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KEREKASZTAL Baja önkormány-zata elérte a 4 éve kitűzött célt: vanmozgástere a városvezetésnek, ígylesz mód uniós pályázatokat be-nyújtani az év második felében,amikor az Európai Unió meghirdetia lehetőségeket. Többek között eztemelte ki a városi fórumon Zsigó
Róbert polgármester, Baja és tér-sége országgyűlési képviselője pén-teken a Közösségi Házban. Résztvett a kerekasztal megbeszélésen
Dr. Zöld Lászlóné civil-, egyházügyiés karitatív tanácsnok, Szabó Haj-
nalka, az Egészségügyi és SzociálisBizottság tagja, valamint Csubákné
Besesek Andrea önkormányzatiképviselő is.Sorra vette Zsigó Róbert az elmúltévek fejlesztéseit. Bővítették ésszeptemberre átadták a Lőkert-sorióvodát. A bölcsőde új épületbe köl-tözött, míg a helyére, a Szabadságutcába idén a családsegítő szolgálatmehet át pályázati támogatással. El-készült az új kajak-kenu ház. Min-tegy 500 millió forintos energetikaifelújítás történt az olcsóbb működésérdekében a városházán, kollégiu-mokban (Radnóti és Szenes utcai)és az Ifjúsági Szállóban. Már sokanhasználják a Baja–Vaskút közöttikerékpárutat (319 millió forint),melyet hivatalosan márciusbanadnak át. Önerőből újított fel az ön-kormányzat óvodai, iskolai vizesb-lokkokat, illetve városi temetőket.– Külön fejezet a kórház, melyugyan állami fenntartásba került, de

maradt Baján, s továbbra is a kör-nyéken élőket látja el. Decemberbena neurológia épületét újították fel, ahéten, csütörtökön pedig aláírták akivitelezési szerződést a pszichiát-ria épületének megszépítésére.Utóbbi 200 millió forintból, 6 hónapalatt készül el. Megújul kívül-belül,akadálymentes lesz, új nyílászáró-kat és tetőszerkezetet kap. Jó ütem-ben halad a 4 milliárdos, hét szintet,öt emeletet jelentő nagyberuházásis. A kormány anyagi segítségévelsikeres közbeszerzést követőendolgozik a kivitelező. Részben tetőalatt van az épület, így télen sem áll-nak le a munkálatokkal.Zsigó Róbert beszélt a tervezett tu-risztikai fejlesztésekről (Nagy-Pan-dúr-sziget 2 milliárd forint,Sugovica strand 100 millió forint). ASugó magas partfala az új pályázatrévén önerő nélkül, 400 millióbólerősödhet meg idén. Csapadékvízelvezetés terén a Livodai-gyűjtőharmadik üteme valósulhat meg,társulásban pedig a szennyvízcsa-tornázásra 5,5 milliárd jutott Érsek-csanáddal, Vaskúttal, Sükösddel. Abajai munkálatok hamarosan kez-dődnek. Ivóvízminőség javításra 6milliárdos program van, ebbe Bá-csalmás és Bácsborsód is beletarto-zik. – Kisebb összegű, de nagyjelentőségű Az Önzetlenség éve,melyre mindig évi 1 milliót fordít aváros, valamint a családsegítő szol-gálat hasonló nagyságrendű támo-gatása annak érdekében, hogytartós élelmiszerrel, tűzifával se-gítse a rászorulókat. Összességében21,5 milliárd forintot számolt össze

Baja polgármestere a fejlesztésekösszegzésekor.A célok kapcsán hangsúlyozta: leg-fontosabb a befektetők Bajára csá-bítása. Ennek szellemében hosszútávon érdemes gondolkozni. Bele-tartozik ebbe számos út építése ésfelújítása. Fontos, hogy a költségve-tést szigorú gazdálkodással sikerültolyan állapotba hozni, mely moz-gásteret ad az önkormányzatnak.Így lesz mód pályázni, amint megje-lennek az uniós kiírások. A kedve-zőbb gazdasági helyzet köszönhetőa Csodálatos Baja programsorozat-nak is, melynek jelentős szerepe vana helyi adóbevételek növekedésé-ben, illetve munkahelyek megőrzé-sében. A kormány is óriásisegítséget nyújtott: a 8 milliárdoshitel 60 százalékát (4,8 milliárd) ta-valy, míg a fennmaradó részt (3,2milliárd) idén év elején vállalta át.Ez azért is fontos, mert a kórház ésaz iskolák állami fenntartásba ke-rültek, így Baja költségvetése idén9,5 milliárd forint. Tőke- és kamat-törlesztésre ebben az esztendőben363 millió forintot kellett volnautalni a városnak a fenti beavatko-zás híján. A kormány kiemelt figyel-met fordít a nők helyzetére is, agyed extra bevezetése a helyi csalá-doknak is nagy segítséget jelent.– Vannak megoldandó problémák,de van irány is, tudjuk, hova szeret-nénk eljutni – fogalmazott Zsigó Ró-bert polgármester. Beszámolójátkövetően kérdésekre válaszolt. Akerekasztal beszélgetés végül ebéd-del összekötött baráti társalgássalzárult. GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT2
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Van irány, van cél!

Csubákné Besesek Andrea, dr. Zöld Lászlóné, Zsigó Róbert, Torma Zsuzsanna, Szabó Hajnalka, Emesz Margit

Volános buszok
járnak ismét
TÖMEGKÖZLEKEDÉS Decem-ber 23-tól a Bács Volán Zrt.-velkötött 2 évre szóló közszolgálta-tási szerződést az önkormány-zat, jelentette be Zsigó Róbertpolgármester. A képviselő-testü-let tavaly év végén rendkívüliülést tartott, a döntést egyhan-gúlag hozták meg. GG..  ZZSS..

Húszmillió 
BÁCSBOKOD Támogatást kapotta Bácsbokod Művelődéséért Köz-hasznú Alapítvány. Kicserélték akultúrház tetőhéjazatát, valamintjátszótér és park épült a telepü-lésen. A beruházás költsége20.254.629 forint volt. Az EU és akormány 20 millió forinttal segí-tette a felújítást. Sokat tett a bo-kodi fejlesztésért Zsigó Róbertországgyűlési képviselő.

Új módszerek
OKTATÁS Mintegy 200 millió fo-rintot kapott a MagyarországiNémetek ÁMK. Az Innovatív isko-lák fejlesztése című pályázatonnyert az intézmény 203.331.473forint vissza nem térítendő tá-mogatást. A tavaly július 1-jén el-indult program 2015. június30-áig tart.Célja többek között az iskola pe-dagógiai-módszertani megúju-lása. A magasabb színvonalúoktatás érdekében a pedagógu-sok szaktárgyi továbbképzése. Adiákok egészséges életmódra ne-velése. A környezettudatos szem-lélet kialakítására iskolaiszabadidős tevékenységek. Agazdasági kultúra, a vállalkozóikészségek fejlesztése.A nevelés-oktatás hozzájárulásaa nemzeti, nemzetiségi és euró-pai identitás kialakulásához,megtartásához. A digitális-,sport- és egyéb taneszközök fej-lesztése.                                     GG..  ZZSS..
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„Éppen 120 éve adták át az épületet, mely most teljesen megújul, megtartva eredeti
pompáját. A 2000 négyzetméteres épület nemcsak kívülről szépül meg, hanem belül
is, kubaturája megfelel a 21. század technikai kívánalmainak.” 
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2014 Januártól több törvényiváltozás is életbe lépett. Bevezet-ték a gyed extrát, ami abban se-gíti a kisgyermekes nőket, hogyteljes munkaidőben dolgozhassa-nak. Emelkedik a minimálbérösszege, és idén kezdődik el az aprogram is, amely lépcsőzetesenemeli a nyugdíjkorhatárt. Emel-lett a büntető törvénykönyv többpontja módosul.Az adórendszer egyik változásá-nak mintegy 250 ezer családörülhet, jórészt keveset keresők.A személyi jövedelemadó melletta nyugdíj- és egészségbiztosításijárulékból is levonható a gyerekután járó kedvezmény. Nő a mi-nimálbér összege is, 98.000-ről101.500 forintra. A szakképzet-

tek bére pedig 114 ezer forintról118 ezerre. A közfoglalkoztatás-ban résztvevők fizetése 2,4 szá-zalékkal növekszik. Az év elsőhónapjától pluszpénz illeti meg atanárokat, ha a heti 32 órán túlbenn kell maradniuk munkahe-lyükön. A pluszóradíj akkor is jár,ha heti 26 óránál többet kell taní-taniuk. Az emelés mértéke átla-gosan 1000-2000 forint közöttvan, de csak az állami iskolákbantanítóknak jár.Többet kapnak a nyugdíjasok ésnyugdíjszerű ellátásban részesü-lők is. Az öregségi nyugdíjak, arokkantsági és a rehabilitációs el-látások, valamint a baleseti jára-dékok összege 2,4 százalékkalemelkedik. Most indul az a prog-

ram is, amelynek értelmébenévente hat hónappal emelkedik anyugdíjkorhatár. Így elsőként az1952-ben születettek szembesül-nek azzal, hogy csak 62,5 évesenmehetnek nyugdíjba.Érvénybe lép a gyed extra. Eddiga gyed ideje alatt nem lehetettdolgozni, a gyes mellett pedig, agyermek egyéves kora után, leg-feljebb heti harminc órát tölthet-tek a kismamák munkahelyükön.Megkötés nélkül vállalhatnak agyermekes nők munkát, akár heti40 órában is.Változik az áfa is. A levágott egészés félsertés általános forgalmiadója az eddigi, 27 százalékosszintről 5 százalékra csökken.A munka törvénykönyvének leg-

fontosabb változása, hogy eddigaz összes szabadság egyharma-dát lehetett áttolni a következőévre, mostantól azonban csak azéletkor szerinti pótszabadságot.Több ponton változik a büntetőtörvénykönyv is. A büntetőeljárá-sok gyorsítását szolgálja, hogyéletellenes bűncselekményeknéla szakértői intézeteknek háromhónapon belül meg kell hozniukállásfoglalásukat. Szintén újdon-ság, hogy a szabálysértési eljárá-sokban bevezetik a mediációt,vagyis az elkövető és a sértettközti közvetítő, békéltető, meg-egyezést célzó eljárást. 
BBAAJJAAII  TTVV

Változásokkal indult az év

A pszichiátria épülete is megújul
KÓRHÁZ Megkezdődött a BajaiSzent Rókus Kórház pszichiátriaiosztályának felújítása. A kivitelezésiszerződést csütörtökön írta alá dr.
Tóth Gábor főigazgató és Mezei
Gábor, a közbeszerzésen nyertesbajai Emel Kft. vezetője. Amint arrólmár korábban beszámoltunk, az in-tézmény 200 millió forintot nyertuniós pályázaton. – Éppen 120 éveadták át az épületet, mely most tel-jesen megújul, megtartva eredetipompáját. A 2000 négyzetméteresépület nemcsak kívülről szépül meg,hanem belül is, kubaturája megfelela 21. század technikai kívánalmai-nak. Az osztálya legmagasabb beso-

rolási szintet kapta, ennek megtar-tását segíti a beruházás – tudtukmeg a főigazgatótól.
Zsigó Róbert polgármester, Baja éstérsége országgyűlési képviselőjeörömmel számolt be arról, hogy egyhónapon belül, immár a másodikkórházi épület újulhat meg. (Dec-ember végén a neurológia szépültmeg.) Ráadásul közben óriási iram-ban zajlik a 4 milliárdos nagyberu-házás. – Nekem a pszichiátriaemblematikus épülete tetszik a leg-jobban. A szülészettel együtt, ezt lát-ják a legtöbben az utcáról.Felújítását követően takarékosab-ban működhet és akadálymentes lesz. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogya kórház vezetésének legfontosabbcélja a betegek biztonságos ellátása.Ezt szolgálja valamennyi, az ingatla-nokat is megszépítő felújítás – fogal-mazott Baja polgármestere.Hozzátette: a 200 milliós EU-s pá-lyázat mellé a kormány 59 millió fo-rintot biztosította, hogy sikeresközbeszerzést követően elindulhas-son a kivitelezés. – A bajai az országegyik legjobb kórháza lesz a beru-házások átadását követően, immárnemcsak szakmai szempontból,hanem a küllemet illetően is – hang-súlyozta Zsigó Róbert.

Dr. Hal Viktor, a pszichiátria osz-tályvezető főorvosa is kiemelte: azépület sokkal lakájosabb lesz a zsú-foltság megszüntetésével. Mindentekintetben azt a célt fogja szol-gálni, hogy a bejövő pszichés, pszi-chiátriai betegek olyankörülmények közé kerüljenek, amimegfelelő, sőt még kicsit talán javítis a közérzetén.A munkálatokkal 6 hónap múlva elkell készülni, ám ez nem okoz gon-dot a nyertes Emel Kft.-nek. Ahogyaz sem, hogy az osztályon közbenfolyamatosan dolgoznak.  
GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

Dr. Lénárt Endre, Zsigó Róbert, dr. Tóth Gábor, Mezei Gábor

Látványterv
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SZÉLJEGYZET
Új esztendő indult, elmúlt vízkereszt
napja. Még a tájat keményen mar-
koló hideg, sűrű köd is megrázza
szürkés foszlányait, nedves pama-
csok peregnek az égből. Ugyancsak
dübörög a föld a nehéz csizmák
alatt, pirosan pörög a sok szoknya.
Ropja, aki bírja. Súlyos étkek és meg-
annyi mámort kínáló ital. Kellenek a
zsíros falatok, mellé a mértékadó
kortyok. Vidám lakomák, bálok, mu-
latságok, népünnepélyek ideje. Ízes
falatokkal, ledér italokkal készül a
nép a böjti időszakra. Farsang van.
Mellesleg: az ember egyébként is sze-
reti a szépet, szereti a jót.
Lehet, még böjt idején is.

GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT  

BAJA ELSŐ BABÁJA

NAGYOBB HARCSÁT KELL FOGNI! 

BRAZIL HALLGATÓK A FŐISKOLÁN
FELSŐOKTATÁS  Egy évig tanulhat az Eötvös József Fő-iskolán nemzetközi ösztöndíjjal hét brazil diák. Elsősor-ban angolt és szakmai tárgyakat hallgatnak majd a bajaiintézményben, de a magyar kultúra és a nyelv is érdekliőket. A program révén több száz diák tanulhat idén Ma-gyarországon dél-amerikai államból.A hét fiatal az év elején érkezett Bajára. Először járnakhazánkban, így sok dolog szokatlan számukra. Legin-kább az időjárás furcsa, hiszen otthon nem kell sűrűnfelvenniük a téli kabátot. Baja első látásra tetszik nekik ésörülnek, hogy szívesen fogadták őket. A fiatalok a főis-kola kollégiumában laknak. Az elméleti tanórák mellettszakmai gyakorlatokon is részt vesznek majd, tudtukmeg dr. Simon József operatív igazgatótól. – A programlényege, hogy angol nyelven hallgassanak szakmai tár-

gyakat. Mind a heten építőmérnöki alapszakon tanul-nak, többségük már másod-, illetve harmadéves hall-gató. A bajai főiskola vezetősége fontosnak tartja anemzetközi kapcsolatok építését, Ázsiában is szeretné-nek bemutatkozni vizes képzéseikkel. Brazíliából pedigmárciusban és júniusban is érkeznek tanulók a városba. 

