. helyen fejezte be a küz-
delmeket.
Szigetvári szintén előnyerőként
kezdte a versenyt. A legjobb 4
közé és a döntőbe is úgy jutott
be, hogy ipponnal verte előbb
szlovén, majd német ellenfelét. A
döntőben a másik szlovén lány
megverte, így egy nagyon értékes
ezüstérmet szerzett a bajai spor-
toló.                                             GG..  ZZSS..

diák- és sportnap az Eötvös főiskolán
EÖTVÖS KUPA Floorballoztak, röplabdáztak és fociz-
tak a főiskolások a Dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban.
A diáknap keretében rendezett Eötvös Kupára a bajai
hallgatókon túl a dunaújvárosi és a szabadkai intéz-
ményből érkeztek vendégek. Jó hangulatban zajlot-
tak a küzdelmek, csak a sárkányhajó versenyt kellett
elhalasztani az időjárás miatt. Az első alkalommal
megrendezett Eötvös Kupa egyik fő célja a már meg-
lévő kapcsolatok ápolása és újak kialakítása. A bajai in-
tézmény rektora, Melicz Zoltán szerint ennek is
megfelelt a diáknap.
A csapatok testvériesen megosztoztak a verseny-
számokon, hiszen a floorballt a dunaújvárosi, a röp-
labdát a szabadkai, míg a labdarúgást a bajai iskola
nyerte. Az összetett győzelemért járó vándorser-
leget az Eötvös Főiskola érdemelte ki, így a kupa
egy évig a bajai intézmény vitrinjében pihen.                           

BBAAJJAAII  TTVV

Jó hangulatú főiskolai nap

Válogatott forma
EVEZÉS Az idei év második váloga-
tóját Szegeden rendezték meg. A
serdülő lányok bebiztosították he-
lyüket az Olimpiai Reménységek
Versenyére. A Balogh Dávid–Van-
csura Bodó ifjúsági páros 3. helyen
ért célba, de ez sem veszélyeztette
a nemzetközi indulásukat. Az idő-
sebbek közül a Vancsura Bende-
gúz–Csányi Péter duó másodikként
zárt, míg a hölgyeknél a Bartos–
Patyi páros harmadik lett. A váloga-
tók után szinte minden bajai
bekerült a nemzeti csapatba. 
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CSÁVOLY A felső-bácskai óvodák-
nak – csávolyi, rémi, borotai, ér-
sekhalmi és nemesnádudvari –
szerveztek Ovi olimpiát Csávo-

lyon. Idén az érsekhalmi nagycso-
portosok voltak a legügyesebbek,
így ők kapták a vándorkupát, me-
lyet egy évig őrizhetnek. A díjak

kiosztásában Berta János csávolyi
polgármester és Zsigó Róbert, a
térség országgyűlési képviselője
is segédkezett.

Felső-bácskai ovisok versenyeztek

Olimpia a felső-bácskai ovisoknak
A kiscsávolyi óvodában idén is
megrendeztük az Ovi olimpiát. A
gyerekek izgatottan készültek
erre a napra, mely a Majális téma-
hét Családi napja volt. Május 8-án,
reggeli után indultunk a Vasvári
Pál utcai sporttelepre. Bemelegí-
tés után 4 versenyszámban folyt
a küzdelem: távolugrás, 30 méte-
res futás, kislabda hajítás, stadi-
onfutás. A legügyesebb gyerekek
az óvó nénik által készített érmet
kaptak, s a fárasztó feladatok
után kis versenyzőinknek jól esett
a frissítő. Köszönetet mondunk a
szülőknek és a segítőinknek. Em-
lékezetes délelőttöt töltöttünk
együtt. Marusáné Jarmaczki
Ágnes munkaközösség-vezető

Ovi olimpia

LABDARÚGÁS Kiválóan szerepeltek a Sugovica Sportiskola csapatai a
diákolimpia megyei döntőjében, Orbán Tamás irányításával. Kalocsán
az 1. korcsoportosak megyei bajnokok lettek, május 25-27-én a fonyód-
ligeti országos döntőben szerepelnek. A csapat: Viszmeg Zalán, Orbán
Kolos, Ádám Bence, Eichardt Krisztián, Bölcskei Denisz, Kincse Le-
vente, Grósz Benjámin, Fehérváry Tamás. A gyerekek a Bajai LSE-ben
fociznak, Csipak Kornél edző irányítása alatt.
A 2. korcsoportban megyei 4. helyet ért el a gárda, szintén a BLSE játé-
kosai alkotják a csapatot. Edző: Koch Tamás, Éber Előd.
A 3. korcsoport megyei 2. lett, egy góllal maradtak le az aranyéremről
a Bajai LSE játékosai. Edző: Onódi Tamás.

