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KÖZÉTKEZTETÉS Bajais csatlakozott az orszá-gos Minta Menza prog-ramhoz, jelentette bekedden Bócsa Barna-
bás, a Baja MarketingKft. igazgatója és An-
geli Lászlóné, a céggyermekélelmezési ve-zetője. Hangsúlyozták: a program mérföldkő az egészséges étkezés-ben. Vargáné Dalmati Anna közegészségügyi osztályvezető kiemelte:a gyermekkori minta határozza meg a táplálkozást, így a közétkezte-tés sokat segíthet. Az országos tiszti főorvos ajánlást fogalmazott mega táplálkozás egészségügyről, ezeket be kell tartani.A meghívottak a Radnóti kollégium konyháját látogatták meg, majdkóstolón vettek részt az IfjúságiSzállóban. Januárban újabb egyez-tetés és kóstoló lesz Baján.2
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SZÍNHÁZ Köszöntésekkel kezdő-dött a csütörtöki testületi ülés. Ott-
már Attila, a Bajai FiatalokSzínháza vezetője idén Bonis Bona,majd Prima-díjat nyert. A Rábl Szín-pad pedig 10 éve, december 23-ánalakult meg a Szent László ÁMK

színi csoportjaként. Dely Géza ve-zető és a társulat négy tagja jelentmeg a városháza dísztermében aköszöntés alkalmával. Zsigó Ró-
bert polgármester gratulált vala-mennyiüknek a napirendi pontoktárgyalását megelőzően.            GG..  ZZSS..

Díjak és kerek születésnap

Megtelt a városháza díszterme ésdübörgő tapsvihar fogadta szom-baton délelőtt az ünnepi ülésen
Zsigó Róbert polgármester évzáróösszegzését. Kiemelte a jelentősebbváltozásokat, fejlesztéseket. Így ajárási hivatal megalakítását, mellyelnyertek a térség lakói. Az oktatásiintézmények zöme állami tulaj-donba került, önkormányzati mű-ködtetéssel. Ennek révénmegerősödött Baja, a Bácska köz-pontja pozíciója. Beszélt a gazda-sági helyzetről is. – A pénzügyeknélfegyelmezett gazdálkodást követeltez az év is. Stabilabb a város, mintvolt korábban, amihez jelentősenhozzájárult a kormány segítsége.Összes adósságunktól megszaba-dulunk, így van mód a biztos jövőmegalapozására. Nem térhet visszaa múlt mentalitása!

A beruházások közül kiemelte a Lő-kert-sori óvodát, az új kajak-kenu-házat valamint, a városháza, azIfjúsági Szálló, a Radnóti és a Sze-nes utcai kollégium fűtésének kor-szerűsítését. Baja és Vaskút közöttkerékpárút épült. A kormány plusz600 milliós támogatásával megkez-dődhetett a kórházban a 4 milliárdforintos építkezés. Közel 2 milliárdjut az idegenforgalmat szolgáló inf-rastruktúra kialakítására. Megújula Sugó strandja. Önerő nélkül erő-sítik meg a magas partot 2,3 milli-árd forintból. Megépül aLivodai-főgyűjtő harmadik ütemeés a társulásos, 5,5 milliárdos pá-lyázattal a szennyvízcsatornázás ismegkezdődik a városban tavasszal.– A fejlesztések célja az, hogy hasz-not hozzanak a városnak, s a baja-iak javát szolgálják. Köszönet
Fercsák Róbert alpolgármester-nek és Rádóczi Valéria irodaveze-tőnek. Az ismét nagyon sikeresCsodálatos Baja programsorozatértpedig a Baja Marketing Kft. dolgo-zóinak – hangzott el az értékelés-ben. A polgármester kitért arra is,hogy a nehézségek ellenére tudtaksegíteni az elesetteknek. Összefo-gással a nagy árvíz ellen is sikere-sen védekeztek a városban nyáron.A polgármesteri összegzést vastapsfogadta, miután kellemes ünnepe-ket kívánt az egybegyűlteknek.A kitüntetettek nevében Pump Ká-

roly díszpolgár köszönte meg az el-ismerést. Hangsúlyozta: akik a vá-rosban élnek, azoknak nehezebb amindennapi taposómalom mellettBajáért való elhivatottságukat nap-ról napra megújítani. – Köszönetérte, és a városnak is, hogy észre-

veszi, értékeli ezt az áldatlan-áldá-sos munkát. A gyökereink itt van-nak! – mondta, majd egy korábbilégi felvételét ajándékozta a város-nak. „Jól látszik a képen is, hogyBaja a világ közepe!” – tette hozzá.
GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

Vastaps fogadta a polgármesteri beszédet
ÜNNEPI ÜLÉS „Baja a világ közepe!” – véli Baja új díszpolgára

Zsigó Róbert és Pump Károly

A gyakorló iskola műsora

Minta menza Baján is



NEUROLÓGIA Megújult a BajaiSzent Rókus Kórház neurológiaiosztályának épülete, melyet 1932-ben adtak át. Az intézmény leg-szebb épületének felújítására már2009-ben is pályáztak, ám ered-
ménytelenül. – Mezei Lajos vágyavolt a felújítás, s nagy örömömremára megvalósult a temetésén tettígéretem. A mintegy 40 milliós be-ruházás a fenntartó tulajdonos, azönkormányzat, az Emel Kft. és a

kórház érdeme, köszönöm a segít-séget – mondta el dr. Tóth Gáborfőigazgató. A neurológia régi pom-pájában áll, a stukkók is megma-radtak. Hozzátette: hamarosan adiagnosztika épületének teteje ismegújulhat hasonló összegből.
Zsigó Róbert polgármester, Bajaés térsége országgyűlési képvise-lője is elismeréssel szólt az intéz-ményi fejlesztésekről. – Valóbanszép lett. A kórház valamennyi fon-

tos épülete megújult, illetve megfog újulni. Így például a pszichiátriais sorra kerül jövő év elején egy 180milliós fejlesztés révén. A cél a tér-ségben lakók biztonságos, jó szín-vonalú egészségügyi ellátása –hangsúlyozta az épület megtekin-tésekor Baja polgármestere.
GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT
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„A szaktárca a jól működő, jól gazdálkodó csoportba sorolt bennünket, ami a menedzsment
és a dolgozók közös érdeme. Ami a humán forrást illeti, az egyenleg orvos szakmai része
pozitív. Kétszer annyian jöttek, mint ahányan távoztak. És nemcsak kezdők érkeztek!” 

KÓRHÁZ – Ez az év az egyik leg-
jobb volt, a kórházakat érintő
gondok minket alig érintettek
– kezdte évértékelő beszédét
dr. Tóth Gábor főigazgató szer-
dán délután a Bajai Szent
Rókus Kórházban. Az ünnepi értekezésen Szarvas
Anna karácsonyi műsorát köve-tően Zsigó Róbert polgármestermondott köszöntőt. – Bár márnem a város a kórház fenntartója,a kapcsolat természetesen nemszakadt meg az önkormányzat ésaz intézmény között. Szinte napiegyeztetés zajlik, a kórház pedigépül és szépül. Ám a gyógyításhozaz itt dolgozók munkája kell. Kö-szönöm az áldozatos szolgálatot,melyet egész évben végeztek. Ál-dott adventet, szeretettel teli ka-rácsonyt kívánok!A főigazgató összegzésében hang-súlyozta: 2013 az egyik legjobbéve volt a kórháznak. – A szak-tárca a jól működő, jól gazdálkodócsoportba sorolt bennünket, ami amenedzsment és a dolgozókközös érdeme. Ami a humán for-rást illeti, az egyenleg orvos szak-

mai része pozitív. Kétszer annyianjöttek, mint ahányan távoztak. Ésnemcsak kezdők érkeztek! Emel-ték a fizetéseket is év közben. Agazdasági eredményt mutatja be-sorolásunk. Ahol lehet, építke-zünk. Jó érzés, hogy különbözőhelyekről érkeznek pénznek, ígyújulhat meg például a neurológiaés a diagnosztika épülete is. Lát-ványosan halad a 3 milliárd forin-tot meghaladó nagyberuházás is,melynek határideje jövő év au-gusztus 31-e (ezt külön is bemu-

tatták később – a szerk.). Szép évvolt, a következő egészen máslesz. Még szebb és jobb kórház le-szünk! – ígérte dr. Tóth Gábor fő-igazgató. Dr. Mészáros János, aGyógyszerészeti és EgészségügyiMinőség- és SzervezetfejlesztésiIntézet dél-alföldi központjánakvezetője levélben köszöntötte azértekezőket, üdvözölve a szakmaifejlesztéseket.Idén a dr. Róna Dezső díjat azimmár 41 esztendeje a kórház-ban dolgozó dr. Bogár Judit sze-

mész-főorvos kapta. Emlékpla-kett: Mayer János (Jamex Kft.,magánszemélyként 10 millióseszközt adományozott), Kiemeltdíj: Csernák Jánosné (ápoló),További díjazottak: dr. Sipos
Rózsa főorvos (központi rönt-gen), Tóth Gyöngyvér asszisz-tens (járóbeteg osztály), Baksai
Péterné műtősnő (fekvőbetegosztály), Kovács Csaba villany-szerelő (műszaki részleg).A jutalmazás után dr. Szluha
Gyula főorvos szavalta el az alka-lomra írt versét, majd megvendé-gelték az intézmény dolgozóit. 

GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

2013: az egyik legjobb esztendő volt
Dr. Tóth Gábor évértékelője

Dr. Bogár Judit főorvos

Megígérte, megcsinálta

Megújult az egyik legszebb épület

Kórházi szemle
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SZÉLJEGYZET
Az év vége felé közeledve rendsze-
resen felbukkan a bajai kontra sze-
gedi halászlé témakör különböző
fórumokon. Kíméletlen harc dúl e
téren, főleg a ritkán bográcsozók
írják le kritikus, de ritkán építő gon-
dolataikat.
A vita hevében leszögezendő: Baján
idén is szinte minden házban ha-
lászlét tálalnak fel december 24-én.
Borítékolható továbbá, hogy zöm-
mel nem alaplével, s nem passzí-
rozva készítik a kultikus étket.
Viszont tésztával, és naná, hogy a
régi, bevált helyen vásárolt piros-
paprikával.
Egyébként nyilván nincs gond a
szegedivel sem. Csak mi pont így
szeretjük, ezért épp így készítjük.
Bajai módon. GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT  

FELMONDTA A VÁROS A SZERZŐDÉST

ÚJ ÉLETMÓD A TANYÁN

MERT BRINGÁZNI JÓ!
BAJA/VASKÚT Megépült Baja és Vaskút között a 8 ki-lométeres kerékpárút. A 318 millió forintos projekt tízszázaléka az önrész. Baja az összegnek több mint a felétállja. A januárban elkezdett munkálatok befejezésénekhatárideje december 31. Jelenleg a forgalomba helyezésieljárás folyik, január közepétől lehet majd jogszerűenhasználni az utat. Alszegi Zoltán, Vaskút polgármesterea programzáró sajtótájékoztatón megköszönte a város-nak az együttműködést: – A két település együtt na-gyobb sikerrel pályázhatott, de a költségek miatt issokkal kedvezőbb volt a partnerség – szögezte le.
Zsigó Róbert bajai polgármester köszönetét fejezteki mindenkinek, aki partnerként részt vett a mun-kálatokban. Kiemelte: nem ez az egyetlen közösprojektje a két településnek, a szennyvízcsatornahálózat kiépítésén is együtt dolgoznak. – Talán méga szokásosnál is jobb a kapcsolatunk Vaskúttal. Re-mélem, az itteniek örömmel fogadják a kerékpáru-tat. Sokan fogják használni, és az autósok is hamarmegszokják a biztonsági elemeket – fejezte ki re-ményét Baja irányítója. Hozzátette: ő maga is igyek-szik majd kerékpárral érkezni fogadóóráira.A kerékpárút kiépítésével párhuzamosan szemlélet-

formálási és népszerűsítési rendezvények is zajlottakVaskúton. Ezekről Papp Csilla programfelelős számoltbe, fotós összeállítással dokumentálva a rendezvénye-ket. Kerékpáros versenyt szerveztek, reggelivel ven-dégelték meg a bringásokat a községháza előtt,információs napokat, előadásokat, lakossági fórumottartottak. Minden iskolás kapott tájékoztató anyagokatés fényvisszaverő eszközöket. Az autósok számára köz-lekedésbiztonsági tájékoztatókat szerveztek a projektjelmondatának égisze alatt: Mert bringázni jó!   
SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

TÖMEGKÖZLEKEDÉS A bajai képviselő-testületegyhangú döntéssel felmondta a közszolgáltatóiszerződést az Orangeways Dél-Alföld Kft.-vel a múltcsütörtöki ülésen. Mint arról már beszámoltunk, va-sárnap délután fél 3-kor leállt a tömegközlekedés.
Zsigó Róbert polgármester hathatós intézkedéseirévén, a minisztérium és a Volán segítségével hétfőhajnalban ismét elindultak a buszok. – A városve-zetés legfontosabb feladata úgy megoldani a nehéz-ségeket, hogy ne okozzon kárt a bajaiköltségvetésnek. Ezért is kellett alaposan megfon-tolni, milyen indokkal és mikor mondjuk fel a szer-ződést. Jogsértő magatartásra sem célszerű jogsértőválaszt adni. Most a testület döntött. A Volánnalegyeztetünk annak érdekében, hogy az ideigleneshelyzetben is biztonságos legyen a helyi buszozás.Ajánlatukról a héten, csütörtökön rendkívüli ülésenhatározunk. Január 15-éig elszámolási kötelezett-sége van az Orangeways-nek, majd pályázatot írunk ki a helyi tömegközlekedés ellátása érdekében –mondta el Baja polgármestere, megválaszolva aképviselői felvetéseket is..                                                  GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

CÉDRUS Mezőgazdasági termelés megkezdésére nyúj-tott lehetőséget a Cédrus Református Egyesített Szoci-ális Intézmény két hajléktalan férfinek. A házat és aterületet a Magyarországi Református Egyház adta át.Állatokat, szerszámokat és egyéb felszereléseket kap-tak a munkához. Bakos Tibor ellátás vezető kiemelte:ők már nem hajléktalanok, van otthonuk. Az intézményalkalmazza őket, kezdetben a munkaügyi központtalegyüttműködve adnak fizetést. – Pályázat alapján fog-lalkoztattuk őket. Most is van két fő ebben a program-ban. Ők is jó eséllyel pályáznak arra, hogy kikerülnek a
hajléktalan ellátásból. Hozzátette: a házat a saját ke-zükkel hozták rendbe az ott élők, az állatok óljait is őképítették. Tavasztól őszig művelik a földet. A munka nemkönnyű a tanyán.                                                                BBAAJJAAII  TTVV

Vaskúton tartották 
a zárórendezvényt



PARLAMENT A bajai Szabó Lász-
lónét köszöntöttek szerdán délutána Parlamentben. Ő a százezredikolyan nő, aki igénybe vette a Nők 40lehetőségét, így negyven év szolgá-lati idő után nyugdíjba vonult. Abajai asszony az Idősügyi Tanácsülésen vehetett át ajándékokat. Sol-
tész Miklós államtitkár is fogadta.A bajai hölgy hosszú éveken át dol-gozott a kereskedelemben, mígnyugdíjba vonulása előtt egy válla-latnál csomagolóként volt alkalma-zásban. Életkora alapján még háromévet kellett volna dolgoznia, azon-ban a kormány törvénymódosításá-nak köszönhetően idén ősszeligényelhette nyugdíjazását. Szaba-didejét családjának szeretné szen-telni. – Van egy kilenc hónapos kisunokám. Remélem, ha elmúlik egyéves, többet lehetek vele, mert Du-naújvárosban laknak. Azért általá-ban havonta meglátogatnak, vagymi utazunk el hozzájuk. Tudok majdsegíteni nekik, vigyázni a kis uno-kára, meg hát várjuk a következőt is.Szabó Lászlóné a százezredik hölgy,aki a 2011-ben életbe lépett Nők 40

programnak köszönhetően, korha-tárra való tekintet nélkül kérhettenyugdíjazását. A törvény azoknak anőknek kíván segítséget nyújtani,akik már fiatalon munkába álltak ésgyermekeket neveltek. Így aki mini-mum 32 év kereső tevékenységgelés a gyermekneveléssel összesenlegalább 40 év jogosultsági időtszerzett, életkorától függetlenülnyugdíjba vonulhat. Soltész Miklósszociális és családügyekért felelősállamtitkár szerint a program óriásisiker, a százezredik ilyen nyugdíja-zás komoly üzenet a társadalomnak.Már csak azért is, mert a gyermek-vállalásra és a tisztességben eltöltött

munkaidőre is nagy szükség van.A törvény életbe lépésének évében48 ezer nő kérte nyugdíjazását, mígtavaly 29 ezren töltötték ki ezeket apapírokat. Zsigó Róbert országgyű-lési képviselő (Fidesz-KDNP), Bajapolgármestere hangsúlyozta: a kor-mány több olyan intézkedést hozott,ami a hölgyek megbecsülését cé-lozza. – Most január elsejétől beve-zetjük a GYED extrát, ami amellett,hogy segíti a gyermekvállalást, tá-mogatja a gyermekes anyák elhe-lyezkedését is.Soltész Miklós bejelentette: jövőrevárhatóan 2,4 százalékkal emelked-nek a nyugdíjak, követve az inflációt. INFORMÁCIÓK
BÁCSKAI NAPLÓ

