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„DIGITÁLIS VILÁG” – TEMATIKUS HÉT

2018. november 12-től novem-
ber 22-ig tematikus hetet szerve-
zett a Vörösmarty Mihály Városi 
Könyvtár és Közművelődési In-
tézmény „Digitális világ” címmel. 
November 12-én Bosnyák Viktória 
írónővel találkozhattak az általános 
iskolások a Vörösmarty Mihály 
Városi Könyvtárban. Az írónő 34 
évesen írta első ifjúsági regényét, a 

Tündérboszorkányt. A jó hangulatú beszélgetés során megismerhettük az egyes 
regények hátterét, bepillantást nyerhettünk az írónő képzeletvilágába, mesélt 
arról is, hogy hogyan lett író. Megtudtuk, hogy valóságos személyekről szólnak 
a könyvek, pl. Klott Gatya nem más, mint a „szőrösszívű” tesitanár. Voltak, 
akik az írónő könyveivel érkeztek, amelyek dedikálásra kerültek a foglalkozás 
végén.  Kortárs íróval találkozni különleges élmény, segíti az olvasás szeretetét. 
November 20-án Cseh András képzőművésszel interaktív beszélgetésen vehet-
tek részt a Hunyadi János Gimnázium diákjai, akik először a művész „Net-
függők tegnap, ma és majd” című kiállítását nézték végig, majd az internet-
használatról, az online világról beszélgettek. Megbeszélték annak pozitívumait, 
negatívumait, a saját éltükben játszott szerepét, kiemelve azt, hogy ébredéstől 
elalvásig gyakorlatilag folyamatosan részesei az online világnak. A tárlat vé-
gigvezeti a nézőt az emberiség internet nélküli világától napjainkig, majd egy 
lehetséges jövőképet vázol elénk. A kiállítás december 8-ig tekinthető meg. 
November 22-én drámaórákat tartottak a Nyitott Kör Egyesület tagjai „Cyber-
city” címmel a Könyvtárban. A gyerekek egy talán nem is nagyon távoli jövő-
ben, Cybercityben találták magukat, ahol avatárjuk segítségével élvezhették a 
virtuális életet. Ez az élet mindenben hasonlított az eredetire. Ebben a világban 
mindig kék az ég, semmiben sincs hiány, és olyan emberekkel barátkozhatnak, 
akik a való világban akár egy másik földrészen élnek. Cybercityben szabadon 
hódolhatnak bármilyen kedvtelésüknek, és csak annyi időre kell visszatérni-
ük a való világba, amíg alszanak, vagy részt vesznek a kötelező távoktatáson. 
Így senkinek sem tűnik fel, hogy a való világban egyre szürkébb a köd, egyre 
kevesebb az élelem, és egyre pusztítóbbak az esők. A foglalkozás környezeti 
nevelési tartalmán túl a barátság, az összetartozás, a valós emberi kapcsolatok 
kérdéseivel foglalkozik. Az előadást játszó színész-drámatanárok és a diákok 
közösen játszottak és gondolkodtak. A diákok nem csak nézői voltak az előa-
dásnak, hanem jelenlétükkel, kérdéseikkel és gondolataikkal alakították az ese-
ményeket. A résztvevő csoport nagyon élvezte a foglalkozást, komolyan vette a 
játékot, élvezték, hogy a saját elképzelésük, döntéseik alapján zajlott a történet.

A tematikus hét Tari Annamária „Ha tudnád, nem biztos, hogy ennyit hasz-
nálnád…az online tér és a közösségi média” előadásával fejeződött be. A pszi-
chológus, pszichoanalitikus november 22-én a Kulturális Központban beszélt 
arról, hogy az X generáció a most már szülőkorba lépett felnőttek, az Y generá-
ció a 82 után születettek, a Z generáció a 95 utáni születésűek, az alfa generáció 
pedig az általános iskolások. Ezek a felosztások azért fontosak, mert jelzik a 
különböző korcsoportoknak a viszonyát az internethez és az online világhoz. 
Az X generáció eszközként tekint a netre, a többi generáció viszont élettérként. 
Az egyik használja, a másik ott létezik. A kétféle felfogás közötti eltérés szinte 
áthidalhatatlan „Ma személyesen élünk meg nem személyes helyzeteket. Ha 

valaki önértékelési problémákkal küzd, a megerősítést kívülről, az online tér-
ből igyekszik megszerezni. Aki „kívül hordja az önértékelését”, annak a külső 
megerősítés sokkal fontosabbá válik, mint amit ténylegesen megél. Magunk-
ról sem adunk a valóságnak megfelelő képet. Az online tér mindent felgyorsít, 
az érzelmek is módosulnak. Mondott még több elgondolkodtató dolgot, pl., 
hogy a mai gyerekek sok olyan dolgot megtesznek az online személyiségük-
kel, amelyet egyébként, ha nem lenne internet, biztosan nem csinálnának meg. 
Ilyenek a magukról készített erotikus fotók, vagy az a rengeteg intim dolog, 
amit megosztanak magukról, az életükről. Sokszor a szülők azzal sincsenek 
tisztában, hogy milyen mértékű a kortárs agresszió és az online zaklatás ezeken 
a felületeken. Az internetnek nagyon sok jó oldala van, az a legnehezebb, hogy 
megtartsuk a normális határt az online és offine között, meg kell tanulni kezel-
ni, jól használni, és ha benne élünk, ki kell alakítani a szabályait.

A tematikus hét a „Közművelődés eredményességét segítő járási szintű 
programok Bácsalmáson” EFOP-3.3.2-16-2016-00069 pályázat keretén be-
lül került megrendezésre.

Feketéné Ónodi Erzsébet

MEGYEI KITÜNTETÉSEK KERÜLTEK ÁTADÁSRA

Október 19-én Baján a 
Turisztikai Központban 
tartotta ünnepi közgyűlé-
sét a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat. A hagyo-
mányokhoz híven ekkor 
adták át a Megyei Kitüntető 
Díjakat. Városunkból két fő 
részesült a rangos elisme-
résben, Szénásiné Harton Edit, nyugdíjas könyvtáros Bács Kiskun Megye 
Kultúrájáért, Dr. Skribanek László háziorvos pedig Bács-Kiskun Megye 
Egészségügyéért Díjban részesült. Szívből gratulálunk a díjazottaknak! 

Pap Ágnes közgyűlési tag
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POLGÁRAVATÓ ÜNNEPSÉG

Bácsalmás városa hagyományosan októberben tartja az újszülöttek 
születésének tiszteletére rendezett faültető ünnepségét.

Ebben az évben erre 2018. október 18-án került sor 16.30 órai kez-
dettel. Németh Balázs, Bácsalmás polgármestere köszöntötte az újszü-
lötteket, szüleiket, nagyszüleiket. Az ünnepi műsorban közreműködött a 
Kossuth utcai óvoda középső-nagycsoportos óvodásai, a gyerekeket fel-
készítette Tóth Magdolna. A 46 újszülött tiszteletére amerikai hársfa-cse-
metéket ültettek a Kálvária soron, a Göcsi terület déli részén, a játszótér 
mellett. Minden facsemete névre szólóan lett megjelölve. Polgármester 
úr gratulált minden jelen lévő szülőnek és átnyújtotta nekik Bácsalmás 
legifjabb polgárainak címzett okleveleket.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER 23-ÁN

Bácsalmás Város Önkormányzata október 23-án délelőtt 10 órakor 
tartotta az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező városi 
ünnepségét. Ünnepi beszédet mondott Pálmai Zoltán, a Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola igazgatója, az ünnepi műsort pedig az iskola 
tanulói, név szerint Nagy Patrik, Tóth Vince, Vasvári Maja és Veszelka 
Lilla adták elő. Felkészítő tanáruk Hajdú Gyuláné volt. Az ünnepség 
végén az intézmények és a civil szervezetek elhelyezték a megemlé-
kezés koszorúit az emléktábla előtt.

Schafferné Baumhakl Tímea

• úgy dönt, hogy a Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. kérelmé-
re, az épület tűzi vízszivattyú kapcsolójának beépítéshez hozzájárul, 
annak költségét a 2018. évi költségvetésében, a dologi kiadások ter-
hére biztosítja bruttó: 76.200 Ft összegben

• úgy határozott, hogy az Alapszolgáltatási Központ közalkalmazotti 
álláshely számát 2018. szeptember 1-től 2 óvodai és iskolai szociális 
segítő álláshellyel növeli;

• úgy dönt, hogy az Anya- és Gyermekvédelmi Központ gyermekorvo-
si rendelők vizesblokk felújításához 1,7 millió Ft támogatást biztosít 
a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit 
Kft. részére;

• a zárt ülésén letelepedési támogatás iránti kérelmeket bírált el.

A képviselő-testület 2018. szeptember 17-én rendkívüli ülést tartott, amelyen 
• az EFOP-3.7.3-16-2017-00280 kódszámú, „Formális és informális 

alkalmak szervezése Bácsalmáson” elnevezésű pályázati projekt In-
formatikai tanfolyam tevékenységének ellátására és Tanulástechnikai 
tanfolyam tevékenységének ellátására 4-4 árajánlatot kér be gazdasá-
gi szereplőktől.

A képviselő-testület szeptember 25-én tartotta soros ülését, amelynek keretében
• elfogadta a lejárt és folyamatos határidejű határozatok végrehajtásá-

ról szóló jelentést, 
• tudomásul vette a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

szóló polgármesteri tájékoztatót, az önkormányzat munkáját érin-
tő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló szeptemberi jegyzői tájékoztatóban foglaltakat, a 
Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájá-
nak Bácsalmási Vörösmarty Mihály Általános Iskolája, a Bácsalmási 
Hunyadi János Gimnázium és a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 
2017/2018-as tanévéről szóló tájékoztatókat;

• módosította az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, vala-
mint lakásfelújítás helyi támogatásáról szóló és a letelepedés anyagi 
támogatásáról szóló rendeletét;

• elfogadta a BÖKK Nkft. 2018. I. félévi beszámolóját és pénzügyi 
elszámolását, a Bácsalmás Városért Közalapítvány 2017. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját, valamint a Bácsalmás Kistérségi 
Többcélú Társulás fenntartásában működő BKTT Óvoda - Bölcsődé-
je köznevelési intézmény 2017/2018-as nevelési évben végzett tevé-
kenységéről szóló beszámolóját;

• úgy döntött, hogy a BÖKK Nkft.-nek a 240/2016. (XI. 10.) Bácsal-
más v. öh. határozat alapján nyújtott 10 millió forint támogatás visz-
szafizetési határidejét 2019. december 31-ig meghosszabbítja;

• határozott a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2019. évi fordulójához való csatlakozásáról, valamint elfogadta az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot;

• úgy dönt, hogy a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00008 kódszámú, „Ipar-
terület fejlesztése Bácsalmáson” elnevezésű támogatott pályázati 
projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési tanácsadói, szol-
gáltatói tevékenységgel, valamint a TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00005 
kódszámú, „Üzleti infrastruktúra fejlesztése Bácsalmáson” elnevezé-
sű támogatott pályázati projekt megvalósításához szükséges közbe-
szerzési tanácsadói, szolgáltatói tevékenységgel, – legjobb árajánlata 
alapján – Dr. Czukor János EV.-t bízza meg;

• mint fenntartó jóváhagyta a Bácsalmás Városi Önkormányzat Alap-
szolgáltatási Központja 2017. február 1-jétől hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzatának V. módosítását, valamint a Szakmai Prog-

ramját, egyúttal hatályon kívül helyezte a 2018. február 28-ától hatá-
lyos szakmai programot;

• úgy döntött, hogy az élőfüves centerpálya felújításához, a Bácsalmási 
PVSE számára nyújtott 3 022 569,-Ft összegű visszatérítendő támo-
gatás visszafizetési határidejét 2019. március 31. napjáig meghosz-
szabbítja;

• utólagosan jóváhagyta a Bácsalmás Város Önkormányzata és a 
Klingler Mérnöki Iroda Bt. között megkötött tervezési szerződés 2. 
számú módosítását;

