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ADVENTNYITÓ JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY

ÓVODA HÍREI

„CSODÁK MÁRPEDIG VANNAK”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat bácsalmási csoportjának 
kezdeményezése és felkérése által a Központi Óvoda nagycso-
portos gyermekei advent első vasárnapján, a római katolikus 
templom előtti téren tartott hagyományteremtő rendezvényre 
egy kis műsorral készültek. 

A gyerekek szereplését a résztvevők nagy tapssal jutalmazták, valamint a 
szervezők viszonzásul kedves ajándékkal lepték meg őket. 

A rendezvényen jótékonysági sütivásárt is tartottak, melynek teljes be-
vételét, (225.320 Ft) az Óvodásokért és a Jövőnkért Bácsalmáson Ala-
pítvány javára ajánlották fel. Hálásan köszönjük a lehetőséget, illetve a 
szervezést mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy óvodás gyermeke-
inknek még szebb és boldogabb karácsonyt tudtunk biztosítani!

Robotkáné Bukta Brigitta
óvodapedagógus

 
Ebben az évben nagy örömünkre sikerült 
megszerveznünk a Kossuth utcai óvoda im-
már hagyományossá váló karácsonyi vásá-
rát.  A járvány miatt minden nap benne volt 
a lehetőség, hogy meghiúsul a tervünk, hisz 
kétszer is karanténba kerültek gyermekek 
- ezáltal a szülők is korlátozva voltak - de 
minden nehézség ellenére a közösség ere-
je győzelemre vitte, amit elterveztünk. 

A közös munka, a felajánlások, a kitartó árusí-
tás, az egymásra figyelés és a mindennapi ru-
galmas szervezés meghozta gyümölcsét.

Mindezek így együtt lehetővé tették, hogy a 
szülők otthon, a dolgozók pedig az óvodában 

el tudtuk látni a feladatainkat, ha 
nem is volt mindig egyszerű és 
könnyű. Minden pillanatban ké-
szen kellett állnunk arra a szü-
lőkkel együtt, hogy rugalmasan, 
akár napokat, órákat átszervez-
ve, családunkat picit háttérbe 
szorítva mindig ott legyünk, 
ahol éppen szükség volt ránk. 
Megérte. A vásár tiszta bevétele, 
507.850.- Ft. 

Jó célokra fogjuk fordítani, mert azokból még 
mindig sok van, és természetesen ezekről is 
majd beszámolunk. Nagyon boldogok vagyunk 
és hálásak, mert ebben az időszakban egyéb 
gondokkal is terheltek voltunk. Köszönjük 
mindenkinek, akinek egy parányi része is volt 
ebben a nagyszerű összefogásban. 

Köszönjük a szülőknek, akik nélkül mindez 
nem jöhetett volna létre. Köszönjük a fantaszti-
kus ötleteket, a helytállást, a kitartást, a renge-
teg felajánlást. Külön köszönet azoknak, akik 
jelen voltak minden nap.

Mindent közösen összefogva valósítottunk 
meg, szülők, dolgozók együtt a gyermekekért. 
Szép volt, jó volt, felemelő érzés volt, hogy 

minden nehézség ellenére is újra bebizonyítot-
tuk, mennyi erő és élmény lakozik egy össze-
tartó közösségben.

Külön szeretnénk megköszönni azoknak a vál-
lalkozóknak, akik támogatták kívülállóként ezt 
az összefogást, illetve azoknak a licitálóknak, 
akik elképesztő áron vásárolták meg a szülők, 
illetve más felajánlók tortáit.

Köszönjük:

• Mediterraneo Pizzériának a 4 főre szóló 
vacsorajegyet a nyertes  
tomboláért,

• Szabó Endrének a 30.000 Ft.- értékű vásár-
lási utalványt,

• a Flóra virágműhely adventi koszorúját 
• a Nóra cukrászda torta felajánlását 

és nem utolsó sorban a Bácsalmási Művelődési 
Központnak a lehetőséget a vásár megszerve-
zéséhez.