2013. DECEMBER 19.
5

ORSZÁGGYŰLÉS Elfogadta a parla-ment a gyed extra bevezetésérőlszóló törvénycsomagot, amely agyermekvállalás ösztönzését cé-lozza. A kormány indoklása szerint agyed extrát a gyermekvállalás ösz-tönzése, az élve születések számá-nak növelése, valamint akisgyermekes szülők munkaerőpi-acra visszatérésének támogatásaérdekében vezetik be.Jövő évtől a gyes és a gyed folyósí-tása mellett is vállalható munka agyermek egyéves kora után. Testvérszületése esetén gyermekenkéntválik jogosulttá a szülő az ellátá-sokra. Újdonság, hogy a nappali ta-gozatos felsőoktatási hallgatóknakés a friss diplomásoknak is jár majdgyed bizonyos feltételek mellett. Ahárom- vagy többgyermekes kis-mamákat foglalkoztatók pedigújabb adókedvezményt kapnak.
Balog Zoltán emberierőforrás-mi-niszter törvényjavaslatát 321 igenszavazattal, 8 tartózkodás melletthagyta jóvá az Országgyűlés. A jövő-ben azok is jogosultak lesznek agyedre, akik nappali tagozaton foly-

tatnak felsőfokú tanulmányokat.A részletszabályok alapján, ha agyermekgondozási ellátások folyó-sításának ideje alatt újabb gyermekszületik, a korábbi ellátás nem szű-nik meg: a jogosultság teljes idejealatt tovább folyósítják az összeget.Ez a hatálybalépés előtt világra jöttgyermekekre is vonatkozik, ha2014. január 1-je után újabb gyer-mek születik a családban.Zárószavazás előtt rögzítették a tör-vényben, hogy az ikrek szülei egyévvel tovább jogosultak gyedre,azaz a gyermekek hároméves ko-ráig. A szülőknek a közös háztartás-ban élő gyermekeik után legfeljebbkét gyest folyósíthatnak. A gyer-mekgondozási ellátásokat a szülőkválasztása szerint bármelyikükigénybe veheti, ám egyidejűlegmindkét szülő nem igényelheti.A jelenleg hatályos szabályok sze-rint a gyed ideje alatt nem lehet dol-gozni, a gyes mellett pedig – agyermek egyéves kora után – legfel-jebb heti 30 órában. A törvénycso-mag ezen is változtat: korlátlanulengedélyezi a munkavállalást a

gyermekgondozási ellátások melletta gyermek egyéves korától.A jövőben azok is jogosultak leszneka gyedre, akik nappali tagozatonfolytatnak felsőfokú tanulmányokat,és megfelelnek az előírt feltételek-nek. Így magyar nyelvű képzésbenvettek részt a szülés előtti két évben,és volt legalább két félév aktív hall-gatói jogviszonyuk. A hallgatói jog-viszony szünetelését, illetvemegszűnését követő egy éven belülszülő nők is jogosultak lesznekgyedre. Ennek összege – ha a hall-

gató még nem dolgozott korábban –a képzés formájától függően vagy aminimálbérrel, vagy a garantált bér-minimum 70 százalékával egyenlő.Január 1-jétől a nevelőszülői felada-tok keresőtevékenységnek minő-sülnek, ami aterhességi-gyermekágyi segélyre(tgyás) való jogosultság szempont-jából kizáró feltételt jelentene. Amódosítás azonban lehetővé teszi,hogy a nevelőszülő a feladatait atgyás folyósításának időtartamaalatt is elláthassa.                                  ∎

Bevezették a gyed extrát

BAJA Születtek, 2013. decem-
ber 5-11. között anyakönyve-
zettek: Rabata Dávid (anyjaneve: Guzsván Mária) Bátya,Nagy Benedek (Fodré Beáta)Baja, Nagy Bettina (Kassai Zsa-nett) Baja, Bogdán Jázmin (Mo-hácsi Anikó) Szeremle, Laczi Lili(Laczi Lotti) Bácsalmás, Nagyfa-lusi Gitta (Vén Bettina) Baja, KisEszter (Rácz Hajnalka) Baja,Bréti Gerold (Simon Edina Kata-lin) Gara.
Házasságot kötöttek 2013.
december 7-én: dr. VeszprémiLászló Soma és dr. Beke Dóra.
Meghaltak, 2013. december 5-
11. között anyakönyvezettek:Krizsán János 85 éves garai,Nagy György János 80 éves bajai,Varga Sándor 89 éves sükösdi,Kiss László Pál 68 éves bácsal-mási, Pataki Mártonné (szüle-tett: Menyhért Margit) 68 évesbajai lakos.

ANYAKÖNYVI
HÍREK

Kedvezmény a hölgyeknek

Az Idősügyi Tanács ülésen köszöntötték Szabó Lászlónét



HHÍÍRREEKK    PPRROOGGRRAAMMOOKK    EESSEEMMÉÉNNYYEEKK

December 19., csütörtök15.30-16.15  A Bajai Egységes Gyógypedagó-giai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon karácsonyi műsora.
December 22. ARANYVASÁRNAP, ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
17-17.15Adventi gondolatok Gál József, a Szent Antal Plébánia káplánjá-nak tolmácsolásában. Közreműködik a BajaBarátok Ének- és Zenekar. Anegyedik adventi gyertya meggyújtása. 17.15-17.25 A „Betlehemi szere-tet lángja” átadása a térség polgármestereinek.

Minden vasárnap 
15-17 órakorKÉZMŰVES FOGLALKOZÁS A BÁCSKAI KULTÚRPALOTÁBAN
Minden pénteken
17-19 órakor meleg tea és forralt bor kínálás a Rotary Club Baja tagjai-nak támogatásával. A befolyt összeget a klub a Tapintható–Láthatatlanköztéri alkotás megvalósítására fordítja. ∎

A Karácsonyi Vásár idején az
alábbi parkolási és forgalmi
korlátozások várhatók.December 24-én, kedden 18óráig fenyőfa értékesítés miatt le-zárjuk a Szentháromság tér nyu-gati szelvényének egy részét (Cszektor, Sugovica sétány előttiszelvény).December 22-én, vasárnap 16

órától parkolási korlátozásra kellszámítani a Szentháromság térkeleti szelvénye előtt (szökőkútelőtti útszakaszon) a menetirányszerinti jobb oldalon. 17 órátólelőreláthatólag 18 óráig pedig le-zárjuk a keleti szelvény (szökő-kút előtti) útszakaszt.A lakosság türelmét, megértésétés segítségét előre is köszönjük! 

Forgalmi korlátozások

A Karácsonyi Vásár támogatói: Baja Város Önkormányzata, Axiál Kft., Baja Város Közterület-felügyelete, Baja Városi Rendőrkapitányság, Bajai Kommunális és
Szolgáltató Kft., Baracskai – Garai Pékség, Beck Hús Kft., Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola, Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma, Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., Garai Ház Alapítvány, Gemenc Zrt., Híd-Konzol Kft., Illi Ferenc, Bácsszentgyörgy, Jelky András
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Jumbó Játékbolt, Római Katolikus Plébánia Karitász Csoportja, Schieber Pincészet, Szent László ÁMK., Aktív Kft.

JÓTÉKONYSÁG Gyűjtést kezdemé-nyezett a Bajai Motoros Egyesület aBajai Szent Rókus Kórház Gyermek-osztálya javára. A Szentháromságtérre látogatókat és az adományo-zókat lufihajtogatás, forró tea észenés műsor várta. Végül a motoro-sok Mikulása is megérkezett, hogymegajándékozza a gyerekeket.Az egyik asztalra egy dobozt is kitet-tek, ebbe várták a felajánlásokat.
Vankó István, az egyesület alapítójaközben elmondta: legutóbbi gyűlé-sükön vetette fel az egyik tagtárs,hogy a kórház gyermekosztálya szá-mára gyűjtsenek Mikulás ünnepségalkalmával. Megjelent a főtéren dr.

Károly Éva osztályvezető főorvos is,aki hangsúlyozta: minden felajánlás-nak örülnek, van mire fordítani apénzt a gyermekosztályon. Szükségvan bizonyos felújításokra, idővelfelújított vagy új műszerekre is.Az akció során 34 ezer forintot gyűj-töttek össze. A tervek szerint infú-ziós állványokat vásárolnak.

Mikulás négy kerékenOLVASÓI LEVÉL Vannak olyan
helyzetek, melyekben Exupéry „kis-
herceges” bölcsessége végigkísér egy
életen át. Ilyen volt december 5-e is,
amikor a bajai Neurológiai Betegek
Klubja tartotta idei utolsó összejöve-
telét: a karácsony ünneplését.
Akik most itt vannak, valamennyien
súlyos betegségen estek át és szeret-
nének még többet tenni azért, hogy
mozgássérülésük, beszédkészségük,
értelmük tisztasága helyre álljon.
Nemcsak önmagukért, hanem a sze-
retteikért is. 
Csubákné Besesek Andrea kon-
duktor szervezésének köszönhetően
a gyertyafényes hangulat, a gondo-
san megterített asztal, a fal mellett
körberakott székek – hogy mindenki
„első sorból” nézhesse a műsort –

mind a szeretet apró mozzanatai.
Megérkezik a Fogyatékkal Élők Nap-
pali Intézményének kis csoportja.
Van, aki kerekesszékben, de vidáman.
Átadják mindazt a szeretetet, amit
énekben, versben el tudnak mondani.
Vezetőjük, Molnár Egon gitárral kí-
séri a műsort. Eltitkolhatatlanul
meghatott pillanatok ezek. Felcsat-
tan a taps, oldódik a hangulat, s a sze-
replők már a plüssállatkák közül
válogatnak ajándékot. A klubtagok
egymást is megajándékozzák, sőt,
házilag készített süteményeket kínál-
gatnak.
Innen, ezzel az emelkedett érzéssel kí-
vánok minden kedves olvasónak szép
ünnepeket és boldog újévet. 

BBÁÁRRDDOOSS  ÉÉVVAA

„Jól, csak a szívével...” 



EGYHÁZ Adventi gondolatok so-rozat a Magyar Pünkösdi EgyházBajai Gyülekezetében december22-én, 10 órakor (Damjanichutca 31. (www.igazijohir.hu). Arészvétel ingyenes!

AAddvveennttii  ggoonnddoollaattookk

Óz, a nagy varázsló meséjét láthat-ták a gyerekek a bajai színházte-remben a múlt héten. Anagysikerű mesejátékot a RáblSzínpad társulata vitte színre.Frank L. Baum klasszikussá váltdarabjában a címe ellenére a fő-szereplő nem Óz, a nagy varázsló,hanem Dorka és útközben mellé-szegődött barátai. Emlékeztetőül,a kislányt egy napon házikójával ésTotó kutyájával együtt messzire, aSzivárványon túlra, Óz csodákkalteli országába repíti a kansasi pré-rin végigsöprő forgószél. A mese-világ gyönyörű és lakói kedvesek,Dorkában mégis egyre erősebblesz a honvágy régi otthona után.A Jóságos keleti Boszorkánytólmegtudja, csak Óz, a nagy varázslósegíthet neki hazatérni. Ezért a kis-lány elindul, hogy megkeresse őtSmaragdvárosban. A kalandokkalés megpróbáltatásokkal teli, sárgaköves úton Dorka barátokra talál:a Madárijesztőre, aki úgy érzi, nemjutott elég ész a kobakjába. Bádog-emberre, aki szívet szeretne üresmellkasába. A kissé bugyutának

tűnő, de annál érzékenyebb GyávaOroszlánra, aki bátorságra vágyik.A kis csapat együtt folytatja az utatÓz fényes palotája felé.A mese szabályai szerint a jó végüldiadalmaskodik a rossz felett. Min-denki király lesz: a szalmaember,a bádogember és az oroszlán is.Dorka pedig hazatér. Hazarepíti amese, a gondolat szabadsága.Az eredeti szövegbe a szereplők al-

kalmasint belecsempésztek egy, amai ember számára értékes gon-dolatot. Óz a végén mindezt el ismagyarázza. – Az igazi bátorság,ha saját félelmeinket le tudjukgyőzni – mondja például az orosz-lánnak. Valamennyien felismerikbelső értékeiket, ezzel bennünket,felnőtteket is – mintegy karácso-nyi ajándékul – a helyes út felé te-relgetnek. Azt gondolom,valamennyiünknek megvan amaga kicsiny, sárgaköves útja,amit időnként – ahogy az Óz törté-netében is – eltakar, elrejt valami.Ez az út vezet céljainkhoz, melylehet, hogy időnként göröngyös,tele veszélyekkel. És ahonnantalán többen el akarnak térítenibennünket. Ám ha vannak baráta-ink, segítségükkel előbb-utóbbvisszatalálunk a helyes – a sárga –útra. Ez a mese talán azokhoz szól,akik úgy érzik, hiányzik valami azéletükből, s még nem tudják,merre keressék. Ha pedig eltéve-dünk, mindig hazatalálunk. Hiszen„mindenütt jó, de a legjobb ott-hon”.                                         RRAABB  RRIITTAA

Óz elvarázsolta a bajai gyerekeket is
Ady Endre Városi Könyvtár és
Művelődési Központ ünnepi
nyitva tartása:December 23. (hétfő) 10-18 óra(az eredeti 14-18 óra helyett)December 24-29. között zárva!December 30. (hétfő) 10-18 óra(az eredeti 14-18 óra helyett)December 31. (kedd) 8-12 óraközöttJanuár 1. (szerda) zárva!Január 2. (csütörtök) 10-18 óra

Ünnepi nyitva tartás

PÉCS/BAJA Dunán innen – Dunántúl címmel nyitották meg a pécsi ésbajai foltvarrók munkáit bemutatókiállítást Pécsett. A tárlatot január3-áig lehet megnézni a Művészetekés Irodalom Házában.A kulturális együttműködési meg-állapodás révén már több rendez-vényt tartottak. Sikeres koncertetadtak Baján a Pannon Filharmoni-kusok, de fellépett már városunk-ban a pécsi operatársulat is. Azegyüttműködés a Sugovica Foltkör,valamint a pécsi Hunyor VasutasFoltvarró Kör tagjai közös kiállítá-sával folytatódik. Az érdeklődőkmegnézhetik azt a nemzeti színűlobogót is, amit  a foltvarrónőkBaján készítettek. A tárlat másikkülönlegessége a kékfestő anya-gokból összeállított nagyméretűzászló, amelynek hátoldalán a ké-szítők neve szerepel. A kiállításon abajai és a pécsi varrókörök munkáifele-fele arányban  láthatók.
Dr. Páva Zsolt, Pécs polgármesteremegnyitóbeszédében azt mondta,hogy a két éve aláírt együttműkö-

dési megállapodással Baja és Pécskulturális testvérvárosok lettek.
Zsigó Róbert bajai polgármesterpedig arról beszélt, hogy az önkife-jezésnek nem szabhat határokatsem folyópart, sem megyehatár. –Két testvérváros kapcsolata akkorműködhet igazán jól, ha emberekközötti személyes kapcsolattá válik.A két város kapcsolata is akkorlehet igazán gyümölcsöző, ha kul-turális és civil szervezetek kapcso-lata erősíti. Erre jó példa a mai este.Remélem, még sok ilyen alkalomlesz az elkövetkező években.                  

BBAAJJAAII  TTVV

Kultúra és kapcsolatok



Szinte minden karácsonyi, ad-
venti, ünnepváró rendezvé-
nyen ott van. Köszönti a
gyermekeket, az időseket, a fo-
gyatékkal élőket, az ételosz-
tásra gyülekezőket, igyekezve
mindenki számára megkönnyí-
teni ezt az időszakot. De Zsigó
Róbert polgármester és ország-
gyűlési képviselő egész évben
sem tesz mást, mint Bajáért és
a térségért dolgozik. Évzáró
beszélgetésünk során elsőként
arról faggattuk, mit jelent szá-
mára a karácsony.

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA– A karácsony számunkra azegyik legfontosabb ünnep. Nem-csak azért, mert hívő emberek va-gyunk, hanem főként az együttlét,az egymás felé fordulás miatt. Éncsak szép karácsonyokra emlék-szem vissza a gyermekkorombólés az után is, amikor már felnőttfejjel saját családommal, gyereke-immel ünnepeltünk. Az adventszép időszaka számunkra is rejtazért nehézségeket is. Jó lenne ki-csit több időt fordítani az elcsen-desedésre. De rengetegkötelezettség adódik, le kell zárniaz évet. Családban, munkahelyen,de városvezetőként is meg kellgyőződnünk arról, hogy jó irány-ban haladunk, van értelme a min-dennapi rohanásnak. Ehhezpedig óhatatlanul át kell tekinte-nünk a magunk mögött hagyottévet és a következő évi tervein-ket. Ha ez nem történik meg,könnyen tévedhetünk rossz útra.A folyamatos munka és rohanásközepette kell lennie egy zsinór-mértéknek, ami alapján meghoz-zuk a döntéseket.
– Mozgalmas év áll a város mö-
gött.– Az ünnepi testületi beszédemrekészülve, magam is meglepőd-tem, mennyi minden történt idén.Az államigazgatásban, az önkor-mányzatokban és a közoktatásiintézményeinkben is változásokzajlottak. Az évszázad árvize ispróbára tett bennünket, miköz-

ben számos feladatot kellett meg-oldani, a megváltozott államigaz-gatási körülmények között. Úgykellett gazdálkodnunk, ahogy azelmúlt három évben is tettük,hogy javítsuk a pénzügyi egyen-súlyt, hogy kicsit nagyobb moz-gásterünk legyen. Tehát sűrű,nehéz, viszont összességébeneredményes évünk volt. Amit el-értünk, az közös munka eredmé-nye, arra minden bajai és bácskaiember büszke lehet.
– Milyen visszajelzéseket kap a
lakosság részéről?– Többször hangsúlyoztam már:ha az ember őszintén, mellébe-szélés és magyarázkodás nélkülelmondja az itt élőknek, mit miérttesz, megérzik, hogy értük törté-nik minden. Persze olyan döntéstnem lehet hozni, ami mindenki-nek megfelel. Sokszínű a város,mindenkinek más lehet a vélemé-nye, de úgy hiszem, összességé-ben örülnek a város fejlődésének.Olyan fejlesztésekbe fogtunkbele, ami hasznot hoz a városnak,a térségben élőknek, segíthet amunkahelyek megőrzésében Azemberek többsége érti és érzi,hogy az Ő érdekükben dolgozunk.Vallom: bár a képviselő-testületdönt a fejlesztésekről és az ön-kormányzati hivatal készíti előezeket, de egy város fejleszt, egy

város dolgozik ezen. Aki itt lakik,részese ennek. Köszönet illetmindenkit a munkáért és termé-szetesen a türelemért is, amellyelaz óhatatlanul előforduló kelle-metlenségeket viseli.
– Szinte nincs olyan esemény
Baján és a térségben, ahol az
emberek ne találkoznának a
polgármesterrel, az országgyű-
lési képviselővel. Mikor van
ideje magánembernek lenni?– Valóban igyekszem mindenmeghívásnak eleget tenni. Or-szággyűlési képviselőként a vá-lasztókerületemben élőkgondjaival kell foglalkoznom, pol-gármesterként a város ügyeivel.Szóvivőként is dolgozom, aminem könnyű, de nagyon szép fel-adat. Egyébként fontos tapaszta-lat adódott számomra eredetiszakmámból. Tanulóidővelegyütt 16 évet dolgoztam cuk-rászként. Az üzemben pedig megkellett tanulni beosztani az időn-ket. Ez nagyon sokat segít abban,hogy a rendelkezésemre álló idő-vel úgy gazdálkodjam, hogy eljus-sak mindenhová, és elvégezzekminden munkát. Persze azért ezcsapatmunka. Természetesen énis sokkal több időt szeretnék acsaládommal tölteni, és ők is job-ban szeretnék, ha többet lennénkegyütt. Ám az elmúlt 15 év során

megtanultuk úgy beosztani azidőnket, hogy mindenre jusson.Nem annyi, mint szeretnénk, dejut idő arra, hogy családapakéntis jelen legyen. Ebben leginkább afeleségemre számíthatok, hiszengyakorta átvállal tőlem olyan fel-adatokat, amelyeket lehet, egyéb-ként nekem kéne elvégezni, és énis segítek az Ő feladatainak ellá-tásában. Ha tudom, én viszem agyerekeket iskolába, számon tar-tom az Ő programjaikat is. A csa-lád is csak összefogással tud„működni”. A feleségem bölcses-sége, női megérzései, szeretetenélkül biztosan nem tudnám el-végezni a dolgomat!
– Volt az év során olyan pilla-
nat, amikor azt érezte, jobb
lenne tortákat készíteni, mint
politikai csatározások részese
lenni?– Nem volt azért ennyire rossz ahelyzet. Szerintem nincs szebbszakma, mint emberekkel foglal-kozni. A mai napig szeretem acukrászatot, ha tehetném, többetis sütnék otthon. De akármilyentámadások értek is, nem fordultmeg a fejemben, hogy szíveseb-ben csinálnék valami mást. Ter-mészetesen adódtak nehézségek,gondolok itt az időközi önkor-mányzati választásra. Az egyiknagyon fontos feladatunk a jövő-INTERJÚ