KÓRHÁZ Egy kisfiú lett Baja első babája 2014-ben. Nyi-
raty Máté január 2-án, csütörtökön hajnalban született,néhány nappal előbb a vártnál. A családban az újszülöttkisfiú a második gyermek.A négy napos Máté ugyan kicsit nehezményezte, hogyanyukája felkeltette, ennek ellenére nagyon barátságos,nyugodt volt a kamerák és fényképezőgépek előtt is. Akisfiú január második napján hajnali 5 óra 50 perckorérkezett meg a Bajai Szent Rókus Kórházban. A vártnálnéhány nappal előbb született, 3920 grammal és 51 cen-timéterrel. „Izgultunk, nagyon vártuk már az érkezését,bár január 5-ére voltam kiírva” – mondta Nyiratyné
Füle Angéla.A város első babájához Zsigó Róbert polgármester sze-mélyesen is gratulált a szülőknek. Majd kiemelte, meny-nyire fontos a nők szerepe a társadalomban: nemcsak amunkában állnak helyt, hanem jelentős szerepet vállalnak a család összetartásában is. Az újszülött emléklapotés egy névre szóló babakötvényt is kapott ajándékba,utóbbi összegét 18. születésnapja után használhatja fel.

A családban Máté a második gyermek. Nővére, Flóramár nagyon várta a kistestvér érkezését, tudtuk megédesapjától, Nyiraty Gábortól. A szülőknek egy helyivállalkozó gyermekágyneműt ajánlott fel.    GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT  

HAL-ÜGY Változtak a horgászattal és a halászattal kap-csolatos törvények. A módosítások a kifogható halakméretére és azok fogási idejére is vonatkoznak, valamintaz állami és területi engedélyek érvényességi ideje és afogási napló külalakja is más lett.A horgászok nagy része már az év első napjaiban kivál-totta az engedélyt, hogy január elején is nyugodtan pe-cálhasson. Petrity György, a Bajai SporthorgászEgyesület elnöke elmondta,  hogy az állami horgászje-gyeket nyilvántartó országos számítógépes rendszernem működött megfelelően, ami lassította az admi-nisztrációt. De mindenki hozzájuthatott az iratokhoz. Azegyik legfontosabb változás a fogási naplót érinti. Ta-pasztalata szerint a naplóknak mindössze 20 százalékátösszesítik a horgászok, ezért eddig ő tette meg helyet-tük. Ám az új rendszerben ez egy szinte lehetetlen fel-adatot róna rá, mert előfordulhat, hogy egy fogási naplóösszesítése fél óráig is eltartana. – Kérem a sporttársakat,

pontosan vezessék a naplót. Összesítsék, 2015. február28-ig adják le. Ha nem teszik meg, jövőre 2000 helyett4000 forintért kapják az állami jegyet.Történtek egyéb változások is. Például a kifogható har-csa mérete 50 centiről 60 centiméterre változott. Aponty tilalmi ideje  egy hónapra, májusra korlátozódott.Az állami horgászjegyek a következő év január 31-ig ér-vényesek. A bajai egyesületnél kiváltott területi engedé-lyek pedig a következő év január 5-ig használhatóak. BBNN
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Bácska térsége fejlődhet!
KÖZIGAZGATÁS Bajára látoga-tott Navracsics Tibor miniszter-elnök-helyettes, közigazgatási ésigazságügyi miniszter január 13-án, hétfőn. A Bácskai Kultúrpalo-tában tartott sajtótájékoztatót abajai adósságrendezésről. Mintemlékezetes, a 8 milliárdos adós-ság 61 százalékát tavaly kifizette,a másik részt (3,2 milliárdot)most vették át. – A kormány meg-alakításakor láttuk, új fejezeteketkell nyitni a jó növekedési esé-lyek érdekében. Az egyik ilyen te-rület a közigazgatási rendszer,mely hátráltatta a versenyképes-séget. A reform kiemelt része voltaz önkormányzatok és a kor-mány együttműködése. A közjószolgálata érdekében a feladatokpontos meghatározására voltszükség, ennek megfelelően jöt-tek létre a kormány- és a járásihivatalok – mondta el a minisz-ter. Hozzátette: az állam 20 évenát egyre több feladatot adott a te-lepüléseknek, miközben a finan-szírozásról nem gondoskodott.– Ennek következtében elmarad-tak szolgáltatások vagy gyengébbszínvonalon nyújtották. Igyekez-tek pótforrásokat bevonni a tele-

pülési önkormányzatok: előszörértékesítették vagyonukat, majdhiteleket vettek fel. Bajánakpedig például számos térségi fel-adatot is el kellett, kell látni. Itt2010 óra heroikus küzdelmetfolytattak a hiány csökkentése, astabil költségvetés megteremtéseérdekében. Baján tavaly 61 szá-zalékot, most pedig a fennma-radó részt fizettük ki. Akormánynak kiemelt célja, hogy aköltségvetési hiány 3 százalékalatt maradjon!A térség országgyűlési képvise-lője, Zsigó Róbert arra emlékez-tette a megjelenteket, hogyamikor 2010-ben polgármesterlett, rögvest látta: rendbe kelltenni a költségvetést. – Áldozatosmunka árán sikerült elérni, hogyimmár van pénzügyi mozgásterea városnak. Helyi vállalkozókkalolyan programokat indítunk, me-lyekkel befektetőket hozunk Ba-jára, munkahelyeket teremtünk,és élünk a kedvező természetikörnyezettel. Ebben sokat segít akormány az adósság átvállalásá-val, a partnerség révén Bácskatérsége most már valóban el-kezdhet fejlődni!       GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT  

Új üzem, új munkahelyek 

NAGYBARACSKA Papír zsebkendőüzemet adtak át az elmúlt év végén.A községháza udvarán lévő épület-ben 45-en kezdtek el dolgozni a 25év alatti és az 50 év feletti munka-nélküliek közül. A nagybaracskaiakmellett csátaljaiakat és dunafalvia-kat is foglalkoztatnak.Az üzemet egy vállalkozással közö-sen hozta létre a nagybaracskai ön-kormányzat. Király Sándor, atelepülés polgármestere Czomba
Sándortól kért segítséget. A foglal-koztatásért felelős államtitkár biz-tosította a megyei munkaügyiközponton keresztül a bértámoga-tásokat. Jelentős szerepe volt a be-ruházásban Zsigó Róbertnek, atérség országgyűlési képviselőjénekis. Októberben indult az üzem, majdsikerült beköltözni a jelenlegi léte-

sítménybe. Az üzemépületet a csá-taljai székhelyű Híd-Konzol Kft. vá-sárolta meg, a cég a gépekbeszerzésében is segített. A vidékrőlérkező munkavállalók bejárása éshazajutása nem gond. A Bács Volánmegszervezte, hogy a délutáni mű-szakban végző dunafalviakat meg-várja a busz.Az avató ünnepségen dr. Kerényi
János megyei kormánymegbízott isköszöntötte a dolgozókat. – Akimunkát ad, az életlehetőséget, vala-mint családi boldogulást biztosít.Csodálatos, hogy egy kis településenilyen lehetőségre tettek szert.Az épületet Fülöp Ernő atya, a Ka-locsai Érsekség Irodájának veze-tője szentelte fel.Még több száz embernek szeretné-nek munkát biztosítani.       BBAAJJAAII  TTVV

OKTATÁS Értesítették a BursaHungarica önkormányzati ösz-töndíjra eredménnyel pályázó-kat. 250 bajai diák részesülanyagi támogatásban a követ-kező tanulmányi félévekben. Azönkormányzati támogatás „A” tí-pusú pályázatát a főiskolán vagyegyetemen tanulók igényelhet-ték, míg a „B” típusút az idénérettségiző középiskolások. Azűrlapokat november közepéigadhatták le a helyi önkormány-zatnál. A papír alapú jelentkezésttavaly már elektronikus rend-szerben is meg kellett erősíteni.Az önkormányzati ösztöndíj szo-ciális alapú, így a pályázónak acsaládtagok jövedelmét és egész-ségügyi helyzetét is dokumentu-mokkal kellett igazolni.A bajai képviselő-testület erre azévre 10 millió forintos támoga-tást biztosított a Bursa Hungaricaösztöndíjra. A hivatal ifjúsági és

sport ügyintézője, Havasi Ádámelmondta, hogy nem állítottak felrangsort, minden jelentkező azo-nos összeget kapott. – Az „A” tí-pusú pályázaton 222-en nyertek,két félévre kapnak idén havi3000 forint ösztöndíjat. A „B” tí-pusúra 30 pályázó volt, 28 diákfelelt meg az előírásoknak. Ha-vonta 4300 forint támogatásbanrészesülnek. Az érettségi előttálló középiskolások 6 félévrekapják a szociális támogatást.A Bursa Hungarica ösztöndíj ösz-szege három részből áll: a telepü-lési, valamint a megyeiönkormányzatok által nyújtotttámogatás mellett, a felsőoktatásiintézmény kiegészíti az összeget.Így a diákoknak megítélt ösztön-díj kerete megduplázódik.
BBAAJJAAII  TTVV

Segítség a tanuláshoz

Zsigó Róbert és Navracsics Tibor sajtótájékoztatója

www.baja.hu



HHÍÍRREEKK    PPRROOGGRRAAMMOOKK    EESSEEMMÉÉNNYYEEKK

Világsztárok újévi koncertjeIgazi világsztárok és kitűnő művé-szek szereztek felejthetetlen estét azenerajongóknak január 4-én a vá-rosi színházteremben, a Baja Mar-keting Kft. hagyományos ÚjéviDíszhangversenyén. A teltházas kö-zönség azt bizonyította, hogy a he-lyiek számítottak a különlegesélményre és az ígért meglepeté-sekre. A műsorvezető tisztét Pethő
Attila látta el, külön köszöntve
Zsigó Róbert polgármestert, a tér-ség országgyűlési képviselőjét,
Papp Zoltán jegyzőt, Dancsa Bá-
lintot, a kulturális bizottság elnökét,valamint Bócsa Barnabást, a BajaMarketing Kft. igazgatóját.Újévi koncert aligha képzelhető elköszöntők nélkül. Ezek sorát ZsigóRóbert nyitotta meg. Elsőként azo-kat a nagycsaládokat üdvözölte, akikelfogadták meghívását. – Megtisz-telő önökkel együtt ünnepelni! – je-lentette ki. Hozzátette: az ünnepetmegelőző időszakban sokan meg-kérdezték, mit vár az új évtől csa-ládapaként és polgármesterként. –Nehéz szétválasztani, hiszen ezek aszerepek nem levehető jelmezek.Ugyanazt kívánom mindkét minő-ségemben: boldogságot, nyugalmat,szeretetet, a város és a térség szá-mára fejlődést, az országnak meg-fontolt, bölcs döntéseket –részletezte a polgármester. Kie-melte: az új év olyan lesz, amilyennéegyütt alakítjuk, hiszen nem külsőszemlélői, hanem részesei vagyunkéletünknek. Ugyanakkor szüksé-günk van szilárd értékekre, kapasz-kodókra, amelyek segítenek úrrá

lenni a hétköznapok szorongásain. –Ilyen kapaszkodó a hit, amely erőtad a legkilátástalanabbnak tűnőhelyzetekben. A remény, amely segítokosan gazdálkodni a talentumok-kal, valamint a szeretet, amely társatad mellénk és értelmet az életnek –összegzett. Böjte Csaba ferencesszerzetes újévi gondolatainak fel-idézése után a polgármester ered-ményes munkát kívánt mindenbajai és bácskai polgárnak.A jókívánságok sorát több olyan sze-mély folytatta, aki kötődik Bajához.
Hosszú Katinka világbajnok úszó,
Gergely István Tiszti, a csíksomlyóiCsibész Alapítvány elnöke, Marton
Éva operaénekes, Pump Károly fo-tóművész és Schindler Mátyás plé-bános gondolatait Pethő Attilatolmácsolta. Meleg szavakkal mél-tatták a város hangulatát, mindazon

élményeket, amelyekben Baján és abajaiak által részük lehetett.Az estet értékes és élvezetes mu-zsika tarkította. A Pécsi EgyetemiZenekar Kocsár Balázs karmestervezetésével kitett magáért, a franciazeneirodalom gyöngyszemeibőlnyújtott nem csekély ízelítőt. BizetCarmen című népszerű operájábóltöbb zenekari részlet mellett a legis-mertebb áriák is elhangzottak.
Francesca Provvisionato, a mila-nói Scala mezzoszopránja igazánmegcsillogtathatta tehetségét, departnerei, a pécsi tudományegye-tem magánének szakos hallgatói,
Krum Enikő, Szentche Melinda,
Kovács Ágnes, Viszló István és Né-
meth Márton teljesítménye se ma-radt el mögötte. Az igazi meglepetéssem maradhatott el: a méltán világ-hírű hegedűművész, Kelemen Bar-

nabás virtuóz játékában gyönyör-ködhetett a közönség: Hubay JenőCarmen-fantáziáját adta elő.A koncert szünetében a Baja Marke-ting Kft. pezsgővel vendégelte megközönségét, majd értékes nyeremé-nyeket sorsoltak ki. Gazdára találtegy 10 ezer forintos ajándékcsomag,valamint belépőjegyek a kultúrpa-lota pódium előadásaira és a tavasziszínházbérleti sorozat előadásaira.A nyereményeket Zsigó Róbert ésBócsa Barnabás adta át.A koncert a zenészek és a közönségösszjátékával ért véget. A ráadás-ként előadott Kék Duna keringőután felcsendült a Radetzky-induló,Kocsár Balázs a közönség tapsát isirányította. Igazi közösségi élmény-nyé vált a koncert, amely méltó nyi-tánya az évi rendezvényeknek.            
SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

ÜNNEP A karácsonyt sokan  kény-szerűségből töltik egyedül. Zsigó
Róbert bajai polgármester kezde-ményezésére rajzpályázatot hirde-tettek iskolás gyermekeknek, arrakérve őket: vessék papírra, hogyanképzelik el, milyennek szeretnéksaját karácsonyukat, hogy az elké-szült munkákkal megszépítsék egy-egy magányos ember ünnepét.A felhívás meghallgatásra és érzőszívekre talált: összesen 243 alkotás

érkezett be. Rendes Béláné, Katinéni, Munczigné Edités Tarján Le-
vente alkotta zsűri választotta ki ahat legszebbet, az alkotók jutalom-ban részesültek. Az igazi jutalma-zottak azonban mindazok, akikkarácsonyi ajándékul megkapták arajzokat. Reméljük, ilyen módonmeghittebbé vált ünnepük, hiszenérezhették, hogy egy ismeretlen kisművész szeretettel gondolt rájuk.

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA
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A Baja Marketing Kft. szervezésé-ben február 22-én hetedik alka-lommal rendezik meg a BácskaiHurka- és Kolbászfesztivált. Idén
Weisz Fanni lesz a jótékonyságiakció vendége.A város főterén felállított, fűtöttrendezvénysátorban helyi és kör-nyékbeli húsipari cégek, vállalko-zások, baráti társaságok, valaminta kistérség egyes településeinekcsapatai sütik az egyedi fűszere-zésű és fantázianevű hurkát, kol-bászt. A tájjellegű népigasztrokultúra jelenik meg, a ha-

gyományoknak megfelelően kéz-zel keverik, ízesítik, töltik, majdsütik a finomságokat. Bajára érke-zik a Mohácsi Botos Busó csoportis, mely Erre gyúrtak a busók fel-kiáltással látnak a busó kolbász el-készítéséhez.A rendezvényre kilátogatókat azétvágygerjesztő illatok, ízes ételek,lélekmelegítő italok mellett szín-padi, családi- és gyermekprogra-mok (szalmalabirintus, szabadtérigyermekjátékok, a Tücsök zene-kar, röfivonatozás) várják. Estepedig a Madarak Házibulizene-

kar koncertezik. Az együttes hosz-szú pályafutása alatt számos bulinszórakoztatta a közönséget, sokkoncerten vannak túl. 2001-ben alegrangosabb szakmai elismerést,az Emerton-díjat vehették át.2003-ban szólistájuk Arany Nyíl-díjat kapott, amit egy évvel későbba zenekar is kiérdemelt.A Házhoz megy a fesztivál elneve-zésű jótékonysági kolbász- és hur-kakészítéshez a városban működőintézmények, húsipari cégek, vál-lalkozások és támogatók biztosít-ják az alapanyagot. A tavalyinál

több, 130-150 disznótoros csoma-got állítanak össze, melybe mus-tár, kenyér és gyümölcs is kerül. Apakkokat a közterület-felügyeletés a Bajai Kistérségi Családsegítőés Gyermekjóléti Szolgálat mun-katársai viszik el a rászoruló, gyer-mekes családoknak.A jótékonysági akció vendége,Weisz Fanni a SINOSZ meghívá-sára érkezik Bajára. Esélyegyenlő-ségi aktivistaként és a HallhatatlanAlapítvány Főállású Angyalakéntsegíti a fesztivál szervezőinekmunkáját.

Főtér kolbászból és hurkából FESZTIVÁL Fergeteges buli, ízek, illatok

VII. Bácskai hurka- és kolbászfesztivál programja
A fesztivál programja: 10-10.30Közös malacsiratás a Bácska Tam-burazenekar részvételével. A részt-vevő csapatok köszöntése,programok és nevezések ismerte-tése. 10.30-11.30 Bácska Tam-burazenekar 11.30-11.45 Busóktánca a Mohácsi Botos Busó csoporttagjai közreműködésével. 11.50-
12.30 Bácska Banda 12.30-14 óra

Jó ebédhez szól a nóta – Bada Lászlóés barátai (Sárközi János és KaszásHorváth Sándor) közreműködésé-vel. 14-15 óra Erre gyúrtak a busók– busó kolbász készítés a MohácsiBotos Busó csoport tagjainak közre-működésével. 15-15.45 Eredmény-hirdetések: Baja VárosFesztiválkolbásza 2014., Bácska Arany pálinkája 2014., Te-

rülj, terülj asztalkám 2014. 15.45-
16 óra Nyereményjáték 16-17 óra:Tücsök zenekar 17.15-17.45 Eliza-beth – ízelítő az Operettszínház elő-adásából. 18-21 óra Madarakkoncert.Kísérő rendezvények: 10.30 Ház-hoz megy a fesztivál! – jótékonyságikolbász és hurkakészítés. Vendég:Weisz Fanni esélyegyenlőségi akti-

vista, a Hallhatatlan Alapítvány Fő-állású Angyala. 9-16 óra Szalmala-birintus, szabadtéri gyerekjátékok
14-16 óra Röfivonatozás a belvá-rosban: indulás félóránként a Szent-háromság térről, amennyiben azidőjárás nem akadályozza.
A műsorváltozás jogát a szervezők
fenntartják!

VERSENYEKA szervezők, a nagysikerre való tekintettel – egyéb meg-mérettetések mellett –másodszor isversenyt hirdetnek a Bácska aranypálinkája 2014. kitüntető cím elnye-résére amatőr pálinkafőzők részére.A fesztivál keretében idén az alábbiversenyekre várjuk a nevezőket.
1. Baja Város Fesztiválkolbásza
2014. A versenyt szakmai zsűri ér-tékeli. Nevezni kizárólag a helyszí-nen előkészített, begyúrt és kisütöttkolbásszal lehet. Az arany-, ezüst- ésbronzérmesek a Baja Marketing Kft.pénzjutalmában részesülnek.Baja Város Arany Fesztiválkolbásza

2014. – pénzjutalom: 30.000,- Ft.Baja Város Ezüst Fesztiválkolbásza2014. - pénzjutalom: 20.000,- Ft.Baja Város Bronz Fesztiválkolbásza2014. - pénzjutalom: 10.000,- Ft.Baja Város Fesztiválkolbásza Külön-díj 2014. A részvételhez szükségestechnikai feltételeket (sörgarnitúrát,infrastruktúrát) biztosítjuk. A neve-zők feladata a csapat összeállítása, amegfelelő húsmennyiség helyszínreszállítása, szükséges fűszerekkel be-gyúrása, betöltése, megsütése. Akolbász- és hurkakészítéshez szük-séges alapanyagokat, fűszereket,stb., valamint eszközöket a neve-

zőknek kell biztosítani, a részvételdíjmentes.
2. Terülj, terülj asztalkám – A
fesztivál legszebben terített asz-
tala 2014. - VII. Bácskai Hurka- ésKolbászfesztivál legszebben terítettasztala 2014. -  VII. Bácskai Hurka-és Kolbászfesztivál legszebben terí-tett asztala különdíj 2014.
3. Bácska Arany Pálinkája 2014.Szakértő zsűri választja ki a versenygyőzteseit a következő kategóriák-ban: Bácska Arany Pálinkája – 2014., Bácska Ezüst Pálinkája – 2014.,Bácska Bronz Pálinkája – 2014.,Fesztivál Arany Pálinkája – 2014.,

Fesztivál Ezüst Pálinkája – 2014.,Fesztivál Bronz Pálinkája – 2014.,Bácska Pálinkája – Különdíj – 2014A Baja Város Fesztiválkolbásza2014. és a Terülj, terülj asztalkám –A fesztivál legszebben terített asz-tala 2014. versenyekre csapatok,míg a Bácska Arany Pálinkája 2014.versenyre amatőr pálinkafőzők je-lentkezhetnek.
Nevezési lapok és versenykiírá-
sok letölthetők: www.baja.hu.
Nevezéssel és a versennyel kap-
csolatos információk: Baja Marke-ting Kft., telefonszám : 79/420-811,iroda@bajamarketingkft.hu.



GEMENC Folyamatosan etetnekaz erdőben. Hetente két-három-szor visznek téli takarmányt,friss szénát és kukoricát az ete-tőkhöz hintóval és lovakkal az ál-latoknak az erdőgazdaság
szakemberei. Szemes takar-mányt is szórnak a földre és azetetőkbe, amit főként a vaddisz-nók és az őzek fogyasztanak.Az etetésre azért van szükség,mert télen az erdőben kevés élel-met talál a vad. Bár eddig enyhevolt az idő, ha nem etetnének, ta-vaszra legyengülne az állomány.BAJA ÉS KÖRNYÉKE

BÁCSKAI NAPLÓ
2014. JANUÁR 23.8

Jégvédekezés: hármas találkozó 

DUNA Magyarország adott ott-hont a dunai jégvédekezési köz-ponti és helyi összekötőkháromoldalú előkészítő találkozó-jának, amit Baján, a Deák-zsilipkonferenciatermében tartottakmeg. Beavatkozni egyelőre biztosnem kell, a folyó vize 5 fok körülalakul mostanság Baja térségében.A bajai vízügyi igazgatóság területiilletékessége miatt aktív résztve-vője a már több mint 50 éves ma-gyar-szerb vízgazdálkodásiegyüttműködésnek, amely állandókötelezettségekkel jár. Az egyez-mény alapján kidolgozták a szak-területenkénti szabályzatokat.Kiemelkedő jelentőséggel bír ahatár menti és a határ által met-szett vízfolyások és vízrendszerekközös érdekű szakaszaira vonat-

kozó árvíz, belvíz és jégtorlódás el-leni védekezési szabályzat. Aközös érdekeltségű szakaszokonjelenleg is e szabályzatnak megfe-lelően történik minden vízkárel-hárításhoz kapcsolódó, közösvédekezés.A közös érdekű Duna-szakasz fo-lyószabályozási és jégvédekezésikérdéseinek megtárgyalása, illetveaz együttműködést szabályozó do-kumentumok előkészítése – figye-lemmel arra, hogy a DunaMagyarország alatti szakasza ha-tárfolyó – háromoldalúan történikMagyarország, Szerbia és Horvát-ország között. Jégvédekezésiszempontból a magyar, szerb éshorvát közös érdekű Duna-sza-kasz Dunaföldvártól (1560 fkm)Vukovárig (1333 fkm) terjed. Ezen

a szakaszon a jégvédekezést ösz-szehangoltan, egymást folyamato-san tájékoztatva végzik. Mivel aSzerb Köztársaság és a HorvátKöztársaság között a mai napignem köttetett meg a vízgazdálko-dási egyezmény, a védekezésselkapcsolatos koordinációs felada-tokat a magyar fél látja el.A Baján tavaly december 3-4-énzajló találkozón a felek központiés helyi jégvédekezési összekötőigyűltek össze, hogy előkészítsékaz előttük álló téli időszak esetle-ges jégvédekezési feladatait. Ahárom fél ismertette a meteoro-lógiai szervek által készített hid-rometeorológiai előrejelzéseket,melyek alapján nem zárható kiegy esetleges jégvédekezés lehe-tősége. Megállapodtak az esetle-ges jégvédekezés főbbkérdéseiben. Mivel Szerbia ésHorvátország a közös érdekűDuna-szakaszra nem tud jégtörő-hajót biztosítani, a határ alattiszakaszon is a magyar jégtörőha-jók bevetésére alapozott a véde-kezés. Rögzítették azországhatár–Vukovár közöttiDuna-szakaszra előrelátott ma-gyar jégtörők összetételét, jel-lemző műszaki paramétereiketés egységáraikat, illetve a közösvédekezés egyéb szabályozásikérdéseit.                                    GG..  ZZSS..

Forrás: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság

Etetik a vadállományt

Magyar néptánc tanítás A néptánc, a magyar népi hagyo-mányok iránt érdeklődőket vár-juk táncpróbánkra január 27-én,hétfőn 17 órakor a Sugovica Álta-lános Iskola aulájába (Szent Antalutca 60.). 

Ady Endre Városi Könyvtár
és Művelődési Központ

SZOLNOK Folytatta 2011-ben meg-kezdett telephely fejlesztési prog-ramját az Axiál Kft. Január 15-én akibővített szolnoki telepet adták át.Az Axiál Kft. az utóbbi három esz-tendőben 3,5 milliárd forintot köl-tött a már meglévő központokbővítésére és újak létrehozására.Szolnokon húsz éve van jelen a vál-lalkozás. „Ez a második vidéki telep-helyünk. Azért is építettük ide1993-ban, mert Szolnok és kör-nyéke óriási mezőgazdasági poten-ciállal rendelkezik. Azóta is az egyiklegjobban működő vidéki telephe-lyünk” – fogalmazott Harsányi
Zsolt tulajdonos. 2,5 hektáron újszervizcsarnokkal, oktató központ-tal és alkatrész raktárral büszkél-kedhetnek. Az alapkövet májusvégén tették le.

Pintér Zsolt ügyvezető igazgatóhangsúlyozta: Szolnokon a telephe-lyet oktatóbázissal is kiegészítették.1400 köbméter betont és 19 kilo-méter elektromos kábelt használtakfel a szakemberek. Túri Józsefügyfélkapcsolati vezető elmondta:immár 30 fővel dolgoznak a szol-noki telephelyen. A fejlesztések foly-tatódnak: március 4-re írták kiugyanis a – szolnokihoz hasonló fel-építésű – debreceni telephely átadóünnepségét.                                 BBAAJJAAII  TTVV

Bővül a legnagyobb bajai cég

ÉRSEKCSANÁD A januári testü-leti ülésen érkezett bejelentésszerint csalók érkeztek a községkörnyékére. A szennyvíz beruhá-zás révén próbálnak pénzhezjutni. Hamis szerződést mutat-nak,  elkérik a pénzt, majd eltűn-nek. – Felhívom a lakosságfigyelmét, hogy idegeneket ne en-gedjenek a házukba. Idén nincsteendőjük, folyik a vezetékek le-fektetése. Amint időszerű lesz, azönkormányzat ajánl megbízhatóvállalkozókat, természetesennem kötelező jelleggel – mondtael Felső Róbert érsekcsanádipolgármester.

Csalók kopogtatnak
hamis pecséttel



Két 90 éves hölgynek tolmácsolták az elmúlt napokban Zsigó Róbertpolgármester jókívánságait. Gellért Matild és Szili Józsefné (felvé-telünkön) is örömmel fogadta a kedvességet. 

Szépkorúak köszöntése

Február 1-jén, szombaton 19 órakorrendezik mag idén a svábbált a Ma-gyarországi Németek ÁMK-jában. ASchütz zenekar muzsikál. Belépő:2000 forint, vacsorával 6000 forint.Információk: 30/48-89-189.

A Szent László Általános Művelődési Központ köszönetetmond minden adományozónak, aki Szent Márton ünnepénnagylelkűen támogatta az ÁMK célkitűzéseit. Az adományokegy részét a Miklós utcai templom felújítására fordítja a helyiszerb önkormányzat, más részét pedig a rászorulók élelme-zésére fordítja a Szent László ÁMK 2014. január 22-én.
Tisztelettel és köszönettel: 

Keresztes József intézményvezető

KöszönetA Piaget Alapítvány köszö-netet mond minden adomá-nyozónak, aki személyijövedelemadójának 1 %-valtámogatta az Alapítványműködését. Az Alapítvány a befolyt ösz-szeget az alapító okiratbanmegjelölt célokra fordította. 
Az Alapítvány Kuratóriuma

KöszönetA Szent László PártfogoltjaiAlapítvány köszönetet mondminden adományozónak, akiszemélyi jövedelemadójá-nak 1 %-val támogatta azAlapítvány működését. AzAlapítvány a befolyt összegetaz alapító okiratban megje-lölt célokra fordította. 
Az Alapítvány Kuratóriuma

Svábbál

Sok hűhó semmiért
Fergeteges vígjáték a Bajai Fiatalok Színházától!

