
 

Mi a közös bennünk? 

Шта је заједничко у нама? 
 – Извештај са седмодневног боравка наших ученика општег смера у Баји - 

 

Anyaországi és határon túli magyar fiatalok részvételével tartották meg Baján az I. Kárpát-

medencei Ifjúsági Találkozót október 5-e és 11-e között. A szervező Baja város önkormányzata volt, 

az ötlet megálmodói pedig Csubákné Besesek Andrea bajai alpolgármester a zombori Karcher 

Erzsébet és Fridrich Zsuzsanna, a nagyberegi (Kárpátalja) Kovács András és az erdőszentgyörgyi 

(Erdély) Beke Tünde. A többnapos együttlét az összetartozás jegyében zajlott.  

Az első közös program egy ünnepi megemlékezés volt. A fiatalok és a bajai polgárok az aradi 

vértanúk kivégzésnek 169. évfordulójára emlékeztek a megtorlás hősei emlékére állított 

emlékműnél. A négy helységből érkező ifjak ünnepi műsorral készültek, melynek végén együtt 

énekelték a Nélküled című dalt. 

A fiatalok és tanáraik egyhetes együttlétét tartalmas és változatos programok töltötték ki. 

Ismerkedési játékok, gasztronómiai vetélkedő, sportnap, drámapedagógiai foglalkozás, városismereti 

vetélkedő, zenei est, táncház, kirándulások, közös mise, múzeumlátogatás és persze kötetlen 

szabadidős programok tették sokszínűvé, hangulatossá a kapcsolatok teremtését, a barátkozást. A 

fiatalok igen gyorsan megtalálták a közös nyelvet, és ráébredtek arra, mennyi közös pont köti össze 

őket a határok, a hatalmas távolságok ellenére is. Ezúttal is bebizonyosodott, hogy a szeretetteljes 

összetartozás az emberi lét egyik legnagyobb értéke. 

A búcsúestre október 10-én került sor. A búcsú- és köszönőbeszédet dr. Munczig Dénesné 

Edit bajai referens tartotta, a tábor lelkes szervezője és házigazdája. Kiemelte, hogy a fiatalok között 

igazi barátságok szövődtek, ami az egyik fontos célkitűzés volt. Az első Kárpát-medencei ifjúsági 

Találkozó a bajai Turisztikai Központban táncházzal ért véget azzal a jó hírrel, hogy jövőre az erdélyi 

Erdőszentgyörgy ad otthont ennek a találkozónak. E remek hír ellenére a fiatalok többsége könnyes 

szemmel vált el egymástól, ami a kialakult összetartozás érzésének igazi bizonyítéka. 
 

                                                                                                                                   cikk és fotók:  Wilhelm József 

 

 
A zombori diákok az aradi vértanúk megemlékezési műsorán Baján 



 
Baja, Erdőszentgyörgy, Nagybereg és Zombor diákjai Baján, az I. Kárpát-medencei ifjúsági találkozón. 

 

 

 
Az összetartozás fájának elültetése a bajai Petőfi-szigeten 

 



 
A zombori csapat a dunai hajókázás alkalmával 

 

 

 
Látogatás a Türr István múzeumban 

 



 
A palacsintatöltő verseny végeredménye 

 

 

 
A bajai kalandparkban az erőnlét és ügyesség is előtérbe került 

 

 



 
A búcsúest táncházzal ért véget 

 

 