BÁCSKAI NAPLÓ
2013. DECEMBER 19.8

Amit elértünk, arra minden bajai büszke lehet
INTERJÚ Karácsonyi számvetés Zsigó Róbert polgármesterrel
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ben, hogy kiköszörüljük a városhírnevén esett csorbát. Bajaismét a halászléről, a bácskai em-berek szorgalmáról és vendég-szeretetéről, a többnemzetiségűhagyományainkról legyen híres.Sok munkát fektetünk ebbe.
– Az időközi választás során
számos támadás érte Önt. Ho-
gyan élte meg?– A politikai támadások zömeengem ért annak ellenére, hogynem voltam jelölt, és próbáltam akampányban is csak érintőlege-sen részt venni. Közrejátszhatottebben persze az is, hogy szóvivő-ként, országos politikuskéntőszinte véleményt nyilvánítok abaloldalról és ez nekik nem tet-szik. Felidézve ezt a furcsa az idő-szakot: Teket Melinda indult abaloldal önkormányzati képvi-selő jelöltjeként. Ha a bárki bár-mit mondott róla, azonnal az avád ért mindenkit, hogy nőkénttámadjuk. Holott erről szó se volt.Az internetre felkerültek olyanfotók a jelöltről, amelyeket őmaga tett ki a közösségi oldalára.Mégis minket vádoltak, hogy tá-madjuk, mint nőt. Emiatt elkezd-ték sajnáltatni. Ez elégvisszatetsző. De akkor mit mond-jak én, aki nem is voltam jelölt,mégis csalónak neveztek és több-ször is felszólítottak lemondásraaz MSZP elnökétől kezdve, Kará-csony Gergelyen keresztül, TeketMelindáig mindenki. Hazudoztakbuszmegállóról, az utcánk aszfal-tozásáról, a tömegközlekedésről.Ráadásul belekeverték családo-mat is, befényképeztek a há-zunkba. Az anyósomat úgy kellettmegnyugtatnom, hogy ne sírjon,velem van elszámolni valójuk avádaskodóknak és nem vele. Vanhatára, amit egy közszereplőnekel kell viselnie, a családom zakla-tása ezen a határon túlment. Amegismételt választás estéjénanyósom épp színházban volt, afeleségem pedig velünk az or-szággyűlési irodában. Szó szerintúgy kellett „kimenekíteni” onnan,hogy elmehessen az édesanyjáérta színházba. Ez azért sok. A balol-dal helyi pártlapja mégis azzalvan tele, hogy szegény Teket Me-lindát mennyi támadás érte.Ezért volt tisztességtelen a balol-dal kampánya.– Egyébként sajnálom Teket Me-lindát, aki a helyi pártlapjukbanúgy fogalmazott: remek szakértő

csapat áll mögötte. Csak, hogymindenki tudja: ezek a régi „öre-gek”, a múlt emberei: Széll Péter,Hajdú Miklós, Várhalmi Miklós,Horváth Máté, Papp József. Ők ittmár voltak hatalmon, többszörelindultak választásokon, meg-van róluk az emberek véleményeés ezt el is mondták akkor, ami-kor leváltották őket. Vagy említ-hetem például Bajnai Gordont,aki végképp bizonyította minisz-terként és miniszterelnökként is,hogyan lehet tönkre tenni az or-szágot. Azt suttogják, azért Teket

Melinda a jelöltjük, mert egyi-kükben sincs már annyi bátorság,hogy kiálljon, elinduljon jelölt-ként. Ahogy én ismerem a múltembereit, addig támogatják majdTeket Melindát, amíg a hasz-nukra van, de eljön majd az idő,amikor cserbenhagyják. Emiattsajnálom, biztosan nem ezt ér-demli. Azt is tudom, hogy az em-berek átlátnak a szitán, nemhagyják magukat átverni. Hiábaállítanak a reflektorfénybe egy fi-atal hölgyet jelöltnek, látszanak amögötte állók is. És ugyanez kez-

dődik most is: a Bajai Tükör címűpártlap immár vidéken is megje-lenik, javában megy a gyalázko-dás velem és a várossalkapcsolatban. Sajnos erre számít-hatunk tőlük tavasszal is, és ezszomorú. A bajaiak, a bácskaiaknem ezt érdemlik!
– Milyen karácsonyt szeretne a
bajaiaknak, illetve a családjá-
nak?– Minden bajainak kívánok sze-rettei körében eltöltött áldott ka-rácsonyt és olyan újévet,amelyben álmaik teljesülnek. Miegész évben azért dolgoztunk,hogy a város nagyobb rendbenlegyen, biztonságosabban mű-ködjön. Sajnos, sokan kénytele-nek egyedül tölteni a karácsonyt,sok család pedig nagyon nehézkörülmények között él. Az önkor-mányzat megpróbál segíteniabban, hogy az Ő karácsonyuk iskicsit szebb legyen. Lehetősé-günk volt sok önzetlen felajánlásáltal többször meleg ételt osztani.Egy vállalkozás fenyőfákat is fel-ajánlott a rászorulóknak. Magamindítottam rajzpályázatot gyere-kek számára. Kértem, rajzolják lesaját karácsonyukat, ezzel is se-gítve azokat, akik egyedül töltik akarácsonyt. Több mint 200 rajzérkezett, ezeket egyedül élő em-bereknek ajándékozzuk. Én isszeretném a karácsonyt a csalá-dommal tölteni, a szentmisénkívül sehová sem menni, csaksokat beszélgetni.
– Ki süti a karácsonyi sütemé-
nyeket a családban?– Volt időszak, amikor közösensütöttük, de attól tartok, hogy amamák segítségét is igénybe kellvennünk ahhoz, hogy mindennelelkészüljünk. A családunkban élegy szép hagyomány. A szüleimfelvidéki származásúak, onnanhoztak egy nagyon régi, öntöttvasostyasütőt. Korábban az édes-apám sütötte az idősebbik bá-tyámmal az ostyát, most azidősebb bátyám süti az én fiam-mal. Minden karácsony előtt os-tyát sütünk, amit szétosztunk acsaládban. Ha nem is tudjukegyütt tölteni a szentestét, mind-annyian elővesszük, ebbőleszünk otthon, mézzel. Bár énmár rég nem tudok részt venni asütésben, a fiam tanulja, hogy ő istovább tudja adni, fenntartva acsaládi hagyományt. ∎



Állandó rohanás, hajtás, intézke-
dés, szervezés, és jelen lenni leg-
alább három helyen egyszerre.
Röviden így foglalható össze egy
cégvezető élete. Nincs ez másként
a Baja Marketing Kft. esetében
sem: Bócsa Barnabás ügyvezető
igazgatóval még házon belül sem
könnyű úgy találkozni, hogy két
mondat után ne kelljen tovább
rohannia.

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAAÉpp ezért élmény egy nyugodt félórára leülni vele beszélgetni. Talánnem meglepő, hogy elsőként arrólérdeklődtünk, hogyan tudja megta-lálni ebben a nagy hajtásban azünnep előtti lecsendesedés lehető-ségét. – Törekszem rá. Hétfőtől pén-tekig, munka közben nincs túl sokesély ilyesmire. Vasárnaponkéntazonban a családommal együtt el tu-dunk menni templomba, majd résztveszünk a főtéri gyertyagyújtáson is.Néhány éve honosítottuk meg Bajánaz adventi vásárt, melynek kereté-ben vasárnaponként ünnepi gondo-latokat osztanak meg velünkegyházaink képviselői. Igazi lelki tar-talommal töltve fel a fény eljövetelé-nek ünnepét. Ilyenkor sorra gyújtjukmeg az adventi koszorú gyertyáit. Miis részt veszünk családostól ezekenaz alkalmakon, majd sétálunk kicsita vásárban. Hazatérve otthon ismeggyújtjuk a gyertyát, zenét hall-gatunk, beszélgetünk: ekkor van le-hetőség arra, hogy lecsendesedjünk,lélekben is készüljünk a kará-csonyra. A színvonalas programokpedig, amelyek ebben az időszakbanvárosszerte várnak mindenkit akára templomokban, akár a BácskaiKultúrpalotában vagy egyéb hely-színeken, szintén abban segítenek,hogy megálljunk, elcsendesedjünk,szakítsunk ki egy kis időt az élet-ünkből, várjuk Jézus születését, hi-szen ez az egyik legfontosabb

keresztény ünnepünk.
– Szervezőként valóban át
lehet élni lelkileg ezeket az al-
kalmakat?– Amikor megszületett az adventivásár gondolata, más városokbanmár bevett gyakorlatnak számított,hogy több száz fős tömeg gyűlikössze a főtéren, együtt gyújtani mega koszorú gyertyáit. Ilyenkor érezni,hogy a lelkészek gondolatai mellettaz elhangzó versek, dalok is a meg-pihenést szolgálják. Nem egy sab-lonszerű rendezvény. Vannakpersze olyanok is, amelyeket már-már rutinszerűen szervezünk, hoz-zátéve persze a tudásunk legjavát.De kevésbé lelki, inkább materiálisoldalról közelítjük meg. Az adventiés a húsvéti vásár azonban mindigmegérint lelkileg. Itt a külsőségek in-kább csak kiegészítésként szolgál-nak, hiszen szép a főterünk,gyönyörű a díszkivilágítás, a betle-hem és az adventi koszorú, de ezekmind a belső gazdagodást, a lelki-szívbeli felkészülést szolgálják. Akollégáimon is látom ilyenkor, hogymegérinti őket ez a fajta ünneplés,közösségépítés, találkozás.
– Nevezhetjük ezt az időszakot
akár az év megkoronázásának

is, hiszen a Baja Marketing fo-
lyamatosan ajándékokat ad a
városnak: azokat a kulturális
és közéleti rendezvényeket,
amelyek Baját Bajává teszik.– Így van. Egész évben, szombaton,vasárnap és hétköznap, hidegbenvagy kánikulában is azért dolgo-zunk, hogy a városnak tartalmas, ér-tékes, maradandó, minőségirendezvényeket nyújtsunk. Nem-csak a mennyiség számít, bár ter-mészetesen kell a sok rendezvény,az egész éven átívelő programok,hogy az ide érkező turisták is jólérezzék magukat. Ám emellett azutóbbi években nagy hangsúlyt fek-tettünk a minőségre. Ezt valóban fel-foghatjuk ajándékként, számunkrais, hiszen ajándékot kapni jó. De akiadja, legalább annyira örül. Egyrésztannak, hogy adhat, másrészt, ha látjaa fogadókész örömöt akár a gyere-kek, akár a felnőttek szemében.
– Hogyan lehet ezeket a na-
gyívű, hagyományos, ismét-
lődő programokat évről évre
megújítani, vonzóvá tenni a
közönség számára?– Nehéz feladat, de igyekszünk min-den évben valami többletet hozzá-tenni a programokhoz. Vannak

olyan eseményeink, ahol adottak akeretek. Például a halfőző fesztivál,amikor több ezer bográcsban fő ahal a szigeten és a főtéren, közbenkét-három színpadon folynak a pro-dukciók. De azért igyekszünk a szín-padi elemekbe is változásokat hozni.Mindig megtalálni azt a területet,ahol valami újdonságot lehet nyúj-tani. Nem egyszerű, de bizton szá-míthatok a kollégáim kreativitására.Az idei fesztiválon például népszerűúj elemnek bizonyult a népek, nem-zetek udvara. Ilyen még nem is volt:két napon keresztül Baján megele-venedtek a sváb, magyar, cigány,horvát, szerb stb. táncok, népművé-szeti formák, hagyományok.– Szintén fontos volt az OMÉK jelen-léte a vásárban. Azt tapasztaljuk:egyre inkább azok a programpontoklesznek a legnépszerűbbek, ahol azemberek nem a nagy fesztivál- ésshow-hangulatot kapják, hanem va-lami csöndesebbet, szolidabbat, ámannál értékesebbet. Ezt a jelleget isszeretnénk hangsúlyossá tenni min-den rendezvénynél. A színpadiprogramoknál is mindig a magasszínvonalra törekszünk. Az idei fesz-tiválból említhetjük a 25 éves, több-szörösen díjazott Csík zenekarINTERJÚ
BÁCSKAI NAPLÓ
2013. DECEMBER 19.10

II NNTTEERRJJÚÚ
„ Kiemelhetjük az Isten pénze musicalt a Bajai Fiatalok Színházának előadásában. Mivel nagyon közel
az évkezdet, hadd emeljem ki az újévi koncertet, amelyre nagyon készülünk. Igazi világsztárok lépnek
fel, jön a pécsi egyetem zenekara, és rengeteg rangos vendégünk lesz. Mindenkit biztatok, idejében vá-
sároljon jegyet a koncertre. ”

Minőségi rendezvények a városban!INTERJÚ Ünnepi beszélgetés Bócsa Barnabás ügyvezető igazgatóval
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fellépését.
– Ha ki kellene emelnie néhány
nagyon emlékezetes pillanatot
az elmúlt év történéseiből, me-
lyek lennének azok?– Nehéz különbséget tenni programés program között, de a három telt-házas operabemutatót mindenképpmeg kell említeni. Ezt már másodikéve szervezzük, ősszel, a CsodálatosBaja fesztiválsorozat zárásaként. Azelső ilyen után valóban éreztük,hogy valami kiemelkedőt hoztunklétre. Hasonló jelentőségű szá-momra évről évre a Pavarotti mes-terkurzus záróhangversenye.Lélekemelő pillanatokat hoz, amikora fiatal, pályakezdő növendékek,vagy a szakmában már eredményesénekesek eljönnek tanulni, majd kö-zösen állítanak össze hangversenyta zeneirodalom gyöngyszemeiből,és több ezres közönség előtt adjákelő. De csodás pillanat volt az is – hanem is idei –, amikor átadtuk a fel-újított főteret.
– Sok fiatal tehetség él Baján,
akik többnyire valamilyen for-
mában megjelennek a Bácskai
Kultúrpalota környékén. Ho-
gyan tudják őket támogatni?– Igyekszünk ebbe bevonni mindenolyan helyi szervezetet, amelyek amiénkhez hasonló célkitűzéssel mű-ködnek. Tavaly pedig indítottunk

egy sorozatot, Innen indultunk – idejutottunk címmel. Ennek keretébenBajáról elszármazott, komoly karri-ert befutott művészeket, közéletiszereplőket – pl. Fekete-Kovács Kor-nél, Miks Adrienn stb. – hívtunkhaza. Arra kértük őket, találkozza-nak a fiatalokkal. Példájukkal is mu-tassák be, jó itt megtenni az elsőlépéseket akár egy amatőr színját-szó csoportban, akár egy ének-zeneiiskolában. Többnyire két találkozótszervezünk: délelőtt interaktív, be-szélgetős-kérdezős alkalmat a diá-kokkal, estefelé pedig koncertet afelnőtteknek. – Jártunk már úgy is, hogy a dél-előtti találkozónak nem tudott végeszakadni, a diákok egyszerűen nemjutottak a kérdéseik végére. Beszél-gettek a vendéggel, nevettek, együtténekeltek: ilyenkor azt érzem, nemigaz, hogy a fiatalokban nincs érdek-lődés a minőség iránt, csak meg kellnekik mutatni, be kell vinni közéjük.Szeretnénk a jövőben is folytatni ezta programot, kiterjesztve a kör-nyékre is, hiszen vidékünkről is sokneves személyiség származott el.
– Az év utolsó heteiben mivel
várja a Baja Marketing a lakos-
ságot?– A sokféle programból kiemelhet-jük az Isten pénze musicalt a BajaiFiatalok Színházának előadásában,

a gyermekek számára pedig folya-matosan kézműves foglalkozásokattartunk a Kultúrpalotában. Mivel na-gyon közel az évkezdet, hadd emel-jem ki az újévi koncertet, amelyrenagyon készülünk. Igazi világsztá-rok lépnek fel, jön a pécsi egyetemzenekara, és rengeteg rangos ven-dégünk lesz. Mindenkit biztatok,idejében vásároljon jegyet a kon-certre. Az adventi vásár idején, ked-den és csütörtökön vannak apróbbrendezvények. A vasárnapi gyertya-gyújtás kiemelten fontos, de ebbenaz időszakban a templomokban isfolyamatos a készülődés.
– Családi körben hogyan ün-
neplik a karácsonyt?– A szentestét mindig szűk családikörben üljük meg, édesanyámmalegyütt. Szokásosan halászlé, mákosguba, kis méz, alma, fokhagymakerül az asztalra, mint ahogy a leg-több bajai családnál. A további ün-nepnapokon már a tágabbcsaláddal, rokonokkal is találko-zunk. Összejövünk egy kis beszélge-tésre, közös ünneplésre, és perszetemplomba is elmegyünk. Ilyenkormegpróbálunk pihenni, kikapcso-lódni, olvasni, zenét hallgatni, na-gyokat sétálni, hógolyózni, ha az időengedi, és kicsit elcsendesedni,számvetést készíteni az évről.
– Mit kíván olvasóinknak az

ünnepre?– Mindenkinek áldott, békés, szeret-tei körében eltöltött, meghitt kará-csonyt kívánok. Lélekben éljük megaz ünnepet, kevésbé domináljanak akülsőségek. Kerüljön felszínre azember belső tartalma és értéke, hi-szen az Isten úgy teremtett minket,hogy mindenkinek megvan a magaértéke. Vagy ki tudjuk hozni ma-gunkból, vagy a külső körülményekhatására eltompítjuk. Bízom abban,hogy ilyenkor ezek az értékek nyil-vánulnak meg. Kívánom, hogy nem-csak a karácsonyt, hanem az évtöbbi részét is hassa át az a szeretet,amely ilyenkor közénk jön, lakozástlel bennünk, tovább árad és erőt ad. Talán Wass Albert fogalmazta mega legtalálóbban az ünnep lényegét,ajánlom mindenki szíves figyelmébegondolatait: „Küszöbön áll a nap, az az egyetlenegy nap az évben, mely hivatalosanis a szereteté. Háromszázhatvanötnap közül háromszázhatvannégy agondjaidé, a céljaidé, munkádé, és aszereteté csupán egyetlen egy, sannak is az estéje egyedül. Pedighidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítvakellene legyen. Háromszázhatvan-négy nap a szereteté, s egyetlen csaka többi dolgoké, s még annak is elégaz estéje.” ∎

Átalakítják az idősek nappali el-látására szolgáló, önkormányzatitulajdonban lévő, régi családiházat. A Telcs Ede utcai épületkényelmesebb és korszerűbblesz. A Magyarországi Reformá-tus Egyház pályázaton nyert tá-mogatást a közel 50 milliósberuházásra. Negyven százalékátfizeti önerőként az egyház.A megújult épületben 60 fő tudleülni, számos helyiség áll majdrendelkezésükre. Korszerűsítik afűtést, akadálymentes fürdőszo-bát rendeznek be, valamint me-legítőkonyhát alakítanak ki. Aszemélyzet számára iroda és öl-töző épül. A munkálatok befeje-zésével, még januárbanszeretnék birtokba venni az idő-sek nappali ellátására szolgálóépületet.                                         BBNN
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Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 435/2013. (X. 31.) határo-
zatával Pump Károly részére BAJA
VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető
címet adományozott.

