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„Nagyon büszke vagyok erre a településre, 

mert valamit fölfedezett. Azt fedezte föl, hogy 

ha értékek mentén cselekedhet, az értékeket fel 

tudja karolni, sőt fel tudja tárni, akkor egyik 

legfontosabb dolgát végzi el.”  

Dulity Tibor 
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Bevezető 
 
A koncepció a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL számú törvény, 150/1992. (XI. 
20.) Kormányrendelet, valamint a 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet, Bácsalmás Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.), valamint a Bácsalmás Város 
Önkormányzata közművelődési feladatellátásának vizsgálatát végző szakfelügyelői jelentés 
(2002. április-augusztus) javaslatainak a figyelembe vételével készült.   
Fontos, hogy a városi önkormányzat közművelődést irányító és szervező tevékenységét a 
távlatosság jellemezze. 
 
A közművelődési koncepció kialakításakor célszerű egy modern közművelődési fogalmat 
használni. 
 

"A közművelődési tevékenység helyi szimbolikus, szociális, információs tőkeképzés, a helyi 
társadalom közművelődési intézményeiben, a helyi társadalom közösségi tereiben, civil 
szervezeteiben, szabad időben művelődési folyamatok, alkalmak, közösségi kapcsolatok, az 
alkotás, a megértés együttes élményeihez tevékenységi formák kínálata, az egyetemes, 
nemzeti, kisebbségi és a helyi kultúra értékeinek közismertté tétele, a település különböző 
korú, nemű, érték– és érdekrendű csoportjai művelődési, közéleti szükségleteihez, 
életképességének fejlesztéséhez alkalmazkodó tudás– és képességfejlesztő formák, 
folyamatok teremtése, működtetése, a helyi hagyományokat gazdagító formák, szórakozási 
lehetőségek biztosítása. 
 
A közművelődési tevékenység átfogja az iskolarendszeren kívüli művelődési, képzési 
szórakozási, tájékoztatási, közösségi lehetőségeket, azokat szerves kapcsolatba építi a helyi 
társadalom életével, a kisebbségi, a nemzeti, és az egyetemes kultúrával, így rendszer– és 
folyamatjellegű együttműködést jelent a mikro– és a makrotársadalom, valamint az 
egyetemes kultúra különböző szféráival." (Dr. Gerencsér Katalin) 
 
 
 

Közművelődési koncepció célja  

 

A közművelődési koncepció elkészítésének célja, az Önkormányzat közművelődés-feladat 

ellátási kereteinek megfogalmazása, a hagyományok és az eddigi tevékenység tapasztalatai 

alapján. 

Figyelembe kell venni a helyi társadalom művelődési igényeit, egységes alapelvek szerint 

meghatározni a város által támogatott tevékenységek körét, azok ellátásának módját és 

feltételeit, kijelölni a prioritásokat, a szakmai és finanszírozási alapelveket, továbbá a 

jogszabályi kereteket. 

 

Meg kell határoznunk a közművelődés szerepét Bácsalmás fejlődésével kapcsolatos 

önkormányzati elképzelésekben, az önkormányzat érdekeltségét, szerepvállalását és 
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felelősségét e folyamatban. 

Alapvető fontosságú meghatározni, hogy melyek az Önkormányzat kötelezően és 

önkéntesen vállalt közművelődési feladatai. 

Az önkormányzatnak ugyanakkor támogatnia kell a kultúra finanszírozásának új, a civil 

kezdeményezéseknek az eddigieknél tágabb teret biztosító, sőt azokat ösztönző formáit. 

A közművelődési koncepció tükrözze a város kulturális hagyományait, a kultúra napjainkban 

lejátszódó átalakulását, polgárosodását. A központi irányítás által meghatározott 

elképzelések mellett, célszerű támogatni civil szférából érkező kulturális igényeket, valamint 

az európai kultúrával összekötő, az integráció szempontjából meghatározó kulturális 

eseményeket, kezdeményezéseket. 

 

Bácsalmás Város közművelődését az Önkormányzat az alábbi elvek figyelembevételével 

szervezi: 

a) identitástudat erősítése: a közművelődési tevékenység során hangsúlyt kell 
fektetni a helyismeret gyarapítására valamennyi korosztály számára.  

b) helyi értékek hangsúlyozása: a programok szervezésekor a helyi vonatkozású, a 
magyar és helyi kisebbségekhez kötődő értékek előtérbe helyezése. 

c) kulturális sokszínűség elve: a közművelődési tevékenység minél több kulturális, 
művészeti ágon keresztül, más tájak, közösségek, nemzetek kultúrájára nyitottan 
történjen. 

d) megújulás elve: a közművelődési tevékenység folyamatos tapasztalatcserén 
alapuló értékelése, felülvizsgálata, az új eszközökre, módszerekre való nyitottság.  

e) rendezvények súlyozásának elve: a rendezvénynaptár elkészítése úgy történjen, 
hogy az egymáshoz jellegükben is közel álló programok egymást kiegészítve, a 
költséghatékonyság és a nézőszám növelésére érdekében kerüljenek 
megrendezésre. 

f) pályázati források felkutatása: a közművelődési tevékenység során előtérbe 
helyezni a külső (pl. pályázati, szponzori) források bevonását, az önkormányzati 
támogatás kiegészítő jellegű. 

g) civil részvétel ösztönzése: a feladatok ellátásában szoros kapcsolat kialakítása a 
város gazdálkodó, civil szervezeteivel, az egyházakkal, elősegítve a fiatalok minél 
hatékonyabb bekapcsolását a városi rendezvényekbe. 

h) nyilvánosság elve: a város közművelődésében aktív szerepet vállaló személyek 
társadalmi elismerésének növelése, ennek a lehetőségek szerinti nyilvánosság 
megteremtésével. 

i) vallás és politika szabadságának elve: Az önkormányzat fenntartásában működő 
intézmények egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem 
lehetnek elkötelezettek. 

 

 

 



5 
 

Helyzetelemzés 

 

Bácsalmás gazdag történelmi múlttal, és kulturális hagyományokkal, nemzeti sokszínűséggel 

környezettel rendelkező kisváros. Határ-mentisége évszázadokon keresztül, különösen a XIX 

- XX században negatívan meghatározta a város arculatát, fejlődését. A jelenlegi politikai 

körülmények nehezebb gazdasági helyzetet eredményezhetnek a város számára. 

A város területén, 2011-es adatok alapján 7126 fő élt. 

 

A város népességének kormegoszlása 2011. évi adatok alapján 

Korcsoport Százalékos arány: 

15 év alatti 1001 fő 14 % 

15-29 éves 1245 fő 17,4 % 

30-39 éves 979 fő 13,7 % 

40-59 éves 1981 fő 27,7 % 

60-69 éves 966 fő 8,5% 

70 évesnél idősebb 954 fő 8,8% 

 

7126 fő 100% 

 

Rendkívül fontos mutatója a demográfiai elemzéseknek a korstruktúra, amelynek alakulása a 

közművelődésre is kihatással van. Sajnos a város korcsoportos megoszlása az utóbbi 

évtizedben negatív tendenciát mutat. A népesség folyamatosan elöregszik, ennek a fő oka a 

munkanélküliség és ennek következtében a lakosság elvándorlása. 

Három meghatározó kisebbség él a városban, a német, a horvát és a cigány.  

A népesség iskolázottsága egyik fontos mutatója a humánerőforrásoknak, mert alapvetően 

befolyásolják a gazdasági aktivitást, a foglalkoztatási szerkezetet a társadalmi és művelődési 

viszonyokat. 

 

A város iskolázottság szempontjából országosan nem túlzottan előkelő helyen áll. 

A rendszerváltás utáni kedvezőtlen gazdasági folyamatok - elsősorban a helyi mezőgazdaság 

leépülése - visszavetették a város fejlődési lehetőségeit, amely hatással van a helyi kultúra, a 

közművelődés alakulására is. 

 

A korábbi teljes foglalkoztatás után viszonylag sokan hirtelen váltak munkanélkülivé és 

nyugdíjassá. Megszűnt az állami gazdaságok – termelő szövetkezetek részéről a 

közművelődés számára nyújtott nagyobb támogatás. 

A munkanélküliek száma a 2000-es évek elejéhez képest növekedett, jelenleg a kereső képes 

lakosságból 1844 fő munkanélküli (2010-ben a munkanélküliek aránya 28 %). Bácsalmáson a 

munkanélküliek zöme középfokú iskolát, vagy szakmunkásképzőt végzett, csak néhány 

százalékuk diplomás. Problémát jelent a 17-20 éves munkanélküliek gondja, akiknek 
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többsége várhatóan munkanélküliként kezdi meg önálló életét. Kedvezőtlen, hogy a 

munkavállalók jelentős száma vidéken vagy külföldön dolgozik, tehát ingázó, ami negatívan 

befolyásolja az életmódot, a szabadidőt, a művelődési szokásokat. Ezek a rétegek a 

közművelődésben és általában a város közéletében nehezen aktivizálhatók. 

 

1989-90 után a kultúra – ezen belül a közművelődés – számára kedvező folyamatok is 

elindultak. Felerősödött a civil szerveződés, tevékenyebbé váltak a kisebbségi 

önkormányzatok. Mennyiségileg és minőségileg is gyarapodott az amatőr kulturális 

tevékenység. 

Jelentősen növekedett az érdeklődés a város tradíciói, jelene, kulturális rendezvényei és 

környezete iránt. 

Fennmaradt és szervezetileg megerősödött a város közművelődését szolgáló 

intézményrendszer, kiegészülve a Fiedler Közösségi Házzal.  Pályázati lehetőségek segíthetik 

a működés objektív feltételeinek javítását és a közművelődés tartalmi javítását. 

 

A település lakossága évszázadokon keresztül döntően római katolikus vallású volt. 

Református közösség az 1920- as években kezdett megerősödni, Magyarország területi 

elcsatolásainak negatív hatására, ugyanis ebben a korban jelentős számú református család 

költözött a településre. A közművelődés kiemelt helyszínei között található a Katolikus 

templom, Templom park és a Református templom, ahol rendszeresen szerveznek 

hangversenyeket, ünnepi megemlékezéseket. 

Fontos segítség volt mindig az egyház jelenléte a város számára a közművelődés területén. A 

felismert közös célok ígéretes együttműködést jelenthetnek városunk számára. 

A működő történelmi egyházak – több évszázados hagyományt követve – 

alaptevékenységükön túl, a város közművelődésében is fontos szerepet vállalnak, vannak 

csak egyházi, illetve az önkormányzattal közös szervezésű programok.  

Bácsalmás sport életét négy nagy civil szervezet határozza meg: 

 Petőfi VSE 

 Bácsalmási Sprint Sport Egyesület 

 Bácsalmási Bácska Sport Ifjúsági Közhasznú Egyesület 

 Bácsalmási Küzdősport Egyesület 

Bácsalmás kulturális életének szerves részeit képezik az előbb felsorolt nagy hagyománnyal 

rendelkező szervezetek, melyek számos rendezvényt gazdagítanak programjaikkal és saját 

szervezésű rendezvényeik is nagy népszerűségnek örvendenek a város életében. 

A közművelődés intézményei a városban 

A közművelődési közfeladatok ellátása érdekében az Önkormányzat saját tulajdonú és 

alapítású intézményeket működtet: 
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 Gyűjtemények Háza 

 Fiedler Közösségi Ház 

 Vörösmarty Városi Könyvtár  

 Művelődési Központ 

 

Kistérségi Közművelődési feladatok 

(1) A kistérségi közművelődési feladatokat a bácsalmási Vörösmarty Mihály Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézmény és a Bácsalmási Többcélú Kistérségi Társulás 
látja el. 