A Bajai Fiatalok Színháza 2013májusában nagy sikerrel mutattabe William Shakespeare egyiklegismertebb, legnépszerűbb víg-játékát a Bácskai Kultúrpalotaszínháztermében. A Sok hűhósemmiért című két felvonásosdarab méltán nyerte el a fiata-labb és idősebb korosztály tet-szését egyaránt. Shakespeareremekműve február elején utol-jára látható Baján!A napsütötte Dél-Itáliában, mígszünetelnek a csaták, lángra lob-bannak a szívek. Don Pedro, Ara-gónia hercege és csapata megjötta csatából, hogy Leonato vidékikúriáján töltsön egy felhőtlen hó-napot. Egyik kísérője, Claudiorögtön szerelmes lesz Leonatoszépséges lányába. Elválasztha-tatlan cimborája, Benedek vi-szont megveszekedett nőgyűlölő:legújabb célpontja a makrancosBeatrice, aki hasonlóképpen éreza férfinem iránt. Bár a nyelvükkardéles, a lelkük mézédes - a kétegymásnak teremtett fiatal egy-másra talál. A kellemes együttlé-

tet azonban megzavarja DonJuan, a herceg öccse, aki álnokterveket szövöget, s elég egyrosszindulatú ármány, a harcbanedzett barátság kis híján vérespárbajba torkollik. De minden jó,ha jó a vége.
Főbb szerepekben: Beatrice,Leonato unokahúga (Terray Or-
solya), Benedek, padovai nemesifjú (Balázsevits Tamás), DonPedro, Aragónia hercege (Pethő
Dávid), Leonato, Messina kor-mányzója (Pethő Attila), Clau-dio, ifjú firenzei gróf (Kárpáti
Kevin),  Don Juan, a herceg faty-tyú öccse (Ottmár Attila), Hero,Leonato lánya (Kunos
Andrea/Magdali Anna).
Az előadás időpontjai: február1., szombat, 19 óra és február 2.,vasárnap, 17 óra.Jegyek már válthatók elővételbena Bácskai Kultúrpalota jegyiro-dájában (Baja, Szentháromságtér 3., 79/321-341). Jegyárak:2000, 1700, 1200 Ft.
Sok szeretettel várjuk kedves
közönségünket!



ERZSÉBET-PROGRAM A tavalyinagy sikerű programok idén is foly-tatódnak! Ám kibővültek, megdup-lázódtak az Erzsébet-programbanigénybe vehető lehetőségek, így jel-képes összegért 62 pályázatra je-lentkezhetnek a gyermekek, anagycsaládosok, a nyugdíjasok és afogyatékossággal élők február 28-ig!A pályázatok kizárólag elektronikusúton nyújthatók be! A szociális üdü-lés, valamint az Erzsébet-tábor ideipályázati kiírásaira az Erzsébet-program honlapján (www.erzse-betprogram.hu) lehet jelentkezni. Aminimális önrész befizetése után ahonlapon feltüntetett üdülők vá-laszthatók. Bővebb információ:1/371-32-42.Tavaly Bajáról is több tucat diák élt

a lehetőséggel. A Sugovica Sportis-kolai Általános Iskola 50 tanulójapéldául Fadd-Domboriba utazott 3napra. Sokan jelentkeztek, a tábornépszerűségét a programok melletta kedvező anyagi feltételeknek kö-szönheti. Egy főre teljes ellátással1000 forintba került egy nap. Idén ispályázik az intézmény, tudtuk meg
Schweitzer Jánosné tanártól. Kétbalatoni helyszínt néztek ki. Akiknek nincs otthon számítógépe,vagy bizonytalanok az adatlap elekt-ronikus kitöltésében, azoknak segí-tenek Ady Endre Városi Könyvtár ésMűvelődési Központ, valamint aBajai Nyitott Tanulási Központ(Földhivatal épületében) munkatár-sai. Keressék őket nyitvatartási idő-ben! Ne hagyják ki ezt a lehetőséget!

Elérhetőek az idei pályázatok!
ÜNNEP Második alkalommal láttakkarácsonykor vendégül szerény kö-rülmények között élő nagycsaládo-sokat a Duna Wellness Hotelben.
Halmosi Zoltán, a szálloda tulajdo-nosa elmondta, először néhány évehívtak meg két rászoruló nagycsalá-dot, melyek otthon nem tudtakvolna méltó körülmények közöttünnepelni. Idén úgy gondolták, azépületben zajló nagyszabású felújí-

tás részeként megismétlik az akciót.Ádám-Éva napjának délelőttjén 5rászoruló nagycsalád, mintegy 30 főérkezett két éjszakára Kecskemét-ről, Helvéciáról, Jakabszállásról, Bó-csáról és Madarasról az erre azalkalomra bérelt kisbusszal. A szálló

Pacsirta éttermében Halmosi Zoltánés családja fogadta a vendégeket. Atulajdonos ismertette az ünnepiprogramot, valamint a városi sza-badidős lehetőségeket. Aki igé-nyelte, a jégpályára ingyen belépőtkapott. A hotel kibővített wellnessrészlegét is a meghívottak avathat-ták fel. A kétnapos szíveslátáson túlkarácsonyi ajándékokat is kaptak acsaládok. A felnőttek tartós élelmi-

szert tartalmazó csomagokat, míg agyerekek névre szólóan, életkoruk-nak megfelelő játékokat. A közösebéd után mindenki szabadon tölt-hette idejét.  A tervek szerint Hal-mosi Zoltánék folytatjákjótékonysági akciójukat. ZZ..  LL..

Jótékonyság a Dunában

www.baja.hu
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FUVAROZÁS

Baja város önkormányzata és akiscsávolyi Szent Szív plébániaközös szervezésében Wass Al-bertre emlékezünk január 26-án,vasárnap a 10 órakor kezdődőszentmisén, majd koszorút helye-zünk el Wass Albert szobránál.

Megemlékezés

Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Bajai Járási Hivatal pályáza-tot hirdet Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Bajai Járási Hi-
vatal Járási Építésügyi Hivatala
építésfelügyeleti hatósági ügyin-
téző munkakör betöltésére.A pályázat benyújtásának határ-ideje: 2014. február 17.A pályázattal kapcsolatos továbbirészletek:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jo
bviewer.aspx?ID=eamc8wjbi3
http://www.kormanyhivatal.hu/hu
/bacs-kiskun/hirek
Szőke Ferenc 79/542-948

Pályázat

KARITÁSZ Három felújított helyi-séggel bővült a bajai Szent JózsefRómai Katolikus Plébánia KaritászCsoportjának székhelye. A Tóth Kál-mán utcai székházban a három he-lyiséget január 15-én szentelték fel..– Ebben az időszakban, Vízkeresztidején mi, katolikusok megszentel-jük híveink otthonát. És azokat az in-tézményeket is, ahol dolgozunk,hogy ezek a terek is Isten áldását él-vezzék – fejtette ki Fekete Szabolcsplébános, karitász-vezető. Köszön-tötte a vendégeket, elsőként Zsigó
Róbert polgármestert, a térség or-szággyűlési képviselőjét, továbbá
dr. Zöld Lászlóné karitatív tanács-nokot és dr. Vácity József önkor-mányzati képviselőt is. A plébánoselmondta: a három helyiséget pol-gármesteri kezdeményezésre Bajavárosától, tavaly év elején kapta mega szeretetszolgálat. Tavasszal bir-tokba vették, az árvíz miatt azonbanelnapolták a felújítási munkálatokat.A decemberre elkészült ingatlanszentelése végül átcsúszott az újévbe. Ismertette az Árpádházi Szent

Erzsébet védelmébe ajánlott köz-pont új helyiségeinek rendeltetését:– A legnagyobb szoba közösségi he-lyiség, de az adományokat is jobbkörülmények között tárolhatjuk. Aziroda adminisztratív feladatok el-végzésére szolgál,  számítógéppel isfelszereljük. Diszkrét keretet bizto-sítunk azon rászorulók számára,akik hozzánk folyamodnak. Akonyha pedig abban segít, hogy amunkatársak megpihenhessenek.Zsigó Róbert polgármester hangsú-lyozta: a város ugyan az elmúlt 3,5évben nehéz költségvetési helyzet-ben volt, de mindig találtak lehető-séget a megfelelő szervezetekkel anehéz helyzetben lévő emberekmegsegítésére. – Ilyen a katolikuskaritász is. Örülök, hogy ezek a he-lyiségek olyan módon hasznosul-nak, amely minél több embernek asegítségére van.  Nem utolsó sorban pedig megkö-szönte a karitász kiemelt szerepvál-lalását az árvízi helyreállításimunkában, melyel Baja lakóit is se-gítették.                 SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

Megszépült a székhely

MNÁMK Második alkalommal em-lékeztek meg idén a MagyarországiNémetek ÁMK-jában a magyaror-szági németek 1946-48-ig tartó ki-telepítéséről. A magyarországgyűlés nyilvánította január19-ét a kitelepítés emléknapjává.1946/48. között, három hullámban200 ezer német nemzetiségűt tele-pítettek ki Magyarországról. Előszörjanuár 19-én Budaörsről vitték el anémet ajkúakat.A  bajai intézményben tartott ren-dezvényen részt vett Heinek Ottó,az Országos Német Önkormányzatelnöke és dr. Latorcai Csaba, azEmberi Erőforrások Minisztériumanemzetiségi és civil társadalmi kap-csolatokért felelős helyettes állam-titkára. A diákok verssel, énekkel ésrövid jelenetekkel emlékeztek mega történtekről.Az emléknap megtartása azért na-gyon fontos intézményünkben,mert diákjainknak egy része ma-gyarországi német származású,hangsúlyozta Szauter Terézia egy-séges iskolaigazgató. Feladatuk ahagyományok, a szokások megőr-zése mellett a népcsoport történeté-nek megismertetése is.         BBAAJJAAII  TTVV

A kitelepítettekre 
emlékeztek



KÖZÉTKEZTETÉS Egyre többzöldség fogy a Baja Marketing Kft.menzáin. Az élelmezésvezetők egyajánláshoz igazítják a menüt, de aszeptemberben életbe lépő új kö-zétkeztetési törvénnyel már csakszigorú szabályok alapján lehet el-készíteni az ételeket.A Radnóti kollégium konyhájánpéldául 1200 adagot főznek na-ponta. A Mintamenza programajánlását több éve igyekeznek kö-vetni, fokozatosan szoktatják a gye-rekeket az egészséges fogásokhoz.Ha tehetik, helyi termelőktől szár-mazó hozzávalókból főznek, válto-zatos étlapot állítva össze atanulóknak. Szeptembertől viszontez már nemcsak egy lehetőség lesz.Az új közétkeztetési törvény ha-tályba lépésével szigorú előírások-nak kell megfelelni. Táblázatbanhatározták meg, melyik táplálékfaj-tából mennyit fogyaszthatnak a fia-talok. Harkányiné Lazányi
Krisztina élelmezésvezető el-mondta, a tervek szerint mindennap tejet, vagy kalcium tartalmútejterméket kell adni a gyerekek-nek. Továbbá sokkal több gyümöl-

csöt és zöldséget kínálnak majd, va-lamint 30 százalék zsírtartalomalatti fehérjeforrásokat. Kívánalomaz is, hogy a szárnyas és a fehér hú-sokat részesítsék előnyben.Az élelmezésvezetők munkáját fo-lyamatosan ellenőrzi a hatóság, debüntetni csak a törvény életbe lé-pése után fognak. Magyarországonjelenleg több mint 1 millió gyermekvesz részt a közétkeztetésben.Szakemberek szerint az egészségesétkezés szempontjából sok múlikaz otthoni szokásokon és az iskolainevelésen is. Kovács Anett gazdál-kodási asszisztens (Baja MarketingKft., gyermekétkeztetés) is hangsú-lyozza: nagyon nagy feladata ésszerepe van a pedagógusoknak. Aztkérik tőlük, legyenek partnerek ezügyben. Jó példa az újvárosi iskolá-ban megszervezett egészségnap,melynek nagy sikere volt.A gyermekétkeztetés munkatársaia jövőben is szeretnének a bajaióvodákban és iskolákban kóstoló-val egybekötött nyílt napot szer-vezni, ahová a gyerekek mellett aszülőket is várják. 
BBAAJJAAII  TTVV

Több zöldség és gyümölcs

Tavaszi pódium előadások 
BÁCSKAI KULTÚRPALOTA
Nemcsák Károly és Tolcsvay
Béla: Szép szerelmem, Magyar-
ország című előadása március 5-én, szerdán lesz látható. Ahazaszeretetről, a magyar föld ésa magyar nép szeretetéről SzépErnő, Petőfi Sándor, Wass Albert,Csokonai Vitéz Mihály, AdyEndre, József Attila, Radnóti Mik-lós és Reményik Sándor költemé-nyein keresztül. Zenés-verses

előadói esten Tolcsvay Béla saját,megzenésített verseit gitár kísé-rettel adja elő.
Gulyás Dénes: Az irodalom, a
költészet és a zene legjavábólcímű előadása május 14-én, szer-dán 19 órakor kezdődik.Jegyek válthatók a Bácskai Kul-túrpalota jegyirodájában a Szent-háromság tér 3. szám alatt(79/321-341). ∎

Az idei tavaszi előadások: A dzsungel könyve március 12. (szerda)10.30, 13.45, 15.45. A rátóti csikótojás április 23. (szerda) 10.30,13.45, 15.45. Csipkerózsika május 14. (szerda) 10.30, 13.45, 15.45.
Gyermekszínház

Hadházi László önálló estje március 13-án, csütörtökön 20 órakor.Jegyár: 2.400 és 1.900 Ft. Bővebb információ: 79/420-792.
Hadházi est

Idén február 15-én, szombaton rendezik meg Baján a polgári bált aBácskai Kultúrpalotában. Jegyek elővételben kaphatók a kultúrpalotajegyirodájában 7900 forintért.
XIII. Polgári bál

LEGJOBBAK Február 7-én várha-tóan ismét teltházas lesz a BajaiSportbál a Bereczki sportiskolacsarnokában. A díjátadás melletta Bohémek együttes garantálja ajó hangulatot. Vendégként azegyik tehetségkutató műsor éne-kese lép fel. Az elmúlt évekhezhasonlóan a kategóriákon felülSport-életmű díjat is átadnak.Jegyek kizárólag elővételben vá-sárolhatók a 70/330-53-97-es te-lefonszámon, mondta el Radnóti
Miklós igazgató helyettes.
Év női sportolója: Bartos Adél(BSSC), Knetig Emőke (BJC), Moj-zes Gina (BNKK). Év férfi spor-
tolója: Bodrogi István (BSSC),Végvári Martin (BJC), VidákovicsPatrik (KBSE). Év csapata: BajaiSpartacus SC (Vancsura Bende-

gúz–Csányi Péter), Mogyi SE(Bajai, Faldum, Király, Flander,Czigány), Bajai NKK. Év edzője:Bartos Nándor (BSSC), MezőfiAndrás (KBSE), Radics Attila(BJC). Év leány utánpótlás spor-
tolója: Döbröntey Réka (BSSC),Szatmári Petra (FÖSE), SzigetváriMercédesz (BJC). Év fiú utánpót-
lás sportolója: Gálos Roland(FÖSE), Kapitány Bálint BJC, Ki-rály István (Mogyi SE). Év után-
pótlás csapata: Bajai Bácska FKE– kenguru csapat, BLSE U17,BSSC (Balog Dávid–VancsuraBodó). Év utánpótlás edzője: Al-földi Zoltán (BSSC), Gálos Tamás(FÖSE), Hammer Erik (BJC). Év
senior sportolója: Major Tamás(BWKSE), Ódor Tibor (Súgó Sár-kányhajó), Szabó Sándor (BSSC).

Díjátadás a sportbálon

PPRROOGGRRAAMMOOKK



A Bajai Szent Rókus Kórház sikeres pályázatot nyújtott be
az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív
Program TÁMOP-6.2.2/A/11/1 kódszámú, „Képzési prog-
ramok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése ér-
dekében” című pályázati felhívás keretében, melyen 124
997 378 Ft támogatást nyert. A kiírás forrását az Európai
Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinan-
szírozásban biztosítja. A projekt 2012. november 5 - 2015.
március 31. között valósul meg,
A projekt során 15 szakterületen kívánunk képzéseket
megvalósítani. Új, megfelelő szakmai kompetenciákat
biztosító felső- és középfokú szakképzéseket biztosítunk
az egészségügyi ellátás színvonalának javítása érdeké-
ben. A megvalósítás során 3 fő orvos hiányszakmának mi-
nősülő képzésére (radiológus, szakgyógyszerészet,
oxiológia és sürgősségi orvostan,) és  32 fő szakdolgozó
ráépített OKJ-s szakképesítésének megszerzésére kerül
sor (3 fő légzőszervi szakápoló, 1 fő egészségügyi gyakor-

latvezető, 3 fő fizioterápiás szakasszisztens, 2 fő kardioló-
giai és angiológiai szakasszisztens, 3 fő szemészeti szak-
asszisztens, 1 fő endoszkópos szakasszisztens, 1 fő
nukleáris medicina szakasszisztens, 3 fő hematológiai,
transzfiziológiai szakasszisztens, 5 fő sürgősségi szaká-
poló, 6 fő felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, 4
fő pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató). Emellett
12 főnek stresszkezelési program és a kiégést megelőző
tréning, 10 főnek konfliktuskezelés, idő- és feladatme-
nedzsment típusú képzés segíti munkavégzését.
Az intézmény alapvető célja, hogy az egészségügyi rend-
szer átalakítását követően hosszú távon is eleget tudjon
tenni jelentősen megváltozott szerepének és így megha-
tározó legyen ellátási területe lakosságának hatékony in-
tézményi gyógyításában, rehabilitációjában és
ápolásában. Mindezt a minőségi és mennyiségi szem-
pontból is optimális humánerőforrással kívánja megol-
dani, ezzel hozzájárulva a racionális és gazdaságos

egészségügyi rends
zer működtetéséhez.
A projekttel az intézmény célja, hogy az új szakképesíté-
sek megszerzésével hozzájáruljon az orvostudomány és a
technológiai környezet állandó fejlődése által megköve-
telt szakmai elvárásokhoz, ezáltal az egészségügyi ága-
zatban fennálló humánerőforrás-krízishelyzet kezelését
összhangba hozza a Semmelweis Tervben meghatározott
egészségügyi struktúra átalakításával. A projekt által biz-
tosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerő-
forrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás
színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségügyi álla-
pota, melynek köszönhetően javulnak az egyén foglalkoz-
tatási esélyei a munkaerőpiacon, így hozzájárulva a
foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához.
Ezen célok elérése érdekében a Bajai Szent Rókus Kórház
igyekszik dolgozóinak képzését és továbbképzését folya-
matosan segíteni és biztosítani.

KKééppzzééssii  ppáállyyáázzaatt  aa  BBaajjaaii  SSzzeenntt  RRóókkuuss  KKóórrhháázzbbaann  22001122--22001155  kköözzöötttt  

Ezúton hívom fel Baja város ebtartó-inak a figyelmét arra, hogy 1.) az állatok védelméről és kíméle-téről szóló 1998. évi XVIII. törvény 5.§ (1) bekezdése értelmében az állat-
tartó gondoskodni köteles az állat
megfelelő és biztonságos elhelye-
zéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról;2.) a kedvtelésből tartott állatok tar-tásáról és forgalmazásáról szóló41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet17/B. § (10) bekezdése kimondja,hogy a négy hónaposnál idősebb
eb csak transzponderrel („chip”)
megjelölve tartható;3.) a veszettség elleni védekezésrészletes szabályairól szóló164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. §(1) bekezdés a) pontja akként ren-delkezik, hogy az állattartó köteles
minden három hónaposnál idő-
sebb ebet veszettség ellen saját
költségén az állat állat-egészség-
ügyi felügyeletét ellátó magánál-
latorvossal beoltatni az alábbiak
szerint: a) a három hónapos kort
elért kutyákat 30 napon belül; b)
ezt követően az első oltást követő
6 hónapon belül; c) továbbá ezt
követően évenként.Baja város közigazgatási területén,különösen a Baja Tanya III. és IV. kör-zetben, a haszonállat-állományban a
közelmúltban bekövetkezett több

és súlyos – vélhetően kitett, kóbor
vagy egyes napszakokban kóbo-
rolni hagyott kutyák által okozott –
káresemény miatt Baja Város
Jegyzője, mint állatvédelmi ható-
ság, a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Bajai Járási Hivatal
Állategészségügyi és Élelmiszer El-
lenőrző Hivatal, a Bajai Városi
Rendőrkapitányság, valamint Baja
Város Közterület-felügyelete köz-
reműködésével az ebtartásra vo-
natkozó fenti jogszabályi
rendelkezések – ezek között kie-
melt figyelemmel az eb szökését
megakadályozó biztonságos elhe-
lyezésére, az eb veszettség elleni
oltására és a transzponderrel tör-
ténő ellátására – többszöri, rend-
szeres helyszíni hatósági
ellenőrzéseket tart a felelőtlen ma-gatartásával mások életét, testi épsé-gét, vagyonát veszélyeztető ebtartókkiszűrése, a jogszerű állapot helyreál-lítása, indokolt esetben a jogsértők fe-lelősségre vonása érdekében.Tájékoztatom továbbá az ebtartókatarról, hogy a hatósági ellenőrzések
során kötelesek a fenti hatóságok-
kal együttműködni, az ebtartás
helyszínére beengedni, valamint a
hatóságok által kért iratokat be-
mutatni.

Baja, 2014. január 15.
dr. Papp Zoltán jegyző

Hatósági felhívás
A Baja Vagyon Vagyonhasznosítási és Szolgáltató Zrt. (6500 Baja, Árpád tér1.), mint hasznosító meghirdeti az alábbi – önkormányzati tulajdonban lévő –ingatlanokat bérbeadásra.- Baja, Kossuth u. 6. 152 m2-es  üzlethelyiség hrsz: 790/A/1Bérleti díj: 182.400,- Ft + ÁFA/hó- Baja, Roosevelt tér 1. – Szabadság u. 2. 198 m2-es üzlethelyiség, hrsz: 477/2/A/9, 477/2/A/10Bérleti díj: 237.600,- Ft + ÁFA/hó- Baja, Szentháromság tér 4. 51 m2-es üzlethelyiség, hrsz: 6/A/8Bérleti díj: 61.200,- Ft + ÁFA/hó- Baja, Köztársaság tér 6. 88 m2-es üzlethelyiség, hrsz: 729/A/2Bérleti díj: 65.900,- Ft + ÁFA/m2- Baja, Szent Imre tér 1. 361 m2-es  üzlethelyiség hrsz: 892/A/4Bérleti díj: 433.200,- Ft + ÁFA/hó- Baja, Szabadság u. 9. 193 m2-es  üzlethelyiség hrsz: 151/A/6Bérleti díj: 231.600,- Ft + ÁFA/hóA pályázatok beadási határideje: 2014. február 7., 10 óra   Bővebb információ és részletes pályázati kiírás a www.bajavagyonzrt.hu ol-dalon található. További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:79/950-471, info@bajavagyonzrt.hu, 6500 Baja, Árpád tér 1. fsz.
A Baja Vagyon Vagyonhasznosítási és Szolgáltató Zrt. (6500 Baja, Árpádtér 1.), mint hasznosító meghirdeti az alábbi – önkormányzati tulajdonbanlévő – ingatlant értékesítésre. 6500 Baja, Bartók B. u. 7.  Hrsz: 623. Megne-vezés: lakóház, udvar. Alapterület: 308 m2. Kikiáltási ár: 19.300.000 Ft + ÁFA(24.511.000,- Ft). A vételi szándék benyújtásának határideje, helye: 2014. 02.07. 10 óráig, Baja, Árpád tér 1.Részletes pályázati kiírás a www.bajavagyonzrt.hu weboldalon található. To-vábbi információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: 79/950-471, 06-30/5644-175, info@bajavagyonzrt.hu, 6500 Baja, Árpád tér 1. 
A Baja Vagyon Vagyonhasznosítási és Szolgáltató Zrt. (6500 Baja, Árpádtér 1.), mint hasznosító meghirdeti az alábbi – önkormányzati tulajdonbanlévő – ingatlant bérbeadásra: 074 hrsz. alatti kivett gyakorlótér.A pályázatok beadási határideje: február 7., 10 óra.Bővebb információ és részletes pályázati kiírás a www.bajavagyonzrt.hu ol-dalon található. További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:79/950-471, info@bajavagyonzrt.hu, 6500 Baja, Árpád tér 1. fsz.

Pályázati felhívás



Baján a Sugovica áthelyezett (1932-33, tervező – építésvezető BöröczMihály vízépítő mérnök) dunai tor-kolatánál egy olyan földnyelv alakultki, ahonnan a Duna enyhén ívelőhosszú szakasza és a folyam jobb ol-dalán lévő nagykiterjedésű erdőségPörböly (Gemenc) egy része is jólbelátható. Ennek a földnyelvnek akiinduló magas pontjára épült 1934-ben Türr István emlékműve ország-zászlóval, városzászlóval (tervező ésépítésvezető: Nagy András, emlék-tábla és dombormű: Miskolczy Fe-renc, kőműves: Antalffy Ferenc,kőfaragó Turra Adolf, bádogos:Szabó Márton). A henger alakú, toronyszerű, osz-lopcsarnokos építmény felavatásá-nak 80. évfordulója 2014. június24-én lesz. A különleges oda vezetőút, az állandóan mozgó – változó vízaz ottani nyitott Duna-szakasz, a Su-govica és a Duna találkozása, az óri-ási vízfelület, a víz sajátos illata, avízimadarak sokasága, az ártéri erdőönmagában is lenyűgöző látvány. Eza természetes mikrokörnyezet aTürr kilátóval, mögötte a 2011 ótalétrehozott Halászati Mini Skanzen-nel történelmet is idéző, harmóniát,nyugalmat árasztó, erőt sugárzó,egyedi szépségével, egészséges,tiszta levegőjével, az év mindegyikszakában vonzza az érdeklődők-lá-togatók sokaságát. A kilátó magaBaja ismert és elfogadott jelképe lett.Az 1960-as évek második felében abajai Felsőfokú VízgazdálkodásiTechnikum (később Vízügyi Főis-kola) egyik munkacsoportja (FaludiGábor, Gergely József, KubatovJános) – az országos vízügyi vezetés(Dégen Imre és dr. László Ferenc)szakmai, erkölcsi és anyagi támoga-tásával – arra vállalkozott, hogy el-mélyült kutatómunkával TürrIstván életművének eredeti, jórésztfeltáratlan, a magyar gazdaság éskultúra fejlesztését szorgalmazó hi-teles dokumentumait összegyűjtse,feldolgozza, és tanulmányok formá-jában közreadja. Mindez jól kapcso-lódott a felsőoktatási intézményszakmai profiljához és Baja várostörténetéhez is.Ezt a vállalt és kapott feladatot 1966– 70 között teljesítettük. Ennek avázlatos, csak egy-egy mozaik felvil-lantására vállalkozó írás előkészüle-

tei során elővettem Türr – kutatása-ink több évtizeddel ezelőtt írott ésmegjelent dolgozatait.A teljesség igénye nélkül sorolom:Vízgazdálkodás Bp. 1968. 3, Tudo-mány és Mezőgazdaság Bp., 19969.1,Felsőfokú Vízgazdálkodási Techni-kum Közlemények 3. Baja 1970.(ebből két dokumentumokban gaz-

dag, nagyobb terjedelmű alaptanul-mányt jelölök: Faludi Gábor: TürrIstván és a magyar vízgazdálkodás,Kubatov János: Türr tevékenysége ahazai felnőttoktatás ügyében), Peda-gógiai Szemle Bp. 1970. 12, FöldrajziKözlemények Bp. 1974. 3., VízügyiKözlemények Bp. 1975. 4., Vízgaz-dálkodás Bp. 1975. 6. - 1976. 1., Hid-rológiai Tájékoztató Bp. 1976.1.,Honismeret Bp. 1987.1, HidrológiaiKözlöny Bp. 1997. 3. Meg kell mon-danom azt is, hogy ezeknek az or-szágos szakfolyóiratoknak azelérhetősége Baján körülményes,tartalmuk csak szűk körben ismert.Az előzőeken túl, az elmúlt félévszá-zadban, országos és bajai havi – heti– napi kiadványokban, sajtóban tu-

catnyi írásunk jelent meg Türr főleghazai munkásságáról. Az 1867-es kiegyezés után Türr am-nesztiát kapott, és mint olasz királyialtábornagy – haláláig csaknemévente néhány hónapra – vissza -visszatért Magyarországra. A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun megyei Levéltárának bajai

részlegében (Bajcsy-Zs. 14.) a sze-rény mennyiségű Türr iratok közttalálható egy kézzel írt lap. Idézem„136/4245 K:867. Díszpolgári – Ok-levél a Nagyméltóságú Türr IstvánÚrnak, Olasz országi altábornagy ésŐ Felsége az Olasz király szárnyse-gédének Baja város szülötte s büsz-keségének. A népek szabadságharczában hős tettei által kivívott sa történelem lapján örökített dicsőérdemeinek elismerése s örök tisz-telete jeléül királyi szabadalmú Bajaváros községtanácsa. Kelt Baja 1867évi szept. hó 29-én tartott községta-nács ülésből. Rezsny János főjegyző,Kósa Ádám” főbíró.”Türr tábornoknak a Bács–megyeiválasztókhoz írt, 1869. február 20-

án több újságban megjelent levelé-ből idézek néhány mondat-részt:…”Az 1866-diki háború előttazt mondta nekem Kossuth a ma-gyar nemzet előtt csak két név van,amely zászlóul szolgálhat, és melymeghatározott politikai jelentőség-gel bír… az egyik Deák neve, a másikenyim. Deák neve minden magyar-nak egy alkotmányos Magyarorszá-got jelent…és békés kiegyezést.Ellenben Kossuth neve… küz-dést…és háborút Ausztriával…amisok vérbe és könnyekbe kerültvolna…Magyarország dynasztiávalikibékülést választotta, követve Deá-kot és elfogadva a kiegyezést…le-gyünk áldozatkészek és mondjunkle a túlságos követelések és a bosszúpolitikájáról…ne nyújtsuk Magyar-ország ellenségeinek egyenetlensé-günk szomorú látványát…szedjükössze minden erőnket, képezzükmagunkat…Fogadják önök bensőköszönetemet, bizalmukért, melynélfogva engem képviselőjükül válasz-tani akarnak…”A világot látott, széles látókörű Türrjelentős kapcsolataival, tapasztala-taival szülőhazájában a gazdaság éskultúra fejlesztésének meggyorsítá-sára összpontosított.  Az ország fej-lődését szolgáló koncepciója: anemzetközi tapasztalatok és erőfor-rások felhasználásával a belterjes-ség irányába fejleszteni a magyarmezőgazdaságot, gazdaságosabbátenni a termelést, növelni a termelé-kenységet, versenyképesen kijutniaz európai piacra, kiszabadulniabból a helyzetből, amely Magyar-országot gazdaságilag Ausztriánakszolgáltatja ki. Ennek érdekében kellfelhasználni a hitel, a pénz és adópo-litikát, a vízgazdálkodást, a széles-körű kulturális és erkölcsinevelőmunkát. Tanulmányok, cik-kek sorát írta magyar, olasz, francialapokban, folyóiratokban, előadá-sok, felolvasások tucatjait tartotta ahitelről, az öntözésről, a vízi közle-kedésről, az utakról, a vasút és vízharcáról, a mezőgazdaság belterjesfejlesztéséről, a népoktatásról, az er-kölcsi nevelésről.(Hazánkban a Ferenc-csatorna tel-jes felújítása, hálózattá bővítése és anépoktatási körök szervezése is az őnevéhez fűződik.)
Folytatás a február 20-i számban.

Nyolcvan éves a Türr-kilátó   (jegyzet)

Dr. Faludi Gábor
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Születtek, 2013. december 12.
és 2014. január 15. között anya-
könyvezettek: Miklósa Barnabás(anyja neve: Antal Orsolya) Gara,Neubauer Dominik Gyula (SzalaiKarolina Brigitta) Baja, MolnárMárkó (Cziráki Marietta Erika)Baja, Szilágyi Evelin (Pauk And-rea) Baja, Hetyei Marcell (SchlteiszErika) Baja, Rózsa Léna Stella (Ra-duka Stella Marietta) Baja, Nagyfa-lusi Regő (Szabó BrigittaVeronika) Baja, Szilaski Balázs(Szilágyi Éva) Vaskút, Zámbó Sán-dor József (Francz Alexandra Bet-tina) Bácsbokod, Vida Izabella(Bertanicz Beáta) Baja, BálintLenke (Tóth Kinga) Érsekcsanád,Varga Barnabás (Péter Kornélia)Rém, Kovács Bella (Kulimák Kata-lin) Kunbaja, Báranovics Kitti (Bá-ranovics Anett) Madaras, VodliZsombor (Vodli Alexandra) Mada-ras, Erdélyi Alma (Pollák EszterPetra) Madaras, Tóth Léna Hanna(Fekete Szabina) Bátmonostor,Csomor-Bohner Júlia (Bohner Il-dikó) Vaskút, Kiss Liliána (MizerákHenrietta) Sükösd, Varga Dénes

(Faragó Eleonóra) Vaskút, BariAmira (Vida Roxána) Dávod, FajsziTamás (Csík Annamária) Csikéria,Tóth Tímea (Robár Barbara Haj-nalka) Hercegszántó.
Házasságot kötöttek 2013. dec-
ember 12-én: Veres Mária Rózsaés Novák László. December 14-én:Bajor Karolina és Mészáros Sán-dor. December 17-én: KovácsAnett Evelin és Kocsis Béla, SzirákiAnna és Kiss Orbán Kálmán, RáblSzilvia és Veszelovszki József. De-
cember 21-én: Rudics MichaelGábor és Halász Emese, Adolf Kor-nél és Faddi Erika.
Meghaltak, 2013. december 12.
és 2014. január 15.  között anya-
könyvezettek: Kancsár Sándor56 éves felsőszentiváni, Kátzen-máyer Ferencné 59 éves bajai,Oláh Mihály 69 éves mélykúti, Lo-sonczi Mihály Lajos 70 éves bajai,Szabados István 81 éves bátmo-nostori, Nagy Ferencné 85 éveshercegszántói, HodoniczkiGyörgyné 87 éves mélykúti, BataLajosné 92 éves mélykúti, VinkóJánosné 81 éves madarasi, Leirer

Miklós 76 éves rémi, dr. SzabóBéla Mihályné (született FontányiÉva Erzsébet) 80 éves kecskeméti,Müller Vendelné (Lehmann Ilona)86 éves bajai, Gilián Sándorné(Dani Rozália) 72 éves bajai, Kem-mer József 89 éves bajai, Bogárdi-Mészöly Loránd Gyula 50 évesbajai, Pilcsuk Vilmos 72 éves ma-darasi, Víg István 77 éves bácsbo-kodi, Polyák András Zoltánné(Brachinger Magdolna) 65 évesbajai, Frányó Józsefné (Balogh Ju-lianna) 76 éves nagybaracskai,Fejes László Vilmosné (GattiIlonka) 93 éves vaskúti, SzigetSándorné (Koch Jusztina) 89 évesbajai, Obádovics László Mihály 85éves bajai, Sokcsevics István 74éves bajai, Jenei Lászlóné (Grün-felder Erzsébet) 72 éves bajai,Vető Mihályné (Rajmond Margit)94 éves mélykúti, Ványa Lászlóné(Farkas Julianna) 92 éves bajai,Halák Károly 79 éves bajai, Lo-sonczki Mihályné (Benkő Regina)89 éves garai, Nagy Istvánné (GálMária) 82 éves dávodi, Turcsik Jó-zsef Mihály 82 éves bajai, Timár

Gyuláné (Tornyai Mária) 89 évesbajai, Várhelyi József Károly 72éves csávolyi, Balogh Mártonné(született: Sziráki Jolán) 83 évestompai, Gabler István 48 évesbajai, Faragó István János 70 évesbácsalmási, Marton István 62 évesbácsszőlősi, Balázs Antalné (AgódPiroska Ilona) 70 éves bácsalmási,Haász János 86 éves dávodi, Mo-gyorósi Gyula Béláné (SomosköviMargit) 63 éves bácsalmási, VörösIstvánné (Kozma Cecília) 90 évessükösdi, Schill Ferencné (FarkasTerézia) 89 éves bajai, Gál János59 éves bajai, Szallerné Ulej Klára63 éves bajai, Illés János 83 évesnagybaracskai, Pécsics Jánosné(Kiss Jolán Mária) 83 éves bajai,Biró Boldizsárné (György Szabina)78 éves bajai, Kmetovics Gyula 80éves bajai, Kolompár Aranka 40éves mélykúti, Milasin Ferencné(Tettinger Mária) 81 éves bácsbo-kodi lakos. ∎

BAJAI ANYAKÖNYVI HÍREK

Megvan a brutális bankrabló
BAJA/BANK Elfogták a rendőrökazt a 27 éves bajai férfit, akit azzalgyanúsítanak, hogy tavaly október10-én kirabolt egy bankot a város-ban. Két női alkalmazottat pedigösszevert, írja a police.hu. A férfielőbb betörte a kiszolgálópult üve-gét, majd a pulton átugorva késselkövetelte a pénzt. Miután a hölgyek

átadták a pénzt, a tettes összeverteőket, mert kevesellte az összeget,majd elmenekült. Az alkalmazottaksúlyos sérüléseket szenvedtek.
K. Tibort a rablás mellett súlyostesti sértéssel is gyanúsítják. Ki-hallgatták szerdán a nyomozók,őrizetbe vették, majd a bíróság elő-zetes letartóztatásba helyezte.

Elfogták a rejtőzködőt

SÜKÖSD/BAJA A rendőrség, abíróság és a büntetés-végrehaj-tási intézet szervei is kerestékazt a 24 éves sükösdi férfit, akitjanuár 6-án, hétfőn egy akció ke-retében fogtak el a bajai rend-őrök. B. Richárd ellen zsarolásgyanúja miatt indított eljárást ésrendelte el körözését a kapitány-ság. Mint megtudtuk, a bíróság ésa büntetés-végrehajtási intézetmás bűncselekmények elköve-

tése miatt is adott ki a férfi ellenelfogatóparancsot.A nyomozók a közrendvédelmiállomány bevonásával egy sü-kösdi házban fogták el a rejtőz-ködő férfit, aki később,kihallgatása során elismerte azsarolás elkövetését.Átszállították egy büntetés-vég-rehajtási intézetbe, tudatta la-punnka a Bács-Kiskun megyeiRendőr-főkapitányság.             BBNN    

RENDŐRSÉGI HÍREK



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

OLVASÓI LEVÉL

Szöktetés a Szerájból a bajai színházban„Van tovább! A bajai operajátszás –mely tavaly született – él és virágzik.Sőt fejlődik, nem is akárhogyan. Úgy,mint a tavalyi évben, idén is a Cso-dálatos Baja sorozat záró eseményea színházi évadnyitó is egyben, melyszépen átgondolt üzenet a városikulturális élet folytonosságát és ál-landóságát tekintve.A díszlet szép, ötletes és énekesbarát. A jelmezek lenyűgözőek. Azest folyamán az árokban a PécsiEgyetemi Zenekar szolgált. Termé-szetesen hallatszott helyenként –talán leginkább a mély vonósoknál– a fiatal hév és a sok év zenekari ta-pasztalat hiánya. Ugyanakkor pro-dukciójuk kiegyensúlyozottabb ésfelkészültebb volt, mint a tavalyi elő-adás zenekaráé, a pécsi Pannon Fil-harmonikusoké.A színpadi eseményeket Romvári
Gergely irányította. A játék sohanem megy a cselekmény ellen,ugyanakkor – és ez operában kicsittöbb figyelmet érdemelne – néhanagyon nehéz helyzetbe hozza adarab főszereplőjét, aki Mozart leg-nehezebbre írt szólamát énekli aszínpadon. Hol le-föl szaladgálva, holegy gőzzel teli hordóban, vastagonleöntve samponos vízzel.Az est folyamán a Pedrillót alakító
Csajághy Szabolcs teljesítménye

volt a legkiegyensúlyozatlanabb.Hangi adottsága predesztinálja errea karakter szerepre, győzi is a ma-gasságokat, de fiatal kora ellenérekissé öregesen lebeg a hangja. Szá-momra nagy meglepetés volt az estBelmontéja, Turpinszky Béla. Kife-jezetten hősies, sötét színű tenor,magabiztos énektechnikával, remekszínészi adottságokkal.A Konstanzat alakító Kriszta Kingamagabiztos, tökéletes énektechni-kával alakította szerepét. Ám ez atechnika sokszor a szövegérthető-

ség rovására ment. Játéka kissé ma-gába forduló, ami ennél a szerepnélmegbocsájtható. Más előadásokbanis látva őt, érdemes odafigyelnie aszínészi játékra, hiszen hangi adott-ságai alapján nagy jövő állhat előtte.A Szöktetés Blondéja Denk Viktó-
ria volt, aki Szécsi Máté Osminjávalkettesben új fogalmat hozott a hazaioperajátszásba. Mindkettejük sze-reptudása kimagaslóan magabiztos,szerepüket teljes hangterjedelmé-ben tökéletesen birtokolják.Mindent egybe vetve tökéletes szín-

házi és opera élménnyel gazda-godva tértem nyugovóra. Újra megkellett állapítanom: Baja bejelentke-zett az operát birtokló városok közé.Baja fölismert valamit, amit másoknem: a színvonalas kultúrának kö-zösségépítő szerepe van.”
A bajai színházi előadásról írt tel-
jes vélemény itt olvasható (a fenti
szerkesztett változat): 
http://szinhaz.hu/forum/3026-
opera-es-balett/14827-szoktetes-a-
szerajbol-bajan.

PÉCS A hazai németség legmaga-sabb kitüntetését adták át a Ma-gyarországi NémetÖnkormányzatok Napján. A 18. al-kalommal megrendezett esemé-nyen a kisebbség országosönkormányzata három személyisé-get ismert el. A pécsi Kodály köz-pontban Manz Alfréd, a bajaiMagyarországi Németek ÁMK-jánakvezetőtanára, Bajtai Lászlóné MayerÉva újságíró és Michelisz József vil-lányi pedagógus-költő vehette át azelismerést. Manz Alfréd pedagógusi teendőimellett tankönyveket és munkafü-zeteket ír, lektorál, nemzetiségi ren-dezvényeket szervez, 2005-benkezdeményezte a Batschkaer Spu-ren német nemzetiségi regionálislap megalapítását, amelynek azóta

szerkesztője, így méltatták munkás-ságát.A kiemelkedő iskolai teljesítménytnyújtó, nemzetiségi területen isaktív középiskolások részére tizen-negyedik alkalommal adták át aKoch Valéria Díjat, a kitüntetettekközött volt a bajai intézményben ta-nuló, nemesnádudvari Schauer

Sára, aki a műsorban is fellépett.Friss diplomásként a német nemze-tiségi témában az ELTE-n megírt ki-váló diplomamunkájáért a szinténnemesnádudvari, korábban a bajaiintézmény padjait diákként koptató,immáron ott tanító Melcher Zsa-
nettet jutalmazták.

BBNN

Kitüntették Manz Alfrédot

Manz Alfréd (balra) a hazai németség legmagasabb kitüntetését kapta

A Baja Művészetéért Kulturális
Közhasznú Egyesület közhasznú-
sági beszámolója.Székhely: 6500 Baja, Liget u. 2. Adószám: 19551195 -1-03Az egyesület 2008-ban azzal a céllal ala-kult, hogy elsősorban bajai vagy innenelszármazott képző-, ipar- és fotóművé-szeknek nyújtson kiállítási lehetőséget,színvonalas rendezvények szervezésé-vel színesítse a város kulturális életét,tartalommal töltse meg a Bajai BelvárosiBemutatótermet.- Magánszemélyek támogatása:  59.000 Ft- Önkormányzati támogatás: 140.000 Ft- Összes bevétel: 199.000 Ft- Anyag jellegű ráfordítás: 196.000 Ft- Személyi jellegű kiadások: 0 Ft                                                               - Összes ráfordítás: 196.000 Ft- Tárgyévi közhasznú eredmény: 3000 Ft

Horváthné Bálint Klára elnök
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6500, Baja, Szentháromság tér 11. Tel/fax: 79/420-792 E-mail: baja@tourinform.hu
Jegyek válthatók többek között az alábbi előadásokra, konc-

ertekre és fesztiválokra: - Szegedi Szabadtéri Játékok (MammaMia, Elfújta a szél, Háry János, Zorba, a görög, A csárdáskirálynő)- Madách Színház (Operaház fantomja, Spamalot, Poligamy, Macskák…)- Vígszínház (Mephisto, Jóembert keresünk, A padlás….) - Budapesti Operettszínház előadásai (Ghost, Mágnás Miska, Csókosasszony…)- Vastag Csaba koncert- Sziget Fesztivál, Volt Fesztivál, Balaton Sound, EFOTT, Strand Fesztivál
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- Baja falinaptár 1.900 Ft- Baja asztali naptár 1.900 Ft
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra

AA  BBaajjaaii  TToouurriinnffoorrmm  IIrrooddaa  sszzoollggáállttaattáássaaii

Tisztelettel értesítem Baja Város Lakosságát, hogy BajaVáros Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január
30-án (csütörtökön) 8.30 órától KÖZMEGHALLGATÁSTtart a városháza dísztermében, amelyre tisztelettel meghí-vok minden kedves érdeklődőt.
NAPIREND
1./Az önkormányzat 2014. évi költségvetése.A költségvetési koncepció letölthető: a www.baja.hu és awww.bajavaros.hu honlapokról.Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének11/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról53. § (1) bekezdése a) pontja értelmében a képviselő-tes-tület előtt közmeghallgatást kell tartani a költségvetésmegállapításáról szóló rendelet megalkotása előtt.A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érde-kelt szervezetek képviselői az önkormányzat 2014. éviköltségvetésével kapcsolatban közérdekű kérdéssel élhet-nek és javaslatot tehetnek.

Tisztelettel:
Zsigó Róbert polgármester

HIRDETMÉNY

MESEKERÉK Tanulóbicikliketnyertek meséjükkel a bajai Szent
László ÁMK óvodásai a MeseKe-rék Vetélkedőn. Az országosanmeghirdetett meseíró versenyena harmadik helyet érték el csoda-szépen kidolgozott, hangoskönyvformátumban is elkészített mese-könyvükkel.A karácsony előtti utolsó tanításinapon megtartott ünnepi ered-ményhirdetésen Nemere Istvánés a Kolibri Kiadó által zsűrizett,óvodások közreműködésével írtmesék lettek jutalmazva futóbi-ciklikkel. A felajánló tanulobi-cikli.hu Kft. országszerte közel100 biciklivel ajándékozott meg

összesen 9 intézményt, így többszáz ovis kisgyermek ismerked-het meg a pedál nélküli biciklizésörömével, az egyensúlyozás és alendületkezelés élményével.Nemere István üzenetében ígyméltatta a vetélkedőt és az ado-mányozást: „Ezek a mesék nemcsak a gyerekekben ébresztenekgondolatokat, hanem a felnőttek-ben is. Nagyon jó ötlet, hogy a ki-csikben növelik a kerékpározásiránti vágyat, mert a bicikli kiter-jeszti az emberek mozgásterét,egészséges sporteszköz, megtanítbennünket a sebesség öröméreés a haladás veszélyeire – azaz azéletre.”

Dobogón a bajai ovisok Csoda ez az élet, hidd el

KONCERT Akár hitvallásnak isbeillene Weszely Ernő eMeR-Ton-díjas zenész szerzeményé-nek idézett sora, amely a BácskaiKultúrpalotában, Baja egyik büsz-keségével, Simon Boglárkávalközös koncertjén is elhangzottszombaton. A nem látó, négy éveskora óta zenélő művész virtuózaa zongorának és a harmonikának.Mint elmondta: Simon Boglárká-val – akit nem csak a bajaiak,hanem az ország színházkedvelőiis jól ismernek számos musicalszerepe kapcsán – való együtt-működésük annak köszönhető,

hogy az énekes nemcsak szakmaitudásával, hanem szerénységévelis elbűvölte. A koncerten a klasz-szikus magyar filmslágerek mel-lett helyet kaptak sajátszerzemények, Cserháti Zsuzsa ésKatona Klári dalai, Ray Charleslegnagyobb slágerei. A szépszámban megjelent közönség ez-úttal nem csak kitűnő zenei él-ménnyel gazdagodott, de példátkapott életigenlésből, küzdeni tu-dásból, a zene és a művészet min-denen felülemelkedő, mindennehézségen átsegítő erejéből is. 
SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA





JÓTÉKONYSÁG Idén folytatódik amelegétel-osztás rászorulók szá-mára: január 8-án, szerdán délelőttismét megtöltötték a Közösségi Háztermét mindazok, akiknek talánéletmentő lehet egy tál főtt étel. Ahelyszínen tartózkodó dr. Zöld
Lászlóné önkormányzati képviselő,karitatív tanácsnok elmondta: ez al-kalommal a bajai Jamex Kft. nagy-lelkű adományának köszönhetőentudtak kiosztani háromszáz adagpörköltet. – Támogatónk 120 kilóhúst, egy mázsa burgonyát, 15 ki-logramm kenyeret és a szükségessavanyúság mennyiséget bocsátottrendelkezésre. Ehhez jött még aCédrus Szociális Intézménytől 300adag kalács, egy magánszemély

pedig 2 zsák almát adományozotterre az alkalomra. Tapasztalatainkszerint 13 óráig elfogy ez az étel-mennyiség. Jó lenne, ha arról tud-nánk beszámolni, hogy egyrekevesebb a rászoruló, de ez egyelőrenem így van. Még mindig nagyonsokan eljönnek az ételosztásra –mondta a tanácsnok. Hozzátette: akiosztott meleg ruhákat a SzentAntal Plébánia Karitász Csoportjahozza, egy magánszemélytől pedigjelentős mennyiségű cipő érkezett.Az ételosztás a sok nagylelkű ado-mányozónak köszönhetően akár ta-vaszig is eltarthat. Tegnap (január22-én, szerdán) a Szent László ÁMKfelajánlása nyomán kaptak melegételt a rászorulók, február 8-án (11-

13 órakor) pedig a Szent József Plé-bánia Karitász Csoportja adomá-nyából készült ételt osztják. Mindenalkalommal a Bányai szakközépis-kola konyháján főznek a Szent AntalPlébánia munkatársai, akik a kiosz-tásban is segédkeznek a Baja Mar-keting Kft. csapatának. Azönkormányzati képviselő azt is el-mondta: szorgalmazzák, hogy a rá-szorulók helyben fogyasszák el akapott ételt. Tudnak olyan esetekről,amikor a támogatásra jogosult nemtud bejönni,  ilyenkor egy általamegbízott személy ételhordóját töl-tik meg számára.                                SS..  BB..

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.

Ismét melegételt osztottak rászorulóknak

INFORMÁCIÓK
BÁCSKAI NAPLÓ

2014. JANUÁR 23. 19



Szemet gyönyörködtető mézeskalács figurák
sorakoztak a bajai piac egyik asztalán dec-
ember derekán. Mikulások, adventi koszo-
rúk, csengettyűk, szívek, szarvasok és
ezerféle csoda. Mindegyik ízléses csomago-
lásban, a díszítés kimunkáltsága pedig egy-
szerűen művészi. Aki ilyet kapott ajándékba,
annak biztosan megédesítette az ünnepét.

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAAKi rejtőzik a figurák mögött, ki lehet az, aki szívét-lelkét beleteszi ezekbe a munkákba? Inotai Csa-
báné Vincze Zsuzsanna civil foglalkozásáttekintve kozmetikus, emellett azonban mézes fi-gurákat süt és díszít, grillázstortákat készít és fest.Ráadásul összes szakmáját és szenvedélyét a le-hető legmagasabb hőfokon műveli: számára nemlétezik az elfogadható szint, mindent csak tökéle-tesen tud végezni. Zsuzsanna aszonnyal még az ünnepek előtt, ba-jaszentistváni otthonában beszélgettünk egycsendes szombat délelőttön, amíg férje a piaconárulta a mézeskalácsokat. Éjszaka készültek, ésmind egy szálig elfogytak. A nappali asztalán kétgyönyörű grillázstorta várt díszítésre: Thomas, agőzmozdony élethű mása és egy hat lapból álló,rózsás díszítésű könyv. Ez azonban korántsemminden. Zsuzsanna vaskos albumokat vesz elő.Beszélgetés közben lapozgatjuk, csodálva bennea szegedi dóm, a Taj Mahal, templomok és épüle-tek, hangszerek, csillagjegyek és a legkülönfélébbfigurák grillázsba álmodott mását. Az egyik tortatetején stoplis cipő (grillázsból, persze), ez nyil-ván egy focistának készül, a másikon gyalu (asz-talos lehetett a megrendelő), bölcső, hangszer,baba, csillag: elképzelni se lehet a figurák sokasá-gát. Olyan, mintha mesevilágban járnánk. Holottmegismerve az alkotót, kiderül: az ok, amely őt agrillázsszobrászat és a mézeskalácsozás felé so-dorta, komoly: egy súlyos betegség.– Fiatalasszonyként, két gyermekkel ért el a be-tegség. Négy műtéten estem át, sugárkezeléseketkaptam – kezdi el történetét Zsuzsanna. – A kény-szer vitt rá tehát, hogy eltérjek eredeti szakmám-tól. Valami olyat kerestem, ami kézügyességetigényel, de itthonról is végezhetem, és hozzátudok járulni a család fenntartásához. Először ke-rámiázással próbálkoztam, felnőtt fejjel lejártama Petőfi-szigetre a diákok közé tanulni, de nemvoltam elég körültekintő. Nem üregeltem kieléggé a munkáimat, így kiégetéskor szétrobban-tak. Közben jött a szüleim 50. házassági évfordu-lója, szerettem volna meglepni őket egygrillázstortával. Jászsági nagymamám gyakranlepte meg vele a családot ünnepekkor. A régi ház-tartásokban mindig volt dió és cukor, ezért is voltkedvelt édesség. Édesanyám is tudott grillázst ké-szíteni, de csak forgácsot, figurákkal nem foglal-kozott. Engem nem is engedett közel a forró

anyaghoz – idézi fel Zsuzsanna. Ám a grillázs von-zása annyira erősnek bizonyult, hogy a házasságiévforduló közeledtével munkahelyén, a kozmeti-kában mindenkit megkérdezett a témában. A soktanáccsal, ötlettel felvértezve nekilátott. A szerbkápolnát formálta meg, nagy örömet okozott veleszüleinek. A kezdeti lépéseket újabbak követték,hiszen a család, a rokonok, a barátok felfedeztékképességeit. Így nemcsak újabb ötletekkel, de ké-résekkel is elhalmozták.– Ezzel az anyaggal a cukrászok sem szívesen fog-

lalkoznak, mivel rendkívül munkaigényes, sokhulladékkal jár. Ilyenkor a konyhában már-márvilágháborús állapotok uralkodnak. Ha dolgozom,ne jöjjön senki hozzám, főleg, hogy leginkább éj-szakába nyúlnak a munkálatok. Sok mindenbensegít a férjem, vannak inkább férfierőt igénylő fel-adatok, pl. diótörés, de a megformálást és a díszí-tést egyedül végzem – avat be a részletekbe. A soksikeres próbálkozásnak meglett az eredménye:Zsuzsannát meghívták Debrecenbe, a másodikOrszágos Grillázs Kiállításra. Három torta készültaz alkalomra: hat lapból álló könyvtorta, egy bő-ségszaru színes déligyümölcsökkel díszítve, vala-mint a szegedi dóm. A munkáknak csodájárajártak, utóbbi meghozta az országos első helyet,majd a meghívást a Magyar Grillázsszövetség tag-jai közzé. Jöttek a versenyek, a kiállítások, velük arengeteg érem, oklevél. És Guinness-rekord rész-vétel, Magyarország legnagyobb grillázstortájá-val.Azt gondolnánk, ennyi siker után meg lehetne pi-henni, Zsuzsanna azonban újabb kihívásokat ke-resett. – Szerettem volna tökéletesíteni a tortáimdíszítésének technikáját, ezért részt vettem egynemzetközi mézes táborban. S ha már ott voltam,a mézeskalács mesterségét is elsajátítottam. Köz-ben folyamatosan kaptam a sugárkezeléseket –mondja, leszögezve, hogy akaraterő nélkül ez

nem ment volna. Minden szakmájához hű ma-radt, egyiket se tudja feladni a másik kedvéért. Ígygyakran hoz áldozatokat, de a sok öröm és elis-merés megédesíti a munkával eltöltött sok keser-ves órát.A teljes kikapcsolódást azonban a festés hozzameg: képei megcsodálhatók a ház összes helyisé-gének falán. Egészen átlényegül, csillog a szeme,arca megelevenedik, amikor a festésről kezd me-sélni. – Anyai nagyapám is festett, talán innen örö-költem a művészetek iránti érdeklődést. Ezt isautodidakta módon tanultam meg. Elmentem egygalériába, sok képet megcsodáltam. Kiderült,hogy mindegyik alkotónak Gayer-Móricz Ró-
bert volt a mestere. Az ő irányításával indult el apályám. Szakmai társaságok tagja vagyok, éventezsűrizik munkáimat. Rengeteg kiállításon vagyoktúl, megkaptam az Aranyecset-díjat és a Képző-művészeti Nívódíjat, tavaly Debrecenben pedig183 kép közül lett első díjas az enyém – derül ki.Azt csak mellesleg említi, hogy civil szakmájábanis tömegesen jártak hozzá a tanulók. A mai napigis megyeszerte vizsgáztatja a végzett kozmetiku-sokat.Keresve a sokféle tevékenység gyökerét, eljutunka gyerekkorig. Csöppet sem csodálkozom, amikorkiderül, hogy a tiszakécskei kislány rajzszakkö-rökre járt és szépen kézimunkázott. – Egyszer, is-kolás koromban hazatértem a határból egy zsákszalmával. Anyukámtól elkértem az összes feketeanyagot, és elkezdtem szalmaképeket készíteni.Anélkül, hogy tudtam volna, hogyan kell. Magam-tól jöttem rá a technikájára. Később már pénzt iskerestem: amikor a bátyám egyetemista volt, cse-rediákként meghívták Németországba. Velemegyütt, de édesanyám nem akart elengedni, mertnem telt útiköltségre. Akkor elkezdtem ötliteresüvegekből padlóvázákat készíteni, gipszhabarc-csal bevonva, pácolva, lelakkozva, náddal díszítve.Ezeket adtuk el, és ebből gyűlt ki a szükséges ösz-szeg – idézi fel a gyerekkori emlékeket Zsuzsanna.Hosszú volt tehát az út a szalmaképektől a gril-lázstortákig, amelyeket a megrendelők gyakraninkább napokig, hetekig csak csodálnak, mielőttelfogyasztanák. Ezt is bátran tehetik azonban, hi-szen Zsuzsanna mindig az előírt diómennyiség-hez ragaszkodik. Sosem helyettesíti cukorral, ígyaz ő tortái miatt biztosan nem kell fogorvoshozfordulni. Díszítéshez pedig ugyanazt a sima cu-kormázt használja, amit a mézes figurákhoz. Erreis azt mondja: nem tudna pontos receptet adni,miből hány deka szükséges, hiszen az sok min-dentől függ. De az igazi profi érzi, mikor tökéletesaz állag. Ebbe a munkába az unokák is szívesenbesegítenek, így talán lesz, akinek átadhatja a ku-lisszatitkokat. Az is kiderül azonban, hogy hiábaa sok gyönyörű mézes figura: a családi kará-csonyfára rendszerint egy sem jut.  – Széles a re-pertoárom, igyekszem mindig újítani, szebbeketkészíteni. Mikulások, harangok, szívek, angyalok,

Mézesálmok álmodója
INOTAINÉ VINCZE ZSUZSANNA Baja város is kitüntette munkásságáért



hintaló, adventi koszorú, ajtódíszek, csillagok,szinte felsorolhatatlan. A férjem mindig beszámolarról, mit mondanak a vevők a piacon, hogyan di-csérik a folyton megújuló figurákat. A saját kará-csonyfámon viszont soha nincs mézes, addigraszéthordják. Ügyelek arra, hogy mindenkinek jus-son. A karácsony csak a családé, körbeüljük azasztalt, a gyerekek öröme a meghatározó.Az idei karácsonyt azonban Baja város elismeréseis megszínesítette Inotaiéknál. Erről Zsuzsannaígy mesél: –Nem számítottam arra, hogy megka-

pom a Baja Város Mestere kitüntetést. Azóta isgondolkodom, mivel érdemeltem ki. Egy évvel ez-előtt felkértek egy mézes-grillázs-festmény kiállí-tásra, árusítással egybekötve a volt TisztiKlubban. Emeletes grillázstortát készítettem erreaz alkalomra, vonatot, mézeskalács házikókat,templomokat, bölcsőt, kopogtatókat, karácsonyiasztalt s még mennyi mindent! Adventre várvacímmel vártuk a látogatókat, téli képeimmel dí-szítettük a termet. Nagyon sikeres volt a kiállítás,csodájára jártak az emberek. Sokan ennek nyo-

mán elkezdtek mézeseket készíteni. Úgy érzem,befogadott a város. Remélem, nemcsak a halász-lének, de a grillázsnak és a mézeskalácsnak is leszhagyománya Baján. Hiszen mindkettő hungari-kum, a város számára is érték – vélekedik Zsu-zsanna. Közben arról is biztosít: továbbra sem állszándékában megpihenni. Keresi az újabb for-mákat, recepteket, mintákat. Egész biztos, hogyhúsvétra még szebb, még finomabb, még telje-sebb ízvilágú mézesfigurákkal rukkol elő. ∎
Végre több könyvet vettek Nevessünk együtt!

OLVASÁS Öt év óta először for-dult elő, hogy nem zsugorodott amagyar könyvpiac: ez derül kiabból a kimutatásból, amit ahazai könyvkereskedelem hely-zetéről készítettek. Országosszinten, egyes becslések szerint,az emelkedés a 4 százalékot iseléri. A kedvező adat hátterébenaz is állhat, hogy tavaly többolyan témájú könyv is megjelent,amely szélesebb közönséget tu-dott megszólítani.Kereskedelmi szempontból az

év legfontosabb időszaka a kará-csony és az azt megelőző hónapvolt. Ekkor a könyvforgalmazókbevétele az éves haszon mintegy30 százalékát is elérte. Giblák
Márta, a bajai Líra Könyvesboltvezetője elmondta, a szépiro-dalmi műveket főleg a közép-korú és az idősebb korosztálykeresi. Nagyobb számban fogy-nak a magyar történelemrőlszóló kötetek, a mesekönyvek ésa külföldön is nagy számban el-adott „bestsellerek”.       BBAAJJAAII  TTVV

KARIKATÚRA Immár a hatodik karikatúra kiállítás nyílt meg Baján akulturális bizottság támogatásával. Ezúttal is Kelemen István grafi-kus karikatúrista írta ki a pályázatot, ezúttal „zöld” témában. 40 or-szág 226 alkotója jelentkezett, 500 munkával. A tárlaton 150 képlátható. A zsűri elnöke ismét Klossy Irén volt. Pénteken Dancsa Bá-
lint képviselő, a kulturális bizottság elnöke nyitotta meg a tárlatot aBácskai Kultúrpalotában. Kiemelte: a művészet szinte minden ágábanmegjelenik a műfaj, mely azért is nehéz, hiszen az alkotónak vigyáznikell, ne sértse meg se a mű szereplőjét, se a nézőt. „Nevessünk együtt,miközben nézzük az alkotásokat” – ajánlotta a megjelenteknek. A 100ezer forintos fődíjat a fővárosi Gőgös Károly nyerte. GG..  ZZSS..

A felső kolónia néven ismert, voltbányászlakások romjairól elhíre-sült, vén fák övezte több hektárosterület Badacsonytomaj központ-jából elindulva a kilátó, illetve a II.János Pál emlékhely útjába esik. Ittállt évszázadokon át egy 13. szá-zadi alapítású kolostor, mely ma abánya kőtengere alatt nyugszik.
Udvardi Erzsébet festőművész,Baja díszpolgára kezdeményezte,hogy ezen a történelmi helyenépüljön egy hegyi kápolna SzentIstván királyunk tiszteletére.A badacsonytomaji önkormányzate célra a helyi katolikus plébániarendelkezésére bocsátotta a felsőkolónia területét bérleményként,

„megalapozva” a kápolnát.A kápolna és környezete, a mármegépült II. János Pál emlékhellyelegyütt egy országos zarándokútszerves része lehet, és a hegyi tu-rizmus szellemi központjává vál-hat. A kápolna tervét Jankovics
Tibor építészmérnök készítetteszoros együttműködésben UdvardiErzsébettel. A modern, egyszerűsé-gével és bazalt falaival tájba illőtemplom fő ékessége Udvardi Er-zsébet már elkészült oltárképe lesz.Az engedélyezési folyamat sikere-sen lezárult, mielőbbi felépítéséhezszellemi és anyagi támogatókraszámítanak.Az ősfák övezte kápolna a hegyi

szellemiség megújulását jelentené.Egyben valóra váltaná Udvardi Er-zsébet sok évtizedes badacsonyto- maji alkotóművészetének utolsóálmát, tervét is. ∎
Szent István kápolna Badacsony hegyén

SZENT IMRE PLÉBÁNIA

8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 2., 
Tel.: 87/ 471-250, számlaszám adományokra: 
728 000 30 - 153 04 537, „Szent István Kápolna”



TÖRÖKBÁLINT A Bajai TáncS-port Egyesület két versenyzője,
Ritter Áron és Horváth Katadecember 15-én, a Törökbálintonmegrendezett Tánckoktél Kupánifjúsági haladó standard kategó-riában (angolkeringő, tangó,bécsi keringő, quickstep) 1., míghaladó latin kategóriában(samba, cha-cha, rumba, jive) 2.helyezést ért el. Edzőjük Orbán
Ferencné táncpedagógus.

Első és második

DIÁKSPORT A Szent László ÁMK V.korcsoportos floorballosai ismét be-jutottak a diákolimpia országos dön-tőjébe, miután az elődöntőben hazaipályán drámai küzdelemben le-győzték a kecskeméti reformátusgimnázium csapatát. A csapat azelőző évben két szakági döntőben issikeresen szerepelt: Budapesten adiákolimpia országos döntőjén 4.helyezést, majd ősszel a tavaszról át-hozott nagypályás olimpiai döntőn6. helyet szereztek. A sikerek egy jól átgondolt fejlesztésiterv eredményességét bizonyítják. Eterv keretei között 2006 óta megva-lósítja a Szent László ÁMK általánosiskolája alsó tagozaton a mindenna-pos testnevelés lehetőségét. A szü-

lők élnek az ajánlattal: egyre több adiáksportkör keretei között sportolótanuló. Három csapatjátékot kie-melten kezelt az intézmény. Kiválósikereket értek el a kosarasok a vá-rosi kenguru korosztályban, illetveaz V. és VI. korcsoportos diákolim-pián. A labdarúgók is jelentős ered-ményeket tudnak felmutatni. Azutóbbi évek legsikeresebb sportágaazonban kétségtelenül a floorball. A
Bíró Györgyi tanárnő által vezetettedzéseket jelenleg négy korosztály-ban közel 50 diák látogatja rendsze-resen. Az edző szaktudása, a szülőktámogatása, a tanulók elszántsága ésaz intézmény elkötelezettsége re-mélhetőleg sok sikert hoz még asportág számára.

Siker a Szent László ÁMK-ban
TORNA Húsz év után ismét vá-rosi tornaversenyt rendeztekBaján január 14-én. Az EJF Gya-korló Általános Iskolája sport-csarnokában 1 gimnázium és 3általános iskola több csapattalversengett. Eredmények: I. kor-
csoport, csapatverseny: 1. Gya-korló Általános Iskola. II.
korcsoport, csapatverseny: 1.Gyakorló Általános Iskola, 2. Új-városi Általános Iskola, 3. Sugo-vica Sportiskolai Általános Iskola.
Fiúk, II. korcsoport: 1. SugovicaSportiskolai Általános Iskola. Lá-

nyok, egyéni, I. korcsoport: 1. HeszDorottya, 2. Marusa Jázmin, 3.Kőszegi Inez (Gyakorló). II. kor-
csoport: 1. Mészáros Janka (Gya-korló), 2.  Kernya Kincső(Sugovica), 3. Kovács Kincső (Új-város). Fiúk, egyéni, III. korcso-
port: 1. Kerekes Dávid, 2. RetekMiklós, 3. Szalai Bence (Sugo-vica).  Lányok, egyéni, III.-IV.
korcsoport: 1. Szabó Tamara(Gyakorló), 2. Tarr Tamara (III.Béla Gimnázium), 3. Kovács Réka(Sugovica). Kovácsné Vida Mag-
dolna edző, versenyszervező

Érmesek csapata, középen Kovácsné Vida Magdolna 

Húsz év után újra
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Felnőtt bronz
ÖKÖLVÍVÁS Bronzéremmelzárta első felnőtt válogatott ver-senyét Szatmári Petra, a bajai if-júsági világbajnok. Szerbiában,Krabac városában több mint 30ország nevezett. Szatmári súlyá-ban szerb, horvát, holland,román, indiai és kazahsztáni in-duló volt. Az első fordulóbanromán ellenfelét búcsúztatta,majd az elődöntőben 2-1-es vere-séget szenvedett a horvát sporto-lótól. Így harmadik lett a horvátés a kazah versenyző mögött, tu-datta Gálos Tamás edző.             

Városi verseny
ÚSZÁS Diákolimpiai versennyelkezdődött az év. A városi döntő-ben az első négy korcsoportbanvalamennyi bajai iskola nevezett,sőt a bácsalmási és a szeremleidiákok is eljöttek. Külön értékel-ték azokat, akik nem valamelyikvizes sportág igazolt versenyzői.A legfényesebb érem továbbju-tást ért, hiszen az első helyezet-tek utazhatnak a megyei döntőrefebruárban Kecskemétre. 

Ezen a télen is népszerű Baján ajégkorong. A városi amatőr pont-vadászat küzdelmei melletthárom utánpótlás korosztályunkis szerepel az országos bajnok-ságban. Hétfőn és szerdán este azamatőr városi bajnokság küzdel-meit rendezik, ahol három bajaicsapat mellett két tolnai és egyszekszárdi gárda küzd egymással.– Talán a tolnai és a szekszárdi

csapat, de az egyik bajai együttesis felveszi velük a versenyt. Való-színűleg e három csapat közülkerül ki a bajnok – mondta el Fe-
renczi Gellért főszervező.A városi bajnokság csapatai mel-lett egyre több gyermek kergeti apakkot. A tolnaiakkal és a szek-szárdiakkal közösen idén márhárom korosztályban indítottakcsapatot a bajaiak. – Az U8-ban és

az U10-ben nem számolják azeredményt. Itt tehát maximumfejlődésről beszélhetünk, nempontokról. Technikai színvonal-ban felvesszük mindenkivel aversenyt. A vegyes utánpótlásnálpedig azt látjuk, hogy van mégmit bepótolni. Erős csapatokkalállunk szemben, idén már a Sza-badka és az Újvidék is a magyarbajnokságban indult.Január 26-án a legkisebbek, mígegy héttel később az U10-es kor-osztály szerepel hazai tornán. Avárosi bajnokság döntőjét feb-ruár 8-án rendezik. Akkor kide-rül, valamelyik bajai csapatlegyőzi-e a toronymagas esélyestolnaiakat.                            BBAAJJAAII  TTVV

Remek eredmények

KARATE Remek eredményeketért el a Baja Wado Karate Dojo Seaz elmúlt hetekben. A Kókán meg-rendezett országos bajnokságon
Isic Edina (U14, kata), Berta Iza-
bella (U12, kumite) és Hepe Ba-
lázs (U10, kumite) egyaránt 3.helyen végzett.Szegeden, a VI. Advent Kupán(nyílt nemzetközi bajnokság) 4 or-

szág 22 egyesülete vett részt. A ba-jaiak közül Isic Edina (U14, kata),
Melkó Stella (U12 kumite) és
Berta Izabella (U12, kumite)bronzérmes lett, míg Vöő Bianka(U10) két aranyérmet nyert (kataés kumite). Edzők: Major Tamás(4 dan) és Sovány István (1 dan).

Címvédés
KISPÁLYA Baján a Szilveszter kupáta BLSE Best nyerte, megvédvecímét. A Baja volt játékosai ismétmagabiztos győzelmet arattak, adöntőben az U17-es gárdára épülőBLSE ellen nyertek 3-0-ra. Az öreg-fiúknál a Sugó verte az R+M együt-tesét (2-1), így szintén duplázott.A Pósta sportcsarnokban zajlottak amérkőzések. Nyílt kategóriában 20,az öregfiúknál 12 csapat nevezett. 1.BLSE Best 2. Tippmix 3. Labathina-ikos 4. Prokerika Kft. Legjobb játé-kos és gólkirály: Lógó Zsolt (BLSEBest). Legjobb kapus: Tomik Nico-
las (Tippmix). Öregfiúk: 1. SugovicaPreceptum 2. R+M 3. AC Whyte 4.Revco Merkbau. Legjobb kapus:
Haász Tamás (R+M). Legjobb játé-kos: László Zoltán (Sugovica). Gól-király: István Zoltán (AC Whyte). 

Szatmári Petra (jobbra)

Népszerű téli sport a jégkorong



VÍZÁLLÁS 

Árad a Duna, a bajai szakaszon vár-hatóan 250 centi fölé kerül a víz-szint a következő napokban.Bajánál a víz hőmérséklete szerdánreggel  5,7  Celsius-fokos volt.

TERMÉSZETFOTÓ Zsirmon Rékamagyar természetfotós kapta a Na-tional Geographic idei pályázatánakegyik elismerését Kócsagtengercímű képéért. A 125 esztendős Na-tional Geographic Emberek, helyekés természet kategóriában meghir-detett, a világ egyik legrangosabbjá-nak számító pályázatára több mint150 országból több mint 7000 fény-képet neveztek. A díjazottak mellett

tíz alkotást részesített dicséretben(honorable mention) a szakértőizsűri. Zsirmon Réka munkáját a ter-mészet kategóriában emelték ki. AKócsagtenger című különleges han-gulatú felvétel a gemenci ártéren ké-szült. A 2013 nyarán, a dunaiárhullám által feltöltött időszakosPeti-tó kiszáradóban lévő vízfelüle-tén különleges technikával örökí-tette meg a gemenci kócsagokat. Egy

olyan pillanatot örökít meg, amikoregy nagy csapat madár gyűlik összekis helyen, közölte az MTI-vel awww.kudich.hu honlap. „A kép egydunai árvíz által feltöltött időszakostó kiszáradó medrében készült.Ezekben a napokban a könnyű táp-lálék miatt ezerszámra gyűltekössze itt az egyébként kisebb csapa-tokban élő madarak. Egyedülálló él-mény volt testközelből fotózni ilyen

sok madarat. A tó elegendő táplálé-kot kínált mindannyiuknak, csak afelettük köröző rétisasok miatt reb-bentek fel néha”, olvasható a közle-ményben.A győztes és külön elismerésben ré-szesült képek is megtekinthetők ahttp://photography.nationalgeog-raphic.com/photography/photo-contest/2013/ honlapon. ∎

Gemenci kócsagok a képen

Magyar bucó az élen

ÉV HALA A Magyar Haltani Társa-ság honlapján december 31-én, ked-den zárult közönségszavazáseredményeként a magyar bucó lettaz év hala (43%), megelőzve a má-sodikként befutó sügért (40%) és aharmadik helyezett gardát (17%).

6500 szavazat alapján  döntöttek azév haláról. A magyar bucó kizárólaga Dunában és a Dnyeszterben, vala-mint ezek mellékfolyóinak rendsze-rében él, igazi különlegesség.Vizeinknek őshonos és bennszülötthala, fokozottan védett. 

Magyar bucó

Gyalogtúra indul a Gemenc pörbölyierdőrészletében ártéri rétek, holtá-gak mellett a 12 méter kerületű cso-moros fekete nyárhoz január 25-én,szombaton 10 órakor az ökoturisz-tikai központból . Részletek az erdő-gazdaság honlapján.

Az óriáshoz