Pump Károly 1953. február 1-én szüle-tett Baján. Édesapja alapító tagja volt aDuna Fotóklubnak, az Ő hatására tizen-hat évesen kezdett fényképezni. A gim-náziumi évek után Baján ésSzekszárdon fényképésznek tanult,majd a helyi Vízügyi Igazgatóság fotósa-ként dolgozott.1974 nyarán illegálisan, minden nyelv-tudás nélkül autóstoppal utazott Né-metországba. Az ott töltött elsőhónapok a nyelvtanulással teltek, majdMünchenbe költözött, ahol elvégzettegy taxis tanfolyamot. A maga elé kitű-zött célokhoz konokul ragaszkodott, ésmegalkuvást nem tűrően törekedettcéljai elérése felé. Este hattól hajnali ket-tőig taxisként dolgozott, nappal pedigkülönböző reklámstúdiókban vállaltasszisztensi munkát a szakmai előme-netele céljából.A szívós munka eredményeként 1979-ben egyedüli külföldiként felvételt nyerta müncheni Bayerische Staatslehrans-talt für Fotografie mesteriskolába. Az is-kola elvégzése után, szabadúszókénttöbb városban, több stúdióban is dolgo-zott. Franciaországban, Toulonban1989-ben önálló stúdiót nyitott. A csa-lád bővülése miatt 1991-ben visszatértNémetországba, azóta is ott él.Pump Károly Münchenben és Frankfurt-ban, valamint a párizsi UNESCO által iselismert művész. Több tízezer fotója,könyvei, illusztrációi bizonyítják művé-szi termékenységét. Ő maga szerényennem tartja magát művésznek, csak „egy-szerű fotográfusnak”, de képeit megte-kintve mégis egyedi, művészi látásmód

tükröződik. Azt vallja, hogy kamerájávalmindig a rendkívülit keresi és nem aszürkén hétköznapit: „Az, amit másokmár láttak, engem nem érdekel. Mert afotográfus olyan, mint egy vadász. Az adolgom, a hivatásom, hogy felfedezzema világot. Hogy mindig újat keressek, lás-sak, tanuljak. Ez azonban rohanva soha-sem lehetséges, csakis nagyon lassan.” Pump Károly életútja során mindig isbajainak vallotta magát: „Öröm bajainaklenni, Bajáért tenni!” nyilatkozta, Ulm-ban a Nemzetközi Duna Fesztiválonnyolc alkalommal levetített „Baja, a sok-oldalú város” című filmjét követő inter-jújában. Sokat tett és tesz azért, hogyBaja városa ismert legyen hazánkban ésEurópában.Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pump Károly Baja és Waiblin-gen testvérvárosi kapcsolatainakelmélyítésében, hosszú időn át kifejtettönzetlen és meghatározó tevékenysé-gét, kiemelkedő művészi munkásságát,egyedülálló életművét, mellyel hozzájá-rult szülővárosa tekintélyének emelé-séhez, fejlődéséhez, „Baja VárosDíszpolgára” kitüntető cím adományo-zásával ismerte el.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 437/2013. (X. 31.) határo-
zatával dr. Jávor Béla részére BAJA
VÁROSÉRT  kitüntető címet adomá-
nyozott.

Dr. Jávor Béla 1950. március 11-én szü-letett Baján, a gróf Batthyány Lajos u. 4.szám alatti nagyszülői házban. Anyainagyszülei családja több mint 200 éve élBaján. Nagybátyja, Jávor Ferenc 43 évigvolt a Szent Antal plébániatemplom plé-bánosa, 2000-ben díszpolgári címet ka-pott. Másik nagybátyja, Rábl Béla, a bajai

színjátszás megteremtésében játszottszerepéért Pro urbe Baja kitüntetésbenrészesült.Hathetes korában szülei Budapestre vit-ték, jelenleg is a fővárosban él. Az iskolaiszünidejét azonban egészen 17 éves ko-ráig minden évben a nagyszülői házban,a Sugovicán, a Dunán, a Gemenci erdőholtágaiban és nagyapja Bokodi úti sző-lőjében töltötte.Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karánszerzett jogi és államtudományi doktoridiplomát summa cum laude minősítés-sel 1973-ban, majd a Pázmány PéterHittudományi Főiskolán 1988-ban hit-tudományi diplomát kapott.Ügyvédként dolgozik Budapesten, főszakterülete a civiljog, családjog, civilszervezetek joga. Számtalan szerzetes-és apácarend rendszer-változáskori új-jáalakulásához, alapítványok és egyesü-letek létrehozásához nyújtott jogisegítséget. Részt vett az első kereszténycivil egyesület, a Keresztény Értelmisé-giek Szövetsége alapításában, melynekkésőbb alelnöki tisztségét is ellátta.Közel húsz esztendeje alapította az Apos-tolok asztaltársaságot, melyen kívül mégkét asztaltársaságnak is tagja, akárcsak aNemzeti Körnek. Barátaival 1995 óta JBK(Jávor Baráti Kör) néven minden hónap-ban egy szombaton gyalog zarándokol-nak el egy-egy Mária kegyhelyre, előbbBudapestről kiindulva Máriapócsra,majd Máriagyűdre, később Máriazellbe,jelenleg a Szlovákiában lévő Galbatőre.1989 óta publikál különböző napi- és he-tilapokban, valamint ír novellákat, esszé-ket, regényeket. 1998-tól a MagyarNemzetben és a Heti Válaszban is jelenikmeg írása. Megjelent művei: A magyar katolikusegyház a XXI-ik század küszöbén, 2000.Kedves Barátom/ném – levelek, 2001.A szent lecsó   válogatott publicisztikák,2001.Gyomorkeserű – példabeszédek, 2006.Karácsonyi levelek – mítosznovellák,2006.Újratemetés (Kádár és Nagy Imre) –dráma, 2006.Bajai halászlevelek – esszék a szülőföld-ről, 2011. (Pump Károllyal közösen).Karácsonyi levelek (második bővített ki-adás), 2013. A bajai Honpolgárnak is igyekszik rend-szeres szerzője lenni.

Eszmélése óta bajainak vallja magát, ésterjeszti Baja város hírnevét élőszóban,sok írásában és még több maga főzöttbajai halászlében. A Bajai halászlev(el)ek-ben minden benne van, ami a szülőváro-sához köti.Baja városhoz kötődő emlékeinek köz-vetítésével dr. Jávor Béla hozzájárultBaja tekintélyének emeléséhez, múltjá-nak, hagyományainak megörökítésé-hez, ezért széleskörű közéletitevékenységét, írói munkásságát, kivé-teles és példaértékű életművét BajaVáros Önkormányzat Képviselő-testü-lete „Baja Városért” kitüntető cím ado-mányozásával ismerte el.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 438/2013. (X. 31.) határo-
zatával Menczer György  részére BAJA
VÁROSÉRT kitüntető címet adomá-
nyozott.

Menczer György 1955. október 7-énBaján született. A III. Béla Gimnáziumbanérettségizett, majd 1980-ban tanítói,1985-ben tanári diplomát szerzett. 1977 és 1980 között a Bajai TanítóképzőFőiskola Közművelődési Bizottságánakalelnökeként szervezte a főiskolai és vá-rosi szintű kiállításokat, előadásokat,koncerteket, irodalmi pódiumokat, meg-emlékezéseket.A Központi Általános Iskolában tanár-ként 1980-tól az alsó tagozatnak mate-matikát, környezetismeretet, technikát,testnevelést, a felsősöknek történelmettanított. Feladata volt még az iskola kul-turális rendezvényeinek megszervezése.A Magyar Honvédség Helyőrségi Műve-lődési Házának, illetve jogutódjának, aDunatáj Honvéd Kaszinó KulturálisEgyesületének igazgatójaként 1990-től a

Baja város idei díjazottjai

KKIITTÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK
„Baja képviselő-testülete Pump Károly Baja és Waiblingen testvérvárosi kapcsolatainak elmé-lyítésében hosszú időn át kifejtett önzetlen és meghatározó tevékenységét, kiemelkedő művészimunkásságát, egyedülálló életművét, mellyel hozzájárult szülővárosa tekintélyének emeléséhez,fejlődéséhez, Baja Város Díszpolgára kitüntető cím adományozásával ismerte el. ”



városi szintű intézmény kulturális életétszervezte: kiállítások, előadóestek, konc-ertek, színházi esték. Az intézménybenműködő amatőr csoportok munkájánakirányítása, szervezése is feladata volt.Ebben az időszakban tagja volt a Nép-művelők Országos Egyesületének, 2004,2005 években pedig a Bajai Népünne-pély szervező bizottságnak is.Az Apáczai Tankönyvkiadónál 2005-tőlBács-Kiskun megyei szakreferenskéntfeladata a megye déli területén 105 álta-lános iskola, 36 középfokú oktatási in-tézmény látogatása, bemutató órák,szerzői találkozók, tankönyv bemutatókszervezése, menedzselése, valamint aziskolák ellátása a kiadó tankönyveivel.1991-ben létrehozta a Bajai Kórház Ko-ronária Alapítványát, mely 2012 óta köz-hasznú alapítvány. Az alapítvány aKórház I. Belosztály Koronária őrzőjénekorvosi műszer fejlesztését szolgálja.Azóta is az alapítvány alapítójaként, aKuratórium titkára és az Alapítványügykezelője. Az alapítvány eddigi műkö-dése alatt 16 orvosi műszert vásárolt ésajándékozta a Koronária őrzőnek. Azidén 23. alkalommal szerveztek irányí-rásával jótékonysági gálaestet, az Alapít-vány nevében és támogatására,„Karácsonyt Várva” címmel.Önzetlen, támogató tevékenységéért2009-ben a Kórház főigazgató-főorvosá-tól „Bajai Kórházért” elismerő okleveletkapott.A jótékonysági gálák adományaiból, élet-mentő készülékek vásárlásával sok rá-szoruló életét sikerült megmenteni.Széleskörű kapcsolataival, befolyásával,ismertségével sok rászorulónak segítettés segít a mindennapokban is. A szerve-zésében megrendezésre kerülő kulturá-lis műsorok mindig színvonalasak ésnépszerűek. A jótékonysági gálaestékkelhagyományt teremtett, és beírta nevétBaja város kulturális történetébe.Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Baja város és térsége kulturáliséletében hosszú időn át betöltött kie-melkedő és meghatározó szerepe, a köz-művelődés érdekében végzettmunkássága, aktív és eredményes közé-leti tevékenysége elismeréseként „BajaVárosért” kitüntető címet adományozottMenczer György részére.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 443/2013. (X. 31.) határo-
zatával Keglevichné Siska Judit
részére BAJA VÁROS OKTATÁSÁÉRT
kitüntető díjat adományozott.

Keglevichné Siska Judit Baján született1953. február 22-én. Az általános és kö-

zépiskolát Baján végezte el. A Kecske-méti Óvónőképző intézetben szerzett fő-iskolai diplomát. A diploma megszerzését követően 1973.szeptember 1-én kezdett dolgozni a Sze-gedi úti „Kismotor” óvodában. Az itt vég-zett munka elismeréseként 1980-banMiniszteri Dicséretben részesült.Nagyon alapos és jó szakmai felkészült-sége, humánus magatartása és kiválószervező és vezetői képességei alapján1980-ban kinevezték a Szentistváni II.számú Dózsa György úti óvoda vezetőjé-nek. Ennek bezárása után a Templomutcai Óvodában dolgozott nyugdíjazá-sáig, 2012. június 30-ig.Munkája során sokféle továbbképzésenvett részt - Baján, Kecskeméten, Szek-szárdon -, gyarapítva  szakmai tudását. A Gyermekkert Egyesület - mely azóta issegíti az óvodába járó gyerekek testi, lelkifejlődését - létrehozásában 1991-benmeghatározó szerepet vállalt. A Szentistvánon töltött évek alatt kollé-gáival bekapcsolódott a régi hagyomá-nyokkal rendelkező városrész életébe.Többször pályáztak sikeresen és szer-veztek gyermeknapot, koncertet nem-csak az óvodájába járó gyerekeknek.A Szentistváni Nyugdíjas Klubbal és aNyugdíjas Napközivel való kapcsolat fel-vételében is aktív közreműködést vállalt.Az óvoda vezetése alatt rendszeresenműsorral készült karácsonyra és kö-szöntötte a nagymamákat anyák napján.Munkáját mindig becsülettel, tisztesség-gel, gyerekek iránti rajongással végezte.A szülők és a gyerekek egyaránt szeret-ték és becsülték. A kisgyermekek neve-lésében eltöltött hosszú évek alatt ismindig segítőkész és kreatív maradt. Ki-magasló szakmai felkészültsége, tájéko-zottsága, emberséges és megértőmagatartása, kulturált egyénisége kiválóés követendő példaként szolgál.Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Keglevichné Siska Juditnak akisgyermekek nevelésében négy évtize-den át végzett kimagasló szakmai mun-kájáért, példaértékű, értékes és szép,elhivatott óvodapedagógusi életpályájá-

ért „Baja Város Oktatásáért” kitüntetődíjat adományozott.
Baja Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 444/2013. (X. 31.) ha-
tározatával Keresztes József részére
BAJA VÁROS OKTATÁSÁÉRT kitün-
tető díjat adományozott.

Keresztes József 1958. szeptember 16-án született Dávodon. Az általános iskolanyolcadik évfolyamának befejezése utána Pannonhalmi Bencés Gimnázium diák-jaként kezdte meg középiskolai éveit.Pannonhalma sok tekintetben meghatá-rozó szerepet játszott életútja továbbialakulásában. Néhány különleges tanáramunkájának köszönhető az is, hogy azérettségi vizsgát követő egy esztendőnyikitérő után, 1978-ban sikeresen felvéte-lizett a Szegedi Tudományegyetem ma-gyar-történelem szakára. Tanulmányaimellett igyekezett részt venni az egye-temi közéletben is. 1983 tavaszán állásajánlatot kapott abajai III. Béla Gimnázium akkori igazga-tójától. Az ajánlatot elfogadta, ezért azötödik évet levelező tagozaton fejezte be.Magyar-történelem szakos tanári diplo-mát 1984-ben kapott.A III. Béla Gimnázium számos feladatotkínált egy pályakezdő tanár számára. Amagyar és a történelem tantárgy tanításamellett vezethette a gimnáziumi filmklu-bot 1984 és 1997 között. 1992-től ezt amunkát az Ifjúsági Ház akkori munkatár-saival együtt végezte. A Klub látogatott-sága kiemelkedően magas volt még a90-es évek derekán is, annak ellenére,hogy a programban gyakran szerepeltekklasszikus alkotások is.A III. Béla Gimnázium diákszínjátszóinakcsoportját 1992 és 1997 között vezette.Szervezésével évente egy, esetleg kétegész estét betöltő előadás valósult mega „Korszerűtlenek Köre” nevet viselőcsoport előadásában.A tantárgyi jellegű szakkörök mellett kü-lönösen fontos szerepet töltött be élet-ében 1992 és 2002 között az iskolaikerékpáros klub működtetése. A klubnak

1995-ben száz beírt tagja volt, s ötven-hatvan tanuló évente négy-öt túrát telje-sített. Minden nyáron szerepelt a klubprogramjában legalább egy hosszú túra.Ennek következtében a klub fennállásaalatt az ország minden tájegységén meg-fordultak a bajai diákok.Az 1980-as évek végén indult a III. BélaGimnáziumban a hat évfolyamos gimná-ziumi képzés előkészítése. A program ki-dolgozásának egyik felelősekéntgondozta a magyar nyelv és irodalomtantárgy tanterveit. Részt vett a programindításában is: az első két évfolyamonösszesen hét esztendőn keresztül fára-dozott az új képzési típus meghonosítá-sán. 1995 és 1997 közöttigazgatóhelyettesként ismerkedett az is-kolavezetés feladataival.1997-ben a Magyarországi Németek Ál-talános Művelődési Központja munka-társa lett. Itt alkalma volt részt venni azakkor szerveződő magyar-német tago-zat programjának kidolgozásában, illetvea képzési típus bevezetésében. Az inno-váció hatékonynak bizonyult: a mainapig szép számmal kerülnek innenegyetemre, főiskolára bajai és környék-beli diákok.Az MNÁMK-ban évekig vezette a diá-könkormányzatot. Kitűnő tanulók voltaka munkatársai, aminek köszönhető szá-mos városi szintű rendezvény, amelyekközül kiemelkedő jelentőségű volt, öt al-kalommal, a középiskolások számáramegrendezett 24 órás labdarúgó baj-nokság.Az Eötvös Loránd TudományegyetemBölcsészettudományi Karán 2002-benmozgókép- és médiakultúra pedagó-gus végzettséget szerzett.Ezt megelőzően, illetve a következőévekben számos továbbképzés szerve-zésében és megvalósításában vett részt.Ezeken a továbbképzéseken bajai ésszekszárdi pedagógusok tantárgyi felké-szítését végezték a mozgókép kultúra ésmédiaismeret tantárgy bevezetésére.2004-ben a mozgókép- és médiakultúraszakra épülő pedagógus szakvizsgát tett,2008-ban pedig a Budapesti és Gazda-ságtudományi Egyetem közoktatási ve-zető szakán szerzett diplomát és tettújabb szakvizsgát.2005-ben magyar nyelv és irodalom, il-letve történelem tantárgyból is elvégezteaz emelt szintű érettségi vizsgán valórészvétel feltételét biztosító képzéseket,így folyamatosan vesz részt az emeltszintű érettségi szervezésében és lebo-nyolításában.2005-ben a Miasszonyunkról NevezettKalocsai Iskolanővérek Társulata általfenntartott Szent László Általános Műve-lődési Központ Igazgatója lett. Munka-



társaival azon fáradozik, hogy az Intéz-ményben folyó igényes oktatási tevé-kenység mellett, az ÁMK Baja városkulturális és sportéletében is méltó he-lyet biztosítson magának.Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Baja város és térsége tanulóif-júsága oktatása és nevelése érdekébenhosszú időn át végzett kiemelkedőeneredményes tevékenységét, példaértékűés elhivatott pedagógusi életútját elis-merve „Baja Város Oktatásáért” kitün-tető díjat adományozott Keresztes Józsefrészére.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 449/2013. (X. 31.) határo-
zatával dr. Kosóczki Tamás részére
BAJA VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT kitün-
tető díjat adományozott.

