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A hivatalos engedélyek birtokában a Globálpraxis Bt. Baja
városának ajándékozta az óriás halfõzõ bográcsot, amelyet a
Szegedi úti körforgalomban állítottak ki. A cég a Halfõzõ
Fesztivál alkalmából játékra hívja az olvasókat, amelyben egy
kérdésre kell válaszolniuk: Hány literes a Globálpraxis Bt. által Baja városnak ajándékozott bogrács? Tippjét a fenti mûhelyekben (Reptéri Vizsgabázis, Baja, Bokodi út, táblától 5,9
km Bácsbokod irányában, 79/425-300, Autofit Autószerviz,
Baja, Bokodi út és az ipari összekötõút sarkán, 79/428691)
vagy a Karibu Lakásdekor és Ajándékboltban (Baja, Táncsics
M. u. 5., 79/323306) személyesen leadhatja, vagy elküldheti
a karibu@globalpraxis.hu e-mailcímre 2009. július 10-én 12
óráig.
Az gyõz, aki a beküldött számmal legjobban megközelíti a
valós ûrtartalmat! A gyõztesnek járó díj 15.000 Ft értékû javítási csomag valamelyik szervizünkben vagy 10.00,- Ft-os
ajándékcsomag a Karibu ajándékboltból!
Jó játékot és jó szórakozást kívánnak a Bajai Halfõzõ Fesztiválon
a Globálpraxis Bt tulajdonosai: Etsberger Edit, Etsberger József, Mikola Zsolt.
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EFOTT hírek:

A legdögösebb cucc

Megköszönve mindenkinek az eddigi jelentkezését, sajnálattal közöljük, hogy nem sikerült számunkra optimális munkatársat találni,
emiatt újak jelentkezését várjuk.
Kislétszámú bajai Kft keres egy munkatársat kombinált titkár(nõ)i menedzser asszisztensi - adminisztrátori munkakörbe. Alapfeltételek:
legalább néhány éves munkatapasztalat a felsorolt területeken, sokoldalú számítógép használati gyakorlat, szigorú munkaszemlélet, felvételi tesztek vállalása. Elõnyt jelenthetnek: önállóság, határozottság,
megbízhatóság, pontosság, szervezõkészség, rendszerszemlélet, nagy
felelõsségérzet, nagyobb gyakorlati idõ, felsõfokú végzettség, számviteli ismeretek és/vagy gyakorlat, mûszaki marketing és/vagy kereskedelmi ismeretek, angol nyelvismeret, magán gépkocsi használat. KIZÁRÓLAG AZOKAT A JELENTKEZÉSEKET DOLGOZZUK
FEL, AMELYEK A FENTI IGÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÕSÉGET RÉSZLETESEN BEMUTATJÁK ÉS ANYAGI IGÉNYT IS
TARTALMAZNAK: "IGÉNYES" jeligére, 6501 Baja, Pf.18. vagy
igenyes@indamail.hu.

A város fõépítésze, Éber András lapunk kérésére elmondta, hogy a Baja
Vízikapuja nevû projekt a város Dunaparti, vízi idegenforgalmának élénkítésére kidolgozott építészeti terv, amiben azokat a létesítményeket tervezték
meg, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a vízi turizmus beinduljon. A
Duna, mint közlekedési, turisztikai útvonal nem bírt nagy jelentõséggel az
elmúlt harminc évben, gyakorlatilag
nem volt személyhajó forgalom. A vízi turizmus beindítására ezért a projekt
keretében három olyan pontot fogal-

maztak
meg, amelyek illeszkedtek a
kiírt pályázatba.
Az elsõt
eredetileg a Türr kilátó és a vízirendõrség közötti szakaszra tervezték, ez egy
kiszolgáló, városunkat bemutató létesítmény lett volna. A költségek azonban meghaladták a város lehetõségeit,
ezért elvetették a tervet, azzal, hogy kisebb, célzottabb feladatot kell megvalósítani. Ennek a célnak megfelelõen
vetõdött fel a lehetõség, hogy a kilátótól nem messze lévõ kajak-kenus ház
egy részének lebontásával, kibõvítésével épüljön meg egy olyan fogadóhely, amely vendéglátással, melegedõvel, nyilvános vécével szolgálja ki a

A Bajai Tükör és az EFOTT
által közösen meghirdetett dögös cuccok versenye véget ért,
köszönjük a sok-sok szavazatot.
A beérkezett e-mailek alapján a gyõztes, azaz az ingyenes
hetijegy tulajdonosa a 3. számú
fotón szereplõ összeállítás tulajdonosa, vagyis Mészáros
Alexandra (Baja).
Ingyenes napijegyet nyertek:
Tóth Anett (Baja, Rezét u.),

BAJAI JEGYAKCIÓ!!!

Braun Eszter (Baja, Rezét u.)
Csalló Lilla (Baja, Kákoy u.)
Friedrich Bianka (Szeremle,
Kossuth u.) Huy Anita (Baja,
Varsa u.) Molnár Brigitta
(Szeremle, Hunyadi u.), Komáromi Dóra (Felsõszentiván)
Bálind Georgina (Felsõszentiván), Ferenczi Nóra (Baja, Duna u.), Kiss Virág (Baja, Wesselényi u.)
Gratulálunk, a jegyeket postán juttatjuk el a nyerteseknek.

Két napijegy áráért hetijegy
a bajai lakosoknak, illetve a
Baján tanuló fiataloknak! Az
EFOTT hetijegy 2009. július
6-ig 13.900 Ft helyett még
9000 Ft-ért megvásárolható, a
kedvezményes hetijegy azonban már csak a Szentháromság téren felállított EFOTT
INFORMÁCIÓ-nál kapható!
Nyitvatartás: h-p 14.00-18.00,
szo-v: 14.00-19.00

Baja Vízikapuja
kirándulók, bajaiak minimális igényeit. Azért éppen az kajak-kenus ház részeként kell megvalósítani, mert ez a
terület egy zöld felület, itt nincs más
építési hely.

nagyon látványos épületével. A városiak és a turisták is gyakran vízre szállnának, kajakoznának, kenuznának,
motorcsókoznának, szeretnének bérelni eszközöket ehhez. A strand mellett,

A 168 millió forintos beruházás
ötven százalékos uniós támogatással
várhatóan jövõ év áprilisig készül el

A projekt második objektuma a vízitúrázók igényeit fedi le a régi vízi
csúzda helyén megépülõ kagyló alakú,

de annak megrövidítése nélkül építenék fel a „kagylót”, amelynek az alsó
része lenne a szolgáltató hely.

A projekt harmadik része a vízi túrázók, a kempingezõk kényelmét szolgálná. A Pandúr-sziget északi sávján
jelenleg is rendszeresen sátoroznak a
vízi úton érkezõ kiránduló, akiket nem
túl barátságos körülmények fogadnak. Az itt felépítendõ épülettel vécé, mosogató, öltözõ,
kis bolt valósulna meg, hogy a
kempingezõ, sátrazó túrázóknak a város egyedi jellegéhez
adjunk szolgáltatást. Az ország
nagy részén csak nomád módon
lehet a vízi túrázóknak kikötni,
ezzel az építménnyel városunk
adottságait emelnénk ki.
- A tervekkel készen vagyunk, a pályázatot megnyertük, az építési engedélyek megvannak,
a projekt megvalósítása a feladat. - fejezte be a tájékoztatást a fõépítész.
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