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Méltó emléket állított jeles szülötté-
nek, az első felelős magyar kormány
hadügyminiszterének, Mészáros
Lázár honvédezredesnek a város.
Március 15-én a lebontott szülőház
egykori kertjének helyén leplezték le
bronzszobrát, amelyet az önkor-
mányzat pályázat révén állíttatott.

Harmath István bajai szobrászmű-
vész munkáját Lakatos Pál Sándor
kecskeméti szobrász öntötte
bronzba, a talapzatot pedig Zöld-
kerti Ottó kőszobrász készítette. A
leleplezésre összegyűlt az ünneplő
lakosság, melyet dr. Munczig Dé-
nesnékulturális referens köszöntött.

A műsorról a kiscsávolyi óvoda gon-
doskodott, általános tetszést aratva.
A jó hangulatot Lex Orsolya és a
Bajai Dalárda tagjai ’48-as dalokkal
fokozták, majd dr. Fábián Borbála
történész mondott beszédet, fel-
idézve Mészáros Lázár, a tudós ka-
tona, a legbecsületesebb magyar
emlékét. Naplójának részleteiből ki-
bontakozott a hét nyelven beszélő,
kora gondolkodóit alaposan ismerő,
sokat olvasó, az emigrációban is
derűs és népszerű Lázár bácsi alakja,
akit a megpróbáltatások sem tudtak
megtörni. Baja pedig híven őrzi a
„szegény kófic Lázár” emlékét, akit
még ellenségei is becsültek. Bár

emigrációban érte a halál, az orosz
katonai csapatok kivonása után sike-
rült hazahozni hamvait: 1991. március
15-én helyezték örök nyugalomra
szülővárosában, a Rókus-temető ká-
polnájában. Első szobra – a méltató
szerint – híven sugározza azt a békét,
amelyet magából árasztott.
A köztéri alkotást Erkel Ferenc Bánk
Bán című operája Hazám, hazám, te
mindenem... kezdetű részletének (elő-
adta Huzsvay György) dallamára lep-
lezte le Zsigó Róbert, a térség
országgyűlési képviselője, Fercsák Ró-
bert polgármester és Csubákné Bese-
sek Andrea alpolgármester, majd
elhelyezték az emlékezés koszorúit.       

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

Szobrot kapoG Mészáros Lázár Mobilgát

Győztes és vesztes csaták
A nemzeti ünnep előestéjén Föl, föl
vitézek a csatára címmel nyílt meg
dr. Kincses Ferenc nagy lélegzetű ki-
állítása a Bácskai Kultúrpalota aulájá-
ban és galériáján. A magyar nép ezer
éves történetének csatáit bemutató
festmények számos érdeklődőt von-
zottak szombat délután.
Az esemény alkalomhoz illő muzsi-
kával kezdődött: Liszt Ferenc 1848

Hungária című hőskölteményének
részletét Szécsi Máté operaénekes,
a Baja Marketing Kft. művészeti ve-
zetője adta elő Pethő Attila zongo-
rakíséretével, majd dr. Munczig
Dénesné kulturális referens osztotta
meg a közönséggel ünnepi gondola-
tait. Mint elmondta: az ünnep vigíli-
ája lehetővé teszi a felkészülést, az
elmélyülést. Jelen kiállítás megnyi-

tása különösen ünnepi pillanatnak
minősül, hiszen a történelmen át-
ívelve lehetőséget biztosít öröksé-
günk átgondolására, a történelmi
folyamatba való bekapcsolódásba. A
képek a millenniumi emlékünnepsé-
gekre készültek, számos győztes és
vesztes csata képi megjelenítése lát-
ható a honfoglalástól 1956-ig. – Ez az
1000 év a szabadságért vívott harcok
sorozatát jelenti, egyúttal hódolat az
elődöknek – mondta. Kiemelte a
képek kortörténeti és dokumentá-
ciós jelentőségét. Hozzátette: dr.
Kincses Ferencet sokan buzdították,
hogy folytassa az alkotást, így kelet-
keztek a csataképek, amelyek gyűj-
teményes megnyitója a bajai
közösség igazi ünnepe. 
A 80. életévét betöltött alkotót az
önkormányzat részéről Szabó
Hajnalka, a kulturális bizottság el-
nöke köszöntötte. 

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

ÁR- ÉS BELVÍZ Védelmi konferenciát
rendeztek március elején Kecskemé-
ten. Dr. Farkasinszki Lóránt, a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetője hangsúlyozta: a
2013-as dunai árvíz bizonyította, hogy
hatékonyan és jól együtt tudnak mű-
ködni az érintett szervezetek.
Gödön Sándor, a Bajai Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség polgári védelmi
felügyelője hangsúlyozta: immár új,
felfújható mobilgáttal is felvehetik a
küzdelmet az árvíz ellen. – A mobil-
gát rendszer előnye, hogy könnyen il-
leszthető, nem feltétlenül kell hozzá
szaktudás. Körülbelül 20 méteres sza-
kaszokból állítható össze. Egyelőre
13,5 kilométert vásárolt a Katasztró-
favédelem, és mindig a legszüksége-
sebb helyeken vetik be.             BBAAJJAAII  TTVV

Két keréken

BICIKLIÚT Április végére elkészülhet
a bajai kerékpárút.  A változások a
Petőfi-szigetre vezető hidat is érintik,
ki kell szélesíteni a járdát. Csak for-
galmi korlátozások mellett lehet
majd közlekedni. Perlaky Ferenc vá-
rosüzemeltetési referens elmondta:
a nyári gáton tömörített zúzott
köves burkolat lesz. A Sugovica-parti
töltés térköves burkolatot kap, más
szakaszokon pedig aszfalt- és térkő-
felület váltakozik. Az Árpád téren na-
gyobb átalakítási munka várható.
A kerékpárút csatlakozik a folyók
útvonalának is nevezett Euro-
Velo6-hoz, melynek teljes hossza
több mint 3600 kilométer.
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Fábián Borbála, Zsigó Róbert, Fersák Róbert

Dr. Kincses Ferenc és dr. Munczig Dénesné
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Büszkék lehetünk eleinkre!

Az időjárási viszonyok miatt meg-
változott helyszín zsúfolásig telt ün-
neplőkkel. A műsort a Szent László

ÁMK Lukin László ÉZI és AMI diákjai
szolgáltatták, dr. Géczyné Pethes
Eleonóra és Masáné Bali Barbara
irányításával. A minden részletében
kidolgozott összeállítás során a di-
ákok hangszeres- és énektudásukat
is megcsillogtathatták, Az én ró-
zsám című dal sajátos előadás-
módja a balett-betéttel pedig
kétségtelenül a műsor fénypontjá-
nak számított.
A fiatalok után dr. Gál Zoltán
idézte fel az 1848-as események
bajai vonatkozását. Mint el-
mondta: a hajóközlekedésnek kö-
szönhetően a város lakossága
rögtön másnap értesült a fővárosi

eseményekről, és azonnal ki is fe-
jezte szolidaritását.
Elfogadták a 12 pontot, a város
ünnepi  díszbe öltözött, magyar
jelképekre cserélték le a zászlókat
és címereket. Betartva a kormány
utasításait, elkezdődött a békés

fejlődés időszaka, amelyet ké-
sőbb szomorú események szakí-
tottak meg. Baját a nagyobb
harcok elkerülték, és a visszafog-
lalási kísérleteket is sikeresen hiú-
sították meg a bajai és szeremlei
nemzetőrök, idézte fel, s megem-
lékezett Mészáros Lázárról is, akit
közfelkiáltással választottak meg
Baja követének. – Mészáros Lázár
örökre beírta nevét a történe-
lembe. Bár nem volt arisztokrata
származású, mégis tiszti rangig ju-
tott, ráadásul a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia is levelező tagjává
választotta. A halálos ítélet elől
emigrációba kényszerült, később
sem akart kegyelemért folya-
modni, végül amerikai állampol-
gárként hunyt el. Hamvai 1991 óta
nyugodhatnak itthon. Szobrával a
bajaiak régi vágya tejesült – érté-
kelt az ünnep szónoka.
A rendezvényt követően az ün-
neplők lesétáltak a Petőfi-szi-
getre, ahol a helyi politikai, civil és
katonai szervezetek megkoszo-
rúzták Petőfi Sándor szobrát.

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

Hagyományos fáklyás felvonulásra, majd magyar táncházba várta az
ünneplőket március 14-én este az Ady Endre VKMK és a Szent László
ÁMK. A lassan leszálló alkonyatban kigyúltak a fáklyák Petőfi Sándor
szobránál, majd a menet a Petőfi-szigetről ének- és zeneszóval elin-
dult a belváros felé.
A Sugó-hídon át a Szentháromság térre, onnan az Eötvös utcán a Tóth
Kálmán tér és Mészáros Lázár szülőháza érintésével érkeztek meg az
iskola tornatermébe. Borral, teával és zsíros kenyérrel kínálták a felvo-
nulókat, majd Mihálovics Ferenc és Vörös Zoltán irányításával táncház
kezdődött. A talpalávalót az Iszkába zenekar és a bajai citerások biz-
tosították. Közreműködött az Iringó népdalkör, valamint több helyi és
környékbeli tánccsoport.         KKÉÉPP  ÉÉSS  SSZZÖÖVVEEGG::  SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA
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ÜNNEP Mi, bajaiak nemcsak az 1848-as eseményekre lehetünk büsz-
kék, hanem arra is, hogy eleink azonnal a nemes ügy mellé álltak, szö-
gezte le dr. Gál Zoltán, Baja díszpolgára, a nemzeti ünnep idei szónoka
vasárnap délelőtt a Bácskai Kultúrpalota dísztermében.

Dr. Gál Zoltán
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Tegnap meg a villanyoszlopnak mentél
neki, mondja gyermekének egy fiatal-
asszony, miközben igyekszik elterelni
egy parkoló autó elől. Karambol ki-
védve, a lurkó pedig némán és elége-

detten majszolta tovább
péksüteményét. Az azért érdekes
lehet, amikor egyedül baktat haza a vil-
lanyoszlopokkal, parkoló autókkal és
egyéb veszélyes szörnyekkel tele utcá-
kon. Olyankor, anyuka féltő jelenléte
híján, talán az isteni gondviselésben
bízik a gyermek!                      GÉCZY ZSOLT 

Széljegyzet

SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT VIZEK

PÉNZRŐL, FEJLESZTÉSRŐL TÁRGYALTAK  

Hí
re
k PÁLYÁZAT Brüsszel eldöntötte: 63 milliárd forintos

keretből gazdálkodhatnak Bács-Kiskun megye ön-
kormányzatai, egyházai és civil szervezetei a követ-
kező időszakban.
Baján egyeztetett az összeg elosztásáról és a pályázási
feltételekről a térség polgármestereivel Rideg László,
a megyei közgyűlés elnöke március 11-én, a városhá-
zán. – Folytatjuk a két éve elkezdett munkát. Eddig fő-
ként arra összpontosítottunk, hogy a megyét bejárva
összegyűjtsük az önkormányzatok és a helyi vállalko-
zók azon ötleteit, amelyek a következő években a fej-
lődést szolgálják. Most, hogy a brüsszeli bizottság
döntött a 63 milliárd forintos keretről, már a konkré-
tumokat kell egyeztetni – tájékoztatott az elnök.
Hozzátette: a polgármestereknek aktualizálniuk kell
az eddigi javaslatokat, hiszen történhettek elöljáró-
váltások is, illetve bizonyos fejlesztések megvalósul-
hattak. – Ez a keret az önkormányzatoké, a civil szféráé
és az egyházaké. Az összeget minden településnél az
igényekhez lehet igazítani. Jó hír, hogy az önkor-
mányzat számára jövedelmet nem termelő projektek
100 százalékos támogatottságra számíthatnak –
mondta el a megyei közgyűlés elnöke.

Csátalján tekintélyes listát állítottak össze a beruházá-
sokból, tudatta Kovács Antal polgármester. – Szeret-
nénk zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemet létesíteni a
térség termelőivel és gazdáival. Felújítanánk a rossz ál-
lapotban lévő utakat és az orvosi rendelőt, valamint ki-
alakítanánk egy tájházat. A helyi vállalkozók a papír
zsebkendő gyár további bővítését szorgalmazzák, a
gazdák pedig áttérnének az öntözéses földművelésre.
Minden attól függ, mekkora összegre pályázhatunk
majd – fogalmazott a polgármester.     

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

BEJÁRÁS A bel- és csapadékvíz elvezetési problémák elhá-
rítása miatt tartott bejárást az önkormányzat Baja több
pontján a katasztrófavédelemmel. Az egyik legveszélyezte-
tettebb a livodai városrész, ahol a készülő csatornahálózat
várhatóan megoldja a jelenleg is fennálló belvízhelyzetet, il-
letve a csapadékvíz akadálytalan elvezetését.
A szakemberek azt vizsgálták, hogy a csapadékvíz elveze-
tését a belvízelvezető hálózat eltudja-e látni, tudtuk meg
Perlaky Ferenc városüzemeltetési referenstől. Bár akkora
problémákkal nem küzdenek, mint Békés megyében, de
több helyen az átlagosnál fél méterrel magasabb a víz. Az
egyik leginkább érintett terület a livodai városrész. „Elin-
dult a livodai építkezés harmadik üteme. Ha elkészül, sokat
segít majd. A negyedik kerületben pedig van egy nagyobb
árok, tisztítását már elkezdtük, folytatni fogjuk. A szentist-
váni csatornát már kikotorták.”
A katasztrófavédelem minden évben csatlakozik a
bajai bejáráshoz. Ilyen szemlét a térség minden te-
lepülésen elvégeznek az illetékes szakemberekkel,

mondta el Gödön Sándor polgárvédelmi felügyelő.
„Ellenőrizzük a belterületi vízelvezető rendszerek
karbantartását, tisztítását. Amennyiben probléma
van, felszólítjuk az önkormányzatot, hogy cseleked-
jen a lakosság védelme érdekében.”
A livodai csapadékcsatorna kivitelezési munkálatai vár-
hatóan június végére készülnek el.                               BBAAJJAAII  TTVV

SZEDJÜK EGYÜTT!
Ismét szemétszedésre toboroz önkénteseket a TeSzedd!
mozgalom. Cél az Országos Kékkör gyalogos és kerék-
párút nyomvonalának megtisztítása. Magyarország emb-
lematikus túraútvonala több mint 2500 km hosszan
húzódik, évente turisták ezrei használják. Fontos, hogy
mindezt tiszta környezetben tegyék. Ezért évente két al-
kalommal – ősszel és tavasszal – a Magyar Természetjáró
Szövetség meghirdeti önkéntes szemétszedési prog-
ramját. Idén május 16-án várják munkára a természetba-
rátokat. Jelentkezhetnek ifjúsági szervezetek, iskolai
csoportok, erdészetek, vállalatok, cégek, önkormányza-

tok, civil szervezetek, magánszemélyek, kisgyermekes
családok. Bővebb információ: www.teszedd.hu és a
www.teszeddakeken.hu.
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„Ez  a kórház nem így nézeG ki hét éve!”
Dr. Tóth Gábor MMaaggyyaarr  ÉÉrrddeemmrreenndd  TTiisszzttiikkeerreesszztt  ppoollggáárrii  ttaaggoozzaatt  kkiittüünntteettéésstt  kkaappoo��

Mesék a valóságban is vannak. Nem
hiszik? Íme, egy példa: egy vidéki
város, a klinikákhoz mérten kis kórhá-
zának főigazgatója, dr. Tóth Gábor
magas állami kitüntetésben részesült.
Hasonlóra nem igen akad példa a
város újkori történetében.

M GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

Áder János, Magyarország köztár-
sasági elnöke megbízásából Balog
Zoltán, az emberi erőforrások mi-
nisztere kiemelkedő színvonalú
munkája elismeréseként Magyar
Érdemrend Tisztikereszt polgári ta-
gozat kitüntetést adott át dr. Tóth
Gábor, a Bajai Szent Rókus Kórház
főigazgatója részére március 13-án,
pénteken a Pesti Vigadóban.
– Mi volt az ismerősök első reak-

ciója? – kérdeztük immár bajai iro-
dájában a főigazgatót.
–  Megérdemelted, mondták leg-
nagyobb örömömre sokan, és
persze gratuláltak. Jó érzés, hogy
így vélik a bajaiak, igazolja eddigi
munkámat, illetve munkánkat.
– Mikor derült ki, hogy állami ki-
tüntetést kaphat?
– A kórházi dolgozók javaslatát töb-
ben felkarolták, majd polgármesteri
előterjesztés után a bajai képviselő-
testület döntött úgy tavaly szeptem-
beri ülésén, hogy érdemesnek tart a
kitüntetésre. Az egészségügyi állam-
titkárság, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, majd a miniszterelnöki
államtitkárság is egyetértett a javas-
lattal, végül kormányülésen döntöt-
tek. Ez mintegy háromnegyed éves
folyamat, mely a bajai felterjesztést

követően teljes titokban zajlott. Elő-
ször a bajai döntést követően tud-
tam a javaslatról, majd legközelebb
a miniszterelnökségi államtitkárság
tájékoztatott.
– A bajai testület döntését köve-
tően bizakodott?
– Igen is, meg nem is. Szinte me-
seszerűnek tűnt, hogy egy vidéki
kisváros kórházigazgatója mun-
káját ilyen magas szinten elismer-
hetik. Tagadhatatlanul jó érzés!
Ugyanakkor nem győzöm hang-
súlyozni: ebben a kórház vala-
mennyi dolgozója benne van, az
eddigi közös munkánkat díjazták.
– Mi lehetett a legfőbb indok?
– A legjobb példa talán, hogy a na-
pokban ismét itt járt a BME energe-
tikai professzora, aki 7 éve is átnézte
a kórházat energetikai szempon-
tokból. „Főigazgató Úr! Ez a kórház
nem így nézett ki hét éve” –
mondta. Mi, akik naponta látjuk az
épületeket, nem látjuk ilyen élesen
a hatalmas változásokat. Számos
fejlesztés valósult meg, az új bel-
gyógyászati pavilon mellett több
fontos, régi épület megújult, ahogy
a parkok is szépültek. Persze
tudom, van még feladat bőven.
– Ugyanakkor azt sem feledem,
hogy egykor sokan a kórház létjogo-
sultságát vonták kétségbe. Ma már
nem hiszen, hogy akad, aki úgy véli:
nincs jövője a bajai kórháznak. Az or-
szágos tendenciával szemben sok fi-
atal orvos jön a városba, ami azt

mutatja: jövőképet tudunk felmu-
tatni a pályakezdőknek. Olyan körül-
mények vannak, melyek lehetőséget
biztosítanak a gyógyító munkára.
– Tehát, ha eddig optimista voltam,
akkor most még inkább az vagyok!
Máshol most kezdik azokat a struk-
turális változtatásokat, melyekkel
mi már kész vagyunk. Magasabb
szintű szakmai betegellátás folyik,
pozitív jövőkép van. Természetesen
vannak további tervek: szélesíte-
nénk és korszerűsítenénk az ellátási
spektrumot. A fejlesztésnél most
már elsőbbséget élvez a kimagasló
orvos-technológiai háttér megte-
remtése (diagnosztika, labor stb.).
Magasabb betegkivizsgálási szintet
szeretnénk, a már meglevő kuba-
túra mellé. Ám azt tudni kell, hogy
az amortizáció rendkívül gyors a
műszereknél, s az új technikák is di-
namikusan fejlődnek. A jelenlegi
szint mellett gyorsan elmegy az idő.
Azt is látom, hogy a következő
uniós fejlesztéseknél új sürgősségi
osztályt kell kialakítani, ahogy a
gasztroenterológiai labor fejlesz-
tése is időszerű.
– A lakosság is értékeli az erőfe-
szítéseket?
– Igen, pozitív elmozdulás tapasz-
talható. Nagyon jó, hogy örülnek a
fejlesztéseknek, büszkék rá az em-
berek! A kitüntetés pedig felelős-
séget rak az ember vállára.
Egyfajta jó értelembe vett ered-
ményfelmutatási kényszert hoz, és
további felelősségteljes munkára
ösztönöz. Hozzáteszem: most kell
tudni szerénynek maradni!

„Édesapám azt tanította: a tisztessé-
ges, rendes munka előbb-utóbb meg-
hozza gyümölcsét. Úgy vélem, most
ez történt. De az is eszembe jutott,
hogy nem egyedül én kaptam ezt a
rendkívül magas állami kitüntetést,
hanem a kórház összes dolgozója,
meg kicsit maga Baja városa is. Ez a
közös munka elismerése. Persze, kö-
szönettel tartozom szüleimnek – hi-
szem, hogy édesapám most odafenn
örül –, a családomnak – feleségem-
nek, Katalinnak, gyerekeimnek (Bálint
és Lili) – mert ahhoz, hogy én nyu-
godtan tudtam dolgozni, az ő segítsé-
gük, támogatásuk nagyon fontos volt.

Dr. Tóth Gábor
A kitüntetés



SUGOVICA Mintegy 400 alkotás
érkezett az Egészséges Baja Vá-
rosért Közalapítvány és a Sugo-
vica Sportiskolai Általános Iskola
rajzpályázatára. Vizek fohásza
címmel hirdették meg az egész-
ségesen élő bajai családok éve és
a víz világnapja alkalmából.
A díjakat március 19-én adták át
az iskola aulájában. Erős János
igazgató köszöntőjében el-
mondta: a Vétekné Krasznai
Noémi és Szlavikovics Mária al-
kotta zsűri nehéz helyzetben
volt, amikor kiválasztotta a kiállí-
tandó 90 alkotást. Miután Éber
Kata felolvasta Lehoczky János: A
vizek fohásza című versét, a bírá-
lás szempontjait ismertették. Fő-
ként a téma minél érdekesebb
feldolgozását, a helyes eszköz-
használatot és kompozíciót, a kép befejezettségét, valamint az élet-
kori sajátosságoknak megfelelő megvalósítást figyelték.
Dr. Zöld Lászlóné helyi képviselő, az alapítvány titkára adta át a díja-
kat. Alsó tagozat: 1. Kertész Panna, 2. Takács Viktória, 3. Füstös Lili.
Felső tagozat: 1. Garajszki Réka és Vass Dóra, 2. Éber Kata, 3. Zsöl-
lér Abigél.
Fercsák Róbert különdíját Szalai Ottó gazdasági referens adta át Ga-
rajszki Lillának és Dobi Rékának, tolmácsolva a polgármester üd-
vözletét. „Egészséges környezet nélkül nincs egészséges élet.
Fontos felhívni a figyelmet természeti értékeinkre. Remélem, a sok
tetszetős rajz hatására még jobban figyelünk majd környezetünkre,
valamint saját és családunk egészségének megóvására” – üzente
Baja polgármestere.

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA
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Víz vagyok: őrizned kell! 

CSILLAGVIZSGÁLÓ Változatos mű-
vészi élményt kínált dr. Cseh László
Visszatekintés című fotókiállításának
megnyitója március 20-án a Borbás
Mihály Bemutatóteremben, a Baja
Művészetéért Kulturális Egyesület
szervezésében. 
Amint azt házigazdaként Jász Anikó
elmondta: a tárlat egyfajta össze-
foglaló az alkotó (polgári foglalko-
zása szerint fogorvos) több
évtizedes munkásságából. A meg-
nyitón nem csak állóképeiből,
hanem diaporámáiból is ízelítőt nyúj-
tott, hiszen ez a technika is közel áll
hozzá. A rendezvény zenei részét
Szolnoki Dóra (ének, szintetizátor)
és Cseh László (szaxofon) szolgál-
tatta, hangulatos jazz-muzsikával.
A kiállítóhoz fűződő baráti kapcso-

lata fényében dr. Cseh László mun-
kásságát Ligeti László fotóművész is-
mertette és méltatta, külön
kiemelve, hogy az ünnepelt nemrég
töltötte be 70. életévét. – Szerény,
szűkszavú ember, de lelkében nagy
érzések szunnyadnak.
Kovács Zita művészettörténész
ugyancsak a méltató szerepére vál-
lalkozott. Elmondta: dr. Cseh László
már negyed százada fogalmazza
meg véleményét jó képekben, hatal-
mas vizuális nyelvi műveltséggel. Fel-
hívta a figyelmet a vízió fontosságára
is, hiszen „ha a fotósnak nincs víziója,
nem fogja tudni megnyomni a gom-
bot a kellő pillanatban.” A tárlat ápri-
lis 15-ig tekinthető meg a Borbás
Mihály Bemutatóteremben. 

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

Víziók fotósának kiállítása 

Szalai Ottó referens adta át
a polgármester különdíját
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Bajai Színházi játékok
OKTATÁS Éppen egy hónappal a Bajai III. Béla Gimnáziumban rende-
zett válogató után, március 20-21-én zajlott a Kutató Diákok Szövetsége
által szervezett TUDOK döntője a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimná-
ziumban. A humán- és társadalomtudományi válogatóról négy bélás
diák, Kövesdi Lilla, Radva Luca, Szabolcs Viktória Laura és Tomasko-
vity Szabolcs jutott tovább. Ez önmagában dicséretes teljesítmény, hi-
szen már a konferenciára jelentkezés is több hónapos kutatómunkát
feltételez. A Kárpát-medencei döntőn Kövesdi Lilla A bajaiak minden-
napi kenyere a Rákosi-korszakban című előadásáért nagydíjat kapott. (A
konferencia rangját jelzi, hogy a nagydíj harminc felvételi pontot is je-
lent.) Tomaskovity Szabolcsnak a Heller János bajai harangöntő mes-
ter életét és munkásságát bemutató előadását különdíjjal jutalmazta a
szakmai zsűri. A diákok felkészítő tanára Rabi Magdolna volt.

Április 21. (kedd), 19 óra: A vöröslámpás ház (zenés vígjáték két felvonás-
ban, a Turay Ida Színház előadása)
Május 4. (hétfő), 19 óra:Maláji lány(zenés vígjáték, a Turay Ida Színház előadása)
Május 18. (hétfő), 19 óra: Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk! (ko-
média két részben, a Turay Ida Színház előadása)
A 2014. őszi színházbérletes helyeket erre a sorozatra 2015. március 1-ig tart-
juk fenn. Kérjük, igényeiket eddig az időpontig szíveskedjenek jelezni! Bérle-
tek és jegyek válthatók a Bácskai Kultúrpalota jegyirodájában (Baja,
Szentháromság tér 3.) vagy megrendelhetők a 79/321-341-es telefonszámon.
Kupa pódiumbérletes sorozat
Bencze Ilona: A színész-NŐ, március 25. (szerda), 19 óra.
Turek Miklós: Radnóti est, április 29. (szerda), 19 óra.

Bélás okos tUDOKosok

A Bajai Utcazenész Fesztivál (május 15. péntek, 16-23 óra) minden évben vál-
tozatos programokkal és élményekkel színesíti a város utcáit és a Szenthá-
romság teret. A fesztivál verseny is, ahol a közönségszavazatok alapján az öt
legjobb előadó díjazásban részesül. Hangosítás nélkül, illetve minimális han-
gosítással lehet fellépni 16-18.30 között, előzetesen közzétett beosztás sze-
rint. Bajai és környékbeli amatőr és profi zenészek jelentkezését várjuk.
Jelentkezés és részletes információ a Baja Marketing Kft. irodájában (Szent-
háromság tér 11., 79/420-811, iroda@bajamarketingkft.hu).
Nevezési díj nincs! Jelentkezési határidő: május 8. (péntek). 
Információ: 79/420-811, 20/388-73-95, szervezes@bajaihalfozofesztival.hu,
iroda@bajamarketingkft.hu.

IX. BajaI UtcazEnéSz FESztIVáL
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Ezzel az összeállítással a Baja és a
Duna-menti települések lakóinak
emlékezetében halványuló, 59 évvel
ezelőtti, télvégi dunai jeges árra em-
lékezünk és emlékeztetünk. Törté-
nelmi tény ugyanis, hogy a Duna
magyarországi alsóbb régióiban
élők 1956 márciusában ismert és
írott történelmünk legnagyobb, leg-
gyorsabb és legpusztítóbb jeges ár-
vízével szembesültek, melyben
kulcsszerepe volt a Sugovica-öböl
emblematikus építményének, a
Vörös-hídnak is.

„A pecáló szoborral ellátott régi,
híres Vörös-híd belső oldalán betörés
keletkezett… a víz hihetetlen erővel
és gyorsasággal bezúdult a mögötte
lévő medencébe.” (Koszta István)
„A Vörös-hídnál történt víz - jég áttö-
rés után – zavaros kapkodó körülmé-
nyek között folyt a vita arról, hogy a
közelben lévő megrakott uszályokat
célszerű-e elsüllyeszteni, hogy megál-
lítsa vagy fékezze az áttörést. A kato-
nák az uszályok berobbantásos
elsüllyesztése mellett voltak. Richter
József védelemvezető szerint az el-
süllyesztésnek nincs sok értelme, a víz
az uszályok mellett utat törhet és szé-
lesítheti a szakadást, az elsüllyedt
uszályokat rakománnyal kiszedni
nehéz, bonyolult, költséges és annak
sincs garanciája, hogy az uszályok a

megfelelő helyen süllyednek el. Tizen-
kettedikén délelőtt a katonai parancs-
nok, egy őrnagy azt kérdezte tőlünk,
van-e nagyméretű ponyvánk. Igen, vá-
laszoltunk. Akkor hozzák ide, és 40-50
katona megállítja a vízfolyást arra az
időre, amíg a köveket a ponyva mögé
a szakadásba bedobálják. Az ötlet
gyermeteg volt, de akkor ott, ellenke-
zésünk nem lehetett. Mamuzsics
Lajos és Szántó Imre a szertártelepről,
az új, egyszer kibontott kb. 25x10 mé-
teres ponyvát a helyszínre hozta. Ka-
tonák kiterítették, a négy sarkára
kötelet kötöttek. Egy részük a gáz-
gyári oldalon, a másik részük a város
felőli oldalon fogta a kötelet és el-
kezdték húzni a Duna felé.
Ahogy a ponyva kb. 10%-a vízbe me-
rült, a megfeszült kötél kitépődött a
katonák kezéből (többen elestek), és
a jeges víz hullámaiban pillanatok
alatt eltűnt. Hát, ez nem sikerül –
mondta az őrnagy.” (Szegfű Tibor)
„A félelmetes vízbetörést, mint lát-
ványt 12 éves gyerekként éltem meg a
Budai Nagy Antal utca 74. szám alatti
családi házunk egyik ablakából nézve.
Vasárnap este volt, úgy kb. 10 óra táj-
ban első álmomból ébresztettek fel,
nagymamám hátsó szobájában ru-
hástól aludtam el. Teljes erővel, folya-
matosan dudált a Posztógyár.
A bátyámmal előre rohantunk a kö-
zépső utcai nagyszobába, ahol a test-

vérem felhúzta a redőnyt és kinyitotta
az ablakot. Borzalmas kép tárult
elénk, szabályos halálfélelem fogott
el, hallva a dudáló gyárkéményt és
morajló víztömeget, ami a sötétben
meg-megcsillanva még félelmete-
sebb helyzetet mutatott, mint más-
nap világosban. Szüleim, akik egész
nap megállás nélkül mentették a pad-
lásra az ingóságokat, rám parancsol-
tak, hogy nagyanyámmal együtt

azonnal induljunk el a keresztanyá-
mékhoz. Házunktól mintegy 60-80
méternyire, a Bodrogi utcai mélye-
désnél már térdig érő vízben gázol-
tunk át, nagyanyám a lefagyott úton
elesett, alig tudtunk tovább menni, és
emlékszem, nagyon féltem és bor-
zasztóan fáztam.” (Dr. Szilárd Illés) 
„Annyira bizonyos, hogy nehéz leírni azt
az érzést, amikor az emeletről látnunk
kellett a környező utcák házait egymás
után összeomlani.” (Veress Károly)
„A Dunához vezető Bajcsy-Zsilinszky
út az 50-es években töltésként szol-
gált, és a környező mély fekvésű te-
rületektől három–négy méterrel
magasabb volt az útpálya. Az út alatt
a később épült víziszínpad mellett
téglaboltozatos híd állt. Vörös színe
miatt a bajaiak Vörös-hídnak nevez-
ték. Jellegzetes, a városképhez tar-
tozó század eleji építmény volt,
amely lehetővé tette, hogy a jelen-
legi piactér mögötti fatelepre a Su-
govicán keresztül, vízi úton érkező
tutajos szálfát beúsztassák. 1955-ben
a Vörös-híd Sugovica felőli oldalára
betonfal és zsiliptábla épült, hogy az
árvizek a híd mögötti, egészen a
Deszkás utcáig húzódó mélyterüle-
teket ne veszélyeztessék. Ma már
szinte elképzelhetetlen, hogy a
Vörös-híd mögött volt a halak ívó te-
rülete és a bajaiak egyik kedvenc hor-
gászhelye.” (Szabó Lajos) (folytatjuk)

DDRR..  FFAALLUUDDII  GGÁÁBBOORR//SSZZÁÁDDEECCZZKKYY  AATTTTIILLAA

Volt egyszer egy Vörös-híd Baján III.
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BORKULTÚRA A Hajós-Bajai borvi-
dékről Koch Csaba és Sümegi József
is két borral került be a Vörös Borki-
válóságok 2015-ös kötetébe. Az Or-
szágos Borszakértő Bizottság több
mint 320 vörösbort vizsgált meg, s
közel 200 kapott „csillagos” minősí-
tést. Ezek a tételek bekerültek az idei
kötetbe. Barátossy Gergely, a Borá-
szati és Alkoholos Italok Igazgatóság
igazgatóhelyettese (NÉBIH): „Mun-
kánk során nap mint nap találkozunk
kiváló magyar borokkal, nagy tudású
szőlészekkel, borászokkal. Nagyon
fontos, hogy Magyarország kincseit
megfelelő színvonalúvá és mindenki
számára elérhetővé tegyük.”
Sümegi József nagyon örül az
eredménynek. Szerinte az a tény,
hogy a magyar borokból ilyen listát
lehetett összeállítani, azt jelzi, hogy
hazánk előkelő helyen szerepel a
bortermelő országok között. „A
vörösbor kiválóságok listáján csak
országosan ismert nevek vannak,

akik tényleg nagyon szép borokat
készítenek. A lista a Hajós-Bajai
borvidéknek is komoly elismerés.”
Koch Csaba két vörös bora ugyan-
csak kiváló minősítést kapott. Úgy
véli, az elismerés jót tesz a térség-
nek. Ugyanakkor hangsúlyozta: jég-
borát Párizsban díjazták,
aranyérmet kapott. „Természete-
sen nagyon boldog vagyok, a kollé-
gák gratuláltak először. Az ilyen
elismeréseknek nem is a fogyasztók
körében van elsősorban jelentő-
sége, hanem a szakmában. A párizsi
aranyérem két dolgot is bizonyít: a
termőhely kiváló jégborok készíté-
sére, és a borászatunk alkalmas arra,
hogy nagy borokat készítsünk.”
A Vörös Borkiválóságokat bemu-
tató kötet tavasszal kerül az olvasók
kezébe. A kiadvány célja, hogy a
hazai és a nemzetközi közönség
számára is segítséget nyújtson a
borok közti eligazodásban.

BBAAJJAAII  TTVV

Kiváló vörösek, 
aranyos jégbor 

Újváros: június 26-ig, majd július 27- től (takarítási szünet június 29-től
július 26-ig). Ügyelet: Fehérló utca.
Fehérló utca: július 24-ig, majd augusztus 24-től (takarítási szünet jú-
lius 27-től augusztus 23-ig). Ügyelet: Oltványi utca.
Lőkert sor: június 26-ig, majd augusztus 3-tól (takarítási szünet június
29-től augusztus 2-ig). Ügyelet: Kinizsi utca.
Damjanich utca: június 26-ig, majd augusztus 24-től (takarítási szünet
június 29-től augusztus 23-ig). Ügyelet: Lőkert sor és Kinizsi utca.
Kinizsi utca: július 31-ig, majd augusztus 24-től (takarítási szünet au-
gusztus 3-23-ig). Ügyelet: Lőkert sor.
Bernhart utca: július 24-ig, majd augusztus 24-től (takarítási szünet jú-
lius 27-től augusztus 23-ig). Ügyelet: Templom utca.
Templom utca: június 26-ig, majd július 27-től (takarítási szünet június
29-től július 26-ig). Ügyelet: Bernhart utca.
Petőfi utca: június 26-ig, majd július 27-től (takarítási szünet június 29-
től július 26-ig). Ügyelet: Szegedi út.
Szegedi út: július 24-ig, majd augusztus 24-től (takarítási szünet július
27-től augusztus 23-ig). Ügyelet: Petőfi utca.

A nyári időszakban június 26-ig és augusztus 24-től minden óvoda
nyitva tart. ∎

Óvodák nyári nyitva tartása

Magyar ételeket az asztalra
GASZTRONÓMIA Növekedett a
magyar termékek aránya a hazai
boltokban. Míg 2010-ben a polco-
kon lévő áruk megközelítőleg 75
százalékát állították elő hazánk-
ban, addig ez az arány mostanra
80 százalékra emelkedett.
A Földművelésügyi Minisztérium fel-
mérése szerint jól állunk friss csirke,
méz és tojás tekintetében, hiszen
ezek többsége hazai termelőktől
kerül a polcokra. A vásárlókat a véd-
jegyrendszer is segíti, amit még 2010-
ben vezettek be. Azóta a magyar
termékek aránya 5 százalékkal emel-
kedett a kereskedésekben. Zsigó Ró-
bert élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős államtitkár elmondta: kam-

pányokkal hívják fel a figyelmet,
miért fontos magyar élelmiszert vá-
sárolni. „Egyrészt biztonságosabb,
másrészt hazai mezőgazdasági mun-
kahelyeket támogatunk. Ezen akció
eredménye az is, hogy a vásárlók tu-
datosabbak, egyre többen keresik a
magyar élelmiszereket.”
Az államtitkár szerint van még tenni-
való a sertéshús és a feldolgozott tej-
termékek, például a joghurt
tekintetében, mivel ezeknél a ter-
mékeknél nagyobb az import
aránya. Zsigó Róbert elmondta: a cél
az, hogy minél több magyar család
asztalára kerüljön kiváló minőségű
magyar termék.                          

BBAAJJAAII  TTVV

Kampányolnak a magyar termékek érdekében

Újváros: április 13-14. Fehérló utca:
április 14-15. Lőkert sor: április 14-15.
Kinizsi utca: április 14-15. Damjanich
utca: április 14-15. Bernhart utca: áp-
rilis 15-16. Templom utca: április 16-17.
Petőfi utca: április 16-17. Kiscsávoly:
április 13-14. Az óvodák 8.30-11 óra kö-
zött fogadják az érdeklődőket.

Óvodai nyílt napok Baján
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SzereteGel adoG csomagok 

OKTATÁS Április 16-17-én lehet be-
iratkozni Bács-Kiskun megye általá-
nos iskoláiban. A 2008. szeptember
1. és 2009. augusztus 31. között szü-
letett iskolaérett óvodások válnak a
következő tanévtől tankötelessé.
A megyei kormányhivatal február
28-ig jelölte ki az általános iskolák
körzethatárait, majd értesítette az
intézményeket a beiratkozás teen-
dőiről, tudtuk meg Fekete József-
től, a Bajai Tankerület vezetőjétől.
Április 16-17-én reggel nyolc órától
várják a leendő elsősöket és szülei-
ket az intézmények. A beiratkozás-

hoz feltétlenül szükséges a szülő
vagy a gondviselő személyi igazol-
ványa és lakcímkártyája, a gyermek
lakcímkártyája, valamint az iskolaé-
rettséget igazoló okmány.
A beiratkozás eredményéről a
szülőket április végéig írásban ér-
tesítik az intézmények.       BBAAJJAAII  TTVV      

VÉRADÁS
Április 7., kedd 13-17 óra
Bácskai Kultúrpalota

ADOMÁNY Három nehéz sorsú
kiscsávolyi család számára aján-
lott fel disznótoros csomagot Ko-
vács Karolina, a körzet
önkormányzati képviselője. Az
alapanyag már a hurkafesztivá-
lon is rendelkezésre állt, többen
kaptak is belőle, azonban a meg-
maradt mennyiséget is szerette
volna jó célra fordítania a képvi-
selő, ezért a térségi családsegí-
tőtől kért tanácsot. Három
családot ajánlottak figyelmébe,
és az intézmény két szociális
munkása március 11-én, délelőtt
el is kísérte az átadásra.
Kiscsávoly zegzugos utcái közül

Kovács Karolina ezúttal a Gyalog,
a Borz és a Farkas utcába látoga-
tott el a füstölt kolbászt tartal-
mazó csomagokkal és sok kedves
szóval. Mindenhol érdeklődött a
megajándékozottak életkörülmé-
nyei iránt, felajánlva segítségét.
A családok szeretettel és hálával
fogadták az adományt, a gyer-
mekek kíváncsian bontogatták a
finom falatokat tartalmazó cso-
magot. Fontos, hogy az év bár-
mely szakaszában gondoljunk a
nélkülözőkre, és lehetőségeink
szerint igyekezzünk tenni értük,
hangsúlyozta a képviselő.    

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

általános iskolai beiratkozás
Idén is kiváltható a tavaly bevezetett,
korlátozott pecázásra jogosító állami
turista –horgászjegy. A három hó-
napra érvényes, 2000 forintba kerülő,
bankkártyával kifizethető jegy a világ-
hálón (www.nebih.gov.hu vagy
www.horgaszjegy.hu) szerezhető be. 
Az okmány megszerzéséhez a ha-
gyományos horgászvizsgával nem
egyenértékű, könnyítettnek mon-

dott vizsgát kell tenni a világhálón. A
tananyag letöltése és elsajátítása
után húsz kérdésből álló tesztet kell
kitölteni. Legalább tizenöt helyes vá-
laszra van szükség az engedélyhez.

turista horgászjegy

Kovács Karolinát örömmel fogadták
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Egészséges vesét mindenkinek!

SZAKKÉPZÉS A kormány döntése értelmében a 2016/2017-es tanévtől kez-
dődően a diákok szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban tanulhatnak.
A cél, hogy jól képzett szakemberek kerüljenek ki az iskolapadból. Magyaror-
szágon ugyanis hiány van a jól képzett szakemberekből.  Idén szeptemberben
a Nemzetgazdasági Minisztérium több mint négyszáz intézményt vesz át.

VESE VILÁGNAP Idén immár tizedik
alkalommal hirdették meg a Vese vi-
lágnapot. A bajai dialízis állomás ez-
úttal is csatlakozott az akcióhoz. A
jubileumi mottó: Egészséges vesét
mindenkinek. A nap üzenete pedig:
nagyon fontos az optimális mennyi-
ségű folyadék fogyasztása. Dr. Ma-
gyar Katalin, a központ főorvosa
kérdésünkre elmondta: ezen a

napon (március 12-én) 9-12 óra kö-
zött ingyenes szűrővizsgálatokkal
várták az érdeklődőket. – Vérnyo-
más-, pulzus- és vércukormérés, va-
lamint vizeletvizsgálat van. Az
eredmények elemzése után, akit
szükséges, beutalunk laborvizsgá-
latra.  Ezt követően dől el, kit kell
esetleg gondozásba venni az épület-
ben lévő szakrendelésen.