Milánkovics Mária
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ÜNNEPI GYERMEKMUNKÁK KIÁLLÍTÁSA

HÍREK A BÁCSALMÁSI PETŐFI UTCAI ÓVODÁBÓL

ADÓ 1 %

Az óvodai tehetséggondozó munkaközösség szervezésének ke-
retein belül ebben a nevelési évben is sikerült megvalósítanunk a 
már hagyománnyá váló ünnepi kiállításunkat, mely a Művelődé-
si  Központ aulájában volt megtekinthető több héten keresztül.  

A kiállításon a helyi három óvoda, valamint a Csikériai és Mátételkei tagó-
voda gyermekeinek szebbnél szebb, különböző technikákkal készült alkotá-
sát tekinthették meg az érdeklődők. Külön örömet és büszkeséget jelentett a 
gyerekek számára, hogy több csoport is óvodai programként, együtt az óvó 
nénikkel csodálhatta meg a kiállítást.

Köszönjük a Kulturális Központ dolgozóinak a lehetőséget, illetve óvodape-
dagógusainknak az együttműködést!

Robotkáné Bukta Brigitta
óvodapedagógus

Az elmúlt év decemberében „ajándékeső” hullott a bácsalmá-
si Petőfi utcai óvodára. 

 A Baptista Szeretetszolgálat fertőtlenítő szerekkel, eldobható maszkokkal 
látta el óvodánkat, melyből még a többi helyi óvoda, bölcsőde is részesült. 

Szintén a Baptista Szeretetszolgálat adományaként minden gyermekünk a - 
„cipős doboz akció” - keretében ajándékot vihetett haza.  

A Bácsalmási Fidesz csoport pedig karácsony előtt minden óvodába és 
bölcsődébe ellátogatott és személyesen ajándékozta meg játékokkal a gye-
rekeket.

Gyermekeink nevében ezúton is köszönjük, hogy szebbé tették számukra az 
ünnepeket!

Petőfi óvoda dolgozói

Kérjük adója 1%-val támogassa a bácsalmási óvodák alapítványát. 
A befolyt összeget óvodánk tárgyi felszerelésének gyarapítására, csoport-
szobai és udvari játékszerek vásárlására, kirándulások, kulturális rendez-
vények látogatására kívánjuk fordítani.

Óvodánk alapítványa:
Óvodásokért és a Jövőnkért Bácsalmáson Alapítvány
Az alapítvány adószáma: 18363388-1-03 

A felajánlott 1% és az egyéni támogatásokat ezúton is köszönjük, az óvo-
dába járó gyerekek nevében!Tisztelt Adózók!
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BÜSZKESÉGEINK 

ÁLTALÁNOS ISKOLA EGYMI

VARGA TAMÁS MATEMATIKAVERSENY

A BÁCSALMÁSI KÖRZETI ÁLTA-
LÁNOS ISKOLA ÉS AMI intézménye 
büszke azon tanulókra, akik a félév 
során kiváló tanulmányi munkájukkal 
öregbítik iskolánk hírnevét. 

Tantárgyi dicséreteiért igazgatói dicséretben 
részesült:

Bédics Hanga 3.a,Orcsik Zalán  3.a,Farkas Borka 
4.a,Princz Attila  4.a,Prohászka Zoé 4.a,Kapás Lil-
la 4. b, Páncsics Zohara  3.a,Veres Bence 3.a,Bog-
dán Zsombor 3.b,Bende Dominik  4.a,Somoskövi 
Zétény  4.a,Zhuang Wenqing   4.a,Mester-Szabó 
Liliána 4.b,Polyák Dorka  4.b, Dervalics Maja 5.a, 
Hunya Liána 5.a, Jakab Nikolett 5.a, Lovas Zóra 
5.a, Szakola Blanka 5.a, Gáspár Kristóf 5.b, Hor-
váth Viktor Gábor 5.b, Latinyák Zoé 5.b, Petreka-
nics Berta 6.b, Zhuang Yuting 7.a, Kovács Dóra 

Luca 7.b, Páncsics Bianka Nikol 7.b, Zeke Dori-
na 7.b, Molnár Boglárka 8.a, Ponczók Adina 8.c, 
Kolompár László 8.d, Katóka Flórián 7.d, Kovács 
Piroska Erika 5.d, Maráczi Vilhelmina 5.d osztá-
lyos tanulók.