Dr. Kosóczki Tamás Baján született1979. március 1-jén. Zenei pályafutása1991-ben, 12 éves korában kezdődött.Azzal a céllal kezdett zenét tanulni, hogykántori oklevelet szerezhessen. A bajaiKántorképző tanfolyamra 1992-ben irat-kozott be, tanára Leányfalusi Vilmos or-gonaművész volt. 1993. július 1-tőlváratlanul megüresedett a Belvárositemplom kántori állása, így 14 éves ko-rában két hónapig helyettesként elláttaa kántori feladatokat. Kántori oklevelet1996-ban szerzett, majd a Tóth KálmánGimnáziumban tett sikeres érettségiután, a Zeneakadémia Szegedi Konzer-vatóriumában tanult tovább. Dr. CsanádiLászló orgonaművész növendékeként,tíz évvel ezelőtt, 2003. május 20-án or-gonaművész-tanárként diplomázott.Egyházzenei tevékenységét ez idő alattis folytatta: Baján és Szegeden kántor-ként több templomban helyettesített, va-lamint 1998-tól 2003-ig a szeremleiplébániatemplom kántora volt.Baján 1998-ban, 19 évesen megalapí-totta a Belvárosi Orgonaesték hangver-senysorozatot. 1999-től 2007-ig abékéscsabai Bartók Béla Művészeti Szak-középiskola orgona főtárgy tanára volt.Baján 2000-től zongorát, majd 2003-tólorgonát is tanított a Danubia Alapfokú

Művészeti Iskolában. 2003. július 1-tőlismét a bajai Belvárosi templom orgo-nistája lett.A budapesti Liszt Ferenc Zeneakadé-mián 2004-től doktoriskolai tanulmá-nyokat folytatott. Konzulensei voltak: dr.Karasszon Dezső orgonaművész, dr.Ruppert István orgonaművész és LantosIstván zongoraművész. 2007-től bajaikántori státuszát megtartva Vácon a ze-neiskolában tanított. Feleségével 2008-ban tért vissza Bajáraés a templomi szolgálat mellett a LisztFerenc AMI orgona- és zongora tanáralett. 2009-ben újjászervezte a Szent Ce-cília Kórust.A budapesti Bartók Béla Nemzeti Hang-versenyteremben 2010 őszén tartottadoktori hangversenyét, valamint ezt kö-vetően védte meg doktori értekezését,melyet a XX. század első felében tevé-kenykedő jelentős magyar orgonater-vező-szakértők diszpozícióiról(orgonaterveiről) írt. A művész-doktori(DLA) fokozatot a Liszt Ferenc Zenemű-vészeti Egyetem Mestertestülete summacum laude minősítéssel ítélte meg szá-mára.Oktatóként 2010 szeptembere óta abajai Eötvös József Főiskolán tevékeny-kedik, főiskolai docens. A Szegedi Tudo-mányegyetem Zeneművészeti Karán dr.Zsigmond Zoltán zongoraművész irá-nyításával 2012 júniusában zongora elő-adóművészi (BA) diplomát szerzett. Orgonaművészi pályájának sikerességétfémjelzi, hogy 2002-ben elnyerte a Köz-társasági ösztöndíjat, 2005-ben és 2006-ban pedig a Nemzeti Kulturális ÖrökségMinisztériuma által kiírt Fischer Annieösztöndíjat.Dr. Kosóczki Tamás nevéhez Baja váro-sában 1998 óta több mint 130 hangver-seny teljes körű szervezése köthető.2012-től a bajai Belvárosi templom or-gonájának teljes felújítására is szervezkoncerteket, hogy ez az értékes hangszerhosszútávon megszólaltatható marad-hasson.Koncertező művész, hazánk nagyváro-saiban rendszeresen ad hangversenye-ket, valamint külföldön is: idáigAusztriában, Németországban, Románi-ában, Szerbiában, Szlovákiában és Uk-rajnában élvezhette játékát a közönség.Baja Város Önkormányzat Képviselő-tes-tülete dr. Kosóczki Tamásnak Baja városés térsége kulturális életében hosszú időnát betöltött kiemelkedő és meghatározószerepe, kiváló orgonaművészi munkás-sága elismeréseként „Baja Város Kultúr-ájáért” kitüntető díjat adományozott.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 450/2013. (X. 31.) határo-
zatával a Bajai Szent Rókus Kórház
szakdolgozói részére BAJA VÁROS
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT kitüntető díjat
adományozott.

Az intézmény szakdolgozói – ápolási asz-szisztensek, általános ápolók és asszisz-tensek, ápolók, diplomás(főiskola/egyetem) ápolók, szakasszisz-tensek, gyógytornászok, konduktorok,gyógymasszőrök, dietetikusok, szociálismunkások, műtős szakdolgozók - min-dennapi munkájukat alázattal, rendkí-vüli odaadással és lelkiismeretesenvégzik. A Kórház vezetése minden dol-gozóra egyénenként büszke, mert mun-kaidőn túl is önzetlenül szerepetvállalnak a város és környéke lakosságaegészségi állapotának felmérésében, ja-vításában. Éves szinten több alkalommal jelenikmeg az intézmény szakszemélyzete kü-lönféle szűrőprogramokon, tanácsadáso-kon, ahol több ezer megjelenő kérdésérefelelnek, elvégzik a kívánt és javasolt vizs-gálatokat, szaktudásuk segítségével meg-felelő életmódbeli és komfortjavítótanácsokat, javaslatokat tesznek.A szakdolgozók mindennapi munkájuksorán, a betegágy mellett személyesproblémáikat félretéve, részt vesznek abetegek gyógyításában, ápolják a kór-házban fekvőket. A szociális munkások akórházi tartózkodáson túl is releváns se-gítséget nyújtanak a rászorulóknak, akárszemélyes iratok ügyintézésében, akárlakáshelyzet, ebédszállítás, ruházati ellá-tással kapcsolatos teendőket értve. Amozgásszervi betegeknek a minél előbbiönellátási képességük visszanyeréséhez,hathatós segítséget nyújtanak a rehabi-litációs gondozással.Az Intézményben több szakmai tovább-képzés szervezésében, lebonyolításábansegédkeznek, és magas színvonalú elő-adásokkal szerepelnek nemcsak helyi, deországos rendezvényeken is. A minél ma-gasabb szakmai elvárásoknak való meg-felelés miatt kialakult a dolgozókban az azigény, hogy a kötelezően előírt szakmaitovábbképzéseken túl is fejlesszék tudás-ukat, így az előírtnál több pontgyűjtő

kongresszuson, konferencián jelennekmeg, sok esetben előadóként is. Kiváló fel-készültségükkel, magas szakmai képzett-ségükkel és elismertségükkelhozzájárulnak a Bajai Szent Rókus Kór-házban folyó egészségügyi ellátás színvo-nalának minőségi javításához.Az elvárható teljesítményen felül továbbiszakképzéseken, ráépülő képzéseken isrészt vesznek, a munka és a család mel-lett. Ezáltal szakmai felkészültség, szak-mai ismeretek és szakmai tapasztalatszempontjából a Bajai Szent Rókus Kór-házban országosan is kiemelkedő a ma-gasan kvalifikált szakdolgozók száma.A szakdolgozók a városi egészségügyi éskulturális rendezvényeken szinte min-den alkalommal részt vesznek, ezáltal istevékenyen hozzájárulva annak sikeres-ségéhez. A havonta ledolgozott munkai-dejük mellett, többnapos, hétvégét isérintő elfoglaltságok vállalásával a külsőhelyszíni programok miatt  – melyeknem ritkán 10-60 fő kivonulását igény-lik a szakdolgozói gárdától – az Intéz-mény járó- és fekvőbeteg ellátása,semmilyen csorbát nem szenved. Teszikmindezt hivatásszeretetből, kötelesség-tudatból, lokálpatriotizmusból.A jelenlegi szakdolgozói kollektíva csa-patban dolgozik, összefogva a betegekértés egymásért, pedig mindenki által is-mert bérezésük alacsony volta, mégishisznek az összefogás erejében, teljesítikmindennapi feladataikat, hűségesek azIntézményhez, a városhoz, az országhoz. A szakdolgozói kollektíva munkája nél-külözhetetlen a város és polgárai egész-ségének javításában, a betegekgyógyításában. Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Baja város és vonzáskörzete la-kossága egészség-megőrzésében, abetegek gyógyításában és ápolásábankifejtett segítőkész, áldozatos és magasszínvonalú szakmai munkáját elismerve„Baja Város Egészségügyéért” kitüntetődíjat adományozott a Bajai Szent RókusKórház szakdolgozói részére. 
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 452/2013. (X. 31.) határo-
zatával dr. Váry Attila részére BAJA
VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT kitüntető
díjat adományozott.

Dr. Váry Attila 1957-ben született Baján,pedagógus szülők egyetlen fiaként. Édes-apja, dr. Váry Béla matematika-fizika sza-kos tanár volt, a III. Béla Gimnáziumban,majd a Pécsi Tanárképzőben, végül ahelyi Vízügyi Főiskolán tanított. Édes-anyja általános iskolai tanár volt a bajaiJózsef Attila Általános Iskolában. 



Az általános és a középiskolát Baján vé-gezte el, kitűnő eredménnyel. A FrankelLeó Gimnáziumban érettségizett németnyelven 1975-ben. A Szegedi Orvostu-dományi Egyetem Ált. OrvostudományiKarának hallgatója lett 1976-tól. Az egye-temi évek alatt Tudományos Diákkörimunkát végzett a Kórélettani Intézetben.Vizsgái (8 félév kitűnő, 2 félév jeles, ill. va-lamennyi államvizsga kitűnő) és tudo-mányos diákköri eredményei alapján1982-ben summa cum laude fokozatúdiplomát és Népköztársasági Tanulmá-nyi Érdemérmet kapott.A diploma megszerzése után 1982. ok-tóber 1-től a Bajai Kórház I. számú Bel-gyógyászati osztályán osztályosorvosként dolgozott. Belgyógyászati szakvizsgát tett 1988-ban, jeles eredménnyel. Szülővárosáhozvaló ragaszkodása miatt a felkínált egye-temi álláslehetőséget nem fogadta el.Az osztályon eltöltött 10 éves időszakbólszakmailag kiemelendő: 1983-tól rec-toscopos, 1986-tól gastro- és duodenos-copos tevékenység, 1989-tőlcolonoscopia és therapia ’-s endoscopia(epeúti is). 1992-ben beosztott szakor-vosként hónapokig harcolt a gasztroen-terológiai szakellátás bevezetéséért ésegy önálló betegellátási egység létreho-zásáért, amelyet az akkori Kórházveze-tés és Baja Város Önkormányzatasegítségével sikerült megvalósítania.A bajai és környékbeli lakosokat ellátószakambulancia megalapításán túl résztvett annak felszerelésében, a munkatár-sak kiképzésében és a működés meg-szervezésében. 1992. október 1-től a mainapig is a Bajai Szent Rókus KórházGasztroenterologia szakambulanciarészlegvezető főorvosaként dolgozik.1994-ben jeles eredménnyel gasztroen-terológiai szakvizsgát tett. Az önálló sza-kambulancia jelentős minőségi fejlődésthozott a gyomor-bélrendszeri betegekkivizsgálásában, kezelésében és gondo-zásában. A Gasztroenterológiai Szakam-bulancia főorvosaként kiváló diagnoszta. Folyamatosan képezi magát, tudomá-nyos munkáit elismerik, számos előadásttartott itthon és külföldön is. Kiváló szak-mai felkészültsége alapján választották

be a Gasztroenterológiai Szakmai Kollé-gium vezetőségébe, ahol négy évig tevé-kenykedett. A Másodorvosi Tanács tagjavolt, közben egy évig orvos igazgató-he-lyettesként dolgozott. Tagja volt a Közal-kalmazotti Tanácsnak, majd a BajaiKórház Igazgató Tanácsának. Alapítója aMagyar Orvosszövetség helyi szerveze-tének, ahol hat évig az elnöki tisztséget isellátta. Mint érdekképviseleti vezető, külső tag-ként vett részt Baja Város Önkormány-zata Szociális és Egészségügyi Bizottságamunkájában. Érdekérvényesítő képessé-gét mindig a kollégáiért vetette latba, ak-tívan részt vállal a bajaiegészségpolitikában. A gyógyítást hiva-tásnak és művészetnek, a betegek érde-két a legfőbb törvénynek tekinti. Baja Város Önkormányzat Képviselő-tes-tülete dr. Váry Attila Baja város és térségelakossága érdekében hosszú éveken átkifejtett kiemelkedő szakmai és elhivatottorvosi tevékenységét, az egészségügyi el-látás érdekében nyújtott kiemelkedő tel-jesítményét, példaértékű életútját „BajaVáros Egészségügyéért” kitüntető díjadományozásával ismerte el.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 456/2013. (X. 31.) határo-
zatával Gálos Tamás részére BAJA
VÁROS SPORTJÁÉRT kitüntető díjat
adományozott.

Gálos Tamás 1966. június 18-án születettBaján. A Felsővárosi iskolába járt általá-nos iskolába, majd Kiskunfélegyházán aMezőgazdasági és Élelmiszeripari Szak-közép Szakiskolát végezte el.Az ökölvívást már gyerekként, 11 éve-sen itthon kóstolgatta, de ekkor nemvette még komolyan. Igazából Kiskun-félegyházán fordult komolyabbra adolog, amikor az akkori Honvéd KunBéla SE Ökölvívó Szakosztály tagja lett,ahol három évig, a felnőtt kor elejéigversenyzett.A középiskolai évek után, hazakerülvénígéretet kapott, hogy az akkor még jólműködő sport századba visszakerül, hi-szen az akkori csapattársak közül, akik

később válogatottak lettek, mind meg-verte. Sajnos az élet közbeszólt, autóbal-eset következtében combja több helyenis eltört, felépülése hosszú folyamat volt,sportolói karrierje befejeződött, hiszensérülései miatt felnőtt mérkőzésen márnem mérethette meg magát. A sportágtól sohasem vált meg, komo-lyabb edzői tevékenysége ikerfiaival, azakkor hétéves Rolanddal és Viktorralkezdődött. Ma már válogatott ökölvívók. Budapesten 2007. szeptember 9-én sze-rezte meg első sportoktatói vizsgájátökölvívó szakon. Majd szintén Budapes-ten 2009. június 9-én sportedzői vizsgáttett ökölvívó szakon. Europass nemzet-közi bizonyítványt is szerzett, ennek kö-szönhetően Nemzetközi ökölvívó edzőlett, ami azt jelenti, hogy Európa összesországában tarthat edzéseket. 2009 ótafolyamatosan az utánpótlás válogatott se-gítője, a szövetségi kapitányok mellett,úgy a fiúk mint a lányok mellett is.A bajai Felsővárosi Ökölvívó Sportegye-sületet 2008-ban alapította. Jelenleg ti-zenöt igazolt utánpótlás korú bokszolótartozik a klub kötelékébe, velük to-vábbra is foglalkozik. A „családi vállalko-záshoz” két évvel ezelőtt csatlakozottSzatmári Petra is, így lett teljes az a csa-pat, amely az elmúlt időszakban sikert si-kerre halmozott. Gálos Roland 60kilogrammban aranyérmet szerzett arotterdami ifjúsági Európa-bajnokságon,míg Szatmári Petra Bulgáriában világ-bajnok lett az ifik 81 kilogrammos súly-csoportjában.Eredményes edzői tevékenységéért2007-ben és 2009-ben Bács-KiskunMegye Ökölvívásáért kitüntetést vehetteát. 2011-ben az ország legjobb sportis-kolás ökölvívója edzője (Gálos Viktor) ki-tüntetést kapta a Magyar OlimpiaiBizottságtól.Szeptemberi eredményei alapján aboksz-szakosztályé lett az utánpót-lassport.hu, a MOB és a Decathlon általkiírt „A hónap műhelye” díj.A bajai gárda jelenleg a 12. helyen áll, azországosan regisztrált egyesületi rang-lista 62-es mezőnyében. Több országosbajnok és helyezettje van a klubnak, va-lamint Európa-bajnoki bronzérmese, nomeg számos nemzetközi bajnoka. Tavalyaz ország legjobb sportiskolás ökölvívójacímet is megszerezték.2013-ban az ország legeredményesebbökölvívó szakosztálya lett a bajai. Abajai egyesület vezetőjeként GálosTamás bekerült a Magyar ÖkölvívóSzakszövetség edzői bizottságába. Azegyesület vezetőjeként hittel küzd ta-nítványaiért, Bajáért és Magyarorszá-gért nemcsak a szorítóban. Baja Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Gálos Tamás Baja város sport-életének fejlődésében betöltött kiemel-kedő és példaértékű tevékenységét, afiatalok sport iránti elkötelezettségénekalakításában betöltött meghatározó sze-repét, elhivatott és eredményes edzőimunkásságát „Baja Város Sportjáért” ki-tüntető díj adományozásával ismerte el.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 459/2013. (X. 31.) határo-
zatával Szalai Ottó részére BAJA
VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT kitüntető
díjat adományozott.