A dialízis központban zajlik a mű-
vese kezelés (jelenleg 72 fő), de itt
folyik a Bajai Szent Rókus Kórház
szakrendelése is. Utóbbira az eny-
hébb stádiumban lévő gondozottak
járnak (1200 fő). – Ma nem a beutal-
tak érkeznek, hanem azok, akik ér-
tesültek a szűrésről, és kíváncsiak,
vajon egészségesek-e. 20-25 fő jött,
több, mint a korábbi években. Úgy

látom, egészségtudatosabbak az
emberek, ezt év közben a gondo-
zottaknál is tapasztalom – fogalma-
zott a dialízis központ vezetője.
Hangsúlyozta a folyadék bevitel fon-
tosságát is. – Napi 2-2,5 liter víz aján-
lott. A legjobb a szénsavmentes
ásványvíz, de akit nem puffaszt, az
savasat is ihat. Továbbá a nem szeny-
nyezett csapvíz is kiváló – mondta el
dr. Magyar Katalin vezető nephroló-
gus, a bajai Diaverum Dialízis Köz-
pont irányítója. Ugyanakkor arra is
felhívta a figyelmet, hogy 3,5 liternél
többet inni már nem egészséges. Ki-
véve sport után, vagy extrém körül-
mények között.                     GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT
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Művese kezelésre jelenleg 72 fő szorul az ellátási térségben 

Dr. Magyar Katalin főorvos

A GORDIUSZ IRODA Kft. ügyvezetője, dr. Jagicza Mónika 12 éves ható-
sági gyakorlattal, azzal a szándékkal indította vállalkozását, hogy a mai,
bonyolult világban azoknak nyújtson segítséget, akiknek valamilyen prob-
lémájuk van, de nem tudják, mit kell tenniük, hova forduljanak segítsé-
gért. Vagy csak nincs elég idejük, esetleg nincs kedvük az ügyintézéshez!
A GORDIUSZ IRODA az alábbi szolgáltatásokkal várja Önt a Nagypos-
tával szemben: jogi tanácsadás, engedélyek, egyéb ügyek teljes körű le-
bonyolítása, fellebbezések, hiánypótlások teljesítése, pályázatok írása,
lebonyolítása, elszámolása, dokumentumok (üzleti terv, kérelem, öné-
letrajz, stb.) írása, nyomtatványok kitöltése (adóbevallás).
Ne feledje! Akár egyszerű, akár bonyolult ügy, a GORDIUSZ IRODA megoldja!
GORDIUSZ IRODA Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Baja, Oroszlán utca 6.
Időpont egyeztetés: 70/627-07-50, gordiusz.iroda@hotmail.com,
www.facebook.com/gordiusz.iroda.                                                (hirdetés)

Idén negyedszer indul útjára a
Cseppnyi Önbizalom Program, hogy
megszólítsa a nem ellátott vizelet-
tartási zavarban érintetteket.
Az országos kezdeményezés révén
a már több mint 750 háziorvosi pra-
xishoz tavasszal újabb 329 csatla-
kozik. Bács-Kiskun megyében 19
praxisban van lehetőség kontinen-
cia tanácsadáson való részvételre.
Tavasszal 329 háziorvosi rendelő-
ben várják az érintetteket és a hoz-

zátartozókat. Rendelési időben
várják a körzethez tartozó betege-
ket. A szakdolgozó felméri az ér-
deklődők tájékozottsági és
érintettségi szintjét, és személyre
szabott megoldást javasol a prob-
léma kezeléséhez. Baja térsége: dr.
Ádám András (Dávod), dr. Bar-
kóczy Erzsébet (Érsekcsanád), dr.
Lovas László (Kunbaja), dr. Tolnay
Zsuzsanna (Szeremle), dr. Tokodi
Ferenc (Tataháza).

Egy cseppnyi Önbizalom

A Weöres Sándor megyei szavalóver-
seny Baja-területi fordulóját az újvárosi
iskola a városi könyvtárral rendezi. Idén
10 településről  75 diák indult. 1-2. évfo-
lyam: I. Schmidt Martin, II. Blank Berta,
III. Tokodi Zsófia. Különdíj: Szabó Réka.
3-4. évfolyam: I. Takács Alina, II. Kollár
Bianka, III. Steiner Zsófia. Különdíj:Kör-
möczi Vanda. 5-6. évfolyam: I. Kör-
möczi Gergő, II. Kosztolányi Zsófia, III.
Unszorg Nóra. Különdíj:Almási Tímea.
7-8. évfolyam: I. Vidákovics Euniké, II.
Vankovics Édua, III. Kolompár István
Dávid. Különdíj:Csepregi Rita.
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Egység a házastárssal

CÉDRUS Gyülekezeti tagok ün-
nepi műsorával zárta a Filadelfia
Családgondozó Szolgálat, avagy
értékmentés a családokért című,
két éves pályázatát a Cédrus Re-
formátus Egyesített Szociális In-
tézmény március 14-én, a bajai
református templomban.

Bánné Kiss Erzsébet intézményve-
zető elmondta: nagy várakozással
készültek a Házasság, család, gyer-
mekek alcímet viselő pályázatra,
hogy ösztönözzék a családról más-
ként gondolkodást. – A mai világban
talán furcsa, hogy értékként tekin-
tünk a házasságra, a családra. Ám
meg akartuk mutatni, hogy magyar
református keresztyénként hogyan
gondolkodunk erről. Egyre kevésbé
szokás házasságot kötni, egyre ke-
vesebb gyermek születik, a házassá-
gok nagy része válással végződik.
Nincs kitartás, odafigyelés, törődés,
így a gyermekek sem láthatnak ked-

vező mintát – fejtette ki az intéz-
ményvezető. Hozzátette: számtalan
programot terveztek és szerveztek
az 50 milliós keretből.
A rendezvényekről – képzések, csa-
patépítés, előadások, tanácsadás, csa-
ládi programok, rajzpályázat – képes
beszámolót mutatott be Pallós Bog-
lárka, a projekt szakmai vezetője, majd
Füzesi Nóra konferálta az ünnepi mű-
sort, amelyben apa-fiú versmondás,
szülő-gyermek dalkör, saját költemény
szavalása és a Négyrét együttes két
szerzeménye is helyet kapott.
A programot rövid áhítat zárta. Bán
Béla református lelkipásztor kifej-
tette: Jézus Krisztus a Mennyei Atyá-
hoz való hűsége miatt végezte be a
kereszten földi életét. – Aki megma-
rad Istenben, az megmarad az em-
bertársi kötelességben is: családban,
házasságban, minden kihívás és meg-
próbáltatás közepette. Egység Jézus-
sal: egység a házastárssal – szögezte
le a lelkész.                  SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

Születtek, 2015. március 5-19.  között anyakönyvezettek: Lugos Benjamin (Őri
Tünde) Solt, Karlovitz Marcel (Kurdi Emese) Bácsborsód, Vida Ferenc (Schneider
Nikolett) Hercegszántó, Rutterschmidt Adél (Koch Éva) Tataháza, Vászics Melina
(Ulrich Susanne) Baja, Szabados Kamill (Mityók Éva) Érsekcsanád, Albert Ágnes
Enéh (Száraz Mariann Katalin) Gara, Béda Maja (Tamás Nikolett) Vaskút, Wacht-
ler Zsombor (Oláh Viktória) Pörböly, Eichamer Zsófia Csenge (Kővári Anett) Baja,
Rácz Míra (Bozsó Beáta) Sükösd, Ács Ádám (Komlódi Katalin) Tass, Kovács Máté
(Sárközi Anita) Nemesnádudvar, Vancsik Gábor Máté (Melcher Ildikó) Baja, Ba-
logh Lia (Szabó Gabriella) Dunafalva. Házasságkötés 2015. március 7-én: Fercsák
Csaba és Burkus Anett. Március 12-én: Kafcak Endre és Nagy Teleki Valentina.
Meghaltak, 2015. március 5-19.  között anyakönyvezettek: Kiss Dénes Istvánné
Puzsér Julianna 88 éves szeremlei, Hedl Miklós Györgyné Jávor Klára 72 éves
bajai, Szerdahelyi Dezsőné Takács Zsófia 92 éves sükösdi, Vavra Dezsőné Mol-
nár Erzsébet 88 éves szeremlei, Kovács Menyhértné Hodonicki Veronika 89
éves mélykúti, Fekete Teréz 83 éves bajai, Horváth Sándorné Csáki Piroska 59
éves csátaljai, Kovács Mihály 75 éves mélykúti, Csility József 85 éves bajai, Vörös
József 73 éves bátmonostori, Szántó József 84 éves bajai, Drégelyi-Dikán László
71 éves bajai, Terbe Tibor 63 éves bácsbokodi, Kapitány László Tivadarné Ga-
lamb Katalin Éva 80 éves bajai, Aladics Béla 65 éves bajai, Tánczos Nándorné
Kurcz Ilona 90 éves bácsborsódi, Szabó-Batancs Sándorné Plávity Mária 77 éves
madarasi, Hangya Józsefné Gunics Katalin 88 éves bajai, Spekner János 77 éves
sükösdi, Jakab Józsefné Peller Julianna 73 éves érsekcsanádi, Balogh Tibor Ernő
59 éves bajai, Verbászi Miklós 73 éves bácsalmási, Böröcz János 88 éves bá-
csalmási, Agyagási Béla 91 éves foktői, Ferenczi Mártonné Husti Katalin 86 éves
nagybaracskai, Szombathelyi Istvánné Bretus Irma Mária 74 éves bajai, Weisz Já-
nosné Grünfelder Regina 79 éves vaskúti, Lehoczky Ferenc 53 éves bajai, Vuk-
szánovics Antal 51 éves bácsbokodi, Janotka Józsefné Viszmeg Katalin 90 éves
bajai, Király József 83 éves csávolyi, Bűnös László Ferenc 66 éves tataházi, Gye-
nei István 77 éves vaskúti, Keresztes Józsefné Rajcsits Anna 94 éves bajai, Orbán
János István 63 éves csátaljai, Börzsönyi Antalné Szekeres Ilona 72 éves nagy-
baracskai, Raile János 76 éves bajai, Bakos Józsefné Szabó Vilma 89 éves mély-
kúti, Rabata Józsefné Folkmann Erzsébet 94 éves bajai lakos.

anyaKÖnyVI hírEK

MegérkezeG az első
GÓLYA A Vöröskereszt-téri fészekbe
érkezett meg az első fehér gólya
Baján, éppen március 15-én. A madár
életét az elmúlt hat évben végigkí-
sérhették az érdeklődők a fészek ta-
tarozásától a fiókák kirepüléséig és
gyűrűzéséig. Mórocz Attila termé-
szetvédelmi őr (Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság) elmondta: szinte
egy időben több helyen, például
Bátán, Bácsalmáson és Sükösdön is

megjelent egy-egy példány. A tojók
néhány nappal, vagy akár 1-2 héttel
érkeznek később. Baja térségében,
az Alsó-Duna völgyben 50 párt tarta-
nak nyilván a szakemberek, azokat
minden évben ellenőrzik.
A szakemberek a nyilvános gyűrű-
zést idén is megszervezik. A több te-
lepülést érintő úgynevezett „gólya
roadshow” június 20. körül várható.

BBAAJJAAII  TTVV
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Már New Yorkban is árulják Kovács Csaba a hős bajaiak történetét be-
mutató történelmi-ifjúsági regényét, mégpedig Zsédely Tímea köny-
vesboltjában. Fontos céljuk, hogy a külföldön élő magyarságot
összetartsák, hogy ne felejtsék el a gyökereiket.
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rendőrségi felhívás

Baján az elmúlt időszakban azt ta-
pasztaltuk, hogy jellemzően a belvá-
rosban a kerékpárosok több esetben
az egyirányú forgalmú úton a jármű-
forgalommal szemben haladnak, ve-
szélyeztetve önmaguk és a
közlekedés többi résztvevője épségét.
A személyi sérüléssel járó közleke-
dési balesetek megelőzése érdeké-
ben a Bajai Rendőrkapitányság
felhívja a kerékpárral közlekedők fi-
gyelmét, hogy az egyirányú for-
galmú úton a forgalommal szemben
közlekedni csak abban az esetben
szabad, ha az „Egyirányú forgalmú
út” közúti jelzőtábla alatt elhelyezett
kiegészítő táblán Kivéve kerékpárt
mutató kiegészítő ábra jelenik meg.

Ebben az esetben az úttesten kijelölt
kerékpársávon, ennek hiányában az
úttest jobb széléhez húzódva a ke-
rékpáros a jelzőtáblán megjelölt
iránnyal szemben is közlekedhet.
Felhívjuk továbbá a közlekedők fi-
gyelmét, hogy Baján jelenleg nincs
olyan útszakasz, ahol a fent említett
módon lehetséges az egyirányú for-
galmi úton a kerékpárosok számára
a forgalommal szemben történő
közlekedés. A balesetek megelőzése
érdekében kérjük, hogy a közleke-
dési szabályok maradéktalan betar-
tása mellett, fokozott
körültekintéssel vegyenek részt a vá-
rosi forgalomban.

BBAAJJAAII  RREENNDDŐŐRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG  

RENDŐRSÉG Bűnmegelőzési és köz-
lekedésbiztonsági fórumot tartot-
tak a térségi polgármesterek, a helyi
egyházak képviselői, valamint az ok-
tatási intézményvezetők számára a
bajai kapitányságon, a héten.

A találkozó középpontjában a bal-
eset-megelőzés és a közlekedés biz-
tonsága állt, de hasznos tanácsokat
kaphattak a résztvevők bűnmegelő-
zési kérdésekben is. András István
rendőrkapitány kiemelte: újabb

lépéseket tesznek annak érdeké-
ben, hogy a lakosság szubjektív
biztonságérzete tovább javuljon,
de legalábbis szinten maradjon.
Gedovics Zoltán a sikeres iskola-
rendőr programról számolt be.
Rendszeresen tartanak előadáso-
kat alsós és felsős diákoknak. A ki-
sebbeket elsősorban az
internethasználat veszélyeire fi-
gyelmeztetik, míg a nagyobbaknál
a kábítószer ártalmaira helyezik a
hangsúlyt. Felhívta a figyelmet a

mini KRESZ parkra, ami alapvető
közlekedési szituációkat segít meg-
tanítani az alsósoknak és az ovi-
soknak. Rendelkeznek mini
Gokartokkal, melyekkel szimulál-
hatják a közlekedési helyzeteket.
Varga István a 19/24-es program,
a 24 órás rendőri jelenlét a köz-
területeken projektről szólt. Fon-
tos, hogy a program keretében
közterületen lévő gyalogos rend-
őrök jól láthatóak legyenek. Így
tudnak segítséget kérni tőlük a

polgárok. És jól láthatóak legye-
nek a bűnözők számára is, a meg-
előzés érdekében. 
A fórum egyik központi témája volt
a drogfogyasztás megelőzése. Put-
nik Zoltán arra hívta fel a figyelmet,
hogy időről időre új pszichoaktív sze-
rekkel találkoznak. A szintetikusan
előállított szerek fogyasztása azért is
veszélyes, mert néhány esetben or-
vosilag is nehéz megállapítani a vár-
ható hatást. A helyzetet súlyosbítja,
hogy csak a tiltólistán szereplő sze-
rek esetében érhető tetten a bűn-
cselekményt elkövető személy.
András István rendőrkapitány zár-
szavában kiemelte: örvendetes
tény, hogy az év első hónapjában
lényegesen kevesebb baleset tör-
tént, mint korábban. Gyakran
szerveznek akciókat az ittas veze-
tők kiszűrésére, így idén több
ittas személlyel szemben intéz-
kedtek. – Ha helyes közlekedésre
nevelünk, bízom benne, hogy a
jövő nemzedékére gondolunk –
utalt a KRESZ park használatára.
Arra kérte az iskolavezetőket, igé-
nyeljék bátran.                      RRAABB  RRIITTAA

használják a KrESz-parkot!

nemzetközi ellenőrzés
KÖZLEKEDÉS Háromnapos, országos közlekedésbiztonsági ellenőrzésbe
kezdett március 9-én, hétfőn a rendőrség. Igyekeztek kiszűrni azokat az au-
tósokat, akik nem használták a gyermekülést és a biztonsági övet. A moto-
rosoknál a bukósisak használatát ellenőrizték.
A Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, azaz a TISPOL keretében március
9-11-ig országszerte vette górcső alá a passzív biztonsági eszközök helyes
használatát. Mindemellett a vezetés közben telefonálókra és az ittas sofő-
rök kiszűrésére is nagyobb figyelmet fordítottak.
Gedovics Zoltán főtörzszászlós (Bajai Rendőrkapitányság, közlekedésren-
dészeti osztály: „A rendőrség fokozottan ellenőrizte a biztonsági öv, a gyer-
mekbiztonsági berendezés, valamint a bukósisak használatát. A sofőrökkel
minden alkalommal alkoholszondát fújattak.” Hozzátette: baleset esetén a
passzív biztonsági eszközök elmulasztása jelentősen növeli a sérülések sú-
lyosságát. Példaként felhozta, hogy a precízen megtervezett légzsák csak
akkor véd hatásosan, ha a biztonsági övet is használjuk. Ugyanis a kirobbanó
légzsák komoly sérülést is okozhat.
Lakott területen belül 10 ezer forintos bírságot kaptak, akik nem kapcsolták
be a biztonsági övet.                                                                                                      BBAAJJAAII  TTVV                                                                                                      

Illusztráció



Kiscsávolyban az utóbbi időben több
jelentős fejlesztés történt, így például
teljesen megújult az óvodát körülvevő
járda. Fercsák Róbert polgármester
arra hívta fel a figyelmet, hogy idén is
nagy hangsúlyt fektetnek a rehabilitá-
ciós munkálatokra, figyelembe véve a
lakossági jelzéseket. Perlaky Ferenc
városüzemeltetési referens hozzá-
tette: mintegy 1,7 millió forintos költ-
séggel hullámkőre cserélték a korábbi

burkolatot. A felszedett köveket a Pe-
tőfi-szigeten használják fel, mégpedig
ott, ahol árvízvédekezés miatt kellett
bontani a régi burkolatot. Kovács Ka-
rolina, a körzet önkormányzati képvi-
selője elmondta: fogadóórán jelezték a
szülők, hogy időszerű lenne rendezni
az óvoda környékét. Rövid időn belül

elkészültek a munkálatokkal. Bizton-
sági korlátot is felszereltek a bejárattal
szemben, a szülők megelégedésére. 
További újítások történtek. Vízelve-
zető árkot létesítettek a Fehér és
Jelky utca sarkán, továbbá rendezik
a speciális iskola környékét. – Több
mint 20 éve működik az intézmény,
de nem volt járdája. Ideje rendezni a
környezetét, hamarosan közvilágí-
tást kap – mondta a polgármester.

A Honvéd utcában sokak életét meg-
keserítő problémára találtak megol-
dást, ismertette Perlaky Ferenc. – Az itt
lakók régóta küszködtek a csapadék-
víz-elvezetéssel, mivel a járdaburkolat
alacsonyabb, mint a szegély. Megvág-
tuk a szegélyt, utat mutatva az elfolyó
víznek – mondta a referens.             SS..  BB
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ARATÓ UTCA Önkormányzati beru-
házással oldották meg az Arató utcai
csapadékvíz elvezetését. Március 17-
én, délelőtt a helyszínen jártunk.
A lejtős utcában nem tudott el-
folyni a víz, ami sok gondot oko-
zott az ott lakóknak. Ezért keresték
fel Csubákné Besesek Andrea al-
polgármestert. – Próbálkoztak az
érintett lakók különböző megoldá-
sokkal, de végül önkormányzati be-
ruházásra volt szükség. Tavaly
ősszel tereprendezéssel kezdőd-
tek a munkálatok, melynek során
kiderült, a tervezettnél jelentősebb
építkezésre van szükség. Sikerült
megoldást találni, már csak kisebb

munkák vannak hátra, a csapadék-
vizet a DVCS-be vezetjük – mondta
el az alpolgármester a helyszínen.
Perlaky Ferenc városüzemeltetési
referens kiemelte, nem várt ne-
hézségekbe ütköztek a kivitelezés
során. – A volt Kismotor-és Gép-
gyár területe magánkézbe került.
Sok olyan közműre bukkantunk,
melyről nem tudtunk. Ezért is hú-
zódott el a munka, amit a város tu-
lajdonában lévő Kommunális Kft.
végzett el. Így mintegy 3 millió fo-
rintos beruházásról beszélhetünk.
Külső vállalkozóval körülbelül 10
millióba került volna a fejlesztés.

GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

OKTATÁS Több mint 800 fiatalt támogat az Út a diplomához program.
200 millió forint támogatást nyújt a továbbtanuláshoz.
Az esélyteremtő pályázat célja a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű, kiemelten a roma hallgatók diplomaszerzési esélyeinek javítása.
Ösztöndíj-támogatás keretében félévente 125 ezer forintos vissza nem
térítendő támogatás volt igényelhető a 2014/15-ös tanévre. A hallgatók
önköltségének finanszírozását is erre a tanévre lehetett kérni, ez nem ha-
ladhatja meg félévente a 350 ezer forintot, tájékoztatott Czibere Károly
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár.

Út a diplomához

Mi fán terem a kineziológia?
A szó maga a mozgás tudományát jelenti, és olyan holisztikus módszert takar,
amelynek célja a stresszoldáson keresztül megvalósuló egyensúly kialakítása.
Amikor egyensúlyban vagyunk, az életünk minden területén rend van. Bol-
dogok, nyugodtak és kiegyensúlyozottak vagyunk. Stressz, fel nem dolgo-
zott traumák hatására betegségek, nyugtalanság lehet úrrá rajtunk. 
A kineziológia fájdalommentes, gyengéd, mégis igen hatásos technikáival
segít abban, hogy visszaálljon az egyensúly. Segít, hogy újra teljes életet él-
hessünk, olyat, amilyet megérdemlünk!
Rózsás Kineziológia – a személyre szabott segítség! 
TOUCH FOR HEALTH tanfolyam: 2015. május 9-10. 
Kultúr Café külön terme (Bácskai Kultúrpalota,
Baja, Szentháromság tér 3.) Bővebb információ a
kineziológiáról és a tanfolyamról: 
www.rozsaskineziologia.hu • tel.: 70/33-46-452

Perlaky Ferenc és Csubákné Besesek Andrea

régi gondokat orvosolnak

Honvéd utca A kiscsávolyi óvodánál

Kovács Karolina, Perlaky Ferenc és Fercsák Róbert 
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Kamarás-Duna és Máriakönnye
a nép ragaszkodik a régi nevekhez
Majd egy évszázad múltán is úgy
tűnik, hogy a közgondolkodás
nem fogadja el a Sugovica és Vo-
dica akkor alkotott új elnevezését,
a Kamarás-Dunát és a Máriaköny-
nyét. A térképeken azonban gya-
korta így vannak feltüntetve,
mert 1923. augusztus 20-a óta az
ünnepi közgyűlés határozata sze-
rint ez a hivatalos nevük. A név-
változtatás körülményeinek
igyekeztem utána nézni.

Az eddig vélekedésekkel ellentét-
ben – tehát, hogy a névváltozta-
tás erőszakos magyarosítás,
esetleg a hagyományok semmibe
vevése lenne – merőben új szem-
pontra leltem. „A határok kiala-
kulásánál fontos szerepet
játszottak az idegen hangzású el-
nevezések, és semmiképpen sem
voltak kedvező hatással” – írja a
Független Magyarság című bajai
napilap 1922 szeptemberében.

Közvetlen előzmények
A trianoni békeszerződés 1921. július
végi ratifikálásával Nyugat-Magyaror-
szágot Ausztriához, Baranyát pedig
Magyarországhoz csatolták. Meg-
szűnt a Baranya-Baja Köztársaság és
az I. világháborút követő, három évig
tartó szerb megszállás. 1921. augusz-
tus 20-án felszabadult a város. Az új
határok szerinti megye megszerve-
zése során Baja megyeszékhely ran-
got kapott. Megjelentek az első
hírlapok, melyek valóságos tárházai
az akkori történéseknek.
A helynevek magyarosításának kér-
dését az Új Élet című napilap vetette
fel Adjunk magyar nevet a dűlőknek és
határrészeknek című cikkében. Java-
solta Vodica helyett a Kisasszony for-
rása (minden bizonnyal a szeptember
8-i, kisasszonynapi vodicai búcsúról)
vagy a Máriakút, Szentkút elnevezést.
Kifogásolta a bajai Vrányos, Jaukó, a
szentistváni Popicsina, a vaskúti Pa-
tyibara, Okruglo neveket. Ilyeneket lá-
tott volna helyesnek, mint például
Kördűlő, Varjúföld. Volt, aki arra hívta
fel a figyelmet, hogy az idegen hely-
nevek kedvezőtlenül befolyásolták a
határok kijelölését.

Pályázatot írtak ki
Az Új Élet pályázatot írt ki 1923. au-
gusztus 8-i dátummal „a Sugovica
folyó és a Vodica búcsújáróhely magyar
elnevezésére” a szerb uralom alóli fel-
szabadulás második évfordulójára.
Azzal a feltétellel, hogy az elnevezé-
sek lehetőleg kifejezzék Bajával vagy
történelmi eredetükkel való kapcso-
latukat. A pályázat nem váltotta be a
reményeket. Mindössze 22 pályázat
érkezett, általában véve nélkülözték
a szellemes ötletet, volt a bírálóbi-
zottság szó szerinti véleménye.
Talán nem érdektelen, mely javasla-
tok érkeztek be. Sugovicára: Pandúr-
torok, Bajai Sugártó, Kisduna, Dunaér,
Szent István Duna-ág, Horthy Miklós
Duna-ág, Károly Duna-ág, Ottó Duna-
ág, Viganyó, Sellő, Sugdosó, Baja,
Sugó, Sugóvíz, Sugovize, Álmosvize,
Vitavize, Dunasarj, Korzósfolyam, Var-
gyusfolyó, Vándorfolyó, Dalosfolyó,
Versenyfolyó, Gyöngyösfolyó, Pan-
durka, Baján, Kóborfolyó, Hullámos,
Hullámfolyó, Bajagyöngye, Ligetfo-
lyó, Bajai Horthy Duna-ág, Kamarás-
Duna, Horthy-ér, Horthy csatorna,
Turul-ér, Turul csatorna, Zitakönnye,
Türr-korzó, Szentjánosi Duna-rész.
Vodicára:Báthszentkút, Bajaszentkút,
Szentvölgykút, Máriakút, Nagyasz-
szonykútja, Mária forrás, Szent Szív for-
rás, Nagyasszonykút, Mária csergő,
Bácsszentkút, Kisasszony-telke, Mária-

üdülő, Boldogasszonykútja, Vizesd, Ba-
jafalva, Mária-Könnye, Bajaangyalföld,
Bajakegyhely, Bajaszentvölgy, Liliom-
völgy, Máriafüred, Kisasszonykegy-
hely, Szentvíz, Bajaiforrás, Bajai
szentforrás, Kápolnáshalom, Máriabe-
rek, Szentberek, Szentforrás, Mária
Magdolna búcsújáróhely, Bajai Mária
forrás kegyhely, Bajai szentvízhely.

Megszületett a döntés
A bírálóbizottság a Sugovica átneve-
zésére sorrendben a következő vál-
tozatokat ajánlotta a városi
tanácsnak: Kamarás-Duna, Szent Ist-
ván Duna-ág és Dunasarj. Megfelelő-
nek ítélte még a Kisduna nevet is,
mégsem javasolta, hiszen ez a név
Baja közelében már egy régi Duna-
ágat is jelölt. A Vodicára a bizottság
három ajánlatot tett: Bajaszentkút,
Boldogasszonykútja és Mária Könnye.
A közgyűlés az utóbbit fogadta el.
A Sugovica legendája szerint egy
gazdag, rátarti molnár nem adta
feleségül leányát, Sugó Vicát egy
szegény molnárlegényhez. A fiata-
lok a vízbe ölték magukat.
Vodicának két legendája is van.  Az
egyik szerint egy szerb és egy magyar
diák vándorolt a tájon. Farkasok tá-
madták meg őket. Egy magas fa ágai
között a diákok Mária-képet pillantot-
tak meg. Máriához fohászkodva
megmenekültek. Ezután két csör-

gedező forrásra leltek. Elhatároz-
ták, hogy a forrásokat – ki-ki saját
vallása szerint – Szűz Mária tisz-
teletének szenteli.
A másik szerint egy vándorlegény pi-
hent meg a fa alatt, melyen a Mária-
kép függött. A legény szomorú sorsán
bánkódott, de hirtelen megvigaszta-
lódott. Szűz Mária könnyezni kezdett,
és könnyeiből két forrás fakadt.

Az új nevek magyarázata
A Máriakönnye megalkotója egy cisz-
terci diák, Vojnics Pongrác volt, a pol-
gármester fia. Részrehajlásról nem
lehetett szó, mert a bírálók csak utó-
lag ismerhették meg a beküldők
nevét. Vojnics  (nevével kapcsolatban
megemlítem, hogy apja a családnevü-
ket 1931-ben Borbíróra magyarosí-
totta) a javaslatát két régi, az 1700-as
évekre visszanyúló legendára alapít-
hatta. Tudni kell, hogy a kegyhelyet a
katolikus magyarok, bunyevácok, né-
metek, szlovákok és az ortodox szer-
bek egyaránt tisztelik.
A Sugovica új nevét a díjazott, a javas-
latot tevő Novoth István elemi iskolai
igazgató így indokolta: A Kamarás-
Duna elnevezésben, mint összetett
szóban, két gondolat kapcsolódik szo-
rosan eggyé. A jelzett szóban (Duna)
kifejezésre jut a földrajzi helyzet, ez a
folyóvíz a Dunának egyik ágát alkotja.
A jelzőben (Kamarás) meg van hatá-
rozva a Sugovicának az a különös tu-
lajdonsága, hogy a tápcsatornánál
való átvágásánál kamarás zsilippel van
ellátva. A név történelmi vonatkozá-
sára utalva: a törökök kivonulása után
Baja a királyi kamara tulajdonába ke-
rült. Jómagam találkoztam még olyan
magyarázattal is, hogy miként a királyt
szolgálja a kamarása, a Nagy-Dunát
úgy szolgálja a kis Kamarás-Duna.
Ez tehát a Kamarás-Duna és Mária-
könnye név története. Hogy a Sugo-
vica neve megmaradt, abban
közrejátszhat, hogy a ma embere
nem érzi már a „sugava voda” eredeti
„piszkos víz” jelentését. A Vodica (vi-
zecske) név pedig olyan népszerű,
hogy Baja környékén több is van be-
lőle, a Vajdaságban meg nem keve-
sebb, mint 150 Vodicával is
találkozhatunk.               DDRR..  GGÁÁLL  ZZOOLLTTÁÁNN
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Zsigó Róbert országgyűlési képviselő (Fi-
desz-KDNP) választókerületi irodája a Vö-
rösmarty utca 14. szám alatt hétfőn,
kedden, szerdán és pénteken 8-12, csütör-
tökön 14-17 óra között tart nyitva. Előzetes
bejelentkezés: 79/422-034; 20/454-16-01.
Fercsák Róbert polgármester (Fidesz-
KDNP) minden hónap második pénte-
kén 11-12 óra között tart fogadóórát a
városházán. Előzetes bejelentkezés a
79/527-172-es telefonszámon.
Vedelek Norbert alpolgármester (Fi-
desz-KDNP) minden hónap utolsó
péntekén tart fogadóórát a városhá-
zán. Előzetes bejelentkezés a 79/527-
100-es telefonszámon.
Csubákné Besesek Andrea (Fidesz-KDNP)
alpolgármester, az 1. számú választókerü-
let önkormányzati képviselője: alpolgár-
mesteri fogadóóra minden hónap utolsó
péntekén. Előzetes bejelentkezés: 79/527-
100. I. sz. kerületi fogadóóra: minden
hónap első hétfőjén 17 órakor a Bajavíz Kft.
Mártonszállási úti ebédlőjében.
Kovács Karolina(Fidesz-KDNP), a 2. számú
választókerület önkormányzati képvise-
lője minden hónap első keddjén 17-18 óra
között tart fogadóórát a Speciális Iskolá-
ban. Telefonszám: 70/778-36-52.
Kovács Csaba (Fidesz-KDNP), a 3. számú
választókerület önkormányzati képvise-
lője minden hónap harmadik szerdáján 17
órától tart fogadóórát a városházán.
Dr. Zöld Lászlóné (Fidesz-KDNP), a 4.
számú választókerület önkormányzati
képviselője minden hónap első szerdáján
16-17 óra között tart fogadóórát a Sugovica
iskolában (Szent Antal utca 60.).
Dr. Vácity József (Fidesz-KDNP), az 5.
számú választókerület önkormányzati
képviselője minden hónap negyedik csü-
törtökén 16 órától tart fogadóórát a Vö-
röskereszt téri általános iskolában.
Dancsa Bálint (Fidesz-KDNP), a 8. számú
választókerület önkormányzati képvise-
lője minden hónap utolsó szerdáján tart fo-
gadóórát 17 órától a felsővárosi iskolában,
a Flórián utca 20-24. szám alatt.
Szabó Hajnalka (Fidesz-KDNP), a 10.
számú választókerület önkormányzati

képviselője minden hónap második hétfő-
jén 16.30-tól tart fogadóórát a szentistváni
iskola B épületében, a Dózsa György út 131-
133. sz. alatt, illetve a hónap második kedd-
jén 17 órától a felsővárosi iskolában, a
Flórián utca 20-24. szám alatt.
Dr. Bari Bernadett (Fidesz-KDNP) ön-
kormányzati képviselő minden hónap
harmadik hétfőjén 17 órától tart foga-
dóórát a III. Béla Gimnáziumban, a
Szent Imre tér 5. szám alatt.
Dr. Révfy Zoltán (független), a 7. számú
választókerület önkormányzati képvi-
selője minden hónap első keddjén, 15-
16 óra között tart fogadóórát a Szent
Imre 1. szám alatti ügyvédi irodában.
Jaszenovics Istvánné (Jobbik) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 3. kedd-
jén, 17-18 óra között tart fogadóórát a
Kiscsávolyi Óvodában (Szegedi út 14.) A
70/382-05-79 telefonszámon előzetesen
egyeztetett helyen és időpontban szíve-
sen áll minden lakos rendelkezésére.
Hajdú Miklós (Sikeres Bajáért Egyesület)
önkormányzati képviselő minden hónap
első hétfőjén 17-18 óráig az újvárosi iskola
Apáczai termében, illetve a 70/332-83-66-
os telefonszámon egyeztetett helyszínen
és időpontban tart fogadóórát.
Teket Melinda (Sikeres Bajáért Egyesü-
let), az 5. számú választókerület önkor-
mányzati képviselője minden hónap
első hétfőjén, 16-18 óra között tart fo-
gadóórát a Bereczki Máté Szakképző
Iskola 5-ös számú tantermében.
Csomor Csaba (Sikeres Bajáért Egyesü-
let), a 9. számú választókerület önkor-
mányzati képviselője minden hónap
második keddjén 17 órától tart fogadó-
órát Újvárosban, a Magyarországi Né-
metek ÁMK-jában. Telefonszám:
20/9-325-125 (más időpontokban is).
László Károly (Sikeres Bajáért Egyesü-
let) önkormányzati képviselő minden
hónap első hétfőjén 17-18 óráig tart fo-
gadóórát a felsővárosi iskola ebédlőjé-
ben. Minden hónap első keddjén 17-18
óráig a Szentistváni Általános Iskola B
épületének földszinti termében. ∎

Képviselőink

A 90 éves Putterer Józsefnét köszöntötte március 12-én a város nevé-
ben Csubákné Besesek Andrea alpolgármester asszony.

Fiatalok jelentkezését várjuk gyakorlati képzésre pincér-, illetve sza-
kácstanulónak a Baja Marketing Kft.-hez. Tanulmányi eredmény alap-
ján kiemelkedő tanulói juttatást, munkaruhát és ingyenes étkezést
biztosítunk. Segítünk felkészülni a vizsgákra, szükség esetén korrepe-
tálunk. Tanulóink lehetőséget kapnak jeles rendezvényeken gyakorlati
munkára. Korszerű, újonnan felszerelt konyhán, jó csapatban dolgoz-
hatnak. Az alapoktatáson kívül megtanulhatják a koktélkészítést, elsa-
játíthatják a báros munkakör teendőit. Végzettjeink közül a legtöbben
ma is a szakmában dolgozik. Jelentkezz hozzánk! Bővebb információk:
20/562-08-55, Ifjúsági Szálló, Petőfi-sziget 5. 

Születésnapi köszöntés

tanulj nálunk főzni és felszolgálni!

BALESETMENTES MOTOROZÁS II. Motoros Szezonnyitó a Petőfi-szigeten
március 28-án, 9-16 órakor a balesetmentes motoros szezonra felkészítés jegy-
ében. 9-kor rövid túra indul: Baja–Szeremle–Dunafalva–Nagybaracska–

Csátalja–Baja (Csátalja önkormányzata
vendégül látja a motorosokat).
10.30-11 óra: felvonulás az 51-es főúton. 11-16
óra: programok a Petőfi-szigeten. Minden
érdeklődőt szeretettel vár a Bajai Motoros
Egyesület, tudatta Vankó István elnök.



A gemenci erdőn keresztül kanyargó kisvasút

Korábbi ajánlóinkban már szó volt a  gyalogos, ke-
rékpáros túraútvonalakról, most pedig az ezzel kom-
binálható kisvasutas lehetőségeket mutatjuk be.
A dunai áradások által rendszeresen elöntött ár-
téri területeken nehézkes volt a faanyag kiszállí-
tása, mivel az eredeti medrébe  visszahúzódó víz
rengeteg iszapot, sarat és uszadékot hagyott az
erdei utakon. Ez néha komoly gondokat okozott a
folyamatos faanyag mozgatásában. A századfor-
duló környéki  időszakokban csak a fa szállítása
miatt építettek kisvasutakat az erdőkben. A fővo-
nalakról mellékvonalakat, úgynevezett „repülő-
vágányokat” telepítettek a letermelésre szánt
erdőrészekbe. Helyben lóval a vasút mellé szállí-
tottak, majd később mozdonnyal mozgatták a fa-
anyagot a hajórakodókhoz, stabil utakhoz,
fűrészüzemekhez. Amikor véget értek a fakiter-
melési munkák, elbontották, majd elszállították a
következő helyszínre. A jelenleg is működő Ge-
menci Erdei Vasút vonalát intenzíven a ’60-as évek-
ben kezdték fejleszteni. 1982-ben érte el végleges,
mintegy 30 km-es hosszát. Éves viszonylatban
mintegy 30-40 ezer utast szállít, miközben betölti
eredeti funkcióját is, azaz 3-5 ezer köbméter fa-
anyagot megmozgat.
2000 májusában az erdélyi Borszékről gőzmoz-
donyt hoztak, amely a gemenci keresztségben a
Rezét nevet kapta. Hétvégente azóta is a Rezét áll
a nosztalgia kisvasúti kocsisor elejére.
A kisvasút segítségével, több gyalogos kitérőt is
beiktatva ismerhetjük meg az ártéri erdő élővilá-
gát úgy, hogy a védett állatokat és növénytársulá-
sokat nem zavarjuk meg. A kisvonat a Duna
holtágai mellett kanyarog, miközben látványos er-
dőrészleteket, réteket, vadföldeket érint.
A Pörbölyi Ökoturisztikai Központból induló jára-
tok 500 méter megtétele után az ártérre érnek, el-
érik a Nagyrezéti megállót, ahonnan néhány
perces sétával közelíthetjük meg a nagyrezéti er-

dészház szomszédságában álló Gemenc Méhé-
szeti Gyűjteményt. Itt megismerhetjük a méhek és
az ember évezredes kapcsolatát. A Baja és Körzete
Méhész Klub Egyesület közreműködésével a mé-
hészet tárgyi emlékeit, a méhek munkáját üveg-
falú kaptárok és valódi méhcsaládok segítségével
mutatják be.            
Miután újból vonatra szálltunk, és elrobogtunk
Nyárilegelő megálló mellett – ahol általában a vízi-
túrázók szoktak leszállni, és a kisvonat speciális te-
herkocsijaiból itt emelik le, majd bocsájtják vízre a
kenukat –, megérkezünk Lassiba. A romantikus
hangulatú egykori erdészházban és a hozzá tar-
tozó épületben Halászati Kiállítást alakítottak ki.
Bemutatja a halászat eszközeit, a halászok élet-
módját, és egy dioráma segítségével bepillantást
nyerhetünk a víz felszíne alatti élővilág minden-
napjaiba is. A kisebb épületben ártéri terepasztal
és egy halászháló-készítő műhely van. 
A kiállítás megtekintése után érdemes egy kicsit ki-
fújni magunkat. Hangulatos pihenőpark, erdei ját-
szótér, esőbeálló és tűzrakó hely várja a megfáradt
turistákat. Pihenésünk közben nemcsak a kisvo-

natról leszálló útitársakat üdvözölhetünk, hanem
kéktúrázókat is, hiszen az Alföldi Kéktúra szek-
szárdi dombvidékét a bajai Duna-híddal összekötő
szakasza közvetlenül érinti a megállót.
Malomtelelői megállóhely felé véve az irányt meg-
tekinthetjük a Molnárka tanösvényt, amely inter-
aktív élményt nyújtva mutatja be az ártér
madárvilágát és a folyók életét. Itt található Ge-
menc első madármegfigyelő tornya, amely az idő-
szakos vízállású, régi időkben a malmok téli
telelőhelyéül szolgáló vízre néz.
Egy hosszabb vonatozást követően Gemenc-Duna
part megállónál kialakított vízi kikötőhöz érünk,
ahol csodás vízi panoráma tárul elénk. Innen indul
tanösvény a Forgó-tóhoz, amely a nevét onnan
kapta, hogy az áradáskor beömlő víz megforgatja
a vízét. A túraútvonal végén nádasában megbúvó,
cölöpökön álló madárlesre vezet a tanösvény, ami-
ből tanulmányozhatjuk a tó madárvilágát. Egy kis
természetjáró szerencsével hőségben hűsölő szar-
vascsapatot is megfigyelhetünk.
Tovább zakatolva az erdei vasút a  Holt-Sió partján
található Keselyűsi Fogadóépülethez ér, amely
Szekszárd felől érkező vendégek és az EuroVelo 6
kerékpárútra csatlakozók, valamint a Kéktúra
nyomvonalon Pörböly felé továbbinduló kerékpá-
rosok, gyalogos túrázók pihenő és információs
központja. Az alig fél éve átadott bázison érdemes
megpihenni, majd elindulni a Holt-Sió mellett épült
új madármegfigyelő toronyhoz. Valamint a szintén
új, a holtág partján lévő, a keményfás ligeterdők
kiemelkedően szép állományában haladó kese-
lyűsi tanösvényhez.
Előzetesen tájékozódva, a gyalogos és kerékpáros
túraterveinket összeköthetjük kisvonatos kirán-
dulással. Bővebb információ a működtető Gemenc
Zrt. honlapjáról megtudható.
Tudta, hogy a gemenci kisvonat  nyomtáv széles-
sége 760 mm, azaz 76 cm,  a normál vasúti nyom-
táv pedig 1435 mm, azaz 143,5 cm?

KKAAMMMMEERRMMAANNNN  PPÉÉTTEERR
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KÓRHÁZ Ágyakat és matracokat
kapott ajándékba március 13-án,
pénteken a Bajai Szent Rókus Kór-
ház a németországi Dietlinde Guts-
chalk alapítványtól.
A bajai kórház munkatársai este
mintegy fél órán át pakolták ki az
adományokat az intézmény udva-
rában. Nem először kaptak segítsé-
get Németországból. A
Spitalstiftung Pattendorf idősek el-
látásával foglalkozó intézmény jó-
voltából most erős szerkezetű,
emelhető ágyak érkeztek. Egyelőre
üres kórtermekbe helyezték el va-

lamennyit, később viszik át az osz-
tályokra, mondta el Göbl Vilmosné
ápolási igazgató. „A tíz ágyat a
mozgásszervi betegségben szen-
vedőknek adjuk. Ezek az ágyak ké-
nyelmesek, kapaszkodókkal vannak
ellátva, matrac van rajtuk. Ágyne-
műket is kaptunk. A betegek na-
gyon jól tudják majd használni az
adományokat.”
A dobozokba csomagolt ruhákat és
játékokat a bajai önkormányzat a
magyarfülpösi Szivárvány Házba,
hátrányos helyzetű gyermekek szá-
mára juttatja el. GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

adomány németországból

Este érkezett meg a teherautó a bajai kórházba

BAJA A 2014/15. tanévben kezdődő TÁMOP 6.1.2. kiemelt projekt (TIE Prog-
ram) segítségével olyan programok valósulnak meg iskolánkban, melyeknek
alapját a testmozgás és az életmódprogram jelenti. A gyerekek két ütemben
ismerhetik meg az egészséges életmód „titkait”, s lehetőségük van a mozgás
megkedvelésére a tanévben.
Első ütemben, az iskolában olyan foglalkozásokat tartanak a pedagógusok,
amelyeken a tanulók a táplálkozásról, az egészséges élelmiszerek változatos
elkészítéséről, az ivóvíz-fogyasztásról szereznek ismeretet. A helyes test- és
száj-higiénés szokásokra pedig szakértők révén hívják fel a figyelmet. Baleset
megelőzésre is tanítják a diákokat. Egészségfejlesztési célú kommunikációs
események szervezésével a diákok kampányfilmeket, plakátokat, újságcik-
keket vagy közösségi oldalakon blogokat szerkesztenek.
A tanórai kereteken kívül mindennapos testmozgással összefüggő progra-
mokon vehetnek részt, melyeknek célja a mozgás megszerettetése.
Második ütem megyei szintű közösségi eseménysorozatok, úgynevezett hét-
próbák megvalósítása a régióban. Az alábbi elemek jelennek meg: testmoz-
gás, egészséges táplálkozás, interaktív egészségfejlesztő kampány. A
program elején és végén felmérik a tanulók egészséggel kapcsolatos isme-
reteit és attitűdjüket, valamint egy országos kutatás keretében a szakembe-
rek egészséggel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos kapacitásait.
Az intézményi koordinátorok  motiválják a tanulókat a rendezvényeken való
részvételre, tartják a kapcsolatot a nevelési-oktatási környezettel. E pályá-
zat keretében megújul, és rengeteg sporteszközzel gazdagodik az iskola
sportcsarnoka.                               BBAARRAABBÁÁSSNNÉÉ  KKAARRÁÁCCSSOONNYYII  EERRIIKKAA,,  KKOONNKKOOLLYY  RRIITTAA

Egészségprogram
a szentistváni iskolában

Emelkedhet a kávé ára. A kereslet ugyanis immár második éve meghaladja a
kínálatot. Ha az előrejelzések helyesnek bizonyulnak, akár 15 százalékkal is
emelkedhet szeptemberre az egyik legnépszerűbb fajta, az arabica ára. Az
elemzők úgy látják, drágulást hozhat, hogy Brazíliában tavaly szárazság pusz-
tított, emiatt pedig kevesebb termett a növényből. Hogy mindez forintban
mekkora drágulást jelent, az függ a dollár árfolyamától is.

jön a feketeleves

Drágul az arabicaBAJA Kihelyezett honosítási esküt tartottak március 12-én, csütör-
tökön a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény II.
számú Gondozási Központjában. Vedelek Norbert alpolgármester
előtt tette le az állampolgársági esküt a 82 éves Kémenes Rozália.
Ez volt a 1444. állampolgársági eskütétel városunkban.

honosítási eskü

www.baja.hu
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HÚSVÉT A kereszténység legna-
gyobb ünnepére készülünk. Húsvét
Jézus Krisztus feltámadásának ün-
nepe. Kiss István bajaszentistváni
plébános atyát kértem, hogy a lelki
feltöltődésünk reményében ossza
meg gondolatait az olvasókkal.

– Úgy érezték, mindennek vége.
Jézus, akiben bizalmuk volt, akihez
reményeik fűződtek, mozdulatlanul
függött a keresztfán. Mi mást tehet-
tek volna, levették a keresztről és
sírba tették. Befejeződött hát a mon-
dat, pontot tettek a végére. Halott
volt és megváltak tőle, a testétől. Be-
lenyugodtak, hogy vége, nincs to-
vább. Végül is nem szabadulni
akartak tőle, csak azt tették, amit
ilyenkor tenni kell, amit a józan ész
diktál. És mégis, a sírban, az elzárt-
ságban, a sötét magányban valami új
kezdődött. Egy újabb bekezdés, át-
alakulás, egy megújult élet: a végte-

len szabadság.
Sokszor úgy érezzük mi is, hogy min-
dennek vége: akiben bizalmunk volt,
akihez reményeink fűződtek, mozdu-
latlan a számunkra. Mi mást tehet-
nénk? Eltemetjük reményeinket, mert
ilyenkor úgy gondoljuk, ezt kell tenni.
De mi lenne, ha néha nem a saját
eszünkre hallgatnánk? Mi lenne, ha
mélyebbre látnánk, ha nem adnánk
fel a küzdést a jóért, ha el tudnánk
hinni, hogy a magány, a mozdulatlan-
ság még nem biztos, hogy a halál,
akár az új élet kezdete is lehet.
„Sírba” kell tenni önmagunkat. Nem
azért, hogy halottak legyünk, hanem,
hogy magányunkból bennünk is kicsí-
rázhasson az új élet. Sötétségből vilá-
gosság, a bezártságból szabadság, a
magányból pedig mindenki felé for-
duló nyitottság fakadjon. A bezártság,
a sötét és a magány elviselhetetlenül
nehéznek tűnik – de ha vállaljuk, ha
akarjuk, igazi ÉLET támadhat belőle.

Húsvét a legnagyobb ünnepünk,
mert Isten felénk irányuló szeretetét
ragyogtatja föl. S ha vannak, akik
megértik, akiknek az életét ez
szebbé, jobbá, tartalmasabbá for-
málja, akiknek reményt ad, akiknek

enyhíti testi-lelki szenvedéseit, akkor
nyugodtan kimondhatjuk, hogy a
húsvét igazi ünnep, hívőnek és nem
hívőnek egyaránt. Boldog Alleluját! –
mondja Kiss István plébános.

RRAABB  RRIITTAA

Megújult élet: a végtelen szabadság

A TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0055 
„Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesz-
tése érdekében a Bajai Szent Rókus Kórházban” 

SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA A BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZBAN

2012-ben a Bajai Szent Rókus Kórház az Új Széchenyi Terv támogatási
rendszerében a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-
6.2.2.A-11/1 konstrukcióban meghirdetett pályázat keretein belül
124.997.378,-- Ft összegű támogatást nyert.
Az egészségügyi ellátás színvonalának javítása érdekében a projekt
során 3 fő orvosnak, 32 fő szakdolgozónak 14 szakterületen támogat-
tuk szakképzését, továbbá 22 főnek menedzsment jellegű továbbkép-
zést tudtunk biztosítani a kapcsolódó utazási és szállás költségekkel,
a képzési díjakkal és motivációs ösztöndíjjal. Szakorvosaink és szak-
dolgozóink sikeresen befejezték képzéseiket.
Az egészségügyi ellátórendszerben történő változásokat követve, a
betegellátás területén minőségi szolgáltatásokat tudunk biztosítani az
új képzések megszerzésével.
A Bajai Szent Rókus Kórház szakdolgozói országosan a legmagasab-
ban kvalifikált ápolói gárdához tartoznak. A humánerőforrás szakkép-
zettségi szintjének minőségi javítása a legmagasabb betegbiztonságot
nyújtó ellátást biztosítja.
Az új oktatási és tovább-
képzési szemlélet minden
tekintetben kielégíti az eu-
rópai normák előírásait.
A Bajai Szent Rókus Kór-
ház továbbra is igyekszik
dolgozóinak képzését és
továbbképzését folyama-
tosan segíteni.

BÁCSBORSÓD Öt hónap múlva látvá-
nyos átalakulás végéhez érkezik a bács-
borsódi Őszi Napfény Integrált Szociális
Intézmény, amelyet egy nagyszabású
pályázatnak köszönhetően újítanak fel,
tesznek korszerűbbé, tágasabbá, élhe-
tőbbé.  Március 20-án ünnepelni hívták
mindazokat, akik érintettek a program
megvalósításában. Az egybegyűlteket
dr. Felekyné Mohácsi Mária projekt-
menedzser, a Szociális és Gyermekvé-
delmi Főigazgatóság Bács-Kiskun
megyei kirendeltségének igazgató-he-
lyettese köszöntötte, majd a garai és
bácsborsódi ellátottak és gondozók ta-
vaszköszöntő műsorral kedveskedtek.
A műsort ünnepi beszédek követték.

Szekeres Pál fogyatékkal élők integ-
rációjáért felelős miniszteri biztos el-
mondta: minden nemzet szintmérője,
hogyan bánik a gyengékkel, a gyer-
mekekkel, idősekkel, betegekkel.
A beruházás fölötti örömének adott
hangot Zsigó Róbert államtitkár, a
térség országgyűlési képviselője is,
aki szerint nagyon fontosak az em-
beri léptékű fejlesztések. – Tolsztojt
idézve: az ember élete csak akkor
értelmes, ha szolgálatnak fogja fel.
Akik itt dolgoznak, éppen ezt teszik.
Munkájukat segíti ez a fejlesztés,
amelynek során a régi épületből öt
hónap alatt újat varázsolnak.  

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

az élet szolgálat!
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MNÁMK Óvodája
Értesítjük, hogy a 2015/2016. ne-
velési évre vonatkozó óvodai be-
iratkozás időpontja: 2015. április
21. (kedd), 7.30-17 óráig és 2015.
április 22. (szerda), 7.30-17 óráig.
A fenti időpontban lehet beíratni
azokat a gyermekeket, akik a har-
madik életévüket 2015. augusztus
31-ig betöltik, valamint akik a
2015/2016. nevelési év során töltik
harmadik életévüket.
A beiratkozás helye: MNÁMK
Óvodája, Baja, Duna utca 33.
A felvételi eljárásban a gyer-
mekek felvétele a 2015/2016-os
nevelési évre történik.
A nevelési év kezdő napja: 2015.
szeptember 1. Utolsó napja: 2016.
augusztus 31.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)

8.§ (1) alapján „az óvoda a gyermek
három éves korától a tankötelezett-
ség kezdetéig nevelő intézmény. (2)”
A gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 247.§ szerint az a szülő, vagy
törvényes képviselő, aki a szülői fel-
ügyelete, vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába
nem íratja be, szabálysértést követ el.
Intézményünk alapfeladata a
német nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése.
A felvételi eljárás eredményéről az
óvoda vezetője a beíratás utolsó
napját követő 21. munkanapon belül

írásban értesíti az érintetteket. A fel-
vételi kérelemnek helyt adó dönté-
sét írásban (kérésre elektronikus
formában), a kérelem elutasítására
vonatkozó döntést határozati for-
mában közli a szülővel.
A felvételi kérelem elutasítása esetén
a szülő az értesítés kézhezvételét kö-
vető 15 napos határidőn belül felleb-
bezést nyújthat be az intézmény
fenntartójához. Az ügyben a fenntartó
jár el, és hoz másodfokú döntést.

A beiratkozáshoz szükséges okmá-
nyok: - szülő személyi igazolványa,
lakcímkártyája - gyermek születési
anyakönyvi kivonata, lakcím- és Taj
kártyája - nem magyar állampolgár
esetében a tartózkodásra jogosító
okmányok - szakorvos által kiállított
igazolás arról, hogy a gyermek
egészséges, közösségbe felvehető,
kötelező védőoltásait megkapta. 

MNÁMK Közalapítvány,
Csontos Attila, a kuratórium elnöke

Közlemény óvodai beiratkozásról

FOGYSZTÓVÉDELEM A kiskereske-
delmi szektorban történő vasárnapi
munkavégzés tilalmáról tartott fó-
rumot a megyei kereskedelmi- és
iparkamara helyi kirendeltsége. A
Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal Fogyasztóvédelmi Felügyelősé-
gének szakemberei segítettek a
törvény értelmezésében.
Szóba került a rendeletek betartá-
sának ellenőrzése, az alkalmazott
jogkövetkezmény és a vállalkozói
bejelentésekkel kapcsolatos feladat
is. A március 15-én hatályba lépett új
szabályozással a bolt- és üzlettulaj-
donosok többsége még ismerke-
dik, és a felmerülő kérdések is
sokszor megegyeznek, tudtuk meg

dr. Lakó Anitától, a megyei fogyasz-
tóvédelmi felügyelőség vezetőjétől.
„Leginkább a törvény különös ren-
delkezései érdekli a vállalkozásokat.
Például mi minősül kizárólag pékárut
és tejterméket értékesítő üzletnek.
Sokan pedig a segítő családtag fogal-
mát kérdezik. A Ptk. szerint mi minő-
sül pontosan közeli hozzátartozónak,
illetve mikor tarthatnak nyitva az ál-
talános zárva tartási időszakban.”
Továbbra is nyitva tarthatnak vasár-
nap többek között a benzinkutak, a
gyógyszertárak, a pályaudvarok te-
rületén található üzletek, a vendég-
látó- és szálláshelyek, valamint a
fürdők, derült ki az előadásokból.                      

BBAAJJAAII  TTVV

Vasárnap: nyitoG kérdések

FÓRUM Első alkalommal tartottak
várospolitikai fórumot Baján. Március
19-én, csütörtökön délután a hivatal
és az önkormányzati intézmények
vezetői, munkatársai, valamint a vá-
rosi tulajdonban lévő cégek irányítói
várták az érdeklődők felvetéseit, kér-
déseit, illetve tartottak ismertetőt
szakterületükről a díszteremben.
Fercsák Róbert polgármester hang-
súlyozta: a testületi és a bizottsági
ülések is nyilvánosak, a média pedig
mindenről tájékoztatja a bajaiakat, de
a fórum is fontos szerepet tölthet be
az önkormányzat és a lakosság kö-
zötti kapcsolattartásban. Az érdeklő-
dők a város idei költségvetéséről, az
adóbevételekről, a változó szociális
juttatásokról, a vasárnapi boltbezá-
rásról, valamint befejezett és folya-
matban lévő fejlesztésekről hallottak
részletes tájékoztatást.
Az érdeklődők közül Kovács Sándor
hajóskapitány 1968-at idézte meg: a ki-

kötő építésekor a folyamőrség is aktív
volt, főleg az aknamentesítésben. Em-
léktábla készült a nevek felsorolásával,
ennek kihelyezését kérte a vezetéstől.
Bartos Nándor a nem fedett, ezért ol-
csóbb uszodaépítés mellett érvelt (a
pontos számokról, lehetőségekről ké-
sőbb egyeztetnek). Papp Vilmosa va-
gyongazdálkodásról, illetve a Baja
Vagyon Zrt. munkájáról érdeklődött.
Mint elhangzott: nemcsak értékesítés,
hanem számos egyéb feladattal járó,
felelősségteljes vagyongazdálkodás
folyik a városban. A vagyonmérlegben
25-26 milliárd forint szerepel, áprilisban
készül el a pontos kimutatás.
Vass János, a Bajai Kézműves Egye-
sület elnöke a sajtút hálózatot emlí-
tette: „kezdeményezésünk, máshol
bevált, itt azonban nem indult el”. A
polgármester azt kérte, továbbra is
egyeztessen Dancsa Bálint tanács-
nokkal a lehetőségekről.                                 

GGÉÉCCZZYY  ZZSSOOLLTT

Fontos a párbeszéd
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Szép magyar beszéd
Könnyes szemek lubickoltak
zene tengerében
Erős hullámok karolták lágy fu-
tamok játékát
Néhol lélekvesztő lebegett etü-
dök kézfogással

Es – dur szóval szólította válasz-
totta párját
Fenséges szólamok vízcseppje
szült íves szivárványt
A horizont közel és messze
ügyelte mélységeit

Ősi violinkulcsot ringatnak a hul-
lámok
Minden hang minden érzés
érintő tengernyi zene
Már nem is ember néha sellő
néha szirén vagyok én
A zene ízével
Kottasorban találom

Életem fejezeteit

Emesz Margit

Ősi violinkulcs
KAZINCZY A Magyarországi Németek ÁMK-jában rendezték a Szép ma-
gyar beszéd megyei fordulóját. Egy szabadon választott és egy kötelező
szöveget kellett felolvasni. A tanulókat két kategóriában hallgatta meg
a zsűri, mivel a gimnazistákat és szakközépiskolásokat külön értékelték.
A Kazinczy nevét viselő verseny 1960-ban indult, Péchy Blanka színésznő
kezdeményezésére. Most a neves magyar nyelvész, Deme László egyik
szövegét negyed órával a szereplés előtt kapták meg a diákok, akik egy
20-21. századi magyar szerzőtől is választhattak szöveget.
A diákok teljesítményét pedagógusok és egy logopédus is pontozta. Ke-
resztes József, a Szent László ÁMK igazgatója elmondta: hangképzés, hang-
terjedelem, hangsúlyozás, szövegértés, szövegtartás, tempó szerint
értékeltek. Az áprilisi országos fordulóba négy Bács-Kiskun megyei tanuló
jutott be. A III. Béla Gimnázium diákja, Végh Bíborka is utazhat Győrbe.

www.baja.hu

Gumiszerelés sorban állás nélkül (időpont egyeztetéssel is)

hirdetes@bajamarketingkft.hu

Telefonszám:

20/39-85-380

Tóth Tibor Táltos, a Tudó Emberek Iskolájának vezetője tovább foly-
tatja Szemnyitogató előadássorozatát Baján, április 9-én.

– Mi lesz az előadás témája?
– Eltitkolt és „elfeledett” őstörténelmi tényeinkről, tárgyi bizonyítéka-
inkról tartok képekkel és videókkal tarkított előadást az érdeklődők-
nek. Elengedhetetlenül szó lesz testi egészségünkről. Természetesen
nem hagyjuk ki a lelki épülést sem, ezért nagyobb részletességgel
fogok beszélni ősvallásunkról, annak ma is tény- és életszerű gyakor-
latiasságáról.
– Korábban szó esett a Tudó Emberek Iskolájának esetleges bajai indítá-
sáról.  Tervezitek még?
– Igen, így igaz. Ez mára kitisztulni látszik, ami azt jelenti, hogy május 2-
3-án kezdetét veszi a Tudó Emberek Iskolájának első tanfolyama. Meg-
tanulhatják gyakorlatban is az emberek az energiák, az aura, a
földsugárzások és a csakrák érzékelését, illetve az energiák irányítását,
valamint az egészséges és tudatos táplálkozás alapjait és fontosságát.
Természetesen az ehhez kapcsolódó történelmi, nemzeti hagyatéka-
inkat is.
– Van ezen kívül más terve is Baján?
– Igen, tervben van a Tudó Emberek Iskolája egy újabb Segítőpontjának
kialakítása, ahova bizalommal fordulhatnak az emberek. 
Természetesen, ahogy korábban, úgy a mostani, április 9-i ELŐADÁSON
SEM KELL SEMMIT KIPRÓBÁLNI ÉS SEMMIT SEM KELL MEGVÁSÁ-
ROLNI, PUSZTÁN SZERETNÉNK NÉHÁNY CSEPPET ÁTADNI ŐSEINK HA-
GYATÉKÁBÓL. Igény esetén az előadást követően ismét ingyenes
auradiagnosztika és tanácsadás.
Az előadás időpontja, helyszíne: 2015. 04. 09. (csütörtök), 18 óra. Duna
Wellness Hotel, 6500, Baja, Szentháromság tér 6.
Belépő: 1.000 Ft/fő, de 18 éves kor alatt és 65 év felett ingyenes!
Információ, bejelentkezés: Antal Ágnes 06/70/455-62-46; www.tudo-
emberekiskolaja.hu; info.tudo7@gmail.com.                              (hirdetés)

tóth tibor táltos újra Baján
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Kempo bajnokok
KÜZDŐSPORT

SPORT

Kempo Világkupán szerepeltek a
Kick-ThaiBoxing Team Baja sporto-
lói. A Százhalombattán rendezett vi-
adalra 21 tanítványát vitte el Mezőfi
András. A bajai egyesület sportolói
mintegy három éve vettek részt

utoljára kempo versenyen, így most
nagy örömmel fogadták a meghí-
vást a Világkupára. Öt aranyérmet
nyertek: Gulyás Gréta, Romsics Ro-
land, Mezőfi Richárd, Bertalan Ri-
chárd és Kiss István. Mezőfi András

elmondta: itt nemcsak állóharc van,
hanem 10 másodperc földharc is.
„Eredményünk mindenképpen fi-
gyelemre méltó.” Az aranyak mel-
lett hat ezüst- és négy bronzérmet
nyertek a bajaiak. BBAAJJAAII  TTVV

arany és bronz
CSELGÁNCS 280 versenyző részvé-
telével rendezték meg az idei diák A-
B magyar kupát március 14-én, Tatán.
A Mogyi Bajai Judo Club 6 verseny-
zője pontszerző helyen végzett.
Diák A korcsoportban Dékány Kata
(38 kg) immár harmadszor nyert
aranyérmet! Mohácsi Emese (45 kg)
első két mérkőzését ipponnal
nyerte, majd kikapott, így 5. helyen
zárt. Csányi Zalán (45 kg) egy győ-
zelemmel és két vereséggel 7. lett.
Diák B korcsoportban Kovács Kop-
pány(46 kg) menetelt az elődöntőig,
de ott vesztett. A bronzmeccsen ma-
gabiztosan győzött! Gombkötő Se-
bestyén 7. helyen zárt. Fekete András
(32 kg) két győzelemmel verekedte
be magát a legjobb négy közé. A dön-
tőbe jutásért egy intéssel alulmaradt,
a bronzért vívott csata sem sikerült
jól, 5. helyen végzett.
Edző: Hammer Erik, Gergity Roland.

KARATE Utánpótlás országos baj-
nokságon szerepelt a Baja Wado Ka-
rate SE. Major Tamás négy
tanítványa közül hárman éremmel
tértek haza. Görög István formagya-
korlatban aranyérmet nyert, mellé
egy küzdelmi ezüstöt is bezsebelt.
Hepe Balázs küzdelemben második
helyen zárt. Márkó Sztella forma-
gyakorlatban második lett, míg a

küzdelmet harmadik helyen zárta. A
felkészítő mester elégedett volt a lá-
tottakkal. „Kemények az országos
versenyek. Több magasabb szintű
versenyző van, s az edzői gárda is
egyre felkészültebb.”
A bajaiak május elején Kókára utaz-
nak nemzetközi versenyre. Jelen
tervek szerint öt-hat harcosát nevezi
Major Tamás.                              BBAAJJAAII  TTVV

Kemény sport a kempo (illusztráció)

Utánpótlás érmek
KARATE Nemzetközi versenyen
vettek részt a bajai kyokushin kara-
tékák. Kern Róbert Horvátországba
utazott hét tanítványával. A 12. al-
kalommal megrendezett Domenika
Kupára kilenc ország közel 300 har-
cosa utazott el. A szokásoknak
megfelelően formagyakorlatban és
küzdelemben is rendeztek ver-
senyt. A felnőttek között Krizsák
Dávid negyedik helyen zárt. Az
utánpótlás korosztályban Csiki Alex
és Krizsák Balázs arany-, Mészáros
Petra, Szabó József és Takács Erik
pedig bronzérmet nyert. Szász At-
tila negyedik helyen végzett.
Kern Róbert ország képviselő
(KWF): „Nagyon erős volt a me-
zőny. Sajnos felnőtt versenyzőink
ezúttal sérülések miatt nem tudtak
indulni ezen a versenyen.”
Áprilisban a bajaiak Belgrádba
utaz-nak a Szerb Openre, míg má-
jusban a súlycsoportos Európa-
bajnokságon indulnak. BBAAJJAAII  TTVV

Domenika Kupa

KARATE Új világbajnoka van Bajá-
nak. Vasvári Ákos mester (Rendé-
szeti Kiképzők Szövetsége Bajai
Karate Szakosztály) március 9-én
megnyerte a Nemzetközi Yang-
Tang Do Karate Szövetség Máltán
rendezett címmérkőzését. Az utcai
önvédelmet oktató bajai mester
egy helyi harcost múlt felül.
A bajai mester évek óta foglalkozik
az utcai önvédelem oktatásával.
Több tanítványa is látványosan elő-
relépett a ranglétrán. Most a mestert
érte az a megtiszteltetés, hogy Mál-
tán részt vehetett egy több napos
szemináriumon, majd címmérkőzést
vívhatott, melyet megnyert. 

Máltai győzelem
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ASZTALITENISZ Új elnöke van a Bajai TSE-nek:
Tóth Ferenc vette át az irányítást (Schlingár
Antal volt a vezető). Az új klubvezetőnek nagy
tervei vannak. „A versenysport mindig előtér-
ben volt. Pedig a tömegsport is fontos. Szeret-
nék versenyzési lehetőséget találni az
amatőröknek. A páros versenyek népszerűek
az országban, ezt hirdetjük meg kimondottan
amatőröknek a városban.”
Közben gőzerővel zajlik az NB III-as bajnokság.
Múlt szombaton a tabella második helyén álló ba-
jaiak az éllovas Tolnát látták vendégül. Remek já-
tékkal 10-8-ra nyertek, ezzel átvették a vezetést a
bajnokságban. Az elnök a csapategységet és a fi-
atalok példamutatását emelte ki.
A Tóth Ferenc által felkészített utánpótlás
egyre jobban közelít a felnőttekhez. A megyei I.
osztályú bajnokság első tavaszi fordulójában a
fiatalokból álló harmadik számú bajai gárda ma-
gabiztosan verte a felnőttekkel kiálló másik
bajai csapatot.   BBAAJJAAII  TTVV

Új elnökkel a tömegsport felé
LABDARÚGÁS Véget ért a városikispályás terembajnokság. Az I. osz-
tályban valamennyi mérkőzésétmegnyerte a bajnok Sugovica Pre-
ceptum. A gólkirály Márton István(Gigászok) 21 találattal. A II/Aosz-
tálybana Hakileszünk, míg a II/B-
ben a Menrove Kft. bizonyult alegjobbnak. Gólkirály Haász Balázs(Merkbau) 31 gól, illetve Berényi
Szilveszter (Bácska Bau) 30 gól. A
III. osztályban az R4 Lux csapatagyőzött, a gólkirály ifj. Gombás
László (Aranykalász) lett 26 góllal.A héten már a Vasvári utcai műfü-ves pályán zajlanak a Ligalupa mér-kőzései, húsvét után pedig indul aszabadtéri bajnokság is. ∎

hibátlan
Sugó

Két győzelem utánMezei futás

PETŐFI-SZIGET Mezei futóversenyt
rendeztek szerdán délután a Petőfi-
szigeten, az uszodával szemközti te-
rületen kialakított pályán.
A mezei futóverseny minden
évben népszerű a tanulók köré-
ben, minden korcsoportban
sokan állnak rajtvonal mögé. A
távot életkor alapján határozzák
meg. Valamennyi bajai iskola be-
nevezett, sőt vaskúti, érsekcsa-
nádi és borotai diákok is voltak a
mezőnyben. A mezei futásnak
mindig van egy különleges han-
gulata, ami nem tapasztalható a
pályaversenyek esetében, hang-
súlyozta Baracsiné Lábdy Ágnes,
a Diáksport Bizottság titkára.
A legjobbak a kecskeméti megyei
döntőn képviselik a bajai térséget.

LABDARÚGÁS A tavaszi szezon első bajnokiján 7-0-ra kapott ki a Bajai
LSE Bölcskén, majd a Vasváriban is vereséget szenvedett a csapat, a
Gyula vitte el a három pontot (1-2, gólszerző Turi).  A harmadik forduló-
ban viszontMonoron  bravúrral nyert az immár Schieber Pincészet BLSE
néven szereplő együttes (2-1, Szabó Szilárd és Hosszú Péter). Vasárnap
hazai pályán is győzött végre a Baja, a kiesési rangadónak titulált mér-
kőzésen egy furcsa öngóllal 1-0-ra verte a Maglód együttesét. A szak-
sajtó is megemlíti: még nem volt olyan a bajnokságban, hogy a Baja
kétszer egymás után nyerjen. Az NB III. Középcsoportjában a 15. helyen
áll a bajai gárda, amely március 28-án, szombaton Orosházára utazik.

Tóth Ferenc a klub új elnöke

CSELGÁNCS 19 ország 247 ver-
senyzője vett részt hétvégén az Eu-
rópa Open szarajevói fordulójában.
A Bajai Judo Club versenyzői közül
az ifjúsági korú Szigetvári Mercé-
desz (+78 kg) nagy bravúrral bron-
zérmet szerezett, miután – két
vereség mellett – legyőzte boszniai
és montenegrói ellenfelét.  Köller
Milán (81 kg) az első fordulóban ki-
kapott montenegrói ellenfelétől.
Knetig Emőke (57 kg) francia, majd
montenegrói versenyzőtől szenve-
dett veresége. Edző: Radics Attila.



KÓRHÁZ Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Bajai Szent Rókus Kórház
2015. március 14. napjával a látogatási tilalmat az intézmény egész te-
rületére vonatkozóan feloldotta.

Tisztelettel: Bajai Szent Rókus Kórház

Vége a látogatási tilalomnak

BUDAPEST A fővárosba hívták a Bajai Halászléfőző Bajnokok Klubját a Víz vi-
lágnapja alkalmából, Straub Dezső színész és Bilek Ferenc, a Gemenc Zrt. fo-
tósa jóvoltából. Az Óbudai Művelődési Központ Csillaghegyi Közösségi
Házában, a Víz világnapja alkalmából Farkas Attila, Gombás László, Göldner
Tibor és Ádám Péter képviselte a bajai bajnokokat. Farkas Attila alapító tag
tartott előadást a régi halászéletről és egyebekről  (az archív fotókat a bajai
Türr István Múzeum munkatársai adták), majd főztek egy jó halat. – Voltak,
akik először kóstoltak bajai halászlét, elmondásuk szerint meghatározó él-
ményt jelentett   megízlelni a különleges étket. Immár keresni fogják az ét-
termekben! – foglalta össze az óbudai látogatást Ádám Péter, a klub elnöke.

Bajai halászlé a Víz világnapján Palackposta a Sugovicában 
KAGYLÓ A víz a legegyszerűbb és mégis a legbonyolultabb kérdés ezen a
világon, hívta fel a figyelmet dr. Zöld Lászlóné önkormányzati képviselő,
az Egészséges Baja Városért Közalapítvány titkára a Víz Világnapja alkal-
mából szervezett rendezvényen március 20-án, a Sugovica partján.
Délben közel 500 iskolás – a Sugovica, az Újváros a Felsőváros tanulói – a
Duna Szállótól, illetve a Türr-kilátótól indulva sétált a parton, hogy a
Kagyló közelében találkozva palackban vízre bocsássák a jövőnek szóló
üzenetüket, Lehoczky János A vizek fohásza című versét.

Ezt megelőzően dr. Zöld Lászlóné ismertette a Víz Világnapjához kapcso-
lódó törekvéseket. – Fontos számunkra, mi történik folyóinkkal, tavaink-
kal, vizeinkkel. Sok a szennyezés manapság, de a jövő nem reménytelen
– bizakodott a képviselő. Kérte a fiatalokat: mindig fordítsanak kiemelt fi-
gyelmet az élő környezet megóvására. – A Sugovica ölelő karja mellett
boldog lehet ez a város: vizeink élnek, bővelkednek növényekben, állat-
okban. Csapjainkból jóízű víz folyik. Becsüljük meg, amink van, amíg van! 

SSÁÁNNDDOORR  BBOOGGLLÁÁRRKKAA

Részleges napfogyatkozás volt március 20-án, pénteken délelőtt. A
napkorong 60 százaléka került a Hold árnyékába. A teljes napfogyat-
kozás sávja az Atlanti-óceán felett, a lakott területektől távol esett, de
a jelenség hazánkból is jól megfigyelhető volt. A Bajai Csillagvizsgáló
Intézet a Tóth Kálmán utcai épületébe várta az érdeklődőket.

napfogyatkozást lestek