Dicséretes kitűnő tanulmányi eredményéért 
nevelőtestületi dicséretben részesült:

Kovács László 3.a,Kovács Réka 3.a,Pótz Dorina 
3.a,Ádám Barbara 4.a,Deák Luca 4.a,Páncsics 
Máté 4.a,Szanka Nóra 4.a,Beck Korina 4.b,Bor-
bás Panna 4.b,Mikó Norbert 4.b,Páncsics Lili 
4.b,Rákóczy Hanna 4.b,Blum Hanna 5.a, Illés 
Benjamin 5.a, Jurinovics Zorina 5.a, Márta Nóra 
5.a, Németh-Légrády Tibor 5.a, Seregély La-
ura 5.a, Snyehola Barna 5.a, Visnyei Zsombor 
5.a, Vőneki Regina 5.a, Bakó Zoé 5.b, Pálmai 
Dávid 5.b, Zhuang Keting 5.b, Bartos Luca 6.b, 

Csincsák Lili 6.b, Csörgő Dávid 6.b, Holka Ba-
lázs 6.b, Patocskai Noémi 6.b, Kőhidi Kata 7.b, 
Németh-Légrády Anna 7.b, Ráczkopf Csaba 
7.b, Schleicher Máté 7.b, Bakó Kevin 8.a, Lajkó 
Bendegúz 8.a, Petrekanics Olivér 8.b

Kitűnő tanulmányi eredményéért igazgatói di-
cséretben részesült:

Juhász Tamás 3.a, Klinócki Áron 3.a, Pálmai Dá-
niel 3.a, Rákóczy Eszter 3.a, Északi Izabella 3.b, 
Farkas Rebeka 3.b, Fehér Evelin 3.b, Iván Luca 
3.bOrosz Tamás 3.b, György Anna 4.a, Szabó 
Máté 4.b, Herke Norina 5.a, Szigeti Dávid Bálint 
5.a, Északi Enikő 6.a, Petróczi Kata 6.a

A Kiskőrösi EGYMI Utazótanári intézményegysége által meghirdetett Ün-
nepváró rajzpályázaton iskolánk tanulói elismerésben részesültek: Radics 
Renáta, Györgye Mária, Király Melinda Szilvia 8.d az osztályból. Györgye 
Malvina 8.d osztályos tanuló rajza különdíjat érdemelt.

Gratulálunk a pályázó tanulóknak! Köszönjük a szép pályamunkákat!

Iskolánkban december 7-én került megrendezésre a Varga Tamás Matemati-
kaverseny. Hat tanulónk dolgozatát tudtuk tovább küldeni, nagy örömünkre 
mindegyiküket be is hívták a megyei fordulóra. 

7. évfolyam: Kőhidi Kata, Németh-Légrády Anna, Ráczkopf Csaba, Sch-
leicher Máté, Zhuang Yuting

 
8. évfolyam: Petrekanics Olivér

 
Felkészítők: Csémy Erika, Mayerné Simola Zsuzsanna 

ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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A Hunyadi János Gimnázium a korábbi 
évek hagyományához kapcsolódva eb-
ben a tanévben is megrendezte a magyar 
középkori tematikájú művelődéstörté-
neti versenyét. 

A környékbeli általános iskolák 7-8. osztályos 
tanulói csapatversenyben mérhették össze kreati-
vitásukat és tájékozottságukat a Hunyadiak kora 
témakörben. A verseny online formában valósult 
meg. A csapatoknak Power Point-bemutatót kel-
lett készíteni Mátyás király művelődéspolitiká-

járól; résztvevő vitézként fiktív beszámolót írni 
Hunyadi János hosszú hadjáratáról és címert ter-
vezni maguknak. A versenyen 8 csapat vett részt. 
A Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és AMI 
7. b osztály négy tanulója első helyezést ért el.

