Bács-Kiskun Megyei Príma Díjas
MAGYAR NÉPMÛVÉSZET ÉS KÖZMÛVELÕDÉS KATEGÓRIÁBAN

Béres Béla népmûvelõ, Baja
Tanítói diplomáját a 1975-ben
a bajai Tanítóképzõ Intézetben szerezte meg, majd 1984ben Szombathelyen végzett
népmûvelõként. 1985-tõl a ba-

jai József Attila Mûvelõdési
Központban folytatta munkáját, 1990-2008 márciusa között a mûvelõdési központ
igazgatójaként mûködött. Vezetése alatt az intézmény sikeresen megújította Baja város

nagyrendezvényeit, valamint
1996 óta 12 éven keresztül sikeresen rendezte meg BácsKiskun Megye egyik kiemelkedõ hagyományõrzõ rendezvényét, a Bajai Népünnepélyt.
Az azóta nemzetközileg is elismert Halászléfõzõ Fesztivál,
amely egy egyszerû ötletbõl
vált több tízezer embert megmozgató eseménnyé, elsõk
között nyitott teret a helyi
gasztronómiai hagyományok
méltó ápolásának és terjesztésének.1990 és 2008 között a
Magyar Népmûvelõk Egyesülete (MNE) Országos Elnökségének tagja, jelenleg az
MNE Bács-Kiskun Megyei
Szervezetének elnöke. 2004ben Bessenyei díjat kapott,
2009-ben a Nemzeti Gasztronómiai Szövetség érdemérmét
nyerte el a gasztrokulturális
rendezvények sikeres megvalósítása érdekében végzett tevékenységéért.
Gratulálunk a díjazottnak!

A sport és ami mögötte van
AVAGY „A TEHETETLEN MÚLT PASSZÍV FIGURÁI”,
VALAMINT „AZ ALKOTÓ JELEN AKTÍV FIGURÁI, A SIKER EMBEREI”
A Lényeg november 27-i száma
7. oldalán ismeretlen szerzõ tollából értékelés jelent meg „a bajai sport világából”, amely a
1994-2006 közötti idõszakra a
„sikertelen” jelzõt használva
összehasonlítja azt a jelenlegi
városvezetés sikereivel. A korrekt tájékoztatáshoz hozzátartoznak egy általam - játékos,
sport- és gazdaságvezetõi múltamból - elég jól ismert bajai sikersportág, a kosárlabda „sikertelen” idõszakára esõ eredményei. Így az tény is, hogy a bajai nõi csapat 1993-ban felkerült
az NB. I. B-csoportjába, ahol két
év után azt megnyerve a legmagasabb osztályban (ott, ahol
most is játszik a csapat) folytathatta egy-egy volt magyar, kirgiz és moldáv válogatott szerepeltetésével!
Engedjék meg, hogy én is tegyek némi összehasonlítást! A
bajai férfi kosárlabda egyik legsikeresebb idõszakában (19651971 között) játékosa voltam a
Bajai Bácska Posztó csapatának.
A csapat nevében szereplõ

„posztó” arra utalt, hogy a város
akkori legnagyobb ipari üzeme
finanszírozta, menedzselte a hazai élvonalban játszó csapatot,
foglalkoztatta a játékosok többségét - így engem is - évtizedeken keresztül. A férfi kosárlabda 1984-1987 közötti újabb sikersorozata mögött - tipikus helyi összefogás eredményeként bajai cégek, vállalkozások, vállalatok álltak, Ekkor a két legjelentõsebb szponzor (a Finomposztó Vállalat és a Bajai Mezõgazdasági Kombinát) vezetõi,
így én is a csapat egyik vezetõje
lehettem.
A már hivatkozott sikeres nõi
idõszakban hasonló megtiszteltetés ért. Ekkor a Bajai TKELMA néven szereplõ csapat
eredményes szereplése mögött
kettõ magáncég - az érsekhalmai ELMA Gyümölcsfeldolgozó és Gyümölcslégyártó Kft. és
a Postabank – állt, akik a 10-12
további helyi vállalkozás mellett
biztosították a mûködés akkor
még évi 10 millió forint körüli
költségeinek zömét. Minden ál-

talam aktív szerepet játszó idõszakban a város (a nõi csapatnál
a fõiskola) elsõsorban a technikai feltételeket (pl. csarnok) biztosította, a város akkori vezetõi
jellemzõen erkölcsi támogató,
szervezõ munkájukkal voltak
aktív részesei a sportsikereknek!
Látnunk kell, ma a minõségi
sport kõkemény üzlet, amit igen
magas minõségi és anyagi feltételek megteremtésével, profi
módszerekkel, profik menedzselnek. Azt gondolni, hogy
ezzel lépést lehet tartani, akár
megközelíteni az adófizetõk
pénzébõl mûködõ önkormányzati költségvetésekbõl, vezetõk
„hobbi tevékenységének” eredményeként nagyfokú naivitásra
vall! Vagy mégsem?...
Így születhetnek olyan „legendák”, mint az a hivatkozott
cikkben olvasható, amikor egy
közel két évtizedes profi szakmai munka eredményét, egy valóban szívet melengetõ, minden
bajait örömmel eltöltõ világbajnokunk ünneplését sajátítja ki
valaki! Nem törõdve azzal sem,

FELFAL-LAP
Kedves Olvasónk!
Konyhája nagy mestereként ossza meg velünk és rajtunk keresztül
lapunk olvasóival kedvenc, legsikerültebb ételeinek elkészítési titkát!
Kérjük, hogy lehetõség szerint fotóval illusztrált receptjeit küldje a
szerkesztoseg@bajaitukor.hu e-mail címre!
A beküldõk között 5000 forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki.

Sütemény a karácsonyi képeslapíráshoz
Minden évben nagyon várom a karácsony
elõtti idõszakot, az ilyenkor szokásos rengeteg
teendõ és izgalmas készülõdés közepette egyik
kedvenc idõtöltésem a képeslapgyártás.
Idén az egész a Mikulás-napi ráhangolódással
kezdõdött. Csizmafényesítés, lakásdíszítés és az
elmaradhatatlan névnapi süti; konyakba áztatott
aszalt szilvával díszített, extra-kakaós csokoládétorta. Gombóc Artúr sem kívánhatna jobbat,
de a recept szigorúan titkos.
Kárpótlásul találtam ki ezt az igen egyszerûen
elkészíthetõ tepsis sütemény receptet, amit kifejezetten ajánlok motiváló és ihletet adó csemegének a karácsonyi képeslapok megírásához.
Nekem bevált, lassan ott tartok,
hogy mindenkinek két képeslapot
küldök.
A sütemény elkészítése a következõképp zajlott:
Megtisztítottam és felszeleteltem 4 db almát, ügyelve arra,
hogy a napokban a ház elõtt talált
sün ne rágcsálja meg az összes
szeletet. Kivajaztam a tepsit és
gyorsan belesorakoztattam az almaszeleteket, hogy a macskának
ne legyen ideje kinyalogatni. Ezután következett a méricskélés,
amit matematika imádó kishúgomra hagytam, bízva abban,
hogy talán ezzel segítségére leszek, hogy jobb jegyeket hozzon haza (és igazam lett; 5-öst kapott térfogatszámításból). Tehát a 2/3-ad csésze barna cukrot kikevertem az 1/3-ad csésze puha vajjal, az 1 csésze
zabpelyhet pedig ugyanennyi liszttel és beleszórtam 3 teáskanál fahéjat. Sajnos arra nem figyeltem fel, hogy drága húgom a kedvenc teásbögrémet választotta, ami nagyjából fél liter ûrhogy Hosszú Katinka szakmai
és anyagi alapjai éppen a kritizált „tehetetlen múlt” idõszaka
alatt teremtõdtek meg. Hoppá!
Visszatérve a kosárlabdára.
Hiszem, hogy a hazai kosárlabda életet talán az átlagembernél
jobban ismerem, így ki merem
jelenteni: a nõi élmezõnybe felkerülve, az ottani megkapaszkodáshoz, nem a pofozógép szerep
betöltéséhez, a fenntartható fejlõdéshez évi minimum 30-40

tartalmú, ezért kénytelen voltam egy újabb tepsit
kibélelni almaszeletekkel, de így legalább a másnapi reggeli is meg volt oldva, apának nem kellett extra adag zsemlét vásárolni a pékségben.
Mikor ezzel is végeztem, a kimért hozzávalókat
morzsolható masszává gyúrtam és megpróbáltam egyenletesen eloszlatni a tepsikben, hogy eltakarja az almaréteget. Csak ekkor vettem észre,
hogy elfelejtettem elõmelegíteni a sütõt, de sebaj, mire elérte a 180 fokot, addigra összeírtam a
listát, kinek szeretnék képeslapot küldeni. Végül
a tepsit becsúsztattam a forró sütõbe, és míg vártam, hogy aranybarnára süljön, elõkészítettem a
terepet a képeslapoknak.

Ezzel a módszerrel két óra alatt készült el a finomság, ha sikerül kivonnunk a sünt, a macskát
és a kishúgot az akcióból, ez az idõ talán a felére csökken és több idõnk marad a képeslapokra.
Izgalmas ünnepi készülõdést kívánok mindenkinek!
csillu-millu

millió forintra van szükség! Ennek kapcsán felteszem a kérdést:
hol vannak a sikeres bajai, térségi vállalkozások, szolgáltató cégek (még a világválság idõszakában is vannak ilyenek szép
számmal)? Miért nem vállalnak
(tisztelet a kivételnek!) komolyabb szerepet a város minõségi
sportjának megteremtésében,
fenntartásában? Miért is nem?
Ki tudja a választ?
Horváth Máté

Az Eötvös József Fõiskola
Gyakorló Általános
Iskolájában dec. 22-ig
tekinthetõ meg
Ligeti László fotográfus
Lusta vasárnapi délutánok
címû kiállítása. Minden
érdeklõdõt szeretettel vár a
Gyaxi Galéria.
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