(2) A feladat ellátása során a VMVKI és a Társulás célja: 

a) a területi kulturális tervezés fontosságának népszerűsítése 
b) a kultúrában és a területfejlesztésben érdekelt szakemberek 

együttműködésének erősítése kistérségi szinten, a különböző kulturális 
területeken dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése szakmai 
és szervezeti megközelítésben 

c) a kultúra és a kulturális fejlesztések fontosságának hangsúlyozása a 
kistérségi döntés-előkészítők és döntéshozók felé, 

(3) A kistérségi központban lévő Közösségi Ház szerepe módszertanilag és a hozzáférés 
lehetőségeit tekintve is meghatározó.  

(4) Az két intézmény programjaival, rendezvényeivel jelentősen hozzájárul a kulturális 
turizmus térségében való megerősödéséhez.   

(5) Az önkormányzati feladatellátás terén a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény a következő közművelődési színtereket működteti: 

 Gyűjtemények Háza 

 Fiedler Közösségi Ház 

 Vörösmarty Városi Könyvtár  

 Művelődési Központ 

 Dulity Tibor Képtár 

 

A közművelődési koncepció készítésekor figyelembe kell venni az itt lakó emberek szociális, 
anyagi és kulturális helyzetét, hiszen a közművelődés egyik célja, hogy segítséget nyújtson 
ezeknek az embereknek a hátrányaik leküzdésében. A koncepció elkészítését komplex 
kérdőíves felmérés előzte meg, mely a „Mellékletek” fejezetében található. 
Mindezeket figyelembe véve készítettük el a város közművelődési koncepcióját. 
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Közművelődés fejlesztését befolyásoló egyéb tényezők  

 

Az önkormányzati rendszerben a kultúrához való viszonyulás az összetett politikai-, gazdasági 

intézményrendszerben ölt testet. Nagy dilemmát jelent, hogy a közművelődés szakmai 

eszköztárát és kapacitását mozgósítva tudunk – e hatékony kulturális választ adni a 

gazdasági szerkezet átalakulására, az európai integrációs folyamat követelményeire, az 

informatikai robbanás kihívásaira, a társadalmi polarizálódás, vagy éppen az etnikai 

konfliktusaira. A térség polgárai a mindennapi életviszonyaik, tapasztalataik alapján minősítik 

a kulturális döntéseket és fejlesztési programok hatékonyságát. 

Az önkormányzat cselekvési mezején belül a döntések "kulturális" minőségét alapvetően az 

fogja jelenteni, hogy mennyire sikerül szakítani a kultúrafinanszírozás maradványelvével. A 

kultúra általános társadalmi térnyerése, intenzív fejlesztése nem mond ellent az egyes 

részterületek gyökeres reformja szükségességének, az állam és az önkormányzatok 

költségvetési szerepvállalásának, a közművelődési tevékenységrendszer költség-hatékony 

ésszerűsítése követelményének. A kultúra jövője, a jövő kultúrája nem csak a politikán, a 

döntéshozói és pénzügyi eliten múlik, hanem legalább ilyen mértékben magának a kulturális 

(közművelődési) értelmiség reform és innovációs érzékenységén, szakmai önismeretén, 

önkritikáján, kreativitásán. 
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Kötelezően vállalt közművelődési feladatok  

 

Az 1997. évi CXL. számú törvény 76. § alapján az Önkormányzatok számára a következő 

kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat írja elő: 

"a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása." 

 

1. Bácsalmás Város Önkormányzata az 1997. évi CXL. számú törvényben meghatározott 

közművelődési, helyi és várhatóan kistérségi feladatokat a Vörösmarty Mihály Városi 

Könyvtár és Közművelődési Intézmény, mint meghatározó közművelődési intézménnyel és a 

helyi rendeletben megnevezett stratégiai partnerekkel tervezi megvalósítani. 

Az 1997. évi CXL. tv. valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) - (3) bekezdései 

alapján a Képviselő-testület határozza meg az intézmény használati szabályait, hagyja jóvá a 

Szervezeti és Működési Szabályzatát és az éves munkatervét, beszámoltatás rendszerét. 

 

Az intézmény eredményes működéséhez biztosítja éves költségvetésében a közművelődési 

állami normatíván felüli működési költségeket és a pályázatokon való részvételhez szükséges 

önkormányzati önrészt. Fokozatosan törekedni kell a közművelődési tevékenységet 

támogató szponzori kör szélesítésére.  

 

 

2. A városi közművelődési program végrehajtásában Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény együttműködik: 

a) egyházak, 

b) civil szervezetek, 

c) a városban működő kisebbségi önkormányzatokkal, 

d) a városban működő általános- és középiskolákkal, illetve óvodákkal, 

e) Alapszolgáltatási Központ, 
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f) BÖKK Nonprofit Kft.,  

g) Munkaügyi Központ. 

 

3. Kiemelkedően fontos a közművelődési együttműködés a városban működő civil 

szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal, iskolákkal, óvodákkal és a tartós művelődési 

közösségekkel.  

4. Meglévő testvérvárosi kapcsolatai mellett, valamint újak kialakítása révén törekszik a 

határon átnyúló kulturális együttműködésre. 

 

5. A város szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelése, a civil 

társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítése, a kerületi lakosok 

életminőségének javítása. 

6. A település kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismerését, ápolását, 

kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét, kulturális tevékenységük 

megörökítését 

Bácsalmáson igen figyelemre méltó mély történelmi hagyományai és jelenleg is tekintélyes 

eredményei vannak az amatőr tánc és alkotó tevékenységnek. Ennek megőrzése és 

továbbfejlesztése a közművelődés kiemelt feladata és egyben kiemelt városi cél. 

 

a) A tradicionális városi tánc és alkotó művészeti csoportokat az önkormányzat 

lehetőségeihez mérten támogassa. 

 

b) Bácsalmás városa lehetőségeihez mérten támogatja a városban szerveződő kórusokat.  

c) Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény a kiemelt művészeti 

közösségeken mellett lehetőséget ad egyéb amatőr művészeti csoportok és szakkörök 

szerveződésének. 

 

d) A művészeti csoportok számára éltető erő a szereplési program. Szükséges, hogy a 

művészeti csoportok hazai és külföldi szerepléseit a város külföldi éves programja alapján a 

város külföldi kapcsolatrendszerét figyelembe véve, a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény éves munkatervének melléklete rögzítse.  

A szereplésekhez az intézmény és a csoportok számára a pénzügyi feltételeket is meg kell 

tervezni. 

 

e) A város rendezvény terv elfogadása előtt meg kell állapodni nemzeti ünnepeink 
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tematikájában és arányosan elosztani a feladatokat a városban működő oktatási 

intézmények és művészeti és hagyományőrző csoportok között. 

 

f) Bácsalmás főbb ünnepeihez, a nemzeti ünnepekhez és Magyarország, illetve a világ nagy 

emléknapjaihoz kötődően, évente rajz és irodalom pályázatokat hirdessen meg az 

önkormányzat a város lakossága számára és a nyerteseket az ünnepekhez kötődő 

rendezvényeken jutalmazza meg a polgármester (így elősegíthetnénk, hogy a lakosság 

jobban magáénak érezze a városi ünnepeket).  

 

7. A város közművelődése vállaljon részt a munkaerő-piaci helyzet fejlesztésében. Ennek 

érdekében szükséges, hogy hosszabb távú együttműködés jöjjön létre a Bácsalmás 

Munkaügyi Kirendeltség és a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény között. Közösen ki kell dolgozni a munkaerő-piaci mozgásoknak megfelelő képzési 

és átképzési terveket és rögzíteni azt, hogy mit vállal ebből a közművelődési tevékenység. 

 

8. A Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tartalmi munkájában 

rendszeresen kapjon nagyobb figyelmet, az úgynevezett létkultúrával összefüggő "célzott" 

kínálat (pl. vállalkozások "megszólítása", ifjúság sajátos problémái, nyugdíjasok, , borászat, 

kertgazdaság, az eltérő település részek és lakossági rétegek művelődési szükségleteinek 

gondozása stb.). 

Legyen szerves része az intézmény munkájának a mindennapi élet praktikus szükségleteihez 

kapcsolódó, életvitelt, szokásrendet befolyásoló, a mentális rehabilitációt szolgáló 

közösségek, alkalmak, programok szervezése. Ebben folyamatos együttműködés szükséges a 

specifikus civil szervezetekkel. 

 

9. Alapvető fontosságú a Bácsalmáson élő, illetve a bácsalmási születésű alkotóművészek 

munkájának figyelemmel kísérése, velük a város kulturális életét érintő kérdésekben az 

együttműködés.  

10. Bácsalmásról elszármazott alkotó művészek által létrehozott Bácsalmás Baráti Kör 

Egyesület és Bácsalmáshoz kötődőek által megalapított Bácsalmáshoz Kötődőek Baráti Körrel 

való együttműködés Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

közművelődési tereiben szervezett kulturális rendezvényeivel kapcsolatban.  

 

11. Fiedler Közösségi Ház 

Az intézmény lehetőséget ad a szabad kapacitású termeiben az önszerveződő civil 

csoportoknak különféle rendezvényeik megtartására, segíti a közösségfejlesztést. 

A "civilház" jelleg megőrzése mellett a kultúraközvetítő funkció felvállalásával, 

szolgáltatásaink körével elsősorban azt a lakossági réteget célozzuk meg minden 

korosztályból, akiknek szükségük van a lakóhely közelében elérhető közművelődési 
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szórakozási kínálat bővülésére, a helyi hagyományok ápolására és gazdagítására, közösségi 

kezdeményezések szakmai támogatására 

Az intézmény funkciói: 

a,Kulturális programszolgáltatás, értékmegőrzés 
b, Részvétel közösségi szerveződések, klubok alakításában 
c, Nyilvánossági fórum biztosítása 
d, Segítségnyújtás a település értékeinek feltárásában 
e, Az életminőséget befolyásoló tevékenységek szervezése 
f, Egyéb közművelődési lehetőségek biztosítása 
g, Egyéb szórakoztató rendezvények lehetőségeinek biztosítása 
h, Koordinációs feladatok 
 
12. Az 1997. évi CXL. tv. a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtárat közgyűjteményi 

intézményként aposztrofálja. A közművelődés városi koncepciójából azonban nem 

hiányozhatnak olyan könyvtári tevékenységek, amelyek nélkül a közművelődés városi céljai 

csorbulnának. 

Ezek: 

a) Minden dokumentumtípusra kiterjedő inflációt követő – azt netán meghaladó – állomány 

gyarapításával hozzájárul a helyi lakosság tanulásához, információszerzéséhez, és a 

szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

b) A közösségi internet-hozzáférési helyek a lakosság információs társadalom kihívásaira való 

felkészülését szolgálják. 

 

A könyvtár vállalja a közművelődési program kidolgozásában és végrehajtásában való aktív 

közreműködést sajátos eszközeinek felhasználásával a következők szerint: 

 

• Előzetesen egyeztetett éves rendezvény kínálatában bemutatkozó lehetőséget biztosít a II. 

emeleten kiállító terem kialakításával a város és környéke, valamint az innen elszármazott 

alkotó művészeinek, amatőr művészeti csoportoknak. 

 

• Kiemelten szerepet vállal az állampolgárok felkészítésében az információs társadalom 

kihívásaira való megfelelésre, a modern információ/kommunikáció technológia eszközei 

kezelésének elsajátítására használó-képző tanfolyamok megtartásával. 

 

• A könyvtár fontos feladatai közé tartozik a hátrányos helyzetűek információhoz való jutás 

esélyegyenlőségének megteremtése, speciális szolgáltatások beindításával. Kiemelten az 

olvasási nehézségekkel küzdők segítése a hátrányok leküzdésében. 

 

• Hozzájárul a lakosság EU-val kapcsolatos tájékoztatásához az EU külön-gyűjteménye révén, 

a nyelvtanulást segítő korszerű dokumentumok (hangzó anyagok, CD-ROM-ok intenzív 

beszerzésével, valamint az egyetemes információkhoz való hozzájutást lehetővé tévő 
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meglévő dokumentumállományával ill. hazai és külföldi könyvtárak szolgáltatásainak, 

dokumentumainak közvetítésével. 

 

• Kiemelt feladata, a településsel kapcsolatos információk összegyűjtése, megőrzése és 

szétsugárzása. E feladat végrehajtása során él az intézményi, illetve a városi honlapon 

történő megjelenítés lehetőségével is. 

 

• Együttműködik a megyei közgyűjteményekkel a lakosság jobb információs ellátása 

érdekében (közös építésű hagyományos és elektronikus adatbázisok létrehozása, 

forrásmegosztás a helyismerettel kapcsolatos irodalom digitalizációs programjának 

elindításánál). 

 

• Megfelelő programok beindításával bekapcsolja a városkörnyéken, kistérségben lévő 

községek lakosságát. 

 

• A városi munkaerőpiaci-helyzet fejlesztésében igyekszik együttműködni a munkaügyi 

központtal, információi megosztásával. 

 

• Eszközeivel, meglévő dokumentumállományával, illetve más könyvtárak 

dokumentumainak átkölcsönzésével segíti az egész életen át tartó tanulás megvalósítását. 

 

• Sajátos eszközeivel, a gyermekek számára megjelentetett könyvtári kiadványokkal segíti a 

környezeti kultúra (természet- és műemlékvédelem) fejlődését. 

• Óvodások és kisiskolások számára rendszeresen szervez olvasás- és könyvtár-népszerűsítő 

programokat. 

• A városi könyvtár szorosan együttműködik a Bács-Kiskun megyei könyvtárral és megyei és 

országos könyvtári kezdeményezéseket helyi szinten is megvalósítja.  
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Fejlesztési célok  

 

Bácsalmás város közművelődési feladatellátásának fejlődése érdekében az alábbi célokat 

határozza meg: 

 

1.  Egyre jobban kibontakozó követelmény a város környékével, kistérséggel és a határon 

átnyúló vonzáskörzettel való közművelődési együttműködés. Szükséges, hogy a Vörösmarty 

Mihály városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény vezetője a kistérség elnökével, az 

érintett polgármesterekkel illetve a térségben működő közművelődési intézményekkel 

egyeztesse az éves programtervben szereplő nagyrendezvényekhez kötődő együttműködés 

lehetőségeiről. Mindezek alapján a városnak törekednie kell egy a kistérségben is jelentős 

kulturális és gasztronómiai nagyrendezvény megvalósítására, melyben a kistérség települései 

is aktívan részt vesznek. 

A határon átnyúló kulturális együttműködésre vonatkozóan célszerű lenne a Észak-Bácska 

régióval évenként egyeztetni a közös és kölcsönös kulturális feladatvállalásokat. 

 

 

2.  Földrajzi környezetünk elhelyezkedésünk és történelmi-kulturális hagyományaink okán 

fontos feladat a környezeti kultúra, természetvédelem segítése, valamint a meglévő 

környezeti értékekkel való gazdálkodás szemléletváltása, a tulajdonosi szemlélet kialakítása, 

a közművelődés eszközeivel. 

Tovább kell fejleszteni a Sós-tó és a Kossuth-park természetvédelmi terület, illetve a Kígyós- 

tó infrastrukturális ellátottságát és esetlegesen későbbiekben tanösvény kialakítását kell 

tervbe venni. Két természetvédelmi területtel kapcsolatban programtervet is ki kell alakítani, 

illetve ezen végrehajtásához szükséges városi intézmények együttműködési nyilatkozatban 

vállalt konkrét szerepét.   

 

3.  A város feladatai között a kulturális turizmus elősegítése érdekében törekedni kell a minél 

hosszabb időtartamú helyi vagy kistérségi programsorozat létrehozására. Az idegenforgalmi 

és turisztikai célok megvalósítását különféle megyei, regionális és nemzetközi szakmai 

konferenciák szervezésével szolgálja a konferencia turizmus megvalósulását. 

 

4.  A közművelődési tevékenységben aktívan vállaljanak szerepet a civil szervezetek, 

egyesületek, alapítványok. Törekedni kell a gazdálkodó szervezetekkel való 

együttműködésre, a szponzori kör szélesítésére. Fejleszteni kell a közművelődésben részt 

vevő helyi és megyei fenntartású intézmények és egyéb szervezetek közötti koordinációt. 

 

5.  A meglévő jó bázison szükséges továbbfejleszteni az amatőr művészeti tevékenységet. 
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6. A városi hagyományokra építve a turisztikai marketing tervvel összhangban szükséges 

alakítani az idegenforgalmat szolgáló közművelődési rendezvények profilját és meghatározni 

ezekhez a pénzügyi támogatásokat. 

 

7. Ki kell alakítani a határon átnyúló térséggel és a bácsalmási kistréségre vonatkozó 

közművelődési együttműködési tevékenységrendszert. 

 

8. A pályázati lehetőségek kihasználásával az alábbi közművelődési célú fejlesztések 

szükségesek: hangszigetelt zenei próbaterem kialakítása a művelődési házban, új szabadtéri 

színpad és nézőtér, sörpad garnitúrák beszerzése a szabadtéri programokhoz, a szabadtéri 

előadásokhoz új fény- és hangtechnika, a városi könyvtár padozatának cseréje,  és az egész 

intézményben a fűtés korszerűsítése. 

 

9. A Művelődési Központ XXI. Század követelményeinek megfelelő felújítása által, a 

közművelődési intézménynek, megfelelő színvonalúnak kell lennie, hogy turisztikai, 

konferenciai célokat is ki tudjon elégíteni. 

 

10. Szükséges lenne létrehozni egy kulturális alapítványt, melynek képviselői, alapító- és a 

kuratóriumi tagjai bácsalmási neves művészekből elismert vállalkozókból és közéleti 

szereplőkből állna. Az alapítvány fő célja Bácsalmás kulturális rendezvényeinek támogatása 

és újak indítása, illetve kulturális életet támogató emberek összefogása, bevonása a 

szervezésbe.  Új alapítvány létrehozása helyett, egy működött is át lehet alakítani hasonló a 

fent említett rendszer szerint. 

 

11. Bácsalmás Város Önkormányzata kiemelt fejlesztési tervében törekedni kell egy alkalmas 

fixen épített szabadtéri színpad és infrastruktúrájának kialakítására. 

 

12. Lakosság részletes tájékoztatása a kulturális életről és az önkormányzat, illetve képviselő 

testület munkájáról, ezzel kapcsolatban megoldandó feladat:  

- a városi televízió rendszeres adásának működtetése, és az adások archiválása 
könyvtári gyűjteményben, 

- erősíteni a városi újság és televízió tájékoztató és véleményformáló funkcióját, 
emellett a város nagyobb léptékű fejlesztéseiről és rendezvényeiről országos 
médiumokat is tájékoztatni kell, 

- kulturális intézményeink marketing és PR tevékenységének erősítése 

- további korszerű információtechnológiai gépek beszerzése folyamatos pályázati 
források bevonásával. 
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13. Kulturális bizottság szerepe a város közművelődési tevékenység megvalósításában: 
A Bizottság támogat minden olyan kezdeményezést, mely közvetve vagy közvetlenül 
értékteremtő funkciót tölt be és hozzájárul a város sokszínűségéhez.  
Formálja a város kulturális életét, koncepcionális kérdésekben állást foglal és javaslatot tesz 
a Képviselő-testületnek.  
Évente közművelődési és civil pályázat útján lehetőséget biztosít a kerületben működő   

közösségek, csoportok, magánszemélyek és gazdasági társaságok kulturális programjaink 

anyagi támogatására egy meghatározott keretösszeg erejéig. A támogatás forrását az 

Önkormányzat éves költségvetése biztosítja, mely összetételét és összegét a humán 

kulturális és pénzügyi bizottság javaslatára a képviselőtestület fogadja el. 

 

15. Esélyegyenlőtlenséget csökkentő, társadalmi kohéziót erősítő programok fejlesztése, 

illetve a közművelődés és a felnőttképzés kapcsolatának erősítése. 

16. A civil sport szervezetekkel való együttműködés során szükséges a város és 

közművelődési intézményei részéről történő szorosabb, egymás munkáját segítő és 

támogató viszony kialakítását. Az éves rendezvényterv kialakításánál szükséges ezen 

szervezetek közös összehangolt munkája, ami a közös projekteken-programokon keresztül 

valósul meg.  

17. Szükséges lenne egy olyan könyvtári tudásportál kialakítása, mely közhasznú elektronikus 

információs szolgálat működtetésével segíti a lakosság állampolgári létének gyakorlását, 

adatbázisokkal, közhasznú adatokkal elérhetőségekkel a legkülönfélébb ügyek elintézéséhez, 

illetve folytatni a lakosság számára szervezett számítógép használati oktatást. 

18. Városi könyvtár modern kor követelményeinek megfelelően tervezi a digitális 

helytörténeti adatbázis kialakítását, melyben a városról és kistérségéről szóló video anyagok 

is felkerülnének.   

17. Fiedler Közösségi Ház beindítja a kulturális programkínálatot bővítő, szabadtéri koncert 

sorozatát (komoly és könnyűzene). 

 

18. A Fiedler Közösségi Háznak 2015-ben jár le a fenntartási időszaka, ezt követően 

költségmegtakarítás végett, fontos lenne a felújított Szent János u. 9. alatt található 

művelődési házba áthelyezni tevékenységét személyi és tárgyi feltételeivel együtt.  

Az értékrendek XXI. században tapasztalt válságában az Önkormányzat mindent megtesz a 

nemzet, család, és a tisztességes munka becsületének erősítése érdekében. 
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Mellékletek 
 

BÁCSALMÁSI CIVIL SZERVEZETEK JEGYZÉKE 

 

NEVE TEVÉKENYSÉGE 

Bácsalmás Baráti Köre Egyesület Hagyományápolás, kulturális és művelődési 
programok szervezése, Bácsalmás kultúrtörténeti 
kincseinek, helytörténetének feltárása, 
nyilvánosságra hozása. 
A település kulturális örökségének, múltjának, nemes 
hagyományainak feltárása és megismertetése, 
természeti és épített környezetének megóvása, a 
város fejlődésének elősegítése, Bácsalmás múltját 
ápoló, jelenét és jövőjét szívügyének tekintő, azért 
tenni akaró helyi lakosok és a Bácsalmásról 
elszármazottak összefogása, a szülőföld iránti 
szeretet tettekben való megnyilvánulásának 
szervezése. 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
 

 

Mozgáskorlátozottak Egymásért 
Közhasznú Egyesület Bácsalmás 

 
 
 

Mozgássérültek juttatásainak ismertetése. 
Mozgássérültek munkahelyeinek támogatása, 
gyógyfürdői juttatásai, utazásszervezés 
 
 
 
Bácsalmás városban és környékén az egyesület 
tagjainak és érdeklődőknek egészségmegőrzés, 
rehabilitáció, szociális képességfejlesztő, 
ismeretterjesztő, a mozgás fogyatékos társadalmi 
esélyegyenlőségét, emberi és állampolgári jogainak 
védelmét, sportolást szolgáló tevékenység. A 
mozgáskorlátozottak érdekvédelmében közfeladat 
ellátása, a jogszabályba foglalt kedvezmények 
megszervezésének bonyolítása, ilyen irányú 
tanácsadás, ügyek intézése, mely lakás alakításra, 
közlekedési támogatásra vonatkozik, az ehhez 
szükséges foglalkozások, tanfolyamok lebonyolítása, 
szakmai ismeret eladása, bemutatása, valamint 
vitafórumok és konferenciák szervezése. 

Bácsalmási Közhasznú Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa-elhárítás 

Bácsalmás és Vidéke Tűzoltó 
Köztestület 
 
 

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa-elhárítás 

http://www.helyicivil.hu/r/mozgaskorlatozottak-egymasert-kozhasznu-egyesulet-bacsalmas-bacsalmas/erdekkepviselet
http://www.helyicivil.hu/r/mozgaskorlatozottak-egymasert-kozhasznu-egyesulet-bacsalmas-bacsalmas/erdekkepviselet
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Bácsalmási Németek Egyesülete 
 
 
 
 
 
Bácsalmási Németek Egyesület 
Almasch Tánccsoportja 

A bácsalmási és a Bácsalmásról elszármazott 
németek összefogásával a német nemzetiség nyelvi 
és kulturális értékeinek ápolása, hagyományőrzés 
támogatása. A német (sváb) hagyományok őrzése 
 
A tánccsoport 1995 óta működik, a táncokat Mátrai 
Angéla, művészeti vezető tanítja be. 

Petőfi Városi Sportegyesület Sporttevékenység, a sport szeretetének, 
gyakorlásának elősegítése 

Bácsalmási Polgárőr Egyesület Közrend, közbiztonság, vagyonvédelem 

Bácsalmási Gyermekmosoly 
Közhasznú Egyesület 

Bácsalmás és térsége gyermekeinek kulturális, 
oktatási, egészségügyi, szociális fejlődésének 
elősegítése. 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Gyermekotthona „Élettér” 
Alapítványa 

Az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a 
diákprogramok, diák kezdeményezések felkarolása és 
támogatása. A működő diákönkormányzat 
munkájának támogatása. A diákszervezetek, 
egyesületek, közösségek működési feltételeinek 
javítása, programjai támogatása, diák 
kezdeményezések, a diák önkormányzat létéhez 
szükséges gazdasági feltételek megteremtésében. Az 
iskolában és az otthonban folytatandó gyermek- és 
ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése. A 
diáksport támogatása, a szociálisan rászorult 
gyermekek segítése. A kiegészítő oktatási programok 
támogatása. Hátrányos helyzetű és adottságú diákok 
támogatása. Az etnikai kisebbséghez tartozó 
hátrányos helyzetű gyermekek - diákok segítése. 

Bajai Rendőrkapitányság Bácsalmási 
Rendőrörs 
 
 

Rendőrség 

Szeretetfénye Közhasznú Alapítvány körfoglalkozás péntek 17-20 

Bunyevác-Horvátok Közhasznú 
Egyesülete 

horvát klub 
Keretet biztosít a helyi bunyevác-horvátok sokszínű 
kulturális hagyományai ápolásának, összefogja a 
különböző művelődési ágakban folytatott 
tevékenységet. Tevékenységével alkotó módon 
gyarapítja a város és környéke bunyevác-horvátok 
nemzeti kulturális hagyományait és értékeit, 
lehetősége szerint a horvát nyelv alsó-, közép- és 
felső-fokú oktatását. Ellátja a működési területén élő 
bunyevác-horvátok kulturális érdekvédelmét, 
javaslataival, kezdeményezéseivel elősegíti a helyi 
horvát kisebbségi önkormányzat, továbbá a 
települési önkormányzat bunyevác-horvát 



19 
 

kisebbségeket érintő döntéseit, részt vállal azok 
végrehajtásában. Ösztönzi a működési területén élő 
bunyevác-horvátokat identitásuk megőrzésére, 
fejlesztésére, a nyelvi-kulturális hagyományok 
átörökítésére, különös gondot fordítva az ifjúság 
nevelésére. Működésével elősegíti a hagyományőrző 
kisebbségek kialakulását, működését. Kulturális 
fórumokat, rendezvényeket szervez, továbbá 
koordinálja az egyesület és a térség nemzetiségi és 
kulturális kapcsolatait. Elősegíti és 
kezdeményezéseivel bővíti Bácsalmás Város 
Önkormányzata és Bizovác község testvérvárosi, 
valamint más horvátországi kapcsolatait, kulturális, 
sport és gazdasági területen egyaránt. Közhasznú 
feladatai ellátása során szoros kapcsolat kialakítására 
törekszik a Bácsalmáson működő önkormányzattal, 
intézményekkel, civil szervezetekkel és más 
nemzetiségi közösségekkel egyaránt. 

Bácsalmási-Bácska Sport és Ifjúsági 
Közhasznú Egyesület 
 

Szellemi és ifjúsági sport műhely létrehozása 
Bácsalmáson elsősorban biliárd szakosztály és lovas 
szakosztály területén hagyománytisztelet jegyében, 
aktív sport tevékenység megvalósításával, sportélet 
támogatásával. 
 

Bácsalmási Sprint Sportegyesület Egyesületünk három szakosztállyal működik, judo, 
asztalitenisz, túra. A legrégebbi szakosztály a judo 
sporté. A judo 20 éve gazdagítja a bácsalmási 
sportélet palettáját. 
Szabadidős és versenysport jelleggel egyaránt 
gyakorolható e küzdősport. A sportolók (versenyzők, 
edzők, bírók) rendszeresen részt vesznek a regionális, 
országos és határon átnyúló versenyeken. Az 
egyesület judo szakosztályának edzői mindannyian 
rendelkeznek sportedzői, ill. sportoktatói 
végzettséggel. 
Edzők: Tanács Attila, Piukovics Tamás, Páncsics Zoltán 

http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmasi-bacska-sport-es-ifjusagi-kozhasznu-egyesulet-bacsalmas/kulturalis
http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmasi-bacska-sport-es-ifjusagi-kozhasznu-egyesulet-bacsalmas/kulturalis
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Bácsalmási Küzdősport Egyesület 
 

A Body-Contact Kyokusin Karate tömegsportszerű 
elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók, versenyek, 
edzőtáborok rendezése., Az ifjúság közösségi és 
sportszellemű nevelése, oktatása., Fogyatékosok 
sportolási és versenyzési lehetőségeinek biztosítása., 
Az arra rászorulónak ingyenes sportolási és 
versenyzési lehetőség biztosítása., A sportág 
sportolóinak minősítése (kyu és dan ? rendszerben)., 
Sportversenyek rendezése, szervezése., Az Egyesület 
tagjainak magyar és nemzetközi versenyeken való 
részvételének biztosítása. Nemzetközi versenyek 
szervezése Magyarországon., Edzőtáborok 
szervezése. A sportág elméleti tudásanyagára 
felkészítő szemináriumok, tanfolyamok, edzői 
képzések és továbbképzések szervezése, azon való 
részvétel támogatása., Sportklub-hálózat létrehozása 
és a klubok működésének felügyelete. 

Szent László Közhasznú 
Határrendész Sportegyesület 

Célja elősegíteni az egyesületi tagoknak és 
Bácsalmás, ill. a körzethez tartozó civil lakosok 
sportolási lehetőségeit, fejlődését, a sport 
népszerűsítését és támogatását. Céljainak elérése 
érdekében együttműködik az érdekképviselet, 
érdekérvényesítés rendvédelmi szervezeteivel és más 
társadalmi szervezetekkel. Közösségépítő, társadalmi 
kohéziót elősegítő tevékenységet folytat, különösen 
gyermek és ifjúsági rendezvényeket szervez, 
időskorúak szervezeti életét támogatja. A határőr 
hagyományokat ápolja. 

Magyar Vöröskereszt Bácsalmás 
Város Területi Szervezete 

Humanitárius tevékenység. 

http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmasi-kuzdosport-egyesulet-bacsalmas/oktatasi
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Bácsalmási Gimnáziumért 
Alapítvány 

Iskolai hagyományok ápolása, iskolai célkitűzések 
támogatása. Sport és szabadidős tevékenységek 
támogatása. Hátrányos helyzetű tanulók támogatása. 
1994-ben a Gimnázium egy régi diákjának 
kezdeményezése és felajánlása hívta életre az 
alapítványt, melynek célja a Gimnázium oktató-
nevelő munkáját elismerő és támogatni kész, 
öntevékeny emberek összefogása és az alapítványi 
vagyon anyagi támogatása. 
Az alapítvány támogatói a város lakói, a városból 
elszármazottak, az iskolában végzett egykori diákok, 
vállalkozók, az iskola tanárai és tanulói, valamint a 
tanulók szülei köréből kerülnek ki. Az alapítvány 
működése, rendezvényei, céljainak megvalósítása 
együttesen példázzák, hogy közös összefogással, 
együttgondolkodással és megfelelő 
együttműködéssel nem csak a gimnázium 
hagyományai ápolhatók, hanem az iskola célkitűzései 
is könnyebben elérhetők. Így az alapítvány és 
kuratóriuma jelentős szerepet vállal a 
közösségformáló tevékenységben. 
- Az alapítvány adószáma : 18345241 - 1 - 03  
- Az alapítvány számlaszáma : 11732088 – 20569141 
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Gyermekekért és Fiatalokért 
Alapítvány 

Bácsalmás városban lakó tehetséges gyermekek és 
fiatalok nappali tagozaton folytatott középiskolai 
fiatalok nappali tagozaton folytatott középiskolai és 
főiskolai, egyetemi tanulmányainak támogatása. 
Egészségi állapotukban súlyosan károsodott 
gyermekek gyógykezelésének agyagi támogatása. 
Elősegíteni a sportolási testnevelési lehetőségek 
bővítését, ezen belül elsősorban az általános iskolai 
testnevelés célját szolgáló tornaterem létesítésének 
anyagi eszközökkel való támogatása, majd a 
tornaterem fenntartásához hozzájárulás. 

Óvodásokért és Jövőnkért 
Bácsalmáson Alapítvány 

A bácsalmási óvodák és óvodai tevékenység 
támogatása. 

Romani Rota Cigány Kulturális 
Egyesület 
 

Bácsalmás városban és vonzáskörzetében élő 
cigányság kultúrájának megőrzése., Hagyományainak 
ápolása, ismereteinek iskolarendszeren kívüli 
bővítése., Kulturális szintjének emelése, rendszeres 
kulturális programok szervezése, a szabadidő hasznos 
eltöltésének ösztönzése. 

Vörösmarty Oktatásfejlesztési és 
Tehetséggondozó Alapítvány 
 

Az iskolában tanuló diákok műveltségének, 
intellektuális képességének és tehetségének 
kibontakoztatása. Számítástechnikai műhely 
kialakítása, ének- zeneoktatás fejlesztése. 

Bácsalmás Városért Közalapítvány 
A Bácsalmás városban folyó minden városfejlesztési, 
közigazgatási, kommunális, környezetvédelmi, 
szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi feladatok 
végrehajtásának segítése, az ezen a területen 
dolgozók munkájának elismerése. A minél kedvezőbb 
városkép kialakításának további elősegítése, a városi 
rang emelése, a városi kisugárzás, a kistérségi 
szerepkör erősítése. 

Bácsalmás- és Környéke Keresztény 
Értelmiségi Szövetség 

 

Bácsalmás-Jánoshalma Kis- régiós 
Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás 

 

Gazdaszövetség Bácsalmás és 
Környéke Egyesület 

 

Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület 
A Magyar Köztársaság területén a közrend és 
közbiztonság védelmének elősegítése valamint 
önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, 
bűnmegelőzésben való aktív részvétel, a 
hazaszeretetre nevelés tovább a fiatalok honvédelmi 
előkészítése, illetőleg az ebben való részvétel, a 

http://www.helyicivil.hu/r/gyermekekert-es-fiatalokert-alapitvany-bacsalmas/intezmenyi
http://www.helyicivil.hu/r/gyermekekert-es-fiatalokert-alapitvany-bacsalmas/intezmenyi
http://www.helyicivil.hu/r/ovodasokert-es-a-jovonkert-bacsalmason-alapitvany-bacsalmas/intezmenyi
http://www.helyicivil.hu/r/ovodasokert-es-a-jovonkert-bacsalmason-alapitvany-bacsalmas/intezmenyi
http://www.helyicivil.hu/r/romani-rota-cigany-kulturalis-egyesulet-bacsalmas/intezmenyi
http://www.helyicivil.hu/r/romani-rota-cigany-kulturalis-egyesulet-bacsalmas/intezmenyi
http://www.helyicivil.hu/r/vorosmarty-oktatasfejlesztesi-es-tehetsegggondozo-alapitvany-bacsalmas/intezmenyi
http://www.helyicivil.hu/r/vorosmarty-oktatasfejlesztesi-es-tehetsegggondozo-alapitvany-bacsalmas/intezmenyi
http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmas-varosert-kozalapitvany-bacsalmas/egeszsegugyi
http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmas-es-kornyeke-kereszteny-ertelmisegi-szovetseg-bacsalmas/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmas-es-kornyeke-kereszteny-ertelmisegi-szovetseg-bacsalmas/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmas-janoshalma-kis-regios-teruletfejlesztesi-onkormanyzati-tarsulas-bacsalmas/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmas-janoshalma-kis-regios-teruletfejlesztesi-onkormanyzati-tarsulas-bacsalmas/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmas-janoshalma-kis-regios-teruletfejlesztesi-onkormanyzati-tarsulas-bacsalmas/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/gazdaszovetseg-bacsalmas-es-kornyeke-egyesulet-bacsalmas/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/gazdaszovetseg-bacsalmas-es-kornyeke-egyesulet-bacsalmas/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/kossuth-lajos-nemzetor-egyesulet-bacsalmas/egyeb
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honvédelmi ismeretek fejlesztése és fenntartása, a 
magyar katonai hagyományok ápolása, a katonaviselt 
honfitársaink katonai ismereteinek fejlesztése 
továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, ár- 
belvízvédelemben való önkéntes közreműködés. 

Baranta csoport - Végh László - Harcművészeti irányzat 
Legendás multú hun – magyar nép kultúrájának 
ismertetése, értékeinek újraalkalmazása a mai 
életben, hagyományápolás, ősi életmód, értékrend 
ismertetés, ősi tudás mai életbeni alkalmazása. 
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Kunbajai Vadaskert Vadásztársaság 
A vadásztársaság célja, hogy a vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV. Törvény és a végrehajtására kiadott 
79/2004. (V.4.) FVM rendelet keretei között, az egyéb 
vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel, rendszeres 
vadászati tevékenység folytatása céljából, a 
társadalom érdekeivel különösen a helyi erdő és 
mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a 
környezet és természetvédelmi előírásokra 
figyelemmel demokratikus, az önkormányzatiság 
elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel 
biztosítsa tagjai számára a Kunbajai Vadaskertben a 
sportvadászati lehetőséget, és elősegítse a tagok 
jogainak és kötelezettségének érvényesülését. A 
vadászati hagyományok a vadászati kultúra ápolása, a 
vadászterület élővilágának védelme, a helyi 
társadalom környezet- és természetvédelmi 
szemléletének előmozdítása. 

Magánvállalkozók Ipartestülete 
Bácsalmás és Körzete 

A településhez tartozó és hozzá önként tagnak 
belépő egyéni és társas vállalkozók gazdasági, 
szakmai érdekeinek képviselete és védelme. 

Menedzser Akadémia Alapítvány 
 

ÚT-VÉG Lovas Egyesület 

 

A magyarországi lovaskultúra fejlesztésének 
előmozdítása Szegeden és régiójában, Bácsalmáson, 
előadások, bemutatók, versenyek szervezése, 
lebonyolítása. 

Bács-Billiárd Árpás Sportegyesület 

 

A billiárd, mint sportág magyarországi és nemzetközi 
népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve 
részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok 
nevelésében, valamint a felnőtt sportolók 
képzésében és versenyeztetésében mind a hazai, 
mind a nemzetközi szinten. A rendszeres sportolás, 
versenyzés, testedzés biztosítása, ezen irányú 
érdeklődés felkeltése, tagjainak nevelése; tagjai 
részér rendszeres testedzés, sportolás és versenyzés 
lehetőségének biztosítása. Tagjai közös érdekeinek 
védelme; társadalmi öntevékenység és közösségi élet 
kibontakoztatása; hazai és nemzetközi 
sportkapcsolatok létesítése és fenntartása; 
hagyományőrzés. A billiárd Bácsalmás térségében 
megőrzött hagyományainak megismerése és 
megismertetése; országos és nemzetközi billiárd 
versenyeken való részvétel; csatlakozás országos és 
nemzetközi szövetségekhez. Együttműködés 
kialakítása hasonló tevékenységet végző 
szervezetekkel, szövetségekkel. 

http://www.helyicivil.hu/r/kunbajai-vadaskert-vadasztarsasag-bacsalmas/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/maganvallalkozok-ipartestulete-bacsalmas-es-korzete-bacsalmas/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/maganvallalkozok-ipartestulete-bacsalmas-es-korzete-bacsalmas/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/menedzser-akademia-alapitvany-bacsalmas/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/ut-veg-lovas-egyesulet-bacsalmas/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/bacs-billiard-arpas-sportegyesulet-bacsalmas/erdekkepviselet
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Bácsalmási Polgárőr Egyesület 
 

Magyar Galamb és 
Kisállattenyésztők V-65-ös 
Egyesülete 

 

Növény-állatkerti bemutatók szervezése. 
Bácsalmás városban és környékén a galamb és 
kisállattenyésztők társadalmi összefogása, szakmai 
ismereteik gyarapítása. Hagyományosan évenként 
kiállítási seregszemle rendezése, ahol bemutatásra 
kerülnek az állatfajták, és szakmai megbeszélések, 
állatorvosi rendezvények, bírálótanfolyam rendezése. 
A klub Országos Szövetséghez kapcsolódik, amelyen 
rendszeresen küldöttgyűléseket rendeznek, illetve 
szakmai megbeszéléseket tartanak a tagokkal együtt. 
Külföldi testvérvárosok galambtenyésztőivel is tartják 
a kapcsolatot. 

Bácsalmási Népitáncosok Egyesülete 

 

A bácsalmási nemzetiségi táncok kutatása, 
népszerűsítése, bemutatása mind szélesebb körben. 
A magyarországi bunyevácok, horvátok 
történelmének, életének megismertetése, anyanyelv 
megőrzése, ápolása, hagyományok, népszokások 
felelevenítése, fejlesztése a népi tánc segítségével. A 
nemzetiségek kulturális értékeinek ápolása, 
hagyományőrző közösségek munkájának segítése, 
működési feltételeibe bekapcsolódás. Oktatási, 
művelődési intézmények nemzetiségekkel 
kapcsolatos tevékenységébe bekapcsolódás a népi 
táncon keresztül. Mindezek érdekében találkozók, 
kiállítások, kulturális rendezvények szervezése. 

Egyházi Zenekultúráért Alapítvány 
Gyermek- és felnőtt hitoktatás. Az egyházi és világi 
zeneoktatás támogatása, egyházi és világi kulturális 
események templomi megrendezése. Szegény sorsú 
gyermekek támogatása. 

Bácsalmás Vagyonvédelmi 
Közalapítvány 

Bácsalmás Rendőrörs illetékességi területéhez 
tartozó valamennyi település közrendjének, 
közbiztonságának védelme érdekében - elsősorban 
közvagyont, de ez mellett a magánvagyont is. 
Közreműködés egy városi komplex biztonsági 
riasztórendszer kiépítésében. 

Krix János Alapítvány 

 

Bácsalmás város és vonzáskörzetéhez tartozó 
községek tehetséges ifjúságának szellemi, lelki és 
testi fejlődésének segítése, valamint azoknak 
támogatása, akik - akár magánszemélyek, társaságok 
vagy intézmények - e cél érdekében eredménnyel 
munkálkodni akarnak és képesek 

Bácsalmási Gyermekotthon Diák 
Sport Egyesület 

 

MEDOSZ Vadásztársaság 
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a 
vadászatról, továbbá a természetvédelemről és a 

http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmasi-polgaror-egyesulet-bacsalmas/erdekkepviselet
http://www.helyicivil.hu/r/magyar-galamb-es-kisallattenyesztok-v-65-egyesulete-bacsalmas/erdekkepviselet
http://www.helyicivil.hu/r/magyar-galamb-es-kisallattenyesztok-v-65-egyesulete-bacsalmas/erdekkepviselet
http://www.helyicivil.hu/r/magyar-galamb-es-kisallattenyesztok-v-65-egyesulete-bacsalmas/erdekkepviselet
http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmasi-nepitancosok-egyesulete-bacsalmas/kulturalis
http://www.helyicivil.hu/r/egyhazi-zenekulturaert-alapitvany-bacsalmas/kulturalis
http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmas-vagyonvedelmi-kozalapitvany-bacsalmas/kozbiztonsag
http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmas-vagyonvedelmi-kozalapitvany-bacsalmas/kozbiztonsag
http://www.helyicivil.hu/r/krix-janos-alapitvany-bacsalmas/oktatasi
http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmasi-gyermekotthon-diak-sport-egyesulet-bacsalmas/sport
http://www.helyicivil.hu/r/bacsalmasi-gyermekotthon-diak-sport-egyesulet-bacsalmas/sport
http://www.helyicivil.hu/r/medosz-vadasztarsasag-bacsalmas/sport


26 
 

lőfegyver és lőszertartásról szóló mindenkor hatályos 
jogszabályok, szabályzatok megtartásával szakszerű 
és korszerű működéssel tagjai részére kulturált, 
biztonságos sport-vadászati lehetőséget biztosít. 

Gyermekek Üdüléséért Alapítvány 
Az alapító Önkormányzatok által fenntartott és 
üzemeltetett balatonalmádi Gyermek Üdülő Tábor - 
zavartalan működésének elősegítése, - az ott lévő 
épületek, építmények karbantartása, felújítása, - 
felszerelések és berendezések felújítása, pótlása, 
karbantartása, - szükséges fejlesztési munkálatok 
anyagi alapjának kiegészítése, - az alapító tag 
települések és vonzáskörzetükben lévő gyermekek 
üdültetésének, szabadidejük hasznos és tartalmas 
kitöltésének, pihenésük zavartalan biztosítása. 