A csapat tagjai: Németh-Légrády Anna, Kő-
hidi Kata, Ráczkopf Csaba, Schleicher Máté   
Felkészítő tanár: Gálné Halász Erika

Köszönjük a gyerekek és a felkészítő pedagó-
gusok munkáját!

A Bácsalmási Körzeti Általános Iskola 
és AMI szervezésében megrendezésre 
került az eltérő tanterv szerint tanuló 
gyerekek részére a Gyöngybetűk házi 
szépíró verseny. A versenyt alsó és felső 
tagozatos diákok között rendeztük meg.

Alsó tagozat:
1-2. évfolyam: 
1. hely: Garajszki Rikardó
2. hely: Pop Pál János
Különdíjban részesült:  
Jámbor Máté és Lengyel László
 

3-4. évfolyam: 
1. hely: Rostás Anett és Orsós Attila
2. hely: Baranyi Jolán

Felső tagozat:
5-6. évfolyam: 
1. hely: Kolompár Róbert
2. hely: Maráczi Vilhelmina, Kalányos 
Julianna és Kovács Vivien
Különdíjban részesült:  
Jámbor Máté és Lengyel László
7-8. évfolyam: 
1. hely: Király Melinda
2. hely: Jéré Réka Noémi és Radics Renáta

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI VERSENY A HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

SZÉPÍRÓ VERSENY A HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

KÖRZETI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA

2022.02.01-én a Covid helyzetnek köszönhetően csak három 
gyerekkel vettünk részt a körzeti úszás diákolimpián. 

A versenyzők: Csörgő Dávid, Patocskai Noémi és Petrekanics Berta. 
Mindhárman nagyon ügyesen úsztak. Noémi és Dávid február 9-én Kecs-
keméten folytatják a versenyzést a megyei döntőben.

Csörgő Dávid
100 m gyors úszás – 3.hely
100 m mellúszás – 2.hely
Patocskai Noémi    
100 m mellúszás – 2.hely
 
Gratulálunk és köszönjük a felkészítést Csincsákné Rákóczy Ritának és 
Olasz Adriennek!

Matus-Hajdú Csilla
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Szeretnénk bemutatni intézményünket, hogy segítségükre 
legyünk az iskolaválasztásban. 

Az iskolakezdés a szülők, a gyerekek és a pedagógusok életében is na-
gyon fontos. Míg az óvodában a játék, az iskolában a tanulás a legfon-
tosabb tevékenységi forma. Az iskolában már kötelességek vannak, a 
tanulás, aminek meg kell felelni. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani. 
A tanító nénik kiváló felkészültségű, gyermekszerető pedagógusok, akik 
nagy odafigyeléssel, nagy türelemmel oktatják, nevelik a rájuk bízott 
gyermekeket. Nagyon fontos, hogy a tanítványaink jól érezzék magukat, 
és örömmel járjanak iskolába. Ez megnyugvást nyújt Önöknek szülők-
nek, és nekünk, pedagógusoknak is. Szeretnék egy rövid tájékoztatást 
adni az iskolánkról.

Intézményünk lehetőséget biztosít a gyermekek számára normál, illetve 
gyógypedagógiai tagozaton való oktatásra. A gyógypedagógiai osztá-
lyokban–a szakértői bizottság határozata alapján–eltérő tanterv szerint 
haladnak a tanulásban akadályozott tanulóink.

A BTMN-es (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség) és SNI-s 
(Sajátos nevelési igény) tanulók számára is biztosított a fejlesztés, melyet 
az iskola gyógypedagógusai, illetve utazó gyógypedagógusai látnak el.

A NYELVOKTATÁSRÓL:

Német és horvát nemzetiségi nyelvet oktató iskola vagyunk. Ezeket a 
nyelveket lehet választani.