Szalai Ottó 1951. október 15-én szüle-tett a közeli Felsőszentivánon, mégistősgyökeres bajainak vallja magát, hi-szen egészen kicsi kora óta itt él a vá-rosban. Tanulmányai befejezése és asorkatonai szolgálat letöltése után a Kis-motor és Gépgyárban, majd a GELKASzervizben és az Állami Biztosító Fiók-jánál dolgozott.Az ÁTI Közraktározási Vállalat Bajai Köz-raktárához 1979-ben került, ahol többévtizeden keresztül kitartóan, szívvel lé-lekkel és fáradságot nem ismerve, időtsem sajnálva és magát sem kímélve vé-gezte munkáját. Irányította és ellenőrizteaz áruforgalmi tevékenységet, biztosí-totta a kikötő akadálymentes forgalmát,részt vett a folyó munkák technológiaielőírásainak kidolgozásában.Lelkiismeretes munkája és az általa épí-tett partnerkapcsolatok eredményekép-pen emelkedett a kikötő forgalma, amelyindokolttá és szükségessé tette egy na-gyobb kapacitású, több hajóállású, azömlesztett áru rakodására is alkalmas ki-kötő létrehozását. Az ehhez szükségeselemzői-, szervezési-, tervezési- és kivi-telezési munkák tevékeny részese volt.Kiépítette a folyamatos áruforgalompartnerrendszerét, kereskedelmi, hajó-zási, kikötői és hatósági szinten, amelyakadálymentesen tudott a továbbiakbanis működni. A vízi úton történő áruszál-lítás mellett foglalkozott a közúton, vas-úton érkező áruk fogadásával,raktározásával, kezelésével, illetve to-vábbításával.



SEGÍTSÉG Karácsony előtt két al-kalommal is élelmiszersegélyosztást tartott a Szent József Plé-bánia Karitász Csoportja. Előszöra legrászorultabb bajai családokrészesülhettek Európai Uniósélelmiszersegélyből, majd egyhétre rá a saját, helyi gyűjtésbőlszármazó adományokat vehettékát az érintettek – tájékoztatottFekete Szabolcs plébános, a jóté-konysági szervezet vezetője.Az uniós segély gazdája hazánk-ban az FM szakigazgatási szerve,a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-tési Hivatal. Baján a program le-bonyolítója ismét a Szent JózsefPlébánia Karitász Csoportja,együttműködve az önkormány-zattal, a polgármesteri hivatalszociális irodájával, a KistérségiCsaládsegítő és GyermekjólétiSzolgálattal, valamint a BajaiSzent Rókus Kórház pszichiátriaiosztálya nappali kórházával.A kiemelten rászorulók, a kis-nyugdíjasok, a létminimum alattélők, a nagycsaládosok, a munka-nélküliek, valamint a tartós be-tegségben szenvedők közül

kerületek ki a támogatottak.Több mint 720 lakcímen mintegy1900 személy részesült segítség-ben. A kiosztott 6,9 tonna élelmi-szer 3 tonna tarajos tésztából, 3tonna édesített aszalt gyümölcs-ből és 0,9 tonna – a cukorbetegekáltal is fogyasztható – édesítő-szerből tevődött össze. Ez jóvalkisebb mennyiség a nyárinál, vi-szont drágább termékek. A ki-sebb családok 4-5 kg, alegnagyobbak 15-20 kg körülimennyiséget kaptak. A szállít-mányt Nagyhegyesi János egyénivállalkozó hozta le járművével. Azökkenőmentes lepakolást azAxiál Kft. rakodógépével a cégdolgozója végezte. A helyi közle-kedtetést a bajai rendőrség és aközterület-felügyelet biztosította.Támogatást nyújtott még ZsigóRóbert polgármester és kabi-netje, valamint a jegyzői iroda,amely az értesítők lakcímre eljut-tatásában is segédkezett.A Szent József Plébánia KaritászCsoportja egy héttel később sajáterőből is osztott bő 1,5 tonna se-gélyt. 220 háztartásban élő, közel

800 személy részesült adomány-ban. Az egyik nemzetközi áruház-lánc bajai üzletében, egy magyartulajdonú lánc bajai üzletében,valamint a városháza aulájábanelhelyezett gyűjtőponton lehetettélelmiszert leadni. A Szent JózsefPlébánia és a többi katolikustemplom hívei is jótékonykodtak,illetve a karitász központi ügyfél-szolgálati irodájában is adtak leélelmiszert. A kisebb családok 5kg, a nagyobbak mintegy 10 kgcsomagot – liszt, tészta, cukor, ét-olaj, rizs, ételkonzervek, tea,keksz, szaloncukor, édesség – ve-hettek át.A csomagok rakodásában, válo-gatásában, előkészítésében és ki-osztásában az ifjúsági karitászprogram keretében a SzentLászló ÁMK diákjai is segítettek. 
ZALAVÁRI  LÁSZLÓ

Élelmiszert osztott a karitász

1996-ban az ÁTI DEPO KözraktározásiRt. Bajai Közraktárának és Kikötőjénekigazgatói tisztségét vállalta el, vezérigaz-gatói biztosként. Feladata volt a bajai köz-raktár talpra állítása, a kereskedelmipartnerek és a forgalom növelése. Hozzá-értésének, kitartó munkájának köszön-hető, hogy a közraktár gazdasági helyzetemár a következő évben  stabilizálódott ésfejlődésnek indult. Munkája eredménye-ként a bajai ÁTI-DEPO kikötője Magyar-ország második legforgalmasabbkikötője lett.2001-ben egy egy új kikötő létrehozását,fejlesztését vállalta el, mely a pályázat-írást, a beruházást, a kikötői használatba-vételi és üzemben tartási engedélyezésieljárást, a kikötő üzemeltetéséhez szük-séges technológiák, a személyi állományfelvételét, a kikötő beüzemelését mindmagában foglalta. Vízen, közúton, vas-úton vitték az üzleti partnerek Baja városjó hírét, vendégszeretetét Európába, aKözel és Távol Keletre. Becsületes és ki-tartó munkával egyre növelte az új kikötőforgalmát, üzleti partnerei szívesen jöttekBajára, mert azt tapasztalták, hogy pon-tos és tisztességes szolgáltatást kapnak.Beosztottai bizalommal fordultak felé,mert tudták, hogy megértő, segítő, ugyan-akkor szigorú és következetes főnökükvan.Szeretett városa mindig kiemelt helyetkapott és a mai napig is kap a szívében,fontos számára a város érdeke, fejlődése,az itt élő emberek biztonsága, a munka-helyteremtés. Hatalmas munkatempójában váratlanbetegsége állította meg. Bár betegen isdolgozott, ugyanazzal a lendülettel, szí-vén viselve Baja város érdekeit, munka-helyeket teremtve, technológiátfejlesztve, visszatérő üzleti partnereketszerezve, kiváló emberi kapcsolatokatépítve. Többször volt külföldi tanulmányúton,nemzetközi konferenciákon és számoslogisztikai kiállításon képviselte „kikötő-jét”. Egészségi állapota további romlásamiatt nyugdíjba kényszerült, de a kikötőimunkától sohasem szakadt el, hiszen atöbb mint három évtizedes munka után,2006-tól a Bajai Országos KözforgalmúKikötőműködtető Kft. felügyelő bizottsá-gának delegált tagja, illetve elnöke társa-dalmi munkában. A közélet mindig foglalkoztatta, figye-lemmel kísérte/kíséri a napi politikát, atársadalmi változásokat. Ott segít, aholtud, ahol a lehetőségek megengedik. Ak-tívan részt vállal Baja város közéletében,2010 októberétől Baja város helyi ön-kormányzati képviselője. Baja Város Önkormányzat Képviselő-tes-tülete Szalai Ottó Baja város és térsége

gazdasági fejlődése érdekében nyújtottkimagasló teljesítménye, a város érdeké-ben kifejtett önzetlen és elhivatott tevé-kenysége, példaértékű közéletimunkássága elismeréseként „Baja VárosFejlesztéséért” kitüntető díjat adomá-nyozott.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 460/2013. (X. 31.) határo-
zatával a Józsefvárosi Plébánia
Karitász Csoportja részére BAJA VÁ-
ROSÁBAN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUN-
KÁÉRT kitüntető díjat adományozott.

2009 szeptemberében kezdte meg tevé-kenységét a baja-felsővárosi Szent JózsefRómai Katolikus Plébánia keretei közöttműködő Magyar Katolikus Egyház hiva-talos segélyszervezete, a Katolikus Kari-tásznak a bajai helyi szervezeti egysége,a Józsefvárosi Plébánia Karitász Cso-portja. A Karitász Csoport a város veze-tésével és a szociális ellátó hálózat többintézményével együttműködve igyekszika város és vonzáskörzete rászorulóinakszegénységét és nyomorát enyhíteni.Közösségük tagjai eddig is sok és jelen-tős karitatív munkát végeztek a melegétel osztásától kezdve, az idősekneknyújtott segítségen át, az árvízben meg-rongálódott házak helyreállításáig min-denhol helytálltak, ahol szükségmutatkozott.A Karitász Csoport bajai szervezetébenszéleskörű együttműködést valósít mega helyi szervezetek között, ezzel pótolha-tatlan szolgálatot téve Baja és térségeszociális rászorultjai körülményeinek ja-vításában. A segélyszervezet alkalman-ként 740 családnak és 2000rászorulónak juttatott el több tonna élel-miszert, ezzel is enyhítve a létfenntartásigondokkal küzdő emberek jórészénekmindennapi problémáit.Munkájuk hatékonyságát jól tükrözi,hogy a Karitász Csoport 2009-ben új he-lyiségeket kapott, illetve az is, hogy az el-múlt években megsokszorozódott akaritász tevékenység.A Karitász bajai szervezetének dolgozóimindenféle anyagi juttatás nélkül végzikpótolhatatlan munkájukat, mely Fekete

Szabolcs plébános úr és B. Szabó Lász-lóné, a csoport vezetőjének kitűnő koor-dináló és segítő munkája nélkül nemvalósulhatna meg.Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Józsefvárosi Plébánia KaritászCsoportjának a város rászoruló lakos-sága érdekében hosszú időn át kifejtettpéldaértékű és önzetlen szociális segítőtevékenysége elismeréseként „Baja vá-rosában végzett szociális munkáért” ki-tüntető díjat adományozott.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 461/2013. (X. 31.) határo-
zatával Heffler Zsolt részére BAJA
VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT kitün-
tető díjat adományozott.

Heffler Zsolt 1975-ben született Bácsal-máson. Gyermekkorát szüleivel a közeliMadarason töltötte, majd Baján, a III.Béla Gimnáziumban kezdte meg közép-fokú tanulmányait. Az itt eltöltött felejt-hetetlen kollégiumi- és diákévek alattszületett meg a végérvényes elhatáro-zása, hogy a felsőfokú tanulmányai befe-jezését követően visszatér a szívébőlkitörölhetetlenül megszeretett városba.A Kiskunhalason teljesített sorkatonaiszolgálatát befejezve 1995-ben kezdhettemeg tanulmányait a budapesti Rendőr-tiszti Főiskola bűnügyi szakán, ahová máraz érettségit követően felvételt nyert.1996-ban őrmesterré léptették elő, majd1998-ban bűnügyi tiszti diplomát szer-zett. A főiskolai tanulmányok mellett fo-lyamatosan képezte magát, középfokú,szakmai anyaggal bővített német nyelv-vizsgát tett, továbbá a szervezett bűnözéstárgykörében speciális tanulmányokatfolytatott. A főiskola befejezését követően - diák-kori elképzeléseinek megfelelően – ha-zatért Bajára, ahol 1998. július 1-én aBajai Rendőrkapitányság állományában,nyomozóként kezdte meg szolgálatát. Azelső pár évben a kisebb súlyú alkalmi lo-pásoktól a rablásig szinte minden, arendőrkapitányság hatáskörébe utaltbűncselekmény nyomozásában résztvett. Ezzel egy időben azonban rendsze-resen dolgozott az 1990-es évek végénvirágzó szervezett gépjárműbűnözéssel,így különösen a gépjárműlopásokkal ésa lopott járművek külföldre csempészé-sével kapcsolatos nyomozásokban is.Szakmai pályafutásában egy mai napigtartó lendületet adtak az akkori, gyakranigen veszélyes szituációk között végzettfelderítések. 2001 januárjában lopottszemélygépkocsik elfogása közben aBajai Türr István Duna-hídnál egy kollé-gájával szolgálatteljesítés közben súlyos

balesetet szenvedtek. Az akkori helytál-lását a Belügyminiszter Úr is elismerte. 2001-ben főnyomozó, majd 2003-bankiemelt főnyomozó beosztásba került.Parancsnokai kitüntető bizalmát a rend-őrkapitányság illetékességi területén el-követett szinte összes kiemeltbűncselekmény felderítésében való aktívmunkával kívánta meghálálni. Az ered-ményesen befejezett nyomozások újabbés újabb lendületet adtak a még hatéko-nyabb szakmai felkészülésre, és a mégkitartóbb munkához. 2008-ban a Bűn-ügyi Osztály Nyomozó Alosztályának ve-zetője, majd 2010-ben a Bűnügyi Osztályvezetője lett. További szakmai képzésekeredményeként 2010-ben sikeres ren-dészeti szakvizsgát tett.

Az eddigi pályafutása során kizárólagbűnügyi szakterületen dolgozott, az ál-tala vezetett osztály feladata elsősorbanaz ismeretlen elkövetők felkutatása, el-számoltatása. Sokak számára elképzel-hetetlen energiát fektettek mindenbűncselekmény felderítésébe, de külö-nösen fontosnak tartja, hogy a rablások,az időseket és gyermekeket érintő bűn-cselekmények, a kábítószerrel kapcsola-tos, valamint az erőszakos cselekményekelkövetői elfogásra kerüljenek.A szakmai területen eddig végzett mun-kájával, kiemelkedő színvonalon járulthozzá Baja város közbiztonságának javí-tásához. A több mint 15 év szolgálati időalatt szerzett szakmai tudása, tapaszta-lata és elméleti felkészültsége kiváló.Munkája során udvarias, határozott, se-gíti az osztály állományának munkáját.Mind a napi munkában, mind a váratlanhelyzetekben és feladatokban példamu-tatóan helytáll. A civil szervezetekkel tör-ténő együttműködés terén nyújtotttevékenysége is példaértékű, az állam-polgárokkal szemben udvarias, segítő-kész. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti, akollégáihoz lojális, segítőkész. A hosszúévek során szerzett tapasztalatait igyek-szik átadni a fiatalabb kollégáknak. Ki-váló vezető, szorgalma, szakmaielhivatottsága ugyancsak példaértékű.Baja Város Önkormányzat Képviselő-



testülete Baja város és térsége közbiz-tonsága fenntartásának, jobbításának ér-dekében hosszú időn át végzettkiemelkedően eredményes és magasszínvonalú szakmai munkája elismeré-seként Heffler Zsolt rendőr őrnagy ré-szére „Baja Város Közbiztonságáért”kitüntető díjat adományozott.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 464/2013. (X. 31.) határo-
zatával Markovics Józsefné részére
BAJA VÁROS KISEBBSÉGEIÉRT kitün-
tető díjat adományozott.

Markovics Józsefné 1973-ban szerzettszerb, horvát, orosz szakos tanári diplo-mát a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Pe-dagógusi pályafutásának legnagyobbrészét Alvégen töltötte (II. Rákóczi F. Ált.Isk., Alsóvárosi ÁMK, Sugovica Ált. Isk.),ahol többek között oktatta, majd irányí-totta az iskola és a hozzá tartozó óvodákhorvát nemzetiségi nyelvoktatását, agyerekek nevelését. 1987-től igazgató-helyettesi, majd 2000-től nyugdíjazásáigigazgatói tisztséget töltött be. Igazgatóként két sikeres EU-s pályázatkapcsán 62 milliós számítástechnikai éshorvát digitális tananyag fejlesztést va-lósított meg.A horvát nemzetiséghez való tartozáshatározta és határozza meg úgy a szak-mai életét, mint a mindennapjait. Gim-nazista kora óta vesz részt a horvátnemzetiségi szervezetek munkáiban.Szakmai téren rendszeresen meghívástkap különböző megyei, országos nyelviversenyek, vetélkedők, pályázatok bírálóbizottságaiba. Négy éven keresztül a hor-vát nyelv módszertani műhelyét vezette.2008 óta a Horvátországban éventemegrendezésre kerülő országos anya-nyelvi tábor vezetése a feladata, a kia-dásra kerülő horvát nemzetiségitankönyvek bírálatát látta el hat tan-könyv esetében. Városunk mindenkor számíthatott rá.Közel negyven évvel ezelőtt részt vett aZombor – Baja testvérvárosi együttmű-ködési szerződés megkötését megelőződokumentáció fordításában, a szervezési

munkákban. Azóta is mindig készen áll,ha fordítani, vagy delegációt kísérni kell.A kilencvenes évektől Horvátország ön-álló állammá válása óta szívügye Baja ésHorvátország kapcsolatának erősítése.Teszi ezt a Bajai Horvát Önkormányzatképviselőjeként négy, valamint elnöke-ként két mandátumon át. A törekvéseredménye a tíz éve sikeresen működőLabin – Baja testvérvárosi kapcsolat, ésa három éve létrejött Biograd – Baja part-nerség. A Bajai Horvát Önkormányzatrendezvényeire három alkalommal elfo-gadták maghívásukat a Horvát Parla-ment Elnökei, rendszeresenmeglátogatják a horvát diplomácia kép-viselői, ismert művészek, a horvát kul-túra és közélet neves személyiségei. Jelenleg az Országos Horvát Önkor-mányzat elnökhelyettesi tisztségét töltibe, a Magyarországi Horvátok Szövet-sége Bácskai Régió elnöke, az EmberiErőforrás Támogatáskezelő Nemzeti-ségi Támogatási Albizottság tagja.Felelősséggel és kihívással teli környe-zetben szerzett sok éves tapasztalatát, ki-váló képességeit mindig városa, akörnyezete és a közössége javára for-dítja.Munkájának köszönhető többek között,a Bajai Bunyevác Olvasókor újraszerve-zése, a Bajai Nagy Préló szervezése, Or-szágos Horvát Napok megszervezéseBaján, és még számtalan vallási, kulturá-lis és hagyományőrző rendezvény.Hosszú éveken át végzett kiemelkedőszakmai munkájáért, emberi hozzáállá-sáért 1987-ben a Művelődési MiniszterDicsérő Oklevelét vehette át. 1995-ben aMagyarországi Horvátok Szövetsége Ki-emelkedő Társadalmi Munkáért elisme-résben részesítette. Bács-Kiskun MegyeNemzetiségeiért Díjat 2003-ban, a Hor-vát Köztársaság Elnökének Csillagrend-jét 2008-ban kapta meg.Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Baja város horvátországi kap-csolatainak kialakításában, a horvátkisebbség kultúrájának, hagyományai-nak ápolásában, érdekeinek képviseleté-ben hosszú időn keresztül kifejtettelhivatott és példaértékű tevékenységeelismeréseként „Baja Város Kisebbsége-iért” kitüntető díjat adományozott Mar-kovics Józsefné részére.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 466/2013. (X. 31.) határo-
zatával vitéz Szeile Lajos részére „Az
1956-os forradalom Emlékdíja” ki-
tüntető díjat adományozott.