remekeltek a zöld gyepen

A medencében
ÚSZÁS Brnóban jártak a Spartacus úszói. Pass Fe-
renc hét tanítványával utazott el a cseh városba,
ahol minden évben rangos viadalt rendeznek. Idén
három lány és négy fiú utazott. Kalmár Ákos bizo-

nyult a legeredményesebbnek, 4 aranyérmet (200
gyors, 200 pillangó, 100 pillangó és 100 gyors)
nyert. Harmadik lett 200 vegyesen, negyedik 50
gyorson. Pass Ferenc vezetőedző kiemelte Hege-
dűs Ármint, aki 200 méter mellen lett bronzérmes.
„Révfy András lassan a Magyarország örökös ne-
gyedik helyezettje címre is pályázhat. Ismét két

számban csúszott le néhány századdal a dobogóról.
Emellett ötödik-hatodik helyei is vannak, tehát jól
szerepelt.” A lányok közül Schwob Fannit dicsérte,
ötödik, hatodik, nyolcadik helyezéseket ért el.
A jó szereplést támasztja alá, hogy szinte minden
bajai versenyző több számban is egyéni legjobb-
ját úszta Brnóban. BBAAJJAAII  TTVV



VÍZÁLLÁS 

Bajánál ma reggel 669 centivel tető-
zött a Duna. Így nem kellett elren-
delni az elsőfokú árvízvédelmi
készültséget. Rendkvíül alacsony
vízállásra jött a nagy árhullám, ám
Dunafürdőn és Méhész-fokon így is
bekukkantott a víz néhány nyara-
lóba. Gyorsan apad, hétvégére
ismét 6 méter alá kerül a vízszint.
A Duna hőmérséklete szerdán reg-
gel 14 Celsius-fokos volt.

Május 25-én (vasárnap) 10 órakor ünnepi beszédet mond Stejskal Vac-
lav nagyapja sírjánál a Szent Rókus temetőben a Hősök sírjánál. A bajai
önkormányzat minden érdeklődőt vár az ünnepi megemlékezésre.

BBAAJJAA  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA

HELYI TERMÉKEK Remek hangulat
és rengeteg finomság jellemezte a
hagyományteremtő szándékkal
megszervezett II. Bácskai Napot
május 16-án, a Bácskai Kultúrpalotá-
ban. A Bács-Kiskun megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara
rendezvénye lehetőséget biztosít a
helyi és környékbeli termelőknek,
hogy bemutassák termékeiket. A
kamara által odaítélt Kiváló Bácskai

Termék díj nyertesei egy évig ingyen
használhatják a mozgalom logóját
termékeik csomagolásán. Gyö-
rökné Mészáros Eszter, a kamara
bajai képviseletének vezetője a
megnyitón elmondta: a bajaiak szá-
mára különösen fontos, hogy a lá-
togatók a helyi gasztronómia jó
hírét elvigyék. Idén először Szerbiá-
ból is érkezett kiállító, aki ugyancsak
sikerrel pályázott a díjra. A kört tá-

gítani igyekeznek, tette hozzá Gál
József, a kamara megyei elnöke. El-
mondta: különösen fontos előtérbe
helyezni a helyi, kitűnő minőségű,
hagyományos finomságokat.
Köszöntötte a jelenlévőket Zsigó
Róbert polgármester, a térség or-
szággyűlési képviselője is. – Ki kell
használnunk adottságainkat, minél
inkább támogatva helyi termelőin-
ket. Fontos, hogy gyökereink érté-
kei mentén haladva képzeljük el
jövőnket. Jövőre még több kiállítót
várunk egy még nagyobb jelentő-
ségű rendezvényre, hiszen ez min-
den bácskainak az érdeke –
összegezett az elöljáró.
Idén 15 termelő érdemelte ki a díjat:
Bátyai Savanyító Kft., Sümegi és Fiai
Pincészet, Beck-Hús Kft., Harti Imre
méhész, Kőszegi Jánosné réteské-
szítő, Kápolnás Szikviz üzem, Bácsal-
mási Közszolgáltatási Kft., Koch Vin
Kft., Göldner Tibor mestercukrász,
Házi Pirospaprika Kft., Kecskés János
húsfeldolgozó, Vecsernyés Irén házi
lekvár készítő, Stranszki Julianna szá-
raztészta készítő, Béles Kft., Zdravo
Produkt (Szerbia).                  SS..  BB..

Bácskai finomságok mustrája

A Bácskai Kultúrpalotában lévő ká-
vézóban Kardos Sándor grafikus ki-
állítása látható. A tárlat június 4-ig
tekinthető meg.

Grafikai tárlat