Angol nyelvet, délutáni foglalkozásként, szakkörként lehet tanulni. 

Szeretnénk ösztönözni a kedves Szülőket, hogy bátran írassák nemzetiségi 
nyelvre a gyerekeket. Mindannyian tudjuk, hogy a jövőkép szempontjából 
mennyire fontos, hogy a gyerekeink beszéljenek több nyelven. Játékos for-
mában, sokat beszélve és beszéltetve tanítják a kollégáink a nyelvet. Heti 5 
órában tanulják a gyerekek a nemzetiségi német, illetve horvát nyelvet, és 1 
órában a nemzetiségi német, illetve horvát népismeret tantárgyat.

Azoknak a gyerekeknek, akik nem választják a nyelvtanulást, plusz egy 
matematika, egy magyar és egy rajz órát, illetve egy tudáskiegyenlítő órát 
tartanak a tanító nénik akkor, amikor a nyelvórák folynak.

Negyedik osztálytól lehetőség van idegen nyelvként az angol nyelv ta-
nulására is.

AZ ETIKA/ HIT ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGYRÓL: 

2013 óta órarendbe beépítve tanítjuk, a törvényi előírásoknak megfele-
lően. Ez a tantárgy kötelező, minden gyermeknek tanulnia kell. A Hit és 
erkölcstan tantárgyat hitoktatók tartják az iskolában. Beiratkozáskor lehet 
választani a katolikus, református, hit gyülekezete hittanok közül. Azok a 
gyerekek, akik nem szeretnének hittanra járni, ők az Etika órán vesznek 
részt, amit a tanító nénik tartanak. Az Etika/ Hit és erkölcstan tantárgyat 
nyolcadik osztályig tanulják a gyerekek, „részt vett” értékelést kapnak 
róla a tanulóink, nem érdemjegyet. Az etika tantárgy a helyes életvitelhez 
magatartásszabályok értelmezéséhez és betartatásához nyújt segítséget.

A MINDENNAPOS TESTNEVELÉSRŐL:

Minden nap van egy testnevelés órája az osztályoknak. Az 5 testnevelés 
órából 3 testnevelés órán kell részt venni annak a tanulónak, aki valami-
lyen iskolai, ill. iskolán kívüli sportkörre, illetve sportfoglalkozásra jár. 
Ezek a gyerekek az év elején igazolást hoznak, hogy rendszeresen járnak 
a sportfoglalkozásokra. Azok a gyermekek, akik nem járnak semmilyen 
sport szakkörre, azok 5 testnevelés órán vesznek részt. Ezek az órák ál-
talában a 6. órában vannak, az 1.a és 1.b osztály azon gyerekeinek, akik 
semmilyen délutáni sport foglalkozásra nem járnak.

A VÁLASZTHATÓ DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOKRÓL:

Lehet választani napközit és tanulószobát. Itt történik a délelőtt szerzett 
ismeretek rögzítése, gyakorlása. A tanulószobás gyerekek a gimnázium 
ebédlőjében, a napközis tanulók a városháza ebédlőjében ebédelnek. A 
tanulószoba 15:30-ig, a napközi 16 óráig tart. A menzás gyermekek a 
gimnázium ebédlőjében ebédelnek, és otthon tanulnak.

Komplex Alapprogram képzésen vettek részt a kollégáink, ennek szel-
lemiségében tanítanak. A program célja élményalapú oktatás-nevelés. A 
tanítást játékosság, élményszerűség jellemzi. Célunk a differenciált, sze-
mélyközpontú nevelés. Szeretnénk, ha minden tanulónk örömmel járna 
iskolába.

Beiratkozáskor a következő szakkörökből, foglalkozásokból lehet vá-
lasztani a szülőknek, gyerekeknek. Ezek a következők: 

Testmozgás alapú programok közül: 
• torna,
• röplabda,
• játékos sport.

Digitális alapú programok közül: 
• informatikai foglalkozás.

Életgyakorlat alapú program közül: 
• angol foglalkozás. 

Logika alapú alprogramok közül: 
• sakk, 
• észpörgető foglalkozás.

Művészet alapú alprogramok közül: 
• hagyományőrző horvát táncfoglalkozás,
• hangszertanulás (Fafúvós: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, Réz-

fúvós: trombita, kürt, harsona, tuba). A Madarasi Alapfokú Művésze-
ti iskolából járnak át a kollégák oktatni a gyerekeket. A hangszerta-
nulás az SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyermekeknek, a hátrányos 
helyzetű gyerekeknek ingyenes. A hangszertanulás díja egy évre: 14 
200 forint, amit két részletben lehet fizetni. Jövedelem igazolás alap-
ján kedvezmény is kérhető.

ISKOLAHÍVOGATÓ
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TANKÖNYVEKRŐL, FÜZETCSOMAGRÓL: 

Ingyenesek a tankönyvek. A füzetek is ingyenesek, ennek a költségét a 
városi önkormányzat finanszírozza. Az ingyenes füzeteket a bácsalmási 
ORY papírboltban lehet majd augusztus hónapban átvenni.

Szeretnénk ajánlani az iskola honlapját és facebook oldalát:
honlap: vorosmartyiskolabacsalmas.hu, 
facebook: Vörösmarty Áltisk Bácsalmás 

A beiratkozás módjáról és idejéről a későbbiekben fogjuk értesíteni 
a kedves Szülőket. 

Az alsó tagozat (Bácsalmás, Szent János utca 26.) telefonszáma: 79/341-
220. A telefont az iskolatitkár, Zsivanov Dezdemóna veszi fel.

Szeretettel várjuk a gyerekeket az iskolánkba!
Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolavezetőség

GIMNÁZIUMI HÍREK
A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium tanulói rendsze-
resen vesznek részt tanulmányi és sportversenyeken. Az idei 
tanévet is hasonló lendülettel indítottuk. Számos megyei és 
országos versenyeredmény született az első félév során. A kö-
zépfokú nyelvvizsgát szerző diákjainkra is hasonlóan büszkék 
vagyunk. Gratulálunk mind a tanulóknak, mind az őket felké-
szítő pedagógus kollégáknak.

NYELVVIZSGÁK:
Kövesdi Krisztián Tamás11.B  
- angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga – (Kiss Gabriella)
Ispánovits Márkó 11.B  
- angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga – (Kiss Gabriella)
Schaffer Máté 11.B  
– angol nyelvből középfokú szóbeli nyelvvizsga – (Kiss Gabriella)
Schaffer Máté 11.B  
– angol nyelvből középfokú írásbeli nyelvvizsga – (Poturak Laura)
Schaffer Dániel 12.B  
– angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga – (Juhászné Schweibert Judit)
Kővári Barna Bendegúz 10.B  
– angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga – (Györgyné Takács Márta)
Nagy Fatima Viktória 11.B  
– angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga – (Kiss Gabriella)
Nagy Grácia Patrícia 11.B  
– angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga – (Kiss Gabriella)
Holka Levente 11.B  
– német nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga – (Merkovicsné Hartai Gabriella)
Merkovics Karina 11.B  
– német nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga – (Merkovicsné Hartai Gabriella)
Szőllösi Zsófia 12.A  
– angol nyelvből középfokú írásbeli nyelvvizsga – (Poturak Laura)
Csernyik Virág 12.A  
– német nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga -  (Genáhl Éva)
Magyar Adél 12.B  
– angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga - (Poturak Laura)
Veszelka Lilla 11.A  
– angol nyelvből középfokú írásbeli nyelvvizsga - (Juhászné Schweibert Judit)

VERSENYEK:
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny – megyei forduló
– 7. osztály (Németh Dávid)
14. hely - Berde Ádám, Rostás Tibor, Szepesvári Zsombor
18. hely - Horváth Blanka, Krix Hanna, Nagyváradi Dorka, Szekulics 