Vitéz Szeile Lajos 1935. október 10-énBaján polgári családban született. Édes-

apja aranyműves, órás és ékszerész kis-iparos volt. Vallásos, hazaszerető neve-lésben részesült. Fiatal korában a BajaiCserkészek Szövetségnek tagja volt.Édesapja később idegbénulást kapott,ami haláláig ágyhoz kötötte, így Édesany-jára hárult a család eltartása. A háború ésa rossz viszonyok miatt azonban Édes-anyja is megbetegedett, ezért az elemi is-kola befejeztével a családfenntartófeladatot már Neki kellett átvennie. Al-kalmi munkából, valamint árukihordás-ból segítette a család megélhetését. Mivelekkor még kiskorú volt és munkaköny-vet nem kaphatott, a Bajai Fűszer ésÉdesség Nagykereskedelmi Vállaltnál al-kalmi munkásnak helyezkedett el. Mi-után munkakönyvet kapott, a vállalatvéglegesítette. Egy rövid idő után áruis-meretből vizsgát tett és túrázó segédkéntdolgozott. Ez idő alatt 1954-ben gépkocsivezetői vizsgát tett és 1955 márciusától abajai Sütőipari Vállaltnál gépkocsivezető-ként kezdett dolgozni.1955-ben sorköteles katonai szolgálatrakellett bevonulnia Szegedre. SzegedrőlKalocsára a P.F.3207-lövész ezredhezvezényelték gépkocsivezetőnek, majd1956. október 10-én Budapestre, aP.F.4999- honvédségi gépkocsivezetőképző iskolára gyakorlati oktatónak. Ittérte az 1956-os Forradalom és Szabad-ságharc. Egysége a forradalom mellé állt.Feladatuk az volt, hogy a harcoló egysé-gek ellátását biztosítsák, üzemanyag, lő-szer, élelem szállítását végezték. AHonvédelmi Minisztérium ForradalmiBizottsága „Igazolvánnyal látta el” e te-vékenységet igazolva. 1956. november4-én már a fegyveres harcokban vettrészt, majd a szovjetek fogságába került,ahonnan több bajtársával együtt sikere-sen megszöktek. Ezek után csatlakoztaka Budapesti Forradalmárokhoz. A harcotújra felvették a szovjetekkel, ez alkalom-mal a tüzérségi tűz következtében lég-nyomást kapott, az ájulásából csakkésőbb eszmélt fel. Ezek után hosszadal-mas kerülő utakon, gyalog, kerékpárralés egyéb járművek segítségével több napalatt ért haza Bajára.1957. december 21-én a katonai szolgá-latból leszerelt, és folytatta a munkát a

bajai Sütőipari Vállaltnál. 1969-ben aKözlekedés és Postaügyi Minisztériumautóközlekedési tanintézetéhez gyakor-lati oktatói munkakörbe került. 1972májusában szakoktatói bizonyítványtszerzett. Mivel nemcsak a gépkocsik, hanem másgépek is érdekelték, 1978-ban a BajaiMezőgazdasági Kombinátnál kezdettdolgozni, nehézgépkezelői vizsgát is tettés egészen  nyugdíjazásáig ott dolgozott.A rendszerváltozást követően belépett aTörténelmi Igazságtétel Bizottság Bajaiszervezetébe, és aktív munkájának kö-szönhetően a tagság a vezetőségbe vá-lasztotta.Kiemelkedő munkát végzett az „1956-osEmlékmű” megépítése során. Megalakí-totta az „1956-os Vitézi Rendet” melynekVitézi hadnagyává választották meg. Korábban kapott elismerései többek kö-zött: a Honvédelmi Miniszter Emlékpla-kettje 2002, Vitéz avatása Budapest2002, Hazáért Érdemkereszt 2004, TIBEmlékkereszt 2006, Nemzetőr Jelvény2008.Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete vitéz Szeile Lajosnak az 1956-os forradalmi események időszakábantanúsított példaértékű helytállásáért, abajai 1956-os forradalom eszméinek,örökségének ápolásában végzett kie-melkedő és meghatározó tevékenységé-ért „Az 1956-os forradalom Emlékdíja”elismerést adományozta.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 467/2013. (X. 31.) határo-
zatával a Bácska Banda részére BAJA
VÁROS POLGÁRMESTERE KITÜN-
TETŐ DÍJA elismerést adományozott.

Az 1991-ben megalakult Bácska Bandatöbb mint két évtizede megszakítás nél-kül és meghatározó módon van jelen aváros kulturális életében. Szinte nincsolyan időszaka egy-egy esztendőnek,amikor ne találkoznánk velük valami-lyen városi rendezvényen. Állandó részt-vevői a Folklórfesztiváloknak, a HalfőzőNépünnepélynek, a Jánoska-eresztésnek,a Fölvégi Kispiacnak, a Szentháromság



téren zajló egyéb programoknak, de szí-vesen csatlakoznak olyan új kezdemé-nyezésekhez is, mint például a 2013-banindult Nemzetek Táncai sorozat, és éppily szívesen vállalnak közreműködést azÉneklő Ifjúság kórustalálkozókon, vagyiskolai műsorokon, ünnepélyeken.Bajai és a térségben működő tánccso-portok kísérőzenekaraként is jól ismer-tek. Magas szintű hangszeres tudásuk, azévek során egyre gyarapodó szakmai ta-pasztalatuk, a különböző tájegységeknépzenéjének mind elmélyültebb isme-rete teszi keresetté őket ezen tánccso-portok körében, akikkel számosnemzetközi fesztiválon szerepeltek már(Franciaországban, Németországban,Erdélyben, Cipruson, Spanyolországban,Törökországban, Görögországban, Dáni-ában, illetve Dél-Tirolban). Több alkalommal látogattak el Erdélybe,hogy közvetlenül az ott élő muzsikusok-tól sajátítsák el az autentikus népi játék-mód fogásait. Szerepeltek már a Kossuth rádióban és aDuna Televízió műsorában is. JátékukatCD-felvételek is őrzik – többek között aHeten egy csárdában c. korong, amelybajai népzenei együttesek műsorát rög-zíti, valamint a Táncháztalálkozó címűsorozat 2008-as lemeze.Legfontosabb feladatuknak a bácskaizene megőrzését, megismertetését tart-ják, de repertoárjuk szerves részét alkot-ják a Sárköz, Szatmár, Mezőség,Kalotaszeg, Székelyföld, Bukovina,Moldva népi dallamai is.A zenekar tagjai: Eördögh Gabriella – he-gedű, a zenekar vezetője, Kis Tibor - brá-csa, koboz , Ótott Kovács Zoltán - bőgőAz együttes hosszú időn át végzett kie-melkedő és meghatározó tevékenységé-vel a helyi közösségek érdekét és javátszolgálja. A Bácska Banda röviden felvá-zolt tevékenysége olyan színvonalú éssúlyú, amely mindenképpen elismeréstérdemel.Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácska Banda népzenei ha-gyományok megőrzése és közvetítéseterén kifejtett kiemelkedő és példaér-

tékű tevékenységét „Baja Város Polgár-mestere Kitüntető Díja” elismerés ado-mányozásával ismerte el.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 468/2013. (X. 31.) határo-
zatával Inotai Csabáné Vincze
Zsuzsanna  részére BAJA VÁROS MES-
TERE kitüntető díjat adományozott.

Inotai Csabáné Vincze Zsuzsanna 1954.január 11-én született Tiszakécskén. Kis-kunfélegyházán járt középiskolába, majdBudapesten kozmetikus végzettségetszerzett. 1984-ben mestervizsgázott.Tagja volt a Bács-Kiskun Megyei Kozme-tikus Mestervizsga Bizottságnak. Nyug-díjazásáig kozmetikusként dolgozott. Néhány évvel ezelőtt egy családi ese-

ményre készített meglepetés teljesenmás irányba fordította érdeklődését éspályáját. A történet akkor kezdődött,amikor a szüleit 50. házassági évforduló-juk alkalmából egy esküvői tortával sze-rette volna meglepni. Úgy gondolta, haaranylakodalom, akkor esküvői tortaillik, és végül a szülői, nagyszülői ház ha-gyományai szerint grillázsból készítetttortát. A torta különleges alkotás volt, hi-szen a lakóhelyéhez legközelebb esőtemplomot, a Szerb kápolnát ábrázolta,és olyan jól sikerült, hogy attól kezdve arokonok, barátok, ismerősök sorra ha-sonlók készítését kérték, majd jött az elsőmegrendelés is. Ügyességének híre gyor-san terjedt, 2000-ben meghívták Debre-cenbe, az Arany Bika Szállóban

megrendezett II. Országos Grillázskiállí-tásra. Erre az eseményre három alkotás-sal készült: egy könyvet formázott meggrillázsból egy szál marcipán rózsával,bőségszarut grillázsból, benne igazi gyü-mölccsel, valamint a Szegedi Dómot.Ezzel első díjat nyert. A siker arra ösztö-nözte, hogy tovább folytassa ezt az utat,így tehetségének továbbfejlesztése céljá-ból 2003-ban mézeskalács készítő szak-vizsgát is tett és belépett a bajaiKézműves Egyesületbe. Sokoldalúságára jellemző, hogy immártöbbféle műfajban is tevékenykedik: ahalfőzésre egy halat készített grillázsból,egy pályázatra mézeskalácsból Betlehe-met, amely bekerült egy különlegesévente megjelenő nemzetközi fotóal-bumba, melyben jászolok képei szere-pelnek. A Rómában tartott Száz jászolelnevezésű kiállításon, melyen Magyar-országról 11 alkotó vett részt, köztük voltInotainé is, aki ekkor már ismét egy újműfajban szerepelt, ezúttal a Pásztorokdicsérete c. festménye volt látható a tár-laton. A hajósi pincesort ábrázoló fest-ményeiről készített fotók bekerültek aKristály c. irodalmi-képzőművészeti fo-lyóiratba. Budapesten a IV. Országos Grillázskiállí-táson az indiai Tadzs Mahalt építettemeg grillázsból. Hatalmas munka és ha-talmas siker volt, több mint 24 órát vettigénybe készítése.Inotai Csabáné Vincze Zsuzsanna Or-szág első, Aranyérmes, Aranydiplomás,Guiness rekorder. Baján Ezüstkaptárdíjat nyert. Munkái zsűrizettek. Nagy el-ismerései egyike, hogy Hajóson a Kas-tély Múzeumban lévő állandó kiállításrakérték fel, ahová „Ütőfás mézeskalácso-kat” készített. A Bajai Kézműves Egye-sület tagja. Célja, mint régi mesterségetúgy a grillázst mint a mézeskalácsotéletre kelteni, valamint a népművészetiés iparművészeti hagyományok megőr-zése és ápolása.Közel 20 éve festészettel is foglalkozik.Tagja az Országos Képző és Iparművé-szeti Társaságnak. Évente zsűriztetett.Kiemelkedő eredményei többek között:

2006-ban Aranyecset díj, 2008-ban Or-szágos Képzőművészeti Nívódíj, 2012-ben Debrecenben OKIT Különdíj.Külföldön és belföldön is számos egyéniés csoportos kiállításon vett részt. Bajánnégy önálló kiállítása volt.Inotai Csabáné Vincze Zsuzsanna tehet-séges kézműves munkáival, példaértékűszakmai eredményeket ért el, mellyelBaja város hírnevét az országhatáronbelül és azon túl is öregbítette, ezértmunkásságát, kivételes életútját BajaVáros Önkormányzat Képviselő-testü-lete „Baja Város Mestere” kitüntető díjadományozásával ismerte el.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 440/2013. (X. 31.) határo-
zatával Müller Zsuzsanna részére
BAJA VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT
kitüntető díjat adományozott.

Szakmai munkáját 1985. augusztus 1-jénkezdte Madarason adóügyi ügyintéző-ként. Bajára 1990. január 1-jén került, az– akkor még – Baja Városi Tanács VB.Pénzügyi Osztály Adócsoportjához.2007. augusztusi áthelyezéséig BajaVáros Polgármesteri Hivatal AdóügyiOsztályán dolgozott, mint adóügyi elő-adó, főmunkatárs, majd főtanácsos.Hosszú éveken át volt az irodavezető he-lyettese. Feladataihoz szakmailag felké-szülten, kollégái irányába mindigsegítőkészen állt. Ezen a kevésbé kedveltszakterületen munkáját tárgyilagosság,előzékenység, empátia, pontosság ésmegbízhatóság jellemezte. Szakmai is-mereteit önként, autodidakta módon isgyarapította, munkaidőn kívül is időtszakított az önképzésre. Így 2002-benigazgatásszervezői főiskolai diplomátszerzett.A Jegyzői Irodára személyügyielőadóként történő áthelyezésével a fel-adatra legkitűnőbb ember került. Min-den hozzá forduló megtapasztalhattamilyen az, amikor szívből foglalkoznakaz ügyével, és minden megoldott ügymellé mosoly jár. A munkaterületére kü-lönösen jellemző titoktartás, diszkréció,becsületesség és tisztesség a legkima-gaslóbb tulajdonságai közé tartozik.ffoo
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SEGÍTSÉG Karácsony előtt két alka-lommal is élelmiszersegély osztásttartott a Szent József Plébánia Kari-tász Csoportja. A legrászorultabbbajai családok részesülhettek uniósélelmiszersegélyből, majd a helyigyűjtésből származó adományokatvehették át az érintettek, tájékozta-tott Fekete Szabolcs plébános, a jó-tékonysági szervezet vezetője. Azuniós segély  révén több mint 720lakcímen mintegy 1900 személy ré-szesült segítségben. A kiosztott 6,9tonna élelmiszer 3 tonna tarajostésztából, 3 tonna édesített aszaltgyümölcsből és 0,9 tonna édesítő-szerből tevődött össze. A kisebb csa-ládok 4-5 kg, a legnagyobbak 15-20

kg körüli mennyiséget kaptak. Aszállítmányt Nagyhegyesi Jánosvállalkozó hozta le járművével. A  le-pakolást az Axiál Kft. végezte. Ahelyi közlekedtetést a bajai rendőr-ség és a közterület-felügyelet bizto-sította. Támogatást nyújtott Zsigó
Róbert polgármester és kabinetje,valamint a jegyzői iroda.A Szent József Plébánia Karitász Cso-portja  saját erőből is osztott 1,5tonna segélyt. 220 háztartásban élő,közel 800 személy részesült ado-mányban. A Szent József Plébánia ésa többi katolikus templom hívei isjótékonykodtak. A kisebb családok5 kg, a nagyobbak mintegy 10 kgcsomagot – liszt, tészta, cukor, étolaj,rizs, ételkonzervek, tea, keksz, sza-loncukor, édesség – vehettek át. Azifjúsági karitász program keretébena Szent László ÁMK diákjai is segí-tettek.  ZZAALLAAVVÁÁRRII  LLÁÁSSZZLLÓÓ

Élelmiszert osztott a karitász

KARÁCSONYVÁRÁS Lelkes gyer-mekek és érett, kiforrott művészekprodukciója tette emlékezetessé aXIII. Karácsonyt várva jótékonyságigálakoncertet: december 14-énmegtelt a Bácskai Kultúrpalotanagyterme mindazokkal, akik idénis támogatni kívánták adományaik-kal a Bajai Szent Rókus Kórházat. A műsort a Veszprémből érkezettSzilágyi Harangegyüttes kezdte. Al-
bertné Balogh Márta vezetésévela 11 gyermek igazi ünnepi hangula-tot teremtett, a különleges bronzha-rangokkal előadott karácsonyidalok különleges élményt kínáltak.Őket a csíksomlyói Szent FerencAlapítvány gyermekotthonánakcsoportja követte. Mivel Böjte
Csaba testvér nem tudott résztvenni az eseményen, ünnepi gondo-latait az adventi időszak jelentősé-géről az otthon igazgatója, Balázs
Erzsébet tolmácsolta. Nem érkezettegyedül: az otthon 14 végzős diákjakísérte el, akik hangulatos gyimesiregöléssel örvendeztették meg a kö-zönséget. Továbbra is a gyermekeké

volt a színpad, ezúttal helyi erő, abajai Cantabile Gyermekkórus mu-tatta be tudását és felkészültségét.
Pethőné Kővári Andrea vezetésé-vel a kis csapat karácsonyi kórus-műveket adott elő. Kubik Anna, adebreceni Csokonai Színház művé-sze adventi verscsokorral kedves-kedett a bajaiaknak, a budapestiDuo Deliciosa trombita-hárfa ket-tőse (Szilágy Kinga Katinka és
Winkler Balázs) pedig egyedülállózenei élményt nyújtott. Bencze
Ilona színművész összeállítása nép-balladát, prózát, mesét és karácso-nyi verset is tartalmazott, az est elsőrészét pedig a Corridor Fagottkvar-tett produkciója zárta. Rövid szünetután Balázs Fecó vette át a főszere-pet legnépszerűbb dalaival, őt Egy-
házi Géza színművész és a Jazz andMore budapesti kórus követte. A gá-lakoncert, melyet idén is Menczer
György szervezett, elérte célját, ki-fizették a kórházi szívultrahang fel-szerelés teljes vételárát. Így aberendezés az intézmény tulajdo-nába került. SS..  BB..

Jótékonyság és művészet

A bajai Cantabile Gyermekkórus

Az elmúlt héten egy sikeres pá-lyázatnak köszönhetően adventitémahét volt a Bernhart Sándorutcai óvodában. Szülők és gyer-mekek együtt barkácsolhattak,továbbá bábelőadáson is részt
vehettek a kicsik. A programoksikerén felbuzdulva jövőre is sze-retnénk megszervezni a témahe-tet, tudatta lapunkkal Csubákné
Besesek Andrea önkormányzatiképviselő.