• tudomásul vette a Bácsalmás Templom Parkban található fák álla-
potának felméréséről szóló tájékoztatót és felhatalmazta a BÖKK 
Nkft.-t, hogy az állapotfelmérésben rögzített feladatokat rendelkezés-
re álló erőforrásai függvényében folyamatosan hajtsa végre és felkér-
te Németh Balázs polgármestert, hogy a Templom Park megújítása 
vonatkozásában kérje ki szakember véleményét;

• hozzájárult a Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. kérelmére, 
a rendelőintézet fűtés és meleg-víz ellátását szolgáló kazán keringe-
tő-szivattyúja cseréjéhez, annak költségét a 2018. évi költségvetésé-
ben, a felújítási kiadások terhére biztosítja bruttó: 200.000 Ft összeg-
ben;

• a beérkezett pályázatot elbírálva úgy döntött, hogy Szűcs Attilát jelöli 
ki a Bácsalmás Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Bácsalmás, 
Szent János u. 9. szám alatti, 30,58 m2-es, a jövőben cukrászdaként 
hasznosítandó, nem lakás célú helyiség bérlőjének;

• tudomásul vette a 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
készült tájékoztatót;

• elfogadta a 2018. évi Közbeszerzési Terv 1. számú módosítását;
• tudomásul veszi, hogy Kissné Dr. Weiszgáber Éva a II. számú gyer-

mekorvosi körzet ellátása tekintetében kötött feladat-ellátási szer-
ződést nyugdíjba vonulása miatt felmondja, egyúttal felhatalmazta 
Németh Balázs polgármestert, hogy a 2019. február 11. napját kö-
vető átmeneti fél évre kérje fel Kissné Dr. Weiszgáber Évát vagy Dr. 
Gazdag Andrea Esztert a II. számú gyermekorvosi körzet helyettesí-
tésének ellátására;

• úgy határozott, hogy a költségvetési maradvány terhére 225 736 Ft 
vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt a Kosza-Med Kft. ré-
szére az informatikai infrastruktúra fejlesztésének támogatására a há-
ziorvosi rendelőkben;

• úgy döntött, hogy a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00008 kódszámú, 
„Iparterület kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű pályázati projekt 
műszaki ellenőri tevékenységeinek elvégzésére, valamint a TOP-
1.1.1-16-BK1-2017-00005 kódszámú, „Üzleti infrastruktúra fejlesz-
tése Bácsalmáson” elnevezésű pályázati projekt műszaki ellenőri te-
vékenységeinek ellátására árajánlatot kér 3-3 szervezettől;

• visszavonta a 172/2018. (VI.26.) testületi határozatát, a kiválasztott 
közbeszerzési tanácsadó szolgáltató szervezettel nem köt szerződést, 
egyúttal határozott arról, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 kód-
számú, „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben” elnevezésű konzorciumi pályázati projekt szakmai 
program megindításához szükséges közbeszerzési szakértő szolgál-
tatásra vonatkozóan árajánlatot kér be 5 szervezettől;

• úgy döntött, hogy az EFOP-3.7.3-16-2017-00280 kódszámú, „For-
mális és informális alkalmak szervezése Bácsalmáson” elnevezésű 
pályázati projekt programjaihoz szükséges anyagbeszerzés (kézmű-
ves jellegű anyagok) ellátására ajánlattétel felkérésére Kőrös Játék 
Kft., Peter-Pen Kft., Orbán István ev., Katymár Produkt Kft., Zél-Va 
Bt.-t bízza meg, az építőipar-jellegű anyagok ellátására ajánlattétel 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK (2018. AUGUSZTUS - SZEPTEMBER)

• Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. au-
gusztus 13-án és 29-én rendkívüli ülést tartott, amelyeken 

• az EFOP 3.7.3-16-2017-00280 kódszámú, „Formális és informális 
alkalmak szervezése Bácsalmáson” elnevezésű pályázati projekt mű-
szaki eszköz beszerzésével kapcsolatban a legkedvezőbb árajánlatot 
adó Műszaki Digital Kft.-t bízta meg bruttó 5 262 121 Ft értékben;

• a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című nyertes 
pályázat megvalósításához szükséges önrészt, 2 599 950 Ft-ot bizto-
sította a tartalék terhére;

• az EFOP 3.7.3-16-2017-00280 kódszámú, „Formális és informális 
alkalmak szervezése Bácsalmáson” elnevezésű pályázati projekt mű-
szaki eszköz beszerzéseihez 3 szolgáltatótól árajánlatot kért be;

• a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-0004 számú projekten „Bácsalmási-Já-
noshalmi-Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, part-
nersége” címmel elnyert pályázat megvalósításához szükséges pak-
tum működési kézikönyv beszerzési eljárásban 3 gazdasági szereplőt 
kért fel ajánlattételre;

• úgy határozott, hogy megvásárolja a Független Női Szövetség tulaj-
donában lévő, 2015/A/5 hrsz. alatti összesen 36 m2 iroda megjelölésű 
ingatlan 4722/10000 tulajdoni rész illetőségét 400 000 Ft vételáron;

• felhatalmazta Németh Balázs polgármestert a TOP-5.3.1-16-
BK1-2017-00007 kódszámú – A helyi identitás és kohézió erősítése 
elnevezésű pályázat megvalósítására vonatkozó konzorciumi együtt-
működési megállapodás aláírására;

• úgy döntött, hogy a „Maradj velünk magyar!” című, HAT-18-03-
0001 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos rendezvényszervezésre 
a legkedvezőbb árajánlatot adó Bakos Zoltán ev-t bízza meg bruttó 2 
400 000 Ft összegben;

• úgy határozott, hogy a „Maradj velünk magyar!” című, HAT-18-03-0001 
azonosítószámú pályázattal kapcsolatos kötelező 400.000 Ft-os támoga-
táson felül 400.000 Ft összegű támogatást juttat ki Tiszacsomának 2018.
szept.12-16. között, a pályázatból finanszírozott kirándulás keretében;

• úgy döntött, hogy az alacsonyabb árajánlatot adó HALAS-THERMO 
Kistérségi Kéményseprő Kft.-vel köti meg a határozatlan időre szóló 
Együttműködési Megállapodást az önkormányzatunk tulajdonában 
lévő ingatlanok, intézmények tekintetében;

• úgy határozott, hogy a Humanus Security Szociális Szövetkezetbe 
belép;

• elfogadta a Bácsalmás Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 
Bácsalmás, Szent János u. 9. alatti cukrászda rendeltetésű helyiség 
hasznosítására kiírandó pályázati hirdetményt és bérleti szerződést;

• a „TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pá-
lyázat keretében a működési kézikönyv elkészítésére a Skropkó Adri-
án egyéni vállalkozót bízta meg;

• úgy döntött, hogy elfogadja a 144/2018. (V.29) testületi határozatá-
ban közbeszerzési tanácsadói tevékenységre kiválasztott dr. Herczeg 
Ágnes közbeszerzési tanácsadó szolgáltatói tevékenységtől való 
elállását és jóváhagyja a vállalkozói szerződés megszűntetését és a 
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00008 kódszámú, „Iparterület kialakítása 
Bácsalmáson” elnevezésű pályázati projekt közbeszerzési tanácsadói 
feladatok ellátására árajánlatot kér be 3 szervezettől; 

• úgy döntött, hogy elfogadja a 145/2018. (V.29) testületi határozatá-
ban közbeszerzési tanácsadói tevékenységre kiválasztott dr. Herczeg 
Ágnes közbeszerzési tanácsadó szolgáltatói tevékenységtől való 
elállását és jóváhagyja a vállalkozói szerződés megszűntetését és a 
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00005 kódszámú, „Üzleti infrastruktúra 
fejlesztése Bácsalmáson” elnevezésű pályázati projekt közbeszerzési 
tanácsadói feladatok ellátására árajánlatot kér be 3 szervezettől;

• úgy határozott, hogy a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00008 kódszámú, 
„Iparterület fejlesztése Bácsalmáson” elnevezésű támogatott pályázati 
projekt megvalósításához szükséges közvilágítás tervezői tevékenység 
elvégzésére árajánlatot adó szervezeteket kijelölő határozatot akként 
módosítja, hogy az NKM Áramhálózati Kft. helyett Lintner és Társa 
Villszer Kft.-t jelöli ki árajánlatot adó szervezetként és legjobb árajánla-
ta alapján – a Csati-Vill Kft.-t bízza meg 1.880.000 Ft + ÁFA összegben;
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felkérésére Geiger Bt., DOMI-ZSOMBI Kft., STAVMAT Zrt., Bod-
rogi Bau Kft., SZATMÁRI KFT.-t bízza meg;

• úgy határozott, hogy az EFOP 3.7.3-16-2017-00280 „Formális és in-
formális alkalmak szervezése Bácsalmáson” c. projekt részét képe-
ző „Informatikai tanfolyam” és „Tanulástechnikai tanfolyam” teljes 
körű lebonyolításával a legkedvezőbb árajánlatot adó TESZA Best 
Practice Kft.-t bízza meg bruttó 5 638 800 Ft értékben;

• úgy döntött, hogy az EFOP-3.7.3-16-2017-00280 kódszámú, „For-
mális és informális alkalmak szervezése Bácsalmáson” elnevezésű 
pályázati projekt Tűzzománc tábor tevékenységének ellátására aján-
lattétel felkérésére Mátrai Angéla e.v., Almás Flóra Szociális Szövet-
kezet, Keresztes Lilla ev., Bakos Zoltán István ev., Száhl Imre Attila 
ev.-t bízza meg, a Rajz-és festőtábor tevékenységének ellátására aján-
lattétel felkérésére pedig Mátrai Angéla e.v., Almás Flóra Szociális 
Szövetkezet, Keresztes Lilla ev., Bakos Zoltán István ev., Száhl Imre 
Attila ev.-t;

• úgy határozott, hogy az EFOP 3.7.3-16-2017-00280 „Formális és in-
formális alkalmak szervezése Bácsalmáson” c. projekt kellékbeszer-
zésével kapcsolatban a legkedvezőbb árajánlatot adó Katymár Pro-
dukt Kft. egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 662.729,- Ft értékben;

• úgy döntött, hogy a „Maradjunk meg magyarnak!” című, TTP-
KP-1-2018/1-000026 azonosító számú pályázattal kapcsolatos ren-
dezvényszervezésre a legkedvezőbb árajánlatot adó Keresztes Lilla 
ev-t bízza meg bruttó 900 000 Ft összegben;

• úgy határozott, hogy a „Pro Team” Rehabilitációs Közhasznú Nkft.-
vel kötendő megállapodást jóváhagyja, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
bérlő az oromfalat javítását is vállalja, az elkövetkező 5 évben nem 
emel a bérleti díján, valamint hozzájárul, hogy a mindenkori üzemi 
létszám 40 %-ban a környező településekről foglalkoztasson munka-
vállalókat;

• hozzájárult ahhoz, hogy a Kézilabda munkacsarnok megvalósítási 
helyének szilárd burkolaton történő megközelítésének kialakítása 
érdekében szükséges telekalakítási munkálatok a bácsalmási 1976/3 
hrsz alatti közterület 1976/4 hrsz alatti sporttelep ingatlanok telekha-
tár rendezésével megkezdődjenek és a telekalakítási eljárás megindí-
tásához szükséges földmérési előkészítési munkákra 100 eFt összeget 
a 2018. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosított.

• a zárt ülésén elfogadta a BESZ Kft 2018. I. félévi gazdasági, pénz-
ügyi helyzetéről szóló jelentését, valamint letelepedési támogatás 
iránti kérelmeket bírált el.

A képviselő-testület hatályos rendeletei megtalálhatók a  
www.bacsalmas.hu honlap önkormányzat/hatályos rendeletek, ill. a 
www.njt.hu weblap önkormányzati rendeletek menüpontjában. A kép-
viselő-testület határozatairól és jegyzőkönyveiről a www.bacsalmas.hu 
honlap önkormányzat menüpontjában lehet tájékozódni.

A képviselő-testület a következő soros ülését 2018. november 27-én, 
kedden, 14.00 órai kezdettel tartja a Bácsalmási Kulturális Központ 2. 
sz. oldaltermében. 

Bácsalmás, 2018. november 5.
Patocskai Ibolya s.k.

 jegyző

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK (2018. OKTÓBER)

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. októ-
ber 2-án rendkívüli ülést tartott, amelyen 
• a „Together we grow/Együtt fejlődünk” című, Europe for Citizens 

/Európa a polgárokért pályázattal kapcsolatos autóbuszos sze-
mélyszállító szolgáltatásra a legkedvezőbb árajánlatot adó Dora 
Zoltán egyéni vállalkozót bízta meg bruttó 600 E Ft összegben 
(a program keretében 11 fő 12-14 éves bácsalmási gyermek 2 fő 
felnőtt kíséretében Olaszországban 2016. október 26-30-ig Gal-
liera település együttműködő partnereivel közösen megismerték 
egymás jógyakorlatát az ifjúsági önkormányzatok működéséről, 
valamint a kulturális örökség témakörével, mint a 2018-as Európai 
Év témájával kapcsolatos programokon vettek részt);

• az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 kódszámú, „Járásokat összekötő 
humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű 
konzorciumi pályázati projektben tervezett közbeszerzési szakér-
tői tevékenység ellátására, közbeszerzési állásfoglalás elkészíté-
sére – 1,2 M Ft + áfa összegű ajánlatára tekintettel – a budapesti 
LINE UP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. árajánlatát hirdette ki 
nyertesnek,

• az EFOP-3.7.3-16-2017-00280 kódszámú, „Formális és informá-
lis alkalmak szervezése Bácsalmáson” elnevezésű pályázati pro-
jekt programjaihoz szükséges anyagbeszerzés (kézműves jellegű 
anyagok) ellátására a bácsalmási Orbán István egyéni vállalkozót, 
az építőipar-jellegű anyagok ellátására a bácsalmási Geiger Bt.-t, 
a projekt részét képező „Tűzzománc tábor”, valamint „Rajz- és 
festőtábor” teljes körű lebonyolítására – 5 695 950 Ft + 5 695 950 
Ft összegű ajánlataira tekintettel – a bácsalmási Mátrai Angéla 
egyéni vállalkozót bízta meg;

• a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Non-
profit Kft. részére a települési útkarbantartási feladatok ellátása 
érdekében aszfaltbeszerzésre 300 000 Ft-ot a 2018. évi költségve-
tés dologi kiadásainak terhére támogatásként biztosított.

A képviselő-testület október 30-án tartotta soros ülését, amelynek keretében
• elfogadta a Bácsalmás Vagyonvédelmi Közalapítvány 2017. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átru-
házott hatáskörben hozott döntésekről szóló jelentést;

• tudomásul vette a 2018. 09. 25-i és a 2018. 10. 30-i képvise-
lő-testületi ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló szó-
beli polgármesteri tájékoztatót, az önkormányzat munkáját érintő 
jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló októberi jegyzői tájékoztatóban foglaltakat, a 
Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Szociális Szövetkezet és 
a Bácsalmási START Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2018. I. 
félévi működéséről szóló tájékoztatókat;

• a termőföld-tulajdonosok véleményének függvényében értett 
egyet a mezei őrszolgálat 2019. január 1-jétől való bevezetésével;

• úgy döntött, hogy nem változtatja meg a 2018. évi földhaszonbé-
rleti díjakat;

• egyetértett azzal, hogy a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás 
közigazgatási területén a bölcsődei szolgáltatás biztosítása a kis-
térségi társulás és a kunbajai Hírös Diák Alapítvány által kötött 
ellátási szerződés alapján történjen;

• egyetértett a pneumococcus elleni védőoltási program céljával, de 

kinyilvánította, hogy anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé az 
oltóanyag vásárlását;

• támogatta Schütz István r. alezredes Bács-Kiskun Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Bácsalmás Határrendészeti Kirendeltség veze-
tői feladatainak ellátására való kinevezését;

• a lakás-felújítási támogatás iránti kérelmek befogadását 2018. októ-
ber 31. napjától a 2019. évi költségvetés elfogadásáig felfüggesztette, 
és döntést hozott arról, hogy a felfüggesztésig benyújtott lakás-fel-
újítási támogatás iránti kérelmeket 2018. december 31-éig elbírálja;

• a TOP-1.2.1-16-BK2-2017-00001 azonosító számon regisztrált 
EuroVelo 13 kerékpáros útvonal és környezetének ökoturisztikai 
fejlesztése tárgyú projekt megvalósítása érdekében előfinanszíro-
zás céljára 5 M Ft-ot biztosított visszatérítendő támogatásként a 
konzorciumban pályázó Felső-Bácskai és Homokháti Értékmegőr-
ző Naturpark Egyesület részére (a projekt keretében Bácsalmáson 
egy pillérvázas épület kialakítása valósul meg, amely kiállítótér-
ként és biciklis pihenőpontként funkcionál majd, az épület tetején 
egy pihenő, csillagfigyelő pont kialakítása történik meg, ahol a 
szabad ég alatt lehet figyelni csillagokat, illetve nappal napozó és 
pihenőteraszként funkcionálna;

• az Újvárosi Óvoda épületének bölcsődévé történő átalakítására 
pályázatot nyújtott be, a pályázathoz szükséges 5 %-os önerőt ma-
ximum 5 050 000 Ft összegben biztosította;

• árajánlatokat kért be 5 gazdasági szereplőtől az EFOP-3.9.2-16-
2017-00057 kódszámú, „Járásokat összekötő humán kapacitások 
fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű konzorciumi pályá-
zati projekt keretében beszerzendő műszaki-elektronikai eszközök 
(4 db laptop, 4 db asztali számítógép, 1 db LED televízió, 1 db A3 
színes nyomtató) beszerzésére vonatkozóan;

• a zárt ülésén elbírálta a Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium di-
ákjai által benyújtott ösztöndíjpályázatokat, illetve a letelepedési 
támogatás iránt benyújtott kérelmeket, valamint a tartozás behajt-
hatatlanná válása miatt törölte néhai Sz. E. lakbértartozását.

A képviselő-testület hatályos rendeletei megtalálhatók a  
www.bacsalmas.hu honlap önkormányzat/hatályos rendeletek, ill. a 
www.njt.hu weblap önkormányzati rendeletek menüpontjában. A kép-
viselő-testület határozatairól és jegyzőkönyveiről a www.bacsalmas.hu 
honlap önkormányzat menüpontjában lehet tájékozódni.

A képviselő-testület a következő soros ülését 2018. november 27-én, kedden, 
14.00 órai kezdettel tartja a Bácsalmási Kulturális Központ 2. sz. oldaltermében. 

Bácsalmás, 2018. november 19.

Patocskai Ibolya s.k.
 jegyző

MOZGÓ MOZI 2018. november 21.
Bácsalmási Kulturális Központ

12.00 AGrincs 3D
14.00 Pókemeber – Irány a Pókverszum 3D
16.00 Űrdongó 3D
18.00 Bohém rapszódia
20.30 Aquaman 3D

TÁJÉKOZTATÓ A KÉMÉNYSEPRŐIPARI SZOLGÁLTATÁS 
LAKOSSÁGI IGÉNYLÉSÉRŐL

IDŐPONTRA LEHET HÍVNI A KÉMÉNYSEPRŐKET A CSALÁDI 
HÁZAKHOZ!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi ház-
ban (egylakásos ingatlanban) élők közösen egyeztetett időpontra kérhetik 
a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat.

A szolgáltatás ezzel együtt átkerült a „megrendelésre kötelező”   
kéményseprési kategóriába!

Figyelem!
Az ingyenes kéményseprőipari sormunka igénylése időpontfoglalással 
történik, amelyre interneten, telefonon vagy személyesen van lehetőség.

Fontos tudnivalók: 
A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen is 
lehet időpontot foglalni kéményseprésre!
Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.
E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: munkaidőben a 06-70/641-8336 
valamint a 1818-as hívószám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomó-
gombot megnyomva, a jelentkező ügyintézőnél.
Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Bács - Kiskun megyei ellátá-
si csoport, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 15. szám alatt.

Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) 
tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka 
elvégzésére.

A kéményseprőipari szolgáltatás a megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ságokon és a katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül nem intézhető! 
Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg! 

Sallai László
Bács – Kiskun Megyei vezető

Tájékoztatjuk, hogy Bácsalmás településen Gyömbér Norbert ké-
ményseprő kollégánk 2019. március 11. napjától lát el kéménysep-
rőipari feladatot.
Kollégánk elérhetősége: 06/70/664-9367

A település kéményseprő mestere Vinkó László: 06/70/667-9839

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK ÁTADÁSA A HUNYADIBAN!
Bácsalmás Város Önkormányzata 

már harmadik éve tanulmányi ösztön-
díjjal támogatja a Bácsalmási Hunyadi 
János Gimnázium tehetséges diákjait. 

Az ösztöndíjakat és az elismerő ok-
leveleket Németh Balázs polgármester 
adta át, aki reményét fejezte ki, hogy 
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ez a támogatás segíti a diákokat és diáktársaiknak mintául szolgálhatnak 
az iskolai munkájukban.

Márai András igazgató elismeréssel szólt az elmúlt tanévekben tapasz-
talt eredményeikről, és örömét fejezte ki, hogy újra volt lehetőség a diákok 
támogatására. Az ösztöndíjban részesült tanulók a kimagasló tanulmányi 
teljesítményükkel vívták ki az önkormányzat és az iskola elismerését. 

Az idei tanévben tízen részesültek ösztöndíjban:

Holka Levente 8.o., Merkovics Karina 8.o., Vigyinszki Nóra Ale-
xandra 8.o., Merkovics Dorina 10. A, Simon Helga 10. B, Keresztes 
Valentina 11. B, Poturak Edina 11.B, Simon Kitti 12.A, Wettstein Léna 
Vanessza 12. A, Varga Dorottya 12. B.

Az önkormányzat támogatása hozzájárul az gimnázium sikeres műkö-
déséhez, eredményességéhez, azáltal, hogy támogatja a diákokat, s ez a 
gimnázium, valamint a tanárok és szülők számára is egyaránt fontos.

HUNYADIS DIÁKOK OLASZORSZÁGBAN -TOGETHER WE GROW

2018. október 26-a és november 1-je között a Bácsalmási Hunyadi Já-
nos Gimnázium 11 tanulójának és Juhászné Schweibert Judit tanárnő-
nek lehetősége adódott, hogy Olaszországba, Galliera Venetába utazzon 
a ’Together We Grow’ program által. Ez a program része a ’Europe for 
Citizens’ projektnek és a fő témája a gasztronómia volt. A bácsalmási és 
gallierai diákokon kívül a horvátországi Jelenje tanulói voltak a részt-
vevők. Az első napon megismerhettük az olasz és a horvát gyerekeket, 
illetve tanárokat és kísérőket, velük együtt a befogadó családjainkat is. 
Az olasz gyerekek nyíltak és kommunikatívak voltak, sokat beszélgettek 
velünk angolul, rengeteg kérdést tettek fel. Több gesztussal bizonyították 
vendégszeretetüket és bőkezűségüket. 

Szombat délelőtt hivatalos programon vettünk részt Citadellában, ahol 
bemutattuk a városunkról készült videót is, angolul mesélve a látottakat 
a vendégeknek, amit egy tolmács hölgy olaszra fordított, hogy biztosan 
mindenki értsen mindent. Délután ellátogattunk a szomszédos település 
sajtgyárába, ahol megismerhettük Olaszország második leghíresebb ke-
mény sajtjának, a Grana Padana-nak az elkészítését, tárolását és felvágá-
sát. Hatalmas élmény volt, amikor végignézhettük, ahogy előttünk vág-
nak fel egy 24 hónapig érlelt, 40 kg-os sajtot, ami náluk egy szertartásnak 
minősül, hiszen a sajt készítésénél olyan nagy szerepet játszik a precizi-
tás, hogy akár már egy hajszálrepedés miatt is másodosztályúnak minő-
sítik. Ezután megkóstolhattuk a híres sajtot és vásárolhattunk is belőle. 

Vasárnap Velencébe utaztunk. A rossz idő és a kellemetlen eső ellenére 
is sétáltunk a városban, rengeteg gyönyörű és régi épületet láthattunk. Azt 
hiszem, nagyon kevesen mondhatják el, hogy Velencében térdig érő víz-
ben járkáltak és a Szent Márk tér is felejthetetlen látványt nyújtott, hiszen 
az emberekkel teli kávézók és a repkedő galambok helyett a víz volt az úr. 
A visszaúton, a vasútállomás felé már csökkent a vízszint, jobban tudtunk 
nézelődni, vásárolgatni. 

Hétfő délelőtt a tervezett programba beleszólt a rossz időjárás, még az 
iskolákat is zárva tartották a rengeteg eső és a várható árvizek miatt. Így 
a délelőtti pihenés után, az ebéd befejezését követően, a Pro Locco-ban, a 
helyi menzán tartottak a magyar, a horvát, illetve az olasz diákok bemuta-
tót a sportról, az oktatásról, népi szokásokról.  Megkóstolhattuk a tipikus 
olasz és horvát ételeket és természetesen mi is megvendégeltük a többie-
ket a helyi lekvárokkal és szörpökkel, amit itthonról vittünk magunkkal. 

Délután meglátogathattuk a közeli Lago keksz és nápolyi gyárat, ahol 
belestünk az édességek elkészítésének folyamatába. Este pedig egy nagy-
szerű búcsúpartyn zenével, tánccal és sok-sok nevetéssel búcsúztunk el 
egymástól. 

A négy nap folyamán nagyon sokat tanulhattunk az olasz kultúráról, 
gasztronómiáról, megtapasztalhattuk az olaszok vendégszeretetét, láthat-
tunk régi, illetve modern épületeket, járhattunk híres helyeken és ezekért 
nagyon hálásak vagyunk mindnyájan! Rengeteg élménnyel és mesélniva-
lóval tértünk haza családjainkhoz.

Köszönettel tartozunk Bácsalmás Város Pályázatíró Csapatának, hogy 
részt vehettünk ebben a projektben és Bácsalmás Város Önkormányzatá-
nak, ami biztosította számunkra a buszt. 

Simon Kiּמi 12.A

KUTATÓK DÉLUTÁNJA A HUNYADIBAN!

November 16-án dél-
után a bácsalmási gim-
náziumba ellátogatók 
megismerkedhettek a ter-
mészettudományok szép-
ségeivel. A tudományágak 
népszerűsítése mellett 
célul tűztük ki, hogy a fi-
atalok kedvet kapjanak a 
tudományos életpályához. 
Elsőként Ignácz Ferenc 
a SZTE fizikusának segítségével a fénytan (lézerek), elektromosság 
világába nyertünk bepillantást és folyékony nitrogénnel is kísérlete-
zett. Ezt követte gimnáziumunk egykori diákja, Dr. Janovák László 
a SZTE egyetemi adjunktusának előadása a nanotechnológiáról és az 
öntisztuló felületekről, majd Horváthné Harton Anna és Tóth Anikó 
gimnáziumi tanárnők kísérleteit láthattuk. A délután során még Var-
gyai Antalné gimnáziumi tanárnővel mikroszkóppal kísérletezhettek 
a diákok. A program zárásaként éjszakába nyúlóan Dr. Hegedűs Ti-
bor csillagásszal megtanulhattuk a 3D képalkotás folyamatát, optikai 
illúziók és trükkök szemtanúi lehettünk és távcsöves megfigyelésen 
vehettünk részt. Köszönöm az érdeklődőknek, az előadóknak és kol-
léganőimnek a tartalmas és érdekes délutánt!

Márai András
igazgató

EMLÉKEZZÜNK 1956-OS HŐSEINKRE!

„Nekünk egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv” 
    Kányádi Sándor

Méltó módon ünnepeltük 
a Bácsalmási Hunyadi János 
Gimnáziumban az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
hatvankettedik évfordulóját. 
A közös megemlékezés so-
rán művelődéstörténeti ve-
télkedőt szerveztünk, utána 
faültetésre került sor az ösz-
szetartozás jegyében, majd 

megtekintettük Andrási Attila: Fehér Szarvas c. színpadi művét. A prog-
ramhoz több magyarországi általános iskola mellett csatlakoztak délvidé-
ki, felvidéki és kárpátaljai diákok is.

Márai András
    igazgató

TENISZ HÍREK!

Blum Hanna, a bácsalmási Vörös-
marty Mihály Általános Iskola 2. osz-
tályos tanulója a Pécsett megrendezett 
PVTC Kupa Országos Play & Stay te-
niszversenyen vett részt, ahol ragyogó 
eredménnyel szerepelt.

Piros pályán (8 évesnél fiatalabbak 
között) I. helyet  szerzett és élete első 
narancs pályás versenyén (9 évesek kö-
zött)  II. helyezést ért el.

Budapesten a Nemzeti Tenisz Edzésközpontban megrendezett Orszá-
gos Utánpótlás Csapatbajnokság selejtezőjén a bajai csapat tagjaként be-
jutott a decemberben megrendezésre kerülő országos döntőbe!

Gratulálunk neki!

 A középiskolai felvételi jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók 

A tanulói jelentkezési lapok beadási határideje: 2019. február 18.
 
A 4 évfolyamos képzésre jelentkezők tanulói jelentkezési lapját az ál-
talános iskola továbbítja a gimnáziumnak, a tanulói adatlapok első 
példányát pedig a Felvételi Központnak. 

A 6 évfolyamos képzésre készülők jelentkezési lapjukat önállóan juttat-
ják el a gimnáziumhoz, illetve az adatlapot a győri Felvételi Központba. 

Jelentkezési lapot az általános iskola, valamint a gimnázium titkár-
ságán kaphatnak!

Célkitűzéseink
• a tanulók sokoldalú és harmonikus fejlődésének elősegítése
• a továbbtanulásra való felkészítés
• a nyelvvizsgák ösztönzése, anyagi támogatása
• jobb lehetőségek biztosítása a képességek fejlesztésére
• megfelelő erkölcsi értékrend kialakítása
• pályaorientáció
• kulturális igények motiválása
• diákjaink önálló munkára szokjanak
• egészséges versenyhelyzet alakuljon ki a tanulók között
• magasabb szintű alapképzés váljon lehetővé

A gimnáziumi oktatási jellemzőink:
• Családias, családközpontú
• Csoportbontások
• Vizsgarendszer
• Emeltszintű érettségire való felkészítés
• Versenyfelkészítés – igény szerinti szakköri lehetőségek
• Kutatási munkában való részvételi lehetőség, TDK
• Plusz nyelvtanulási lehetőség (orosz, szerb-horvát)
• Változatos sport és szabadidős tevékenységek

Ösztöndíj
Bácsalmás város képviselő testülete a példamutató, szorgalmas gimná-

ziumi tanulóknak ösztöndíjat alapított. Ennek keretében az ösztöndíjban 
részesülők 10 hónapon át kapják a havi juttatást.

Felvételi tájékoztató a 2019-2020-as tanévre

Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium 
6430 Bácsalmás, Szent János u. 5
Tel./fax: 06-79-341-054
E-mail: bacsalmasigimnazium@gmail.com
Honlap: www.hunyadi-balmas.sulinet.hu
Az iskola OM azonosítója: 027940

2019-2020-as tanévben induló osztályok  
(tanulmányi területek megadása):

4 évfolyamos gimnáziumi képzés (9-12.évfolyam) 
Osztályfőnök: Merkovicsné Hartai Gabriella

KÓD:
0001

Felvételi létszámkeret: 34 fő

A felvétel a hozott jegyek (7. osztály év végi és a 8. 
osztály félévi közismereti tantárgyak osztályzatai) 
figyelembe vételével történik. Felvételi vizsga nincs!

6 évfolyamos gimnáziumi képzés (7-12.évfolyam) 
Osztályfőnök: Udvarhelyiné Nágl Anett

KÓD: 
0002

Felvételi létszámkeret: 34 fő

A hatévfolyamos gimnáziumi tagozatra a hozott 
jegyek (5.o év végi és 6.o félévi) alapján nyernek 
felvételt a tanulók. Felvételi vizsga nincs!
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Az oktató- nevelő munkánk fontos része a tehetségek felismerése és 
kiválasztása, illetve a felzárkóztatás. Ennek a feladatnak megfelelő diffe-
renciált oktatást intéz¬ményünkben elsősorban a csoportbontás segíti. A 
9. évfolyamtól angol és német nyelvi orientációt indítunk, melynek 
keretében a választott első idegen nyelvet (angol, vagy német) heti 5 
órában, míg a második nyelvet (német, vagy angol) heti 3 órában tanul-
hatják a tanulók. A 11. és a 12. évfolyamon a tanulók a specializáció, 
illetve fakultáció keretében intenzíven készülhetnek fel az emelt szintű 
érettségi vizsgákra, a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra, 
ill. nyelvvizsgákra.  Az intézmény minden évfolyamon évről évre tanul-
mányi kirándulásokat szervez. Pedagógiai célunk - az ország értékeinek 
megismertetése mellett, hogy a kirándulásokon minél jobb osztályközös-
ségek kovácsolódhassanak össze. Rendszeres időközökben ismeretter-
jesztő előadásokat szervezünk a kötelező tananyagon kívül eső, de álta-
lános érdeklődéssel fogadott témákból, amelyekre igyekszünk meghívni 
felsőoktatási illetve tudományos intézmények előadóit.

A foglalkozások a tanulókat térítésmentesen és alanyi jogon illetik meg.

Tanulóinknak az iskola épületében az ötödik óra után menzát tudunk 
biztosítani!

Együtt Bácsalmásért a bácsalmásiakkal!

  
MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT BÁCSALMÁSI CSOPORT 

Tucatnyi fellépő csoport és énekes közremű-
ködésével, 10.05-én zene világnapja alkalmából, 
első alkalommal rendeztük meg Jótékonysági 
Estünket, a Bácsalmási Kulturális Központban. 
A támogatójegyekből befolyt összeget Bácsal-
más és a térség hátrányos helyzetű gyermekeinek 
a támogatására fordítjuk. Első alkalommal mu-
tatkozott be a csoport Máltai Gyermekkórusa.

   

10.25-én.dr. Jenei Gábor atya a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Dél-Alföldi Régiójának vezetője, ünnepélyes szentmise keretei között 
avatta taggá csoportunk 16 önkéntesét.

A program folytatásaként tisztújító gyűlésre került sor a Bácsalmási 
Kulturális központban.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régiója 10.30-án este rendezte 
meg a Szociális Munka Világnapjához kapcsolódó ünnepségét Kecskeméten, a 
Három Gúnár Rendezvényház-
ban. Ebből az alkalomból köszön-
tötték az önkénteseiket, akik egész 
évben segítik munkájukat. Cso-
portunk két tagja, Szőke Mónika 
és Kucsera Edéné is díjazásban 
részesült. A Máltai Gyermekkórus 
Szőke Mónika vezetésével mutat-
ta be műsorát.

 Antal Anikó

A BAJAI LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÁCSAL-
MÁSI TAGOZATÁNAK ESEMÉNYEI A 2017/2018-AS TANÉVBEN

Az elmúlt tanév rendkívül mozgalmas és inspiráló volt növendékeim 
számára, hiszen számtalan, zongoristákat érintő verseny és koncert jel-
lemezte az előző szorgalmi időszakot. Nem sokkal a tanévkezdés után 
három fontos versenyen is részt vettek a tanszak tanulói.

2017. október 18-án Gálfi Natália Szekszárdon mutatkozott be az V. 
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny válogatóján. 2017. 
november 11-én Kalocsa adott otthont a minden évben megrendezésre 
kerülő megyei zongoraversenynek. A bácsalmási pianistákat ezen az ese-
ményen három növendék képviselte. Gálfi Natáliát kiemelt nívódíjjal, 
Tanács Patrícia Pannát és Tettinger Blankát nívódíjjal jutalmazta a szak-
mai zsűri. 2017. november 23-án került sor a tanév talán legrangosabb 
zenei versenyére, a Ferenczy György zongoraművész emlékére rendezett 
VIII. Nemzetközi Chopin Zongoraversenyre, amelyre Európa csaknem 
valamennyi országából érkeztek résztvevők. Az igen erős nemzetközi 
mezőnyben Gálfi Natália negyedik helyezést ért el, így dicsérő oklevél-
ben, valamint értékes tárgyjutalomban részesült. December 5-én iskolánk 
kamaratermében a legkisebb tanulók hangulatos koncerttel köszöntötték 
a Mikulást. Hagyományos karácsonyi hangversenyünket december 19-én 
tartottuk meg a Református Templomban.

2018. március 10-én az iskolánk által megrendezett IX. Nemzetközi 
Zeneiskolai Négy-Hatkezes és Kétzongorás Tanulmányi Versenyen há-
rom zongorista páros képviselte Bácsalmást. Németh-Légrády Anna-Pán-
csics Bianka Nikol II. helyezést, Prohászka Zoé-Márai Júlia, valamint 
Schütz Krisztián-Szakola Bálint III. helyezést ért el. Tanévzáró koncer-
tünket június 6-án tartottuk a Kulturális Központ színháztermében.

Tartalmas, izgalmas, eredményes tanév volt az elmúlt esztendő. Nö-

vendékeimnek köszönöm a kitartó, szorgalmas munkát, az elért eredmé-
nyekhez gratulálok, s további kitartó, szorgalmas, eredményes felkészü-
lést kívánok minden egyes tanítványomnak!

Idén a hagyományos karácsonyi hangversenyünk december 18-án, 
kedden 17.00 órakor kerül megrendezésre a Református Templomban, 
melyre mindenkit szeretettel várunk!

Bundula Marcella
tanárnő

NEM MESE!

Egyszer volt,hol nem volt, volt egy-
szer egy iskola. Egész nyáron ásíto-
zott, várta a gyerekeket. Néha elgon-
dolkodott, vajon milyenek lesznek 
az új első osztályosok? Ábrándozott 
kedves, segítőkész pajtásokról, akik il-
ledelmesen köszönnek és egyébként is 
udvariasak. Óvatosan csukják be ma-
guk után az ajtót, nem káromkodnak, 
nem csúfolódnak,és akkor sem rohan-
nak a lépcsőn,amikor senki sem látja 
őket.  Milyen jó is az, amikor hangos 
kacagás hallatszik a falak között, ví-
gan énekelnek a diákok és úgy tanul-

nak, hogy azt hiszik, játszanak! Csodás lesz a régi, kedves arcokat is 
látni! Hallani a történeteiket, nevetésüket!  Addig-addig gondolkozott 
ilyesmikről, míg eltelt a nyár.  Augusztus végén egyszer csak ott ter-
mett az udvarán sok-sok kisgyermek, akiket még csak egyszer látott, 
de akkor - úgy húsvét táján- még sokkal kisebbek voltak! Igen, igen! 
Ők lesznek az elsősök!-jött rá hirtelen! És mennyi anyuka és apuka! 
Ő nem tudta, hogy a családok már fogadták otthonukban az osztályfő-
nököket. Aztán megismerkedtek egymással és bizony vele, az iskola 
épületével is! Jót játszottak a saját tantermükben. Néhány nap múlva 
pedig az összes felnőttel és nagyobb gyerekkel is találkoztak. Az isko-
lába élet költözött és az iskola ábrándjai sorra váltak valóra: hallgatta 
a történeteket, dalokat, verseket. Néha ugyan nem értette, mert sok 
terméből mindenféle hang érkezett, de az iskola nem bánta, mert na-
gyon szerette a gyerekzsivajt!  Hamarosan megtudta, hogy három új 
csapat is lett. (jobbra a táblázat)

 Látta az iskola, hogy bizonytalanok az új iskolások, nem tudják, 
mi fog történni velük. De ez nem tartott ám sokáig! Gyakran eszükbe 
jutottak a szüleik, de a magukkal hozott plüss játék, a tanító nénik és 
bácsik, az iskola összes dolgozója és a barátságos környezet segített 
nekik abban, hogy otthon érezzék magukat. Egykettőre elvarázsolta 
őket a számok, a betűelemek, a hangok világa! Megesett, hogy el-
csodálkoztak azon, hogy mi mindent képesek megtenni, amire nem is 
gondoltak! És a szünetek! Amikor az udvaron össze lehet találkozni 
a testvérrel, baráttal és ismeretlen gyerekekkel is. Az iskola nagyon 
élvezte ezeket a perceket is! Azt is észrevette, hogy milyen gyorsan 
elsajátították a szokásokat! Nagyon tetszett neki, amikor látta, hogy 
több száz kispajtás ugrál a tantestület által tervezett és a szülők által 
megvalósított, színes, autógumikból készült játékokon!Vagy focizik! 
Csöngetés után pedig folytatódik az ismerkedés a hangokkal, vona-
lakkal, mennyiségekkel, környezetünkkel vagy éppen a tornaterem 

kínálta lehetőségekkel. A legnehezebb az iskola számára az volt, ami-
kor hazamentek a gyerekek. Esténként azzal vigasztalta magát, hogy: 
sebaj, holnap reggel visszatérnek és délutánra még vidámabbak, ügye-
sebbek, okosabbak lesznek!

Lukács I. Zsuzsanna

1. A OSZTÁLYFŐNÖK:
Prikidánovicsné   Szalai 

Erika

1. B OSZTÁLYFŐNÖK: 
Lukács Ildikó  

Zsuzsanna

1.D OSZTÁLYFŐNÖK:
Klinócki Zsaklina

1. Ádám Barbara 
Emese 1. Balogh János 1. Csikós Dominik

2. Balla Előd 2. Beck Korinna 2. Katóka Trisztán 
Szebasztián

3. Bende Dominik 3. Borbás Panna 3. Orsós Attila

4. Deák Luca 4. Czipera Karolina 4. Rostás Anett 
Franciska

5. Fritz Luca 5. Helle Bence

6. György Anna 6. Horváth Blanka

7. Juhász Kloé Fanni 7. Jakab Katalin

8. Katóka Dávid 
Olivér 8. Juhász Krisztián

9. Kolompár Zsolt 9. Kapás Lilla

10. Mackó Dzsenifer 10. Kucsera Máté

11. Miklós Regina 11. Lengyel Péter

12. Páncsics Máté 12. Lengyel Zsolt

13. Papp Norina 13. Makula Bence

14. Princz Attila 14. Mester-Szabó 
Liliána

15. Prohászka Zoé 15. Mikó Norbert

16. Rostás Virgínia 
Renáta 16. Páncsics Lili

17. Somoskövi Zétény 17. Polyák Dorka

18. Szanka Nóra 18. Rákóczy Hanna 
Mária

19. Sztojka Rikárdó 
Zsolt 19. Szabó Máté

20. Verbászi Gergő 
Tamás

20. Szenyéri Dorina 
Mónika

21. Vőneki Inez
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 SZÜLŐK ÉS GYEREKEK SPORTOLTAK EGYÜTT AZ ALSÓ TAGOZATON:

Hagyományinkhoz híven a 2018/2019-es tanévben is megrendeztük 
a Gyerek-Szülő sportversenyt. 2018. szeptember 28-án 17 órakor a 
3-4. évfolyam, 2018. november 16-én 17 órakor az 1-2. évfolyam vehe-
tett részt a megmérettetésen. Kovácsné Mannhalter Eszter tanító néni 
igen érdekes, játékos feladatokkal tarkította az egy órás sporteseményt. 
A gyerekek szülőkkel együtt végezték el a feladatokat, hol párokban, hol 
pedig csoportosan küzdöttek erejükön felül. A 7 feladat között voltak re-
pülő zoknik, lepedős utazás, tollaslabdás és lufis feladatok is, de a kari-
katumultus is erőpróbáló feladatnak bizonyult. A jó hangulat, az érdekes 
feladatok azt hiszem minden résztvevő gyermek és szülő számára bizto-
sított volt. A feladatok végrehajtása után az eredményhirdetést minden-
ki izgatottan várta. A résztvevők oklevelet, tárgyi ajándékot és érmeket 
is kaptak. A bajnokcsapat egy évig őrizheti a vándorkupát. Az Ifjúsági 
Önkormányzatnak köszönhetően tudtuk biztosítani a 3-4. évfolyamon a 
jutalmazáshoz szükséges ajándékokat. Az 1-2. évfolyam érmeit és a kupát 
a bácsalmási Illatszer és Ékszerüzlet ajánlotta fel. Köszönjük a támoga-
tást! Hálával tartozunk azoknak a gyerekeknek is, akik időmérésben, az 
eszközök elrendezésében, fényképek készítésében voltak a szervezők se-
gítségére. Név szerint: Halász Bálint, Halász Bence, Morvai Dzsenifer, 
Somogyi Dániel, Schütz Krisztián, Sziráczki Patrícia és Török Péter. 

3-4. évfolyam eredményei:
Az első helyen végzett 3. b csapattagjai: Bartos Luca, Csörgő Dávid, 
Csincsák Lili, Nothof Balázs, Patocskai Noémi valamint Fekete Ábel 
cserejátékos.
A második helyezett 4. c osztály: Szepesvári Zsombor, Szűcs Noémi, 
Fritz Andor, Bilinovics Zalán, Ráczkopf Csaba.
A harmadik a 4.b csapata: Zsebő Lívia, Jakab Dániel, Györki Jázmin, 
Kovács Vivien, Bilinovits Katalin
A 4. a osztály tagjai: Rábl Dorina, Robotka Gréta, Véh Laura, Bilinovics 
Ákos, Horváth Bianka.

1-2. évfolyam eredményei:
Első helyen a 2.a csapata végzett: Snyehola Barna, Hunya Liána, Lovas 
Zóra, Erb Zoé Erika, Visnyei Zsombor, Rittgasszer Klára.
Második lett a 2. b osztály: Bakó Zoé, Kiss Viktória, Kispál Bence, 
Morvai Bálint, Latinyák Zoé.
Harmadik helyen végzett az 1.a osztály: György Anna, Fritz Luca, Pán-
csics Máté, Verbászi Gergő és Somoskövi Zétény.
A negyedik helyezett az 1. b: Horváth Blanka, Borbás Panna, Páncsics 
Lili, Kucsera Máté, Mikó Norbert.

 Urbán Bernadett

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT HÍREI
Konfliktuskezelési foglalkozás a Család- és Gyermekjóléti központ 

munkatársaival

A Család- és Gyermek-
jóléti Központ egyik fő fel-
adata, hogy a gyermekek 
veszélyeztetettségét meg-
előzze. A preventív munka 
során csoport és közösségi 
foglalkozásokat tartunk. 

Nagyon szépen köszönjük Pertics Ágotának, hogy a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ munkatársai az Országos Könyvtári Napok keretén belül 
megtarthatták konfliktuskezelési foglalkozásukat. A gyermekek megismer-
hették az 5 szeretetnyelvet és a helyes verbális kommunikáció alapjait. Külön 
megköszönjük a Csikériai Általános Iskola vezetőjének, Sági Zsuzsannának, 
hogy az oktatási intézmény a kognitív képességen túl a tanulók érzelmi in-
telligenciájának fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. A 2017/2018 tanévben 
kialakított jó kapcsolat ezzel a programmal tovább bővült.

Hangulatról a másfél órás foglalkozáson készült képek „beszélnek”.

Becze Tímea, Erdélyi Ágota

RINGATÓ – VADAI HENRIETTA FOGLALKOZÁSAI
Pénteken Lehel fiammal Bácsalmáson a 

Gondozási Központban dalra fakasztottuk az 
időseket is. Énekeltünk, zenéltünk, dalt taní-
tottunk, hangszereket mutattunk be, sőt... még 
a végén egy nagyszerű kánon is kerekedett a 
csodálatos közönségünk által!

Köszönjük a meghívást és szervezést Balla 
Csabának és a Bácsalmási Gondozási Köz-
pontnak, a fotókat pedig Juhászné Erikának!

Vadai Henrietta

ALAPÍTVÁNYI ÓVODA BÁL BÁCSALMÁSON

2018.10.06-án került megrendezésre az Óvodásokért és a Jövőnkért Bá-
csalmáson Alapítvány jótékonysági bálja a Sárga Csikó Étteremben.

 
A 2002 óta működő alapítványunk célkitűzései többek között az óvodás 

gyermekek életkörülményeinek javítása, valamint település szintű összefo-
gás az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, eszközkészletének bővítése, prog-

ramjainak segítése érdekében. Az alapítvány bevételének legnagyobb forrása 
az adó 1%-a mellett az óvodai alapítványi bál. 

A sikeres rendezés hátterében immár harmadszor a Központi óvoda dol-
gozóinak szervezőmunkája húzódik. A szorgos előkészületek, a példaértékű 
összefogás, a szülők tenni akarása eredményeként 198 fős bálozni vágyó töl-
tötte meg az éttermet a nemes cél érdekében. Az évszakhoz illő dekorációval 
díszített asztalok fogadták a vendégeket, akik a mindennapos gondokat félre-
téve eljöttek szórakozni és szeretettel segíteni városunk óvodás gyermekein. 
A jó hangulatról az 5 tagú Retro Feeling zenekar gondoskodott. 

Az óvodavezető köszöntője után a gyermekek nyitótánca következett, me-
lyet a Központi óvoda nagycsoportosai adtak elő. A koreográfiát Robotkáné 
Bukta Brigitta és Piukovicsné Szűcs Ildikó tanította be.  

Köszönjük szépen a szülők önzetlen támogatását, 55 támogatónknak pedig 
az értékes felajánlásokat, melyek az est folyamán kerültek kisorsolásra. 

Támogatóink:   
Wizzair Farkas Emőke, Denczinger Autó KFT, Kähny KFT – Mancz 

Ferenc, Sárga Csikó Étterem és Panzió, Ázsia Áruház, Angol Használtruha 
Üzlet – Csóti Mónika, Bútordiszkont – Pataki Csaba, Nemzeti Dohánybolt 
Dr. Lovasné Torma Andrea, Washcaffe KFT. – Rabcsák Albin, Barna Kit-
ti, Mediterraneo Pizzéria, Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Szociális 
Szövetkezet, Weisz István Pékség, Ilforno, Bács- Vinesz 79 KFT. Korona 
ABC, Családi Bolt, Goods Market, Szent János utcai húsbolt, Tóta Zoltán 
Italdiszkont és Vinotéka, Szabó József Zöldség- Gyümölcs, Rákóczy Vi-
rágbolt, Prikidánovics Petra – Miltonia Virágbolt, Schmidt Andrea Ajándék 
és Virágbolt, Mild Babacentrum, Gitta Patchwork – Szemán Jánosné Textil 
Portékák, Rövi-Tex Kiskereskedés Schütz Istvánné, Kézmű Rehabilitációs 
Üzem Bácsalmás, Üveg Porcelán Ajándék – Kadanóczky Sándorné, Vörös-
marty Mihály Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Baranek Ferenc Fes-
tékbolt, Tripolszky Illés zöldség-gyümölcs, Havasi Sándor Netböngészde, 
Royal Falatozó és Pizzéria – Kocsis Zoltán, Tóbisztró – Kiss Zoltán, Szektor 
Fitness Club – Eckert Norbert, Szegedi Gabonakutató KFT., Beauty Stúdió 
– Fritz László, Bábity Éva fodrász, Fajszi Anikó masszőr, Emeske Nails, 
Dezső Mónika műköröm építő, Kőhalmi Boglárka, Falugazdász KFT., Laka-
tos Gábor méhész, Manna Reform- és Biobolt - Szabó Erzsébet, Habländer 
József Autósbolt, Soblask Villamossági Szaküzlet, Agro Bolt Grániczné Er-
délyi Éva, Fini-Mini Döner Kebab, Magellán Étterem, Halászcsárda – Holka 
István, Geiger BT., Sághy Mónika Niloufar, Liszkai Erzsébet, Simon Laura – 
kozmetikus, Illatszer és ékszer - Turcsik Erika, Krix János Kerékpárcentrum.

A befolyt összegből az idei évben a Központi óvoda udvarának játékkész-
letét szeretnénk fejleszteni. Mindezt a gyermekek csillogó szempárral, s bol-
dogságtól sugárzó arccal hálálják meg. 

„Az ember nem sokra megy egyedül az életben. Ha egyedül van, csak 
annyit tehet, amire egymaga képes, de mások támogatásával sokra 
viheti. A közösség hatalmat ad, csak legyen olyan közösség, amelyik 

elfogad és támogat.”
Doboziné Lucz Zsuzsanna

                                                                                                               óvodapedagógus

ÓVODAI TERMÉSZETJÁRÓ MŰHELY  

Az idei, igen meleg, csapadékmentes ősznek köszönhe-
tően, csodálatos, nyárias időben tartottuk meg első, termé-
szetjáró műhely foglalkozásunkat városunk ősparkjában, 
a Kossuth parkban. A gyerekek ösztönösen tisztelik a ter-
mészetet és rácsodálkoznak sokszínű élővilágunkra. A mi 

feladatunk, hogy segítsünk nekik abban, hogy megmaradjon bennük ez 
az eredendő képesség és felnőtté válva is képesek legyenek harmóniában 
élni a természettel. Mindezek tudatában indítottuk el ezt a kezdeménye-
zést, amelynek legfőbb céljaként tűztük ki, hogy a gyermekek életko-
ruknak megfelelően szeressék, becsüljék, védjék az őket körülvevő 
és az általuk megismert környezet értékeit, valamint a programmal 
a szülőkkel való kapcsolattartás új formáját valósítsuk meg. Ennek 
megfelelően az összeállított anyag interaktív, játékos, élményközpontú, 
cselekedtetve tanító formában valósult meg. 

A foglalkozás délután, 16 órakor kezdődött és mind-
három oviból jöttek gyermekek 
szüleikkel, testvéreikkel. Volt, 
ahol családi programként funkcio-
nált. A kiírásnak megfelelően há-
tizsákkal érkeztek az érdeklődők, 
amibe azt tett bele mindenki, 
amit ő gondolt arról, mit is kell 
egy erdei kirándulásra magával 
vinni. Elsőként arról beszélgettünk, me-
lyek a kirándulásra magunkkal hozott leg-
fontosabb eszközök, mit szükséges becso-
magolnunk a hátizsákba, akár egészségünk 
védelmében is. Megismerkedtünk közelebbről 
a bükkfával, termésével, levelével, kérgével, amelyről megtanul-
tunk úgy mintát venni, hogy a fát ne károsítsuk meg. „Sólyomszemmé” 
változva sok oda nem illő tárgyat találtunk, majd gyönyörű színpalettát 
„festettünk” az ott található színekből. Legvégül megtekintettük tanösvé-
nyünket, amely végén még egy kis vakonddal is találkoztunk. Szép be-
fejezése volt a délutánnak, hogy megfigyelhettük munkálkodását. Több 
szülő és gyermek is érdeklődött, mikor lesz a következő foglalkozás. 
Ennek tudatában mondhatom, biztos lesz folytatás. Köszönjük az aktív, 
érdeklődő  részvételt!

Nem nevelhetjük a gyerekeket környezettudatos gondolkodásmódra, 
ha mi magunk nem szolgálunk követendő példaként számukra.

             

ŐSZI OVI-OLIMPIA
2018 október 20-án szombaton délelőtt a Petőfi utcai óvodában szülői 

kezdeményezésre –Őszi ovi-olimpia- címmel jótékonysági sportnapot 
tartottunk. Célul új óvodai kapu beszerzését tűzték ki a szülők. Ennek 
megálmodója Pataki Anita (szülő) volt, a rendezvény szervezésében és 
lebonyolításában jelentős szerepet vállalt György Renáta is. A progra-
mon kerékpárverseny keretében öt kategóriában nevezhettek a gyerekek. 
A kategóriákban az első három helyezett érmet vehetett át, és ajándékban 
részesült. Különdíjak is kiosztásra kerültek, haza senki sem ment üres 
kézzel.

1-2. évfolyam 

3-4. évfolyam 

A kategóriák győztesei:

Roller:

1.) Szakola Blanka

Különdíj: Rákóczy Milla2.) György Júlia

3.) Szakola Bella

Kerékpár:

1.) Tóth Dániel

Különdíj: Kubina Zalán2.) Udvarhelyi Márk

3.) Schmidt Alex
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A díjakat szponzorok ajánlották fel, akiknek ezúton is köszönjük a ren-
dezvény támogatását!

Arcfestés: Vinkó-Máder Helga, Laczkóné Szommer Gyöngyi, Csépi 
Emese, Engler Mariann – Marimo Art
Fotó árverés: Kerényi Réka, Kiss Zoltán
Tupperware: Krix Erika, Csincsákné Rákóczy Rita
Fanatik Jump
György család Méhészete
Továbbá: 
Valamint: A sok-sok támogatói jegy!

A délelőtt folyamán aki nem versenyzett, annak lehetősége volt arc-
festésre, kukorica morzsolásra, sült tök fogyasztására, szabad játékra az 
óvoda udvarán és rajzolásra. Az elkészült rajzok a facebookon való sza-
vazás alapján lettek díjazva:

Az I. helyezett 4 fős vacsorát kapott a Mediterraneo Pizzériában. Kö-
szönet a Pizzériának! A II., III., és IV. helyezett Bajára a Piriponty Ját-
szóházba egész napos belépőt kapott György Renáta közbenjárására. A 
többiek ajándékcsomagot vehettek át. Gratulálunk!

A gyerekeknek és a felnőtteknek is egyaránt szórakoztató, jó hangu-
latú, családias délelőttben volt részük. Nagy örömünkre szolgált, hogy 
szinte a város egész területéről érkeztek lelkes szülők, még lelkesebb ver-
senyzőkkel. Köszönet érte!

A jelképes, családbarát nevezési díjak ellenére a kapura gyűjtött bevétel 
összege eddig 115 000Ft, hisz folyamatban van még György Renáta fotóinak 
árverése, melynek bevételét is a kapura ajánlotta fel Renáta. Köszönet érte!

Több szülő mézeskaláccsal, sült tökkel érkezett meg a délelőttre, melyet 
a gyerekek örömmel fogyasztottak el. Köszönjük munkájukat! Köszönet 

a Rákóczy családnak, mert a szervezés oroszlán részét ők vállalták fel.
 
A sikerre való tekintettel a szülők tervei szerint Tavaszi ovi-olimpia 

lesz a folytatás!
Petőfi óvoda dolgozói

A BÁCSALMÁSI SPRINT SPORTEGYESÜLET HÍREI

2018.10.27.-én került megrendezésre a 
Bácsalmási Sprint Sportegyesület nemzet-
közi versenye. A sporteseményen 11 egye-
sület 126 versenyzője vett részt. Köszön-
jük mindenkinek, aki eljött, vagy reagált 
a meghívásra. Külön köszönet támoga-
tóinknak, a Bácsalmási Finomságoknak, 
Bácsalmási Kékfestőműhelynek, Tataházi 
és Bácsalmási önkormányzatoknak, Tata-
házi Általános iskolának, és dolgozóinak, 
és a szülők áldozatos segítő munkájáért. 
Egyesületünk és a Tompai sportegyesület 
tagjai, a következő eredményeket érték el:

U10 küzdelmi edzés:
• Bácsalmás: Csörgő Dávid, Mészáros Dániel, Orlovácz János, Balogh 

János, Tóth Kamill, Gajda Zsuzsanna, Pap Jonatán
• Tompa: Veréb Dusán, Kis Tamás Péter, Kis Réka Kata, Kis Anna Lilla

Diák-serdülő:- Bácsalmás:
• aranyérmes: Dzapku Ármin, Tóth Alvin
• ezüstérmes: Orlovácz Zoltán, Nyeste Ervin
• bronzérmes: Mészáros Máté, Mészáros Bence, Besenyi Attila, 

Tóth-Abonyi Bence
• Tompa:bronzérmes: Kollár Kristóf

Felnőtt:- Bácsalmás:
• aranyérmes: Tóth Ervin
• bronzérmes: Koncz Norbert

Tompa: aranyérmes: Nagy Dávid
Amatőr felnőtt csapatverseny  
kupa díjazottjai:
I. Mogyi Bajai Judo Club
II. Homokmégy Kodokan Judo Sportegyesület
III. Solti Atlétikai Club Sportegyesület
A verseny elnöke: Tanács Attila
A verseny főszervezője: Piukovics Tamás
Az U10-ek küzdelmi edzését tartotta egyesületünkből: Páncsics Zoltán

www.bacsalmasjudo.hu 

„NÉPEK KULTÚRÁJA” TEMATIKUS HÉT

2018. szeptember 18-tól szeptember 28-ig tematikus hetet szervezett a 
Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény „Népek 
kultúrája” címmel. A foglalkozások és előadások a más kultúrák megisme-
rését és elfogadását segítette, a tolerancia, az elfogadó-befogadó magatar-
tást, a társadalmi érzékenyítés kialakítását, fejlesztését, kiemelten a cigány 
származású, a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, és 
valamely részképesség-zavarral küzdő gyermekekkel, családokkal szemben.

A tematikus hét Csernik Szende kéz- és lábbábos székely mesemondó 

előadásával kezdődött szeptember 18-án a Könyvtárban. A művésznő szé-
kely népmesét bábozott el, míves beszédével, vicceivel és fantáziájával tel-
jesen magával ragadta a közönséget. Az interaktív előadás után kötetlenül 
beszélgetett a gyerekekkel. Szeptember 26-án interaktív foglakozásokat tar-
tott a cigány kultúráról és identitásról Kissné Szénási Szilvia, az UCCU Ala-
pítvány képviseletében. A foglakozások keretében a cigányságról, az előíté-
letekről, és azok romboló hatásairól, az elfogadás és együttélés fontosságáról 
volt szó. A foglakozásokat roma pedagógus vezette, aki teljesen nyíltan és 
őszintén beszélt mindenről, különböző játékokkal, sokszor provokatív mó-
don vonta be a gyerekeket a beszélgetésbe. A Kulturális Központ folyosóján 
a cigányság mindennapjairól, kultúrájáról szóló kiállítást lehetett megtekin-
teni. Szeptember 27-én „Sokszínű Európa” címmel vetítéssel egybekötött 
foglalkozásokon vehettek részt a Hunyadi János Gimnázium diákjai, mely-
nek nagy része angol nyelven zajlott, mert az előadó mellett két Erasmus 
pályázatban részt vevő önkéntes hallgató is részt vett, egyikük Örményor-
szágból, a másik hallgató pedig Olaszországból érkezett. A foglakozás inter-
aktív játékkal kezdődött, melyben a gyerekek más kultúrából, más háttérből 
származó személyek szemszögét ismerhették meg. Ezt követően vetítéssel 
egybekötött beszélgetés következett, ahol a tanulók megismerkedtek az alap-
vető emberi jogokkal, valamint kérdezhettek és javaslatokat tehettek, hogyan 
lehet egymást könnyebben elfogadni, segíteni. Ugyancsak szeptember 27-én 
drámaórákat tartottak a Könyvtárban a Nyitott Kör Egyesület tagjai „Sziget” 
és „A hegy” címmel. Az előadást játszó színész-drámatanárok és a diákok 
közösen játszottak és gondolkodtak, a diákok nem csak nézői voltak az előa-
dásnak, hanem kérdéseikkel, véleményükkel alakították az eseményeket.

A „Papírsárkányok és pörgettyűk” 
című kiállításunk szeptember 24-ok-
tóber 15. között volt megtekinthető. 
A tárlaton a Japán Alapítvány ván-
dorkiállítása került bemutatásra. A 
kiállításhoz kapcsolódóan interaktív 
foglakozásokon is részt vettek a gye-
rekek, ahol lampionokat készítettek, 
feladatlapokat oldottak meg, ezáltal 
alaposabban megismerkedtek a ja-
pán kultúrával, szokásaikkal, jelleg-
zetességeikkel, és írásjeleikkel.

A „Népek kultúrája” tematikus 
hetünk keretén belül közel ezer fő 
tekintette meg kiállításainkat, vett 
részt a foglalkozásokon, megismer-
ve ezzel több más kultúrát.

A tematikus hét a „Közművelődés 
eredményességét segítő járási szintű programok Bácsalmáson” EFOP-3.3.2-
16-2016-00069 pályázat keretén belül került megrendezésre.

Feketéné Ónodi Erzsébet

„BÁCS-ALMÁS NAPOK”

2018. szeptember 29-én került megrendezésre a „Bács-Almás Napok” 
a Bácsalmási Kulturális Központban. A rendezvényen a gyerekeknek 
kézműves foglalkozások és ügyességi játékok, vetélkedők voltak, vala-
mint ezen a napon került sor az Almás sütemények versenyére. A süte-
ményekhez a lisztet a Malom Kft., az almát, és a díjként felajánlott almát 
Osztrogonácz Jenő egyéni vállalkozó biztosította. A süteményversenyen 
a négytagú zsűri az alma központi szerepét és ízét, valamint a hagyo-
mányőrzést tartotta elsődlegesnek.

Az Almás sütemények versenyé-
nek helyezettjei 2018-ban: Hagyomá-
nyos kategóriában: 1. helyezett: Fáb-
ján Mihályné, 2. helyezett: Wittner 
Antalné, 3. helyezett: Kispéter Anikó. 
Különleges kategóriában: 1. helye-
zett: Virág Réka, 2. helyezett: Bien 
Mária, 3. helyezett: Matus Sándorné.

Schafferné Baumhakl Tímea

KÖZÉLETI ESTÉK SÁFÁR TAMÁSSAL

2018. szeptember 21-én a Közéleti esték rendezvénysorozatunkban 
Sáfár Tamás mutatkozott be a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtárban. 
A közéleti társalgó címe „A világ újratérképezése – beszélgetések a vir-
tuális világról” volt. Sáfár Tamás térképészeti és geoinformatikai mér-
nök. A vetítéssel egybekötött beszélgetés során megismerhettük korunk 
adatgyűjtési technológiáit, a geológia és a térképek szerepét mindennapi 
életünkben, azt, hogyan jutottunk el a 2 dimenziós ábrázolástól a 3D mo-
dellezésig. A szakember elmagyarázta a térképező drónok és a lézersz-
kennerek használatát, és beszélt a térinformatika sokrétű (az orvostudo-
mánytól a bűnügyi helyszínelésig terjedő) felhasználási területeiről.

Ódorné Sövény Rita

SIKERES HÉTVÉGE

Az Alapszolgáltatási Központ munkatársai 2018. November 23., 24., 
és 25.-én a bajai TESCO áruházban élelmiszergyűjtést szerveztek a Ma-
gyar Élelmiszerbank támogatásával. Az elmúlt évhez képest több, össze-
sen 1274 kg tartós élelmiszert gyűjtöttek a munkatársaink. Országosan 
120 településen, 204 helyszínen 284 000 kg. adományt gyűjtöttek. Ez a 
mennyiség 17% meghaladja a tavalyi mennyiséget. Az adományok még 
az ünnepek előtt kiosztásra kerülnek a nehezebb sorsú embertársaink ré-
szére. Vélhetően 400 család részesül a csomagokból. Minden adományo-
zónak köszönjük, hogy felajánlásával segítették akciónkat.

A kategóriák győztesei:

Pótkerekes kerékpár

1.) Laczi Zselyke
Különdíj: Nyári Hanna2.) Laczi Zsófi 

3.) Richter Balázs

Futókerékpár:

1.) Serfőző Dominik

2.) Farkas Martin

3.) Tóth Balázs

Kismotor:

1.) Barna Jenő
Különdíj: Ali Lenke2.) Hársch Adorján

3.) Bartuc Péter

Iskolás Kategória díjazottjai: Csincsák Lili, Hartyányi Zoltán, Palatinszki Kristóf

Mediterraneo Pizzéria
Piriponty Játszóház
Bácsalmási Kékfestő Műhely
Bácsalmási Rendőrőrs
OSZI-SZOFT KFT.
Goods Market

PVSE 
Német Kisebbségi Önkormányzat
Kova Bau Köve KFT.
Csikériai óvoda
Kézmű Nonprofit KFT.

Mikóné Bökönyszegi Anett
Bogyai Jánosné
Liszkai Erzsébet
Pataki Csaba
Rákóczy Sámuelné

Rákóczy László
Somosköviné Szabó Tímea
Zátonyiné Fontányi Mária 
Törökné Fekete Renáta    
György Benedek  

I. Tóth Dániel Katymár
II. Pótz Dorina Bácsalmás
III. Rákóczy Hanna Bácsalmás
IV. Csincsák Lili   Bácsalmás

V. György Anna   Bácsalmás
VI. Szakola Blanka
VII. Vinkó Adél
VIII. Ali Domonkos
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A Jótékonysági hétvége Zoé (szeme) világáért szeptember 14-

én, pénteken indult egy Lóci játszik akusztikus koncerttel és Lóci 

másnap reggel tele energiával a 3 km-es távot is lefutotta a jóté-

konysági futáson. Most vele olvashatnak egy interjút.

Bácsalmástól nem is olyan messze, Zentán születtél és egé-

szen ötéves korodig, amíg nem költöztetek Budapestre, Délvi-

déken éltél. Mesélnél kérlek a családodról, vajdasági kötődé-

sedről és arról, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a zenével?

Édesapám művészeti öttusázónak vallja magát, és az egyik 

„száma” a zenélés: sok hangszeren játszik, tőle örököltem a basz-

szusgitárját is, és zeneszerzőként is aktív a mai napig. Édesanyám 

pedig mindig támogatta a zenei karrierem, sőt, a húgomét is, csak ő 

hamarabb „kicsekkolt” a pályáról, hatévnyi hegedűtudást és a zene 

szeretetét megszerezve. Vajdaságban születtem, szüleim óbecsei 

származásúak, de Újvidéken laktak, én ezt a két várost ismertem 

meg gyerekként. Aztán kamaszként sikerült Zenta, Szabadka majd 

a fesztiváltérképnek megfelelően Kishegyest (mostanában pedig 

Oromot!) megismerni. Az első saját zenekart tizennégy évesen ala-

pítottuk, de több neve volt az együttesnek, mint ahány fellépése... 

Finoman fogalmazva sem értünk el vele túl nagy sikereket. Ennek 

ellenére van olyan dal, ami akkor íródott, de a mai napig elő-elő 

szoktam venni koncerteken.

Portugál nyelv és irodalom, illetve filmtörténet tanári szakokon 

végeztél. Miért pont ezt választottad?

A portugál szak azért érdekelt, mert Brazília fantasztikus or-

szágnak tűnt: jó a foci, jó a zene, jók a csajok, rengetegen vannak, 

és itthon alig beszéli valaki a nyelvet! A filmes érdeklődés pedig 

valahol a gyerekkorban gyökeredzik. Volt egy kiváló videotéka 

Óbecsén, ahol a háborús évek alatt mindenféle kalózfelvételeket 

forgalmaztak, és a legmenőbb új filmeket lehetett megnézni, ugyan 

borzalmas minőségben és szerb felirattal, de már akkor lenyűgözött 

a történetmesélés ereje. Kitaláltam, hogy én is történeteket akarok 

mesélni, de mielőtt ezt filmrendezőként megteszem (és 18 évesen 

nyilván nem vesznek fel az SZFE-re), meghallgatok jó sok sztorit 

előtte, azaz beiratkozom filmszakra. Végzősként így dobtam a ma-

tekfaktot, és a felszabadult duplaórák alatt én a gimnázium könyv-

tárában ültem, és végignéztem a „kötelezőket” a némafilmektől 

Greenaway-ig, amit csak találtam. Utána elolvastam, hogy mit kell 

róla tudni, és jöhetett a következő. Mára ebből annyi maradt, hogy 

ha megnézek egy jó filmet, akkor nekiállok az adott rendező összes 

többi filmjét is felkutatni, és valami rendezői kézjegyet találni, ami 

összeköti őket.

Bár nem a tanári pályán helyezkedtél el, a tanulmányaidat 

jól tudtad hasznosítani a zenélésben. Milyen hatással volt a 

brazil kultúra a zenédre?

Letagadhatatlan hatással volt és van a zenémre a bossa nova 

műfaja, ami brazil eredetű. Az a pillanat, amikor először megértet-

tem a legfontosabb dalok szövegét, egészen elementáris erővel fi-

gyelmeztetett arra, hogy a kimunkáltnak tűnő 

jazz vagy popzene is lehet végtelenül hiteles 

és önreflektív. Egészen elképesztő, hogy ami-

ről én azt hittem, csak a Beatles volt képes akkoriban, azaz hogy 

dalformában kommunikáljon a legnagyobb természetességgel és 

lenyűgöző hatással, azt a brazilok is megcsinálták már korábban! A 

mai napig rácsodálkozom az MPB-re (a brazil kortárs könnyűzene 

így nevezi magát), és ha valaki friss ihletre vágyik, kívülről vágja 

és unja már a londoni undergroundot, de a svéd neopopot is, ak-

kor legyen bátor, és nézzen át a dél-amerikai kontinens legmenőbb 

országába.

Mi a helyzet Portugáliával?

Portugáliába nagyon későn jutottam el, végül csak 2016-ban. 

Rá kellett jönnöm, hogy igazi brazilfanként lenéztem egy kicsit ezt 

az országot – hiszen ami nálunk a rendőrvicc, az Brazíliában a por-

tugálvicc. Ajánlom, hogy mindenki nézze meg Lisszabon városát, 

és vesse be magát a portói éjszakába, vagy ha kevésbé kalandvá-

gyó, de szereti a tőkehalat, akkor a portugál gasztronómiába.

A filmtörténet helyett most a filmzenék töltenek be fontos 

szerepet az életedben, a Van valami furcsa és megmagyaráz-

hatatlan című magyar filmben is közreműködtél a filmzenéknek 

szánt dalok létrejöttében. Most pedig Temesvárra utazol egy 

hasonló megbízatás miatt. Mesélnél bővebben a felkérésekről?

Filmzenei felkérés eddig kétszer talált meg, és mindkettő Reisz 

Gábornak köszönhető. Lényegében az ő filmzeneötleteit kellett 

dalokká, majd azokat betétdalokká formálni, egy részüket pedig 

klasszikus értelemben vett filmzenévé átdolgozni. Jól működtünk 

együtt, és sajnálom hogy az idén megjelenő Rossz versek c. film 

zenéjében már nem tudtam olyan mértékben részt venni, mint an-

nak idején a VAN-nál.

Viszont először írok külföldi színdarabhoz zenét, hiszen az októ-

berben bemutatásra kerülő temesvári Micimackó-előadás rendezője 

kért fel a libretto megzenésítésére. Nagyon izgalmas és új feladat, 

eddig úgy érzem sikerrel, és persze állandó izgatottsággal veszem 

az akadályokat.

A koncertjeitek kihagyhatatlan eleme a tánc és a titeket hall-

gatók se tudnak sokáig mozdulatlanul egy helyben állni, azonnal 

elkapja őket a zenétekből áradó ritmus. Ezt mi sem mutatja jobban, 

mint a legismertebb slágeretek is a „Nem táncolsz jobban, mint 

én”, ami alatt mindig megtáncoltatjátok a közönséget is. Esetleg 

tanultál is táncolni?

Édesanyám nagyon szerette volna, ha táncosként is kipróbálom 

magam, de a gyerekkori akrobatikus rock n roll után sokéves szü-

netet vett a táncos karrierem. Volt egy fél év, amikor rátaláltam a 

West Coast Swingre, az nagyon tetszett is, de zenészként az egyik 

legnagyobb baj pont az, hogy nem tudsz minden csütörtökön este 

egy megadott időpontban egy megadott helyszínen lenni. Így le-

maradsz a csoporttól, külön kell tanulnod a lépéseket, és végül 

frusztrált leszel, ami a tánc első számú ellensége.

Irigylésre méltó, hogy mennyi energiával rendelkezel. Hogy 

tartod magad formában?

Önmagam formában tartása egy állandó küzdelem, hiszen na-

gyon szeretem a hasam. Időszakosan járok futni, amikor nincs túl 

meleg, de túl hideg sem. Amikor a négy fal között vagyok és edzeni 

akarok, akkor pedig általában fitneszoktatók kiabálnak rám a té-

véképernyőről, miközben én lázadok, mert nem hiszem el, hogy 

arra bárki is képes lenne, amit éppen csinálni kellene, és ráadásul 

hányszor!

Látható a harmónia a zenekar tagjai között, ami az elsöprő 

energiák mellett szintén emlékezetessé tud varázsolni egy Lóci 

játszik koncertet, hiszen érződik, hogy egytől egyig mindenki 

a szívéből zenél. Szerinted minek köszönhető ez az összhang?

Az „együttes”, mint fogalom szerintem a zenekari tagok közötti 

kohéziót jelenti. Pont olyan, mint a fociban, amikor elkezded látni, 

hogy a csapat beérett, érkeznek a passzok, mindenki oda fut, ahova 

kell, több az energia, és olyan, mintha szinte tudnák, hogy az ellen-

fél hova fogja lőni a labdát, te elcsened, és szabad az út a kapuig. 

Ez a zenélésben is ugyanígy van. Ha szerencsés vagy, koncertről 

koncertre átérzed azt a fajta flow élményt, amikor együtt valami 

különlegeset tudtok művelni a színpadon, és ha ráadásul ez még 

szórakoztató is, akkor soha nem is szeretnéd abbahagyni. De hogy 

ez minek köszönhető, az sosem lesz teljesen megmagyarázható. 

Az biztos, hogy kell hozzá asszertivitás, de vezetői képesség is, el-

ismerés, alázat, barátság, odafigyelés, rengeteg elfogadás, no meg 

a sosem hiányzó szeretet.

Milyen terveitek vannak a közeljövőben? Mikorra várható új 

album?

Október 12-én jelenik meg a Szívlábdob című dalunk, ami az 

új lemez előfutára. Egész nyáron stúdióztunk, hogy ősszel már tud-

junk valami újat is mutatni a rajongóknak, és nagyon büszkék va-

gyunk arra, ami összejött. Aki csak a Nem táncolsz jobban mint én 

c. számunkat ismeri, valószínűleg csalódott lesz, hogy ezúttal nem 

a csípőkre, hanem elsősorban a szívekre hat a produkció, de nem 

féltem a közönségünket. Eddig nem találkoztam olyan Lóci játszik 

rajongóval, akivel ne tudtam volna legalább három jó szót váltani, 

és megtalálni a közös hangot, ha más nem koccintás formájában…

Köszönöm szépen az interjút! Szeretném megköszönni itt is a 

zenekar tagjainak, akik részt vettek a pénteki akusztikus koncerten 

az önzetlen támogatásukat, Csorba Lócinak, Fülöp Bencének, Fá-

bián Tibornak, Rácz Dánielnek és Biermann Áronnak.

Fekete Fanni

Felhívás!
A nehezebb anyagi körülmények között élő gyerekek karácsonyi 
ajándékozásához gyűjtünk új és használt játékokat, könyveket, rajz és 
írószereket. Az összegyűjtött cipősdoboz méretű ajándékok december 14-
én Karácsonyvárás c. ünnepi program keretében kerülnek átadásra.
 
Ha szívesen szerezne örömet egy rászoruló kisgyermeknek ötletesen 
elkészített ajándékcsomagjával, kérjük, a felajánlott tárgyakat hozza 
el december 10-ig a Kulturális Központ irodájába (Szent János u. 9.) 
vagy az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Gyermekjóléti Szolgá-
lat irodájába (Dob u.12.)!

A csomagkészítéshez egy kis segítséget nyújtunk önnek:

Mivel töltsenek meg egy cipősdobozt?

Hogy többet mosolyogjanak: édességekkel, fejlesztő társasjátékokkal stb.              
Hogy ne fázzanak: meleg sapkával, sállal, kesztyűvel, zoknival stb.                           
Hogy egészségesek maradjanak: fogkefével, fogkrémmel, szappannal, 
samponnal, papírzsebkendővel stb.                                                                 
Hogy fejlődjenek: füzettel, tollal, tolltartóval, kifestővel, színes ceruzák-
kal, radírral stb.
Hogy érezzék, hogy értékesek: egy kedves levélüzenettel (benne válaszcím-
mel), hogy a kialakuló levelezés által újabb kapcsolatok épülhessenek ki.
 
Kérjük, a dobozra írják rá, hogy milyen korú lánynak vagy fiúnak 
szánják az ajándékokat! 

Szerezzünk örömet együtt!
Köszönjük a segítségét!

2018.SZEPTEMBER 18.
 

Sajtóközlemény
Egészségfejlesztési Iroda a Bácsalmási Járásban

Az EFOP 1.8.19-17-2017-00017 azonosítószámú „Az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című 
Európai Uniós pályázat keretében 90 millió forint vissza nem térítendő támogatásnak 
köszönhetően Egészségfejlesztési Iroda (EFI) kezdte meg működését Bácsalmáson.

2018. szeptember 18-án tartotta a Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. a 
Bácsalmási Egészségfejlesztési Iroda (EFI) nyitó rendezvényét az EFOP 1.8.19-17-2017-
00017 kódszámú” Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi” című 
projekthez kapcsolódóan. A Bácsalmási Kulturális Központban tartott rendezvényen Dr. 
Tanács Róbert szakmai vezető, Dr. Magassy Antal az Egészségfejlesztési Iroda vezetője, 
valamint Dr. Horváth Endre projektmenedzser ismertették a részleteket az érdeklődők-
kel. Az eseményen megjelentek a térség polgármesterei, az önkormányzat képviselői, 
az érintett települések háziorvosai és a projektben résztvevő szakemberek.A projekt 
célja az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjedése a hozzá 
kapcsolódó intézményi háttér, az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) kialakításával.

A 90 millió Forint összegű európai uniós támogatású pályázat eredményeképpen az EFI 
iroda közreműködésével, a bácsalmási járásban végeznek a szakemberek egészségügyi 
szűréseket, indítanak betegség-megelőző és terápiás programokat. A projekt a Szé-
chenyi 2020 program keretében valósul meg, azokon való részvétel pedig a lakosság 
számára ingyenes. 

Az Egészségfejlesztési Iroda olyan szakmai tevékenységeket valósít meg, amelyek köz-
vetve vagy közvetlenül képesek hozzájárulni az emberek egészségének megőrzéséhez 
illetve - betegség esetén - az egészségi állapot javulásához. 

Egészségfejlesztési Irodánk működéséről, a honlapon és a média különböző fórumain 
folyamatosan tájékoztatjuk a kistérség lakosságát.

Várjuk mindazon kliensek jelentkezését, akik segítségére lehetünk egészségük meg-
őrzésében, egészségi állapotuk javulásában.

Dr. Tanács Róbert
szakmai vezető

INTERJÚ CSORBA LÓRÁNTTAL, A LÓCI JÁTSZIK ZENEKAR FRONTEMBERÉVEL
Egyből olyan, mint az egri a bika, senki nem táncol jobban nála, de egy szál gitárral is elvarázsolja 
a közönséget. Csorba Lóci és zenekara, a Lóci játszik emlékezetes élményt nyújt mindenkinek, aki 
csak ellátogat koncertjükre. Történetük négy éve kezdődött és azóta egyre nagyobb ismeretségre 
és figyelemre tesznek szert a közönség és a szakma által. 2017-ben megnyerték a Fonogram „Év 
Felfedezettje” címet és a NagySzínPadon is ők végeztek az első helyen.
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