Lívia
- 8. osztály (Németh Dávid)
16. hely - Nuszbaum Vanessza, Rudics Réka, Vörös Lotti, Weisz Lili
17. hely – Csóti Ákos, Juhász Balázs, Kurdi Maja, Patocskai Balázs
18. hely – Ágoston Anna, Mohácsi András, Pataki Dániel, Toth Lili
- 9. B osztály (Schaffer Andrea)
10. hely: Gajda Bertalan, Holka Bence, Kecskési Kristóf
36. hely: Toth Fanni, Ujhelyi Boglárka, Dányi Bence
- 10. B osztály (Gál Éva)
30. hely: Páncsics Kíra, Pápai Luca, Schnádenberger Lilien, Wolf Petra
32. hely: Boros Tímea, Kovács Réka Emma, Bilinovits László, Somogyi 
Milán Ádám
- 11. A osztály (Németh Dávid)
26. hely: Borbás Ákos, Tóth Vince, Kispál Dorina Léna
33. hely: Szaplonczai Sára, Vasvári Maja, Sághy Mercédesz Anna, Rozs-
nyik Szonja Fanni
- 11. B osztály (Schaffer Andrea)
9. hely: Gugán András, Kövesdi Krisztián Tamás, Kurucz Patrik, Schaffer 
Máté
22. hely: Márai Anna, Merkovics Karina, Holka Levente
- 12. B osztály (Schaffer Andrea)
17. hely: Németh Jázmin, Majoros Eszter, Cucui Annamária 
18. hely: Magyar Adél Laura, Földes Gergely, Benkő Botond Zoltán

„Európa Ifjú Költője” című angol-magyar versfordító pályázat – 
1.helyezés (országos): Márai Anna 11.B – (Kiss Gabriella)

On-Lion angol nyelvi verseny az ELT Hungary szervezésében – 
A1 kategóriában országos helyezések – (Juhászné Schweibert Judit)
- Juhász Balázs 8.o. – 9. helyezés
- Nuszbaum Vanessza 8.o. – 9. helyezés
- Szekulics Lívia 7.o. – 9. helyezés
- Weisz Lili 8.o. – 9. helyezés
- Patocskai Balázs 8.o. – 10. helyezés
- Kiss Odett 8.o. – 11. helyezés
- Mohácsi András 8.o. – 14. helyezés
- Pataki Dániel Csaba 8.o. – 14. helyezés
- Pálmai Éva 7.o. – 18. helyezés
- Deák Lilla 8.o. – 26. helyezés
- Nagyváradi Dorka 7.o. – 28. helyezés
- Szepesvári Zsombor 7.o. – 34. helyezés
A2 kategóriában országos helyezések – (Kiss Gabriella)
- Berde Ádám 7.o. – 9. helyezés

GIMNÁZIUM HÍREI
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- Horváth Blanka 7.o. – 28. helyezés
- Magyarfalvi Sára 7.o. – 68. helyezés
B1 kategóriában országos helyezés – (Kiss Gabriella)
- Nagy Júlia 11.B – 78. helyezés

Irodalom másképp – kortárs irodalmi verseny  
– (Györgyné Takács Márta) - országos döntőbe jutottak 
- Rácz Fanni 11.B
- Hrotkó Klaudia 12.A

Kosáry Domokos Történelemverseny  
– (Barnáné Steixner Margit) – a regionális fordulóba jutottak
- Daám Kristóf 10.B
- Merkovics Karina 11.B
- Ispánovits Márkó 11.B

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny  
- megyei fordulóba jutottak - 
III. korcsoport: Rudics Réka, Weisz Lili, Mohácsi András, Kurdi Maja, 
Patocskai Balázs, Toth Lili (8.B) - (Németh Dávid Ferenc)
IV. korcsoport: Toth Fanni, Kecskési Kristóf, Boros Boglárka (9.B)       - 
(Schaffer Andrea)
V. korcsoport: Wolf Petra (10.B) - (Gál Éva)

Implom József középiskolai helