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A vizusok sikere Bonyhádon
Wass Albert születésének 100. év- Képző- és Iparművészeti Tagintézfordulója alkalmából rendezték meg ményének növendéke. A zsűri értéBonyhádon a Kárpát-medencében kelésében külön kiemelt két intézélő magyar gyermekek számára azt ményt: egy bonyhádi iskolát és a
a rajzpályázatot, melynek témája az bajait – a sikeres szereplésért. Díjazottak: Dózsa Virág, Szakony Sára,
író meséinek illusztrálása volt.
Az ország minden tájáról és a ha- Nánási Fedor (felkészítő tanáruk Fütáron túli területekről beérkező al- zesi Józsefné); Dózsa Réka –ő a zsűri
kotásokat Kovács Ferenc bonyhádi különdíját is elnyerte, Milassin Lilla,
festőművész zsűrizte és értékelte, a Glasenhardt Anna (Majorcsicsné
Wass Albert Centenáriumi Napok Ujjady Krisztina tanítványai).Grakeretén belül megrendezett díjki- tulálunk a szép sikerekhez!
osztó ünnepségen.
Véleménye szerint az
író örülne, ha láthatná meséit életre
kelni a gyermekek által varázsolt képi világban. A színvonalas
alkotások közül 17 részesült díjazásban,
közülük 6 a bajai Vizu
– Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Képünkön a díjazottak

Megyei alelnöki iroda nyílt Baján
2008. január 10-én a Bács-Kiskun ható. Ezentúl tehát nem kell megyei
Megyei Közgyűlés alelnöke megnyi- ügyekben felvilágosításért Kecsketotta bajai irodáját a városháza épü- métre utazni, elég, ha felkeressük a
letében. Rausch Sándor a megnyitón bajai irodát, ahol készséges munkaösszegyűlt hallgatóságnak elmondta, társak várják az érdeklődőket.
K.D.
azért van szükség erre az irodára,
mert a megyében működő intézmények jelentős része a megye
déli részén van, Baja
pedig olyan speciális
adottságokkal rendelkező város, melyhez
három megyeszékhely közelebb van,
mint a sajátja, Kecskemét. A Bács-Kiskun
megyei települések jelentős része is itt találAz ünnepélyes irodamegnyitó résztvevői
100 éve született Wass Albert
2008. január 13-án a kiscsávolyi
templom kertjében, az író szobránál került sor a Wass Albert
születésének 100. évfordulója
tiszteletére rendezett emlékműsorra, melyet követően magánszemélyek, civil szervezetek,
egyesületek helyezték el az emlékezés koszorúit a „székely
vándor” emlékművénél.
F.A.

2008. január 25.

Rangos kitüntetést kapott Dr. Knáb Erzsébet
A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Kuratóriuma Kodály Zoltán közművelődési díjat
adományozott dr. Knáb Erzsébetnek, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja főigazgatójának.

Dr. Glatz Ferenc átadja a kitüntetést
dr. Knáb Erzsébetnek

A kitüntetést a kuratórium elnöke, Glatz Ferenc adta át, a Magyar Tudományos Akadémián. Dr.
Knáb Erzsébet a magyarországi németek iskolai oktatásának korszerűsítésében elért eredményeiért részesült a rangos elismerésben.
A kuratórium 1993-ban hozta létre
a díjat, a kiemelkedő teljesítményt
nyújtó személyiségek elismerésére. A
díjakkal nettó ötszázezer, a fődíjjal egymillió forint jár. Mostanáig tizenkét
alkalommal adtak át díjakat, s összesen
248-an kapták meg az elismerést. A
kuratórium elnöke Glatz Ferenc, tag-

jai: Honti Mária, Enyedi György, Horn
Péter, Király Tibor, Kiss Gy. Csaba,
Vékás Lajos, Láng István, Stark Antal
és Várszegi Asztrik.
A fődíjat Bacsó Péter filmrendező
és Enyedi György geográfus, közgazdász kapta.
Pázmány Péter felsőoktatási díjat
vehetett át Kiss Jenő nyelvész, Németh János jogász, Papp Lajos szívsebész és Winkler Gábor egyetemi
tanár.
A Deák Ferenc kutatási díjat Buday-Sántha Attila egyetemi tanárnak, Páldy Anna főorvosnak és
Pálné Kovács Ilona jogász-politológusnak ítélték.
Trefort Ágoston közoktatási díjjal
jutalmazta a kuratórium Kertész Lajos nyugalmazott egyetemi tanárt,
zongoraművészt, Ladányi Gáborné
nyugalmazott iskolaigazgatót és Szabolcs Ottó történészt.
Kodály Zoltán közművelődési díjat kapott dr. Knáb Erzsébet, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának főigazgatója,
Novotny Zoltán újságíró, Szankovits Tibor népi iparművész és Vadas
Vera, a Budapesti Zsidó Hitközség
Idegenforgalmi és Kulturális Központjának igazgatója.
Az alapítvány a Kodály-évfordulóra díjat adományozott Ujfalussy
József zenetudósnak.
A Kemény Zsigmond-díjat a
Ghymes együttesnek, a Nemes-Nagy
Ágnes esszédíjat Szegedy-Maszák Mihály irodalomtörténésznek ítélték oda.

Négydimenziós ultrahang a kórházban
A közelmúltban új, igen
értékes eszközzel gazdagodott a Bajai Kórház. Négydimenziós
ultrahang-készülék érkezett a szülészetre,
melynek segítségével
térhatású fénykép vagy
akár mozgókép is készíthető a születendő
gyermekről.

Négydimenziós ultrahangkép

Találós kérdés

Wass Albert szobra Kiscsávolyban

Van egy ország
1. Európában van egy ország;
2. Ebben az országban van egy város;
3. Ebben a városban van egy ház;
4. Ebben a házban van egy kislány;
5. Ennek a kislánynak:
- bezárták az iskoláját,

- azanyukájátkirúgtákamunkahelyéről,
- az apukáját leszázalékolták,
- a nagymamája súlyosan beteg, és talán
éveken belül el is végzik az operációt,
- a közeli kórházat megszüntették,
- a városba vezető vasutat felszámolták...
Melyik országban él a kislány?