Napraforgó Segély Alapítvány 
A Bácsalmási Agráripari RT. rászoruló dolgozóinak 
anyagi támogatása, üdültetésének segítése. Szociális 
tevékenység, oktatás és sport támogatása, ösztöndíj 
folyósítása. 

Patricia és Donát Jövőjéért 
Alapítvány 

Kancsár Patrícia és Kancsár Donát Életvitelük szinten 
tartásának, továbbtanulásának és pályakezdésének 
elősegítéséhez való segítségnyújtás, tekintettel arra, 
hogy tragikus körülmények folytán szülők nélkül 
maradtak. 

Természetvédők és 
Díszmadártenyésztők Bácsalmási 
Klubja 

Működési területén szervezi és koordinálja a tagok 
díszmadártartással és tenyésztéssel kapcsolatos 
tevékenységét, képviseli érdekeiket. Aktívan részt 
vesz az MDOSZ munkájában. Kiadványain keresztül, 
kiállítások, bemutatók keretében, tagjainak 
bevonásával közreműködik a természet és 
állatvédelmi célok megvalósításában. Ezek érdekében 
szoros együttműködést tart fent a területen működő 
önkormányzati, állami szervezetekkel, más civil 
szerveződésekkel. 
A természet védelme, vadmadarak védelme, 
díszmadarak tartása, tenyésztése és népszerűsítése. 

Ifjú Környezetbarátok Bácsalmási 
Köre Egyesület 

A bácsalmási ifjúság természet-szeretetének és –
védelmének ápolása. rendezvények, programok 
szervezése. 

Jurinovics Miklós Sporthorgász 
Egyesület 

 

A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése., Tagjai 
részére horgászati lehetőségek biztosítása., A 
horgászoknak a társadalmi együttélés és a 
horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a 
természet szeretetére és védelmére való nevelése., 
Védett és fokozottan védett halfajok védelme, 
horgászati tilalmak megtartása és megtartatása, a 
természet egyensúlyának megőrzése, védelme. 
 

http://www.helyicivil.hu/r/gyermekek-uduleseert-alapitvany-bacsalmas/szocialis
http://www.helyicivil.hu/r/napraforgo-segely-alapitvany-bacsalmas/szocialis
http://www.helyicivil.hu/r/patricia-es-donat-jovojeert-alapitvany-bacsalmas/szocialis
http://www.helyicivil.hu/r/patricia-es-donat-jovojeert-alapitvany-bacsalmas/szocialis
http://www.helyicivil.hu/r/termeszetvedok-es-diszmadartenyesztok-bacsalmasi-klubja-bacsalmas/termeszetvedelem
http://www.helyicivil.hu/r/termeszetvedok-es-diszmadartenyesztok-bacsalmasi-klubja-bacsalmas/termeszetvedelem
http://www.helyicivil.hu/r/termeszetvedok-es-diszmadartenyesztok-bacsalmasi-klubja-bacsalmas/termeszetvedelem
http://www.helyicivil.hu/r/ifju-kornyezetbaratok-bacsalmasi-kore-egyesulet-bacsalmas/kornyezetvedelmi
http://www.helyicivil.hu/r/ifju-kornyezetbaratok-bacsalmasi-kore-egyesulet-bacsalmas/kornyezetvedelmi
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Egyházi Zenekultúráért Alapítvány 

 

Gyermek- és felnőtt hitoktatás. Az egyházi és világi 
zeneoktatás támogatása, egyházi és világi kulturális 
események templomi megrendezése, Szegény sorsú 
gyermekek támogatása. 
 

Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület 

 

A Magyar Köztársaság területén a közrend és 
közbiztonság védelmének elősegítése valamint 
önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, 
bűnmegelőzésben való aktív részvétel, a 
hazaszeretetre nevelés tovább a fiatalok honvédelmi 
előkészítése, illetőleg az ebben való részvétel, a 
honvédelmi ismeretek fejlesztése és fenntartása, a 
magyar katonai hagyományok ápolása, a katonaviselt 
honfitársaink katonai ismereteinek fejlesztése 
továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, ár- 
belvízvédelemben való önkéntes közreműködés. 

 

A BÁCSALMÁSI FIEDLER KÖZÖSSÉGI HÁZBAN MŰKÖDŐ KLUBOK, CSOPORTOK, KÖZÖSSÉGEK 

NEVE TEVÉKENYSÉGE 

Agykontroll A Silva-féle agykontroll önfejlesztő módszerének elsajátítása, 
relaxáció, gyógyító meditáció, előadások. 

Babamasszázs A masszázs egy olyan kommunikáció, amely képes érzelmeket, 
nyugalmat, szeretetet közvetíteni. Segít a stressz oldásban, 
stimulálja a bőrt, javítja a vérkeringést, és sok további pozitív 
hatással bír. 

Bácsbokodi 
Tánccsoport 
Egyesület Bácsalmási 
társastánc csoportja 

Társastánc-tanfolyam. latin amerikai és standard társasági 
táncokat tanulnak a növendékek. A csoport legfőbb céljai közé 
sorolható, hogy minél több fiatalt megmozgasson, nyitottá 
tegyen a különböző zenei, illetve tánc stílusokra. 

Díszítőművész 
szakkör 

A csoport elsődleges feladatának tartja hazánk eredeti 
népművészeti hagyományainak felkutatását, elkészítését, 
bemutatását kiállításokon. Elkezdték a bunyevác fehérhímzések 
felkutatását és a komádi kézimunkák hímzését. 

Jóga A jóga a testi-lelki-szellemi harmónia elérésének, 
megtartásának természetes útja, önfejlesztés, önismeret. 

Őszikék Nyugdíjas 
Klub és Dalkör 

A Bácsalmáson élő nyugdíjasok számára szabadidős 
tevékenységek szervezése, kapcsolatok ápolása az idősebb és a 
fiatalabb generáció között. Tánccsoport és énekkar. 

Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete 

Mozgássérültek juttatásainak ismertetése. Mozgássérültek 
munkahelyeinek támogatása, gyógyfürdői juttatásai, 
utazásszervezés 

Liszt Ferenc AMI 
Zongora Tanszak 
Bácsalmási Tagozata 

1981. szeptember 1-je óta működik Bundula Marcella 
művésztanár vezetésével.  
A növendékek a zongora főtárgy mellett szolfézs és 
zeneelmélet oktatásban is részesülnek. 

http://www.helyicivil.hu/r/egyhazi-zenekulturaert-alapitvany-bacsalmas/bacsalmas-egyesulet-alapitvany
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Fotóklub Klubnapokon elsősorban közös képértékeléssel, 
tapasztalatcserével, képek digitális utómunkáinak 
megbeszélésével, gyakorlati tanácsokkal való ellátással 
foglalkoznak. Programok között szerepelnek a közös 
terepfotózások, valamint a pályázatokra, kiállításokra való 
felkészülések is. Alkalmanként neves előadók meghívása is 
megszervezésre kerül. A fotóklub tagjainak munkáiból 
rendszeresen kiállítást rendez. Fotó-, és képzőművészeti 
kiállítások látogatását is programjába illeszti. 
Kapcsolatot épít más fotós körökkel. Képeikkel segítik a helyi 
kiadványok létrehozását. 
 

Képviselői fogadóóra Polgármesteri Hivatal Bácsalmás 
Képviselői fogadóóra 

Szintetizátoroktatás, 
zeneoktatás 
Danubia AMI 

A gyerekek az órákon megtanulják az alapoktól a hangokat, 
kottaolvasást, hangközöket és hangzatokat. kísérettel eljátszani 
a dalokat, valamint a hangszer alapvető funkcióval ismerkedünk 
meg. 

Angol társalgási klub Az angol nyelvi szókincs bővítése, társalgás idegen nyelven. 

Mazsola-babaklub A gyermekeket 6 hónapostól 3 éves korig várjuk szülővel, 
kísérővel együtt, egy kellemes órára. A közös játék után, 
hangszeres kíséret mellett tanulhatnak mondókákat, énekeket, 
ölbeli játékokat, höcögtetőket a csecsemők életkorának 
megfelelően. Megadjuk csecsemőjének az esélyt szakszerű 
irányítás mellett a közösségi élményhez, a zenei, mozgásbeli, 
önkifejező képességének fejlődéséhez. Ezek az alkalmak 
lehetőséget nyújtanak arra is, hogy a hasonló helyzetben lévő 
anyukák és hasonló közösségbe még nem járó gyermekeik 
találkozhassanak. 

Divan klub Bunyevác-horvátok Közhasznú Egyesülete 

Horvát tánccsoport Bunyevác-horvátok Közhasznú Egyesülete 

Bácsalmás Baráti 
Köre Egyesület 

Hagyományápolás, kulturális és művelődési programok 
szervezése, Bácsalmás kultúrtörténeti kincseinek, 
helytörténetének feltárása, nyilvánosságra hozása 

Gitároktatás A gitár tradícionálisan egy hobbihangszer. Repertoárja nagyon 
széles skálán mozog, átfogva sokféle műfajt (a könnyűtől a 
komolyig) és nehézségi szintet. Nem könnyű hangszer. Az 
alapismeretek megszerzése után mindenki saját tehetsége és 
szorgalma alapján fejlődik tovább mind zeneileg, mind 
technikailag.    

Kézműves 
foglalkozás, 
játékklub 

A kézműves foglalkozás célja az egyes technikák 
megmutatásával, a gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő 
technikai segítséggel az alkotókedv ébren tartása. A gyermek 
alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével 
pedig az alkotó tevékenységek iránti érdeklődést 

Szeretetfénye  Köz- 
hasznú Alapítvány 

Körfoglakozás. 
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Felnőtt lakosság kulturális szokásai 

 

Bácsalmási lakos 

 

Igen  91% 

Nem  9% 
 

Neme 

 

Férfi  33% 

Nő  67% 
 

Életkora 

  

 

 

Tagja-e a helyi könyvtárnak? 

 

Igen  68% 

Nem  32% 
 

 

Az elmúlt 1 évben hány alkalommal volt a helyi könyvtárban? 

15 – 20 év közötti                      5% 

21 – 25 év közötti                      9% 

26 – 40 év közötti                      37% 

41 – 65 év közötti                      32% 

65 év feletti                      17% 
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Nem volt  38% 

2-4 alkalommal  25% 

5-12 alkalommal  19% 

12 alkalomnál 

többször 
 19% 

 

Milyen céllal látogatja a bácsalmási városi könyvtárat? 

 

Számítógép használat, internetezés                   9% 

Kiállítás                   23% 

Könyvtárhasználati iskolai órák                   3% 

Író-olvasó találkozó                   30% 

Könyvkölcsönzés                   72% 

Other                      14% 
 

Elégedett-e a bácsalmási városi könyvtár nyitva tartási idejével? 

 

Igen  91% 

Other  9% 
 

Mit szokott olvasni? 

 

Könyvet   80% 

Újságot   54% 

Képregényt   1% 

Reklámokon, interneten és napi lapokon kívül 

semmit. 
  12% 

Other   4% 
 

 Milyen gyakran szokott könyvet olvasni? 

 Hetente         52% 

Havonta         15% 

2-3 havonta         7% 

Félévente         9% 

Évente         7% 

Csak, ha muszáj, különben nem olvasok         10% 
 

Milyen típusú olvasmányokat szeret leginkább? 

 

Regény   85% 

Novella   39% 

Vers   24% 
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Képregény   7% 

Dráma   13% 

Other    18% 

 

 

 

 

Melyik a kedvenc műfaja az alábbiak közül? 

 

Fantasy   14% 

Sci-fi   10% 

Romantikus történet   38% 

Történelmi Regény   49% 

Horror   2% 

Thriller   9% 

Krimi   32% 

Dráma   9% 

Tanulmány, esszé   35% 

Nem olvasok   9% 

Other   5% 

 

 

Milyen szabadidős tevékenységeket végez? 

 

TV nézés   74% 

Olvasás   75% 

Kirándul, túrázik, sportol   53% 

Videojáték   4% 

Film, sorozatnézés (egyénileg választott, nem az éppen tv-ben futó)   36% 

Rendszeres sportolás   12% 

Kertészkedés, barkácsolás   53% 

Film, sorozatnézés   23% 

0Barátokkal való találkozás   21% 

Internetezés   69% 

Other   12% 
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Milyen gyakran jár színházba? 

 

 

Havonta  2% 

Félévente  2% 

Alkalmanként  46% 

Nem járok  49% 
 

 

Milyen gyakran jár moziba? 

 

 

Havonta  7% 

Félévente  10% 

Alkalmanként  30% 

Nem járok  53% 
 

Ha jár filmvetítésre, melyik város moziját látogatja? 

 

Szeged   89% 

Kecskemét   11% 

Pécs   9% 

Soltvadkert   0% 

Kiskunhalas   0% 
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Hol szokott ismerőseivel és barátaival találkozni? 

 

 

otthon   75% 

barátaim otthonában   60% 

utcán   35% 

iskolában   5% 

kulturális intézményben   26% 

szórakozóhelyen   32% 

templomban   15% 

Other    4% 

 

 

 

A zene 

 Fontos nekem, sokat hallgatom   60% 

Sokat hallgatom, de megvagyok nélküle   33% 

Csak buliban hallgatom   1% 

Nem szoktam   5% 
 

Milyen stílusú zenét hallgat szívesen? 

 

Funky   10% 

Blues   16% 

Disco   35% 

Drum and bass   5% 

Dupstep   4% 

Dzsessz   10% 

Hip hop   16% 

House   10% 

Komoly zene   31% 

Nép zene   32% 

Metal   12% 

Pop zene   57% 

Punk   4% 

Rap   12% 

Reggae   9% 

Rock   32% 

R&B   17% 

Soul   12% 

Trance   5% 

Other   26% 
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Milyen gyakran találkozik ismerőseivel és barátaival? 

 Amikor csak tehetem, naponta   20% 

Minden hétvégén   9% 

Hetente   30% 

Ritkábban, ha úgy alakul   41% 

Nem járok sehová   1% 
 

 

 

Milyen gyakran jár diszkóba? 

 

Évente egy-

két 

alkalommal 

  16% 

Havonta 

egyszer 
  4% 

Havonta 

többször 
  0% 

Hétvégenként   0% 

Nem járok   80% 
 

 

Milyen gyakran jár bálba? 

 

 

Évente egy-két alkalommal  43% 

Évente két – három alkalommal  4% 

Évente több mint három alkalommal  7% 

Nem járok  46% 

Ön szerint mennyire számítanak értéknek az alábbi műfajok? - Film 

 
 

semennyire  5% 

többnyire nem az  5% 

kicsit  25% 

többnyire az  48% 

5nagyon  17% 

 

 

Ön szerint mennyire számítanak értéknek az alábbi műfajok? - Sorozat 

 

semennyire  17% 

többnyire nem az  28% 

kicsit  25% 
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többnyire az  22% 

5nagyon  7% 
 

 

 
Ön szerint mennyire számítanak értéknek az alábbi műfajok? - Könyv 

 

semennyire  4% 

többnyire nem az  2% 

kicsit  11% 

többnyire az  31% 

nagyon  52% 

 

Ön szerint mennyire számítanak értéknek az alábbi műfajok? - Videojáték 

 

semennyire  43% 

többnyire nem az  37% 

kicsit  14% 

többnyire az  2% 

5nagyon  4% 

 

Ön szerint mennyire számítanak értéknek az alábbi műfajok? - Képregény 
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semennyire  37% 

többnyire nem az  40% 

kicsit  17% 

többnyire az  6% 

5nagyon  0% 

 

 

 

Ön szerint mennyire számítanak értéknek az alábbi műfajok? - Zene 

 

semennyire  0% 

többnyire nem az  1% 

kicsit  16% 

többnyire az  38% 

5nagyon  44% 

 

Ön szerint mennyire számítanak értéknek az alábbi műfajok? - Képek (festmény, 

fotográfia,rajz) 

 

semennyire  10% 

többnyire nem az  7% 

kicsit  6% 

többnyire az  28% 

nagyon  48% 
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Ön szerint mennyire számítanak értéknek az alábbi műfajok? - Internetes tartalom 

 

semennyire  12% 

többnyire nem az  14% 

kicsit  17% 

többnyire az  41% 

nagyon  16% 
 

 
 

Milyen filmeket, sorozatokat, tv műsorokat szeret? 

 

 

Dráma  27% 

Thriller  28% 

Vígjáték  84% 

Horror  14% 

Fantasy  21% 

Krimi  46% 

Romantikus  49% 

Akció  35% 

Művész film  22% 

Dokumentumfilm  59% 

Rajzfilm  33% 

Talk show  17% 

Reality show  15% 

Musical  28% 

Other  4% 
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Szokott-e sorozatokat nézni? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hány órát tölt a tv előtt egy átlagos hétköznap? 

  

 

 

 

Mennyi időt tölt internetezéssel egy átlagos napon? 

 
 

 

Mire használja a legtöbbet az internetet? 

Igen, rendszeresen   62% 

Igen, egymás után többet is megnézek   7% 

Nem   31% 

Nem nézek tv-t  9% 

1 óránál kevesebb  14% 

1-2 óra  35% 

2-3 óra  25% 

3 óránál több  19% 

Kevesebb, mintegy órát  36% 

1-2 órát  31% 

2-4 órát  19% 

4-6 órát  9% 

6 óránál többet  6% 
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Kommunikációra (skype, MNS stb…)  16% 

Fórum, blog, saját honlap szerkesztése, amit folyamatosan 

frissítesz) 
 4% 

Tanulásra, információszerzésre  40% 

Szórakozásra  17% 

Letöltésre  1% 

Other  22% 
 

 
Használja-e játékra a számítógépet, ha igen milyen fajtával játszik? 

 
 

Online játékok  20% 

Stratégia  17% 

Szerepjáték  7% 

Logikai  16% 

Kaland  6% 

Akció  7% 

Ügyességi  10% 

Sport  6% 

Nem játszom  59% 

Other  0% 

Naponta hány órát tölt számítógépes játékokkal? 

 

Nem játszom  67% 

1 órát  26% 

1-2 órát  2% 

3 órát  4% 

4-5 órát  1% 
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Az elmúlt években (2-3 évben) milyen helyi rendezvényeken vett részt? 

 

 

Bácsalmási Napok, egyéb zenei táncos rendezvény  80% 

Fogathajtó verseny  36% 

Nemzeti vágta  36% 

Gyermeknap – Május 1.  39% 

Megemlékezésen (nemzeti ünnepeken)  39% 

Helyi kisebbségi önkormányzatok rendezvényei (horvát, német, cigány)  18% 

Helyi rendezésű bálok  34% 

Író-olvasó találkozók  29% 

Megnyitók (kiállítások)  28% 

Idősek világnapja  21% 

Civil szervezetek rendezvényei  29% 

Karácsonyi koncerten  19% 

Adventi programok (Idősek karácsonya)  26% 

Márton napi felvonulás  23% 

Other  10% 
 

 

Milyen módon tájékozódik a városi rendezvényekről? 

 

 

Városi honlap  56% 

Hallomásból  44% 

Plakátok  43% 

Bácsalmási Lapok  58% 

Bácsalmási Városi Hírek  35% 

Other  5% 
 

 

Jár-e a városon kívül, más településre kulturális rendezvényre? 

 

 

Igen, koncertekre, falunapokra  43% 

Igen, kiállításokra  9% 

Igen, fesztiválokra  20% 

Igen, moziba, színházba  32% 

Nem  31% 

Other  4% 
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Milyen típusú szolgáltatások további bővítését venné szívesen Bácsalmáson? 

 

 Helyi színházi előadás  60% 

Filmvetítés  59% 

Zenei rendezvény  53% 

Tematikus klub (bármilyen témakörben)  19% 

Szakkör  16% 

Ismeretterjesztő előadás  36% 

Other  9% 
 

 

Értékelje kérem, mennyire elégedett a városban zajló kulturális élettel! 

 
egyáltalán 

nem 
 maximálisan 

 

1 -  egyáltalán nem 6% 

2  28% 

3  46% 

4  15% 

5 -  maximálisan 5% 
 

 

Meglátogatta már a Gyűjtemények Házát Bácsalmáson? 

 

Igen  77% 

Szeretne, de nem jutott még el  20% 

Nem volt még és nem is tervez elmenni  4% 

Nem is hallott róla  0% 
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Szeret-e Bácsalmáson lakni? 

 

Igen, kifejezetten szeret  40% 

Egészében véve jól érzi magát  38% 

Nem igazán szeret  14% 

Egyáltalán nem szeret  9% 
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Fiatal lakosság kulturális szokásai 

 

Ön bácsalmási lakos? 

 

Igen  146 52% 

Nem  134 48% 
 

Neme: 

 

Férfi  129 46% 

Nő  151 54% 
 

Életkorod: 

 

10 – 15 év közötti  113 40% 

15 – 20 év közötti  167 60% 
 

Mióta élsz a településen? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagja vagy-e a helyi könyvtárnak? 

Születése óta  75% 

20-15 éve  3% 

15-10 éve  9% 

10-5 éve  6% 

5 évnél korábban  6% 

Nem vagyok bácsalmási lakos  2% 
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Az elmúlt 1 évben hány alkalommal voltál a helyi könyvtárban? 

 

 

Nem volt  113 40% 

2-4 alkalommal  108 39% 

5-12 alkalommal  33 12% 

12 alkalomnál többször  26 9% 

 

 

 

 
 

Milyen céllal látogatod a bácsalmási városi könyvtárat? 

 

 

  

Elégedett vagy-e a bácsalmási városi könyvtár nyitva tartási idejével? 

 

Igen  184 66% 

Nem  96 34% 

Számítógép használat, internetezés  79 29% 

Könyvtárhasználati iskolai órák  44 16% 

Könyvkölcsönzés  133 49% 

Kiállítás  28 10% 

Író-olvasó találkozó  24 9% 

Más  42 15% 
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Igen  249 89% 

Más  31 11% 
 

Mit szoktál olvasni?  

 

 

Könyvet  65% 

Újságot  43% 

Képregényt  12% 

Reklámokon, interneten és kötelező 

 olvasmányokon kívül semmit. 
 18% 

Más  4% 

  

 

Milyen gyakran szoktál könyvet olvasni? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen típusú olvasmányokat szeretsz leginkább? 

 

Hetente  28% 

Havonta  21% 

2-3 havonta  15% 

Félévente  10% 

Évente  6% 

Csak, ha muszáj,  

különben nem olvasok 
 21% 
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Melyik a kedvenc műfajod az alábbiak közül? 

 
 

 

Fantasy  32% 

Sci-fi  20% 

Romantikus történet  31% 

Történelmi Regény  25% 

Horror  38% 

Thriller  22% 

Krimi  22% 

Dráma  14% 

Tanulmány, esszé  8% 

Nem olvasok  9% 

Más  1% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen szabadidős tevékenységeket végzel? 

Regény  66% 

Novella  13% 

Vers  17% 

Képregény  22% 

Dráma  16% 

Más  10% 
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TV nézés  204 73% 

Olvasás  101 36% 

Kirándul, túrázik, sportol  102 36% 

Videojáték  83 30% 

Film, sorozatnézés (egyénileg 

választott, 

nem az éppen tv-ben futó) 

 164 59% 

Rendszeres sportolás  103 37% 

Kertészkedés, barkácsolás  34 12% 

Film, sorozatnézés (tv-ben futó)  113 40% 

Haverokkal, barátokkal való 

lógás, sörözés, bulizás 

(rendszeresebben) 

 147 53% 

Internetezés  203 73% 

Más  14 5% 

    

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbiak közül melyiket szereted legjobban? 
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Tv  5% 

Olvasás  6% 

Kirándul, túrázik, sportol  7% 

Videojáték  6% 

Film, sorozatnézés (egyénileg választott, nem az éppen tv-ben futó)  6% 

Rendszeres sportolás  13% 

Kertészkedés, barkácsolás  3% 

Film, sorozatnézés  1% 

Haverokkal, barátokkal való lógás, sörözés, bulizás (rendszeresebben)  32% 

Internetezés  17% 

Más  4% 
 

Milyen gyakran jársz színházba? 

 

Havonta  4% 

Félévente  8% 

Alkalmanként  42% 

Nem járok  45% 
 

 

Milyen gyakran jársz moziba? 
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Havonta  16% 

Félévente  60% 

Félévente  60% 

Nem járok  24% 
 

 

 

Melyik városba jársz moziba? 

 

  

Hol szoktál találkozni a 

barátaiddal? 

 
otthon  62% 

barátaim otthonában  58% 

utcán  51% 

iskolában  77% 

kulturális intézményben  4% 

szórakozóhelyen  44% 

templomban  5% 

Más  3% 

  

A zene 

 

Fontos nekem, sokat hallgatom  82% 

Sokat hallgatom, de megvagyok nélküle  16% 

Csak buliban hallgatom  2% 
 

 

 

 

 

Szeged  91% 

Kecskemét  4% 

Pécs  2% 

Soltvadkert  0% 

Kiskunhalas  4% 
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Milyen stílusú zenét hallgatsz szívesen? 

 

  

  

Funky  5% 

Blues  5% 

Disco  53% 

Drum and bass  10% 

Dupstep  22% 

Dzsessz  4% 

Hip hop  40% 

House  23% 

Komoly zene  8% 

Nép zene  4% 

Metal  16% 

Pop zene  45% 

Punk  11% 

Rap  46% 

Reggae  11% 

Rock  47% 

R&B  21% 

Soul  3% 

Trance  5% 

Other  5% 
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Milyen gyakran jársz el haverokkal, ismerősökkel, barátokkal? 

 

  

Milyen gyakran jársz diszkóba? 

 

Évente egy-két alkalommal  67% 

Havonta egyszer  16% 

Havonta többször  9% 

Hétvégenként  8% 
 

 

 

Szerinted mennyire számítanak művészetnek az alábbi műfajok? - Film 

 

semennyire  4% 

többnyire nem az  11% 

kicsit  39% 

többnyire az  30% 

nagyon  17% 

  

Szerinted mennyire számítanak művészetnek az alábbi műfajok? - Sorozat 

semennyire  20% 

többnyire nem az  31% 

kicsit  30% 

többnyire az  12% 

Amikor csak tehetem, naponta  24% 

Minden hétvégén  33% 

Hetente  19% 

Ritkábban, ha úgy alakul  24% 
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nagyon  7% 

  

Szerinted mennyire számítanak művészetnek az alábbi műfajok? - Könyv 

 

semennyire  8% 

többnyire nem az  3% 

kicsit  15% 

többnyire az  39% 

nagyon  36% 

  

 

 

Szerinted mennyire számítanak művészetnek az alábbi műfajok? - Videojáték 

 

 

 

semennyire  43% 

többnyire nem az  24% 

kicsit  12% 

többnyire az  8% 

nagyon  13% 
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Szerinted mennyire számítanak művészetnek az alábbi műfajok? - Képregény 

 

semennyire  16% 

többnyire nem az  23% 

kicsit  30% 

többnyire az  19% 

nagyon  11% 

  

 

 

Szerinted mennyire számítanak művészetnek az alábbi műfajok? - Zene 

 

semennyire  1% 

többnyire nem az  4% 

kicsit  12% 

többnyire az  31% 

nagyon  52% 

  

Szerinted mennyire számítanak művészetnek az alábbi műfajok? - Képek(festmény, 

fotográfia,rajz) 

 

semennyire  7% 

többnyire nem az  4% 

kicsit  11% 

többnyire az  17% 

nagyon  62% 

  

Szerinted mennyire számítanak művészetnek az alábbi műfajok? - Internetes tartalom 

semennyire  19% 

többnyire nem az  26% 

kicsit  28% 
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többnyire az  11% 

nagyon  16% 

  

Milyen filmeket, sorozatokat, tv műsorokat szeretsz? 

 

 
Dráma  19% 

Thriller  30% 

Vígjáték  81% 

Horror  59% 

Fantasy  31% 

Krimi  30% 

Romantikus  34% 

Akció  57% 

Művész film  4% 

Dokumentumfilm  23% 

Rajzfilm  32% 

Talk show  8% 

Reality show  11% 
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Musical  19% 

Más  2% 

  

Szoktál sorozatokat nézni? 

 

Igen, rendszeresen  60% 

Igen, egymás után többet is 

megnézek 
 14% 

Nem  26% 
 

Hány órát töltesz a tv előtt egy átlagos hétköznap? 

 

  

 

 

Mennyi időt töltesz internetezéssel egy átlagos napon? 

 

 

 

 

 

Kevesebb, mintegy órát  15% 

1-2 órát  33% 

2-4 órát  32% 

4-6 órát  14% 

6 óránál többet  6% 

Nem nézek tv-t  9% 

1 óránál kevesebb  18% 

1-2 óra  38% 

2-3 óra  22% 

3 óránál több  14% 
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Mire használod a legtöbbet az internetet? 

 

 

Kommunikációra (skype, MSN stb…)  80% 

Fórum, blog, saját honlap szerkesztése, amit folyamatosan frissítesz)  15% 

Tanulásra, információszerzésre  53% 

Szórakozásra  68% 

Letöltésre  68% 

Other  4% 
 

Használod-e játékra a számítógépet, ha igen milyen fajtával játszol? 

 

Online játékok  39% 

Stratégia  26% 

Szerepjáték  19% 

Logikai  18% 

Kaland  19% 

Akció  36% 

Ügyességi  23% 

Sport  19% 

Nem játszom  28% 

Other  6% 
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Naponta hány órát szoktál számítógépes játékokkal tölteni? 

 

  

 

 

 

 

 

Az elmúlt években (2-3 évben) milyen helyi rendezvényeken vettél részt? (több válasz is 

adható) 

 

 
Bácsalmási Napok, egyéb zenei táncos rendezvény  18% 

Fogathajtó verseny  33% 

 

Nem játszom 
 
 

41% 

1 órát  29% 

1-2 órát  14% 

3 órát  11% 

4-5 órát  5% 
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Nemzeti vágta  39% 

Gyermeknap – Május 1.  20% 

Márton napi felvonulás  12% 

Megemlékezésen (nemzeti ünnepeken)  32% 

Helyi kisebbségi önkormányzatok rendezvényei (horvát, német, cigány)  4% 

Helyi rendezésű bálok  15% 

Író-olvasó találkozók  12% 

Megnyitók (kiállítások)  11% 

Idősek világnapja  3% 

Civil szervezetek rendezvényei  7% 

Karácsonyi koncerten  18% 

Adventi programok (Idősek karácsonya)  5% 

Egyéb  32% 
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Milyen módon tájékozódsz a városi rendezvényekről? 

 

Városi honlap  62 22% 

Plakátok  140 50% 

Bácsalmási Városi Hírek  40 14% 

Hallomásból  147 53% 

Bácsalmási Lapok  90 32% 

Más  17 6% 

  

Jársz-e a városon kívül, más településre kulturális rendezvényre?  

 

 

 

 

Igen, koncertekre, falunapokra  137 49% 

Igen, kiállításokra  28 10% 

Igen, fesztiválokra  70 25% 

Igen, moziba, színházba  131 47% 

Nem  65 23% 

Más  2 1% 

  

 

 

Milyen típusú szolgáltatások további bővítését vennéd szívesen Bácsalmáson? 

 

Helyi színházi előadás  59 21% 

Filmvetítés  199 71% 

Zenei rendezvény  162 58% 

Tematikus klub (bármilyen témakörben)  24 9% 

Szakkör  34 12% 

Ismeretterjesztő előadás  36 13% 

Más  9 3% 

  

Értékeld kérlek, mennyire vagy elégedett a városban zajló kulturális élettel! 

 
egyáltalán  maximálisan 

1 -  egyáltalán nem 24 9% 

2  67 24% 

3  124 44% 

4  51 18% 

5 -  maximálisan 14 5% 
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nem 
 

Problémáiddal kihez és milyen gyakran szoktál fordulni a felsoroltak közül ? - 

Barátaimhoz 

 

soha  18 6% 

ritkán  30 11% 

néha  49 18% 

gyakran  95 34% 

mindig  88 31% 

  

Problémáiddal kihez és milyen gyakran szoktál fordulni a felsoroltak közül ? – 

Szüleimhez 

 

soha  10 4% 

ritkán  25 9% 

néha  48 17% 

gyakran  89 32% 

mindig  108 39% 

  

Problémáiddal kihez és milyen gyakran szoktál fordulni a felsoroltak közül ? – 

Tanáraimhoz 

 

soha  98 35% 

ritkán  97 35% 

néha  61 22% 

gyakran  19 7% 

mindig  5 2% 
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Problémáiddal kihez és milyen gyakran szoktál fordulni a felsoroltak közül ? – 

Testvéremhez 

 

soha  71 25% 

ritkán  33 12% 

néha  46 16% 

gyakran  73 26% 

mindig  57 20% 

  

Problémáiddal kihez és milyen gyakran szoktál fordulni a felsoroltak közül ? – 

Páromhoz 

 

soha  43% 

ritkán  8% 

néha  8% 

gyakran  19% 

mindig  23% 
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Problémáiddal kihez és milyen gyakran szoktál fordulni a felsoroltak közül ? – Egyéb 

 

soha  57% 

ritkán  12% 

néha  14% 

gyakran  7% 

mindig  9% 

  

 

Meglátogattad már a Gyűjtemények Házát? 

 

  

 

Szeretsz-e Bácsalmáson lakni? 

 

 

Igen, kifejezetten szeret  45% 

Egészében véve jól érzi magát  31% 

Nem igazán szeret  14% 

Egyáltalán nem szeret  11% 
 

 

 

 

Igen  40% 

Nem volt még és nem is tervez elmenni  14% 

Szeretne, de nem jutott még el  10% 

Nem is hallott róla  36% 