Adventi témahét

Munkaköréből adódó feladatai előtt szá-mára elsőbbséget élvez az ügyfél vagy amunkatárs problémája, legyen az mun-kahelykeresés, munkaviszony létesítés,nyugdíjba vonulás. E sokrétű feladatát asaját magával szembeni megfelelés ér-dekében több esetben munkaidőn túl,szabadidejében végzi. Maximalizmusaabban is megnyilvánul, hogy adott fel-adat tekintetében idejét nem sajnálvagyűjti össze a jogszabályi és a számáragyakorlati szempontból hasznos ismere-teket. A közigazgatásban eltöltött közel30 év alatt sok kiváló munkatárssal, ve-

zetővel dolgozhatott/dolgozhat együtt,akiknek segítségére, támogatására min-dig számíthatott/számíthat, ezért min-denkit tisztelettel és szeretettel említ.Becsületessége, embersége, önzetlen-sége, önfeláldozása, a maximalizmusratörekvése teszi kimagasló emberré.Baja Város Önkormányzat Képviselő-tes-tülete Baja város közigazgatásában hosz-szú időn át végzett magas színvonalúszakmai munkáját, példaértékű köztiszt-viselői életútját elismerve „Baja VárosKözszolgálatáért” kitüntető díjat adomá-nyozott Müller Zsuzsanna részére.

KIADÓA Kossuth Lajos utcában44 négyzetméteres üzlethelyiség kiadó(30/602-72-04).



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
városházán.
• 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 válasz-
tókerület önkormányzati képviselője minden
hónap negyedik szerdáján 17 órától tart foga-
dóórát a Sugovica iskola Vöröskereszt téri épü-
letében.
• Szalai Ottó (Fidesz), a VII. számú választókerü-
let önkormányzati képviselője minden hónap
harmadik 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 felsővárosi iskolában, a Flórián utca 20-24. szám
alatt.
• Vizin Tamás (Fidesz), a IX. számú választóke-
rület önkormányzati képviselője minden hónap
második 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 foga-
dóórát a szentistváni iskola„B” épületében, a
Dózsa Gy. út 131-133. sz. alatt, illetve a hónap má-
sodik 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 telefon-
számon előzetesen egyeztetett helyszínen és
időpontban 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 fogadó-
órát 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.

Végre biztonságosabbá válik avízen járók élete! A Magyar Ország-gyűlés decemberben elfogadta avízi közlekedésről szóló 2000. éviXLII. törvény módosítását, mely jö-vőre hatályba lép. A módosításmegvalósítja a motoros csónakokestében a 7 méteres testhosszúság1994. előtti jogszabályi állapotnakmegfelelő visszaállítását, illetve amotorteljesítményt 4 kW-ról 7,5kW-ra emeli.A törvénymódosítás kezdeménye-zője, Zsigó Róbert kérdésünkre el-

mondta, hogy már 2009-ben, a Baj-nai-kormány illetékes közlekedésiminisztereinél kezdeményezte atörvény módosítását. „A kezdemé-nyezést különösebb szakmai indo-kok nélkül söpörték le, figyelmenkívül hagyva az emberek érdekeit.A jelenlegi jogi szabályozás indoko-latlanul kis teljesítményt engedé-lyez a motoros csónakok esetében,amely megnehezíti a vizet szeretőemberek mindennapi életét. ADunán egy hirtelen jött vihar előlcsak nehezen lehet egy 4 kW-os

motorral felszerelt csónakkal elme-nekülni, ezért nagyon veszélyesnektartom a jelenlegi állapotot. Kezde-ményezésemre a MezőgazdaságiBizottság benyújtotta a módosítóindítványt, melyet képviselőtársa-immal együtt megszavaztunk. Aközel duplájára emelt csónakmo-tor-teljesítmény lehetővé teszi,hogy végre biztonságosabban köz-lekedhessünk a vizeinken. Nagyörömmel tölt el, hogy ezt a helyiek-nek fontos ügyet hosszú évek mun-kájával sikerült megoldani!”

Megígértük, megcsináltuk!
MOTORCSÓNAK Biztonságosabbá tettük a vízen járók életét

www.ba j a .hu

Az elmúlt év sportsikereit 2014.február 7-én ünnepeljük a Be-reczki sportiskola csarnokában.Érdeklődni Radnóti Miklósnála 70/33-05-397-es telefonszá-mon lehet.

Sportbál 2014



Karácsonyi  akció, az első alkalom 1500 Ft, utána 2500 Ft! Egy hónap=10 alkalom,20.000 Ft! 1 alkalom 25 perces edzést foglal magába. Egy teljes testes edzést, ami hetikét alkalmat foglal magába! Akár 36.000 izom összehúzódást eredményezhet!

www.nagyhegy.hu 
30/9323-656

FUVAROZÁS

VÍZÜGY Természetesen a ko-rábbi vízszinteket meghaladó jú-niusi dunai áradás volt alegfontosabb esemény idén a víz-ügyi igazgatóságnál. (Az 1000centi felett tetőző jeges árvíz máskategória.) Telkes Róbert igaz-gató évértékelőjében ugyanak-kor hangsúlyozta, az 1965-ösnyári ár (976 cm) három hónapigis elhúzódott, míg a mostani 17napig adott kemény munkát a vé-dekezőknek. – A gátak földmű-vek, így nem mindegy, hánynapon át áznak. Ráadásul a terü-letünk – 127 kilométer Solttól ahatárig – buzgárosodásra hajla-mos. Ezért is fontosak a fejleszté-sek, melyek idén 6 milliárdforintot emésztettek fel terüle-tünkön. Ilyen volumenű beruhá-zás nem volt az elmúlt 30 évben avízügynél. A vizek mennyiségi ésminőségi fejlesztése befejező-dött, míg az árvízi jövő év köze-pén ér véget. Előnyeit a belvíznél,az árvízi biztonságnál is érezhetimajd a lakosság, miközben nő avízkészlet. Megerősítettük a töl-téseket, felújítottunk zsilipeket

és egyéb műtárgyakat.A természetvédelem területén isjeleskedett az Alsó-Duna-völgyiVízügyi Igazgatóság, a Mohácsmelletti Szabadság-szigeten„visszaáll a régi rend” a beavat-kozások következtében. – Márkészen állnak a jégtörők, 4 hajóállomásozik Baján. A paksi atom-erőműnél is lesz munkája a flot-tának – sorolta a bajai vízügyiigazgató. Hozzátette: idén is meg-volt a háromoldalú egyeztetésSzerbiával és Horvátországgal isa jégtörésről, Baján tárgyaltak aszakemberek.             GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

Levonult a nagy dunai ár

SZÍNHÁZ Karácsonyi operett pará-déval kedveskedett a bajai idősek-nek az Ady Endre Városi Könyvtárés Művelődési Központ és a BajaMarketing Kft. December 13-án zsú-folásig telt a színházterem, a szépkorúakat elsőként Zsigó Róbertpolgármester köszöntötte karácso-nyi idézetekkel és szívhez szóló gon-dolatokkal. – Amink van, azt Önöktőlkaptuk. A mi dolgunk pedig az, hogyvigyázzunk rá, megőrizzük, gyara-pítsuk, így adjuk át a következő ge-nerációknak – fejtette ki az elöljáró,megköszönve az idős emberekmunkáját, családjuk és közösségükérdekében kifejtett szolgálatát. Apolgármesteri ünnepi jókívánságokután a felhőtlen jókedv vette át a fő-

szerepet: az Opernóta Kft. társulata,
Tihanyi Tóth Csaba vezetésévelközismert operettrészletekkel ésmagyar nótákkal szórakoztatta aközönséget.A Barátok közt sorozatból is ismertelőadóművész hamar utat talált abajai közönség lelkéhez, akiket ko-rábbi fellépései okán már ismerős-ként köszöntött, és családjáról,valamint a sorozat kulisszatitkairólis mesélt nekik. Turpinszky Bélapedig már kezdet kezdetén megdo-bogatta a szíveket azzal, hogy a nép-szerű operett sláger parafrazálvabevallotta: imádja a bajai nőket. Azidőskorúak idén is szórakoztatóprogramot kaptak ajándékba.

S. B.

Az idősek is ünnepeltek

Megtelt a színházterem az idősek karácsonyán
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"Ádám-Éva"
Pártaláló Iroda

Társközvetítés minden 
korosztály számára.

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

Telefon: +36/30-307-56-89 0620/432-60-30

MŰSORTERV

December 23. Hétfő
07.00 Előző esti műsor ismétlése
18.00 Portré: Rendes Béláné 
18.30 Adventi gondolatok 4. vasárnap
19.00 Kreatív Percek: Karácsonyi asztaldíszítés 
19.30 Beszélgetés Zsigó Róbert polgármesterrel
20.00 Főzz a békés egymás mellett élésért! 
21.00 Karácsonyt várva koncert 1. rész 
22.00 Beszélgetés Csík Jánossal 
December 24. Kedd
07.00 Előző esti műsor ismétlése
18.00 Lélektől-lélekig: Betlehemi játék
18.30 Bajai Kul-TÚRA
19.00 Mesekuckó: Nyakigláb, csupaháj, málészáj
mesejáték (BAFI)
20.00 Szöktetés a szerájból
20.45 Portré: B. Mikli Ferenc 
21.25 Karácsonyt várva koncert 2. rész 
22.25 Muzsika hangja magazin
December 25. Szerda
07.00 Előző esti műsor ismétlése
18.00 Kedvenceink világa válogatás 
19.00 Mesekuckó: Hamupipőke (Sugovica ÁMK) 
20.00 Szöktetés a szerájból 
21.00 Portré: Udvardi Erzsébet 

21.45 Adventi koncert a Barátok templomában 
December 26. Csütörtök
18.00 A Barátok temploma
18.30 Szekszárd Junior Starts Big Band koncert
19.05 Mesekuckó: Óz a nagy varázsló (Rábl)
20.00 Szöktetés a szerájból
20.35 Főzz a békés egymás mellett élésért! 2. 
21.15 Ünnepi testületi ülés 2013.
22.25 Ünnepi hangulatban
December 27. Péntek
18.00 Medicina életmód magazin válogatás
19.00 Mesekuckó: Hókirálynő (BAFI)
20.00 Experidance 1. rész
21.00 Vizin László, a Rally versenyző
21.30 Kolo együttes koncertje
22.30 Beszélgetés Zsigó Róbertt 
December 28. Szombat
18.00 Kreatív percek: kukoricacsuhé
18.30 Adventi gyertyagyújtás
19.00 Mesekuckó: Grimm összes (Rábl színpad)
20.00 Experidance 2. rész
21.00 Ferences rend története dokumentumfilm
22.00 Back II. Black koncert
December 29. Vasárnap
8.00 Előző esti műsor ismétlése
18.00 Kreatív percek: Újévi malacpersely
18.30 Beszélgetés Zsigó Róbert polgármesterrel

19.00 Mesekuckó: Ezeregyéjszaka meséi
20.00 Sportré: Molnár Péter
20.30 Templom: Szentistván, Kiscsávoly
21.00 Adventi gondolatok
22.00 One Water dokumentumfilm
December 30. Hétfő
07.00 Előző esti műsor ismétlése
18.00 Lelátó sportmagazin válogatás
19.00 Mesekuckó: Rudolf a rénszarvas
20.00 Szekszárd Junior Starts Big Band 2. rész
20.30 Hyppolit a lakáj 1. felvonás
21.30 Operettgála a Víziszínpadon
December 31. Kedd
07.00 Előző esti műsor ismétlése
18.00 Újévi köszöntő
18.05 Cimbaliband koncert
19.00 Mesekuckó: Ludas Matyi
20.00 Hyppolit a lakáj 2. felvonás
21.00 Muzsikusnak dalból van a lelke (Rábl) 
22.00 Dolhai Attila koncert
23.00 Miskolci Illés emlékzenekar
Január 1. Kedd
07.00 Előző esti műsor ismétlése
18.00 Ez történt 2013-ban
19.00 Mesekuckó: Vuk 1- rész
20.00 Mágnás Miska színdarab 1. felvonás
21.00 Újévi koncert 2013.

KARÁCSONYTÓL A BAJAI TELEVÍZIÓ 
MÁR ÉRSEKCSANÁDON ÉS SÜKÖSDÖN IS,
AZ INVITEL HÁLÓZATÁN! Nézzen bennünket!



SPORT
BÁCSKAI NAPLÓ

2013. DECEMBER 19. 23www.ba j a .hu

Kemény küzdelmek
KYOKUSHIN KARATE

SPORT

6500, Baja, Szentháromság tér 11. Tel/fax: 79/420-792 E-mail: baja@tourinform.hu
Jegyek válthatók:- Madách Színház (Operaház fantomja, Spamalot, József és a színes…)- Vígszínház (Hegedűs a háztetőn, A padlás, Mephisto)- Budapesti Operettszínház előadásai (Újévi Operettgála, Ghost, El-fújta a szél…)- Csík 25 koncert- Ennio Morricone budapesti koncert- Mága Zoltán Budapest Újévi koncert- Dés László: Nagy utazás c. koncert
Ajándéktárgy kínálatunk:- Szindbád Baján járt c. könyv 4.790 Ft- Mesés Baja c. könyv 3.990 Ft- Baja múltja képekben c. könyv 2.650 Ft- Rádi József: Kalocsán Gemencről c. könyve                     3.400 Ft- Udvardi Erzsébet: Ragyog a fényesség c. könyve          4.000 Ft- Udvardi album 4.500 Ft- Udvardi Erzsébet képeslapok 450 Ft- Bajai falinaptár 2.300 Ft
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra.

AA  BBaajjaaii  TToouurriinnffoorrmm  IIrrooddaa  sszzoollggáállttaattáássaaii

ÚSZÁS A legjobb egyéni teljesít-ményért járó 5000 ezer eurót anőknél Hosszú Katinka nyerte a200 méter vegyesen elért idejé-vel. Továbbá ő érte el a legtöbbpontot a Dániában zajló rövidpá-lyás úszó Európa-bajnokságon.

CSELGÁNCS Bronzérmet nyert
Katzenmayer Kira (44 kg) a ser-dülő országos bajnokságon Győr-ben. Burai Martin (40 kg) ötödikhelyen végzett. Edző: Hammer
Erik. Deszken zajlott a junior férfi ésnői csapatbajnokság. A Bajai Judo
Club (Luczai Dalma, Pupp Réka,Német Henrietta, Keller Bettina, Kne-tig Emőke, Vancsura Márti, GodinaNóra, Szigetvári Mercédesz) harma-dik, illetve ötödik (Perger Dávid, Hor-váth Zsombor, Kapitány Bálint, ŐriCsanád, Végvári Martin, György Kris-tóf, Kozma Koppány, György Richárd,Vass Antal, Szigetvári Szilárd) lett.Edző: Radics Attila.

Női bronzok

Hosszú a legjobb

Kemény versenyeken vettekrészt a bajai Honbu Dojo sporto-lói az elmúlt hetekben. A Bos-nyák Openen Kern Róbert

mester tanítványai közül Pa-
rittya Tamás és Blum Márkbajnoki címet nyert, míg Kara-
gity Ábel, Domokos János és

Krizsák Balázs ezüstérmes lett.
Kern Ádám és Szabó József a 4.helyen végzett.Szegeden, az MMA (ketrecharc)magyar bajnokságon Nemes
Dávid debütált, karfeszítésselmaradt alul. Edzője szerint szépjövő előtt áll a sportoló. Lengyelországban, a 27. súly-csoportos Európa-bajnokságon23 ország 348 versenyzője in-dult. Szabó József ezüstérmet,míg Heincz Zoltán (szenior)bronzérmet nyert, számolt be alegutóbbi eredményekről ked-den lapunknak Kern Róbert, abajai klub vezetője.

GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

Lengyelországi Európa-bajnokság

Ketrecharc

Bosnyák open



VÍZÁLLÁS 

Apad a Duna, a bajai szakaszon vár-hatóan 200 centi alá kerül a vízszinta következő napokban. A víz hő-mérséklete szerdán reggel 3,9 Cel-sius-fokos volt.
HARMADIK LÁNG A harmadikgyertya ezúttal nem csak az öröm,hanem az összefogás jelképeként isfellobogott Baja főterén, ahol most isszép számban gyűltek össze az ad-vent időszakában együtt ünneplők.Az ökumené jegyében a reformátusegyházközségen volt a sor, hogy ka-rácsonyt váró dalokkal és id. Bán
Béla lelkipásztor rövid áhítatávalmegalapozza a hangulatot. A lelkészaz öröm napja kapcsán fejtette ki: jólenne, ha 365 napot tudnánk azörömnek szentelni. Mivel ez érte-

lemszerűen nem megy, legalább akövetkező órát szenteljük annak,arra tekintve, aki itt van, zörget aj-tónkon és bebocsáttatást kér. Az ad-venti gondolatokat az öröm perceikövették: Zsigó Róbert, Baja pol-gármestere bemutatta az egybe-gyűlteknek a Délvidékről érkezettNagy házaspárt, Károlyt és Teréziát.– A mai vasárnap különleges. 2011-ben kezdődött az egyszerűsített ho-nosítási eljárás, Baján ez év végéig1047 személy tette le az állampol-gári esküt. Ezredikként köszönthet-

tük Nagy Teréziát. Úgy gondoltuk,ezen a vasárnapon ünnepeljünkegyütt, erősítve mindannyiunkban anemzeti összetartozás érzését – ösz-szegezte a polgármester.Nagy Terézia, akit férjén kívül fia,menye, lánya és két kislány unokájais elkísért Bajára, meghatottan kö-szönte meg a felkérést. Továbbá aztis, hogy immár igazán teljes jogúmagyar állampolgárrá lehetett egészcsaládjával együtt. Ezt követően aharmadik láng is fellobbant a főtériadventi koszorún.Nagy Terézia lapunknak elmondta:a Zombor melletti Nemesmilitics fa-luból érkeztek. Családtagjai az elsőközött voltak Délvidéken, akik még2011-ben, Szabadkán igényelték amagyar állampolgárságot. Ő és férjerégóta rendszeresen ellátogattakBajára, ezért döntöttek végül úgy,hogy a sokkal gyorsabb ügyintézéskedvéért is inkább itt folyamodnakhonosításért. Azóta is szívesen jön-nek ide. Miután megkapják magyarokmányaikat, útlevelet szeretnénekigényelni, valamint élni kívánnakszavazati jogukkal. 
SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

Öröm és összetartozás

Nagy Terézia és Zsigó Róbert gyújtotta meg a harmadik  gyertyát 

MOFO tárlat
FOTÓ Először rendezett kiállításta Moholy Fotóművészeti Alapít-vány a Bácskai Kultúrpalotában.Jelen rendezvény célja a bemu-tatkozás, a fotós szemével néznia látott világot. A tárlat sikeres,nagyon sok érdeklődő fordul megaz aulában a december 13-i meg-nyitó óta. A kiállítás január 8-áigtekinthető meg a Bácskai Kultúr-palota aulájában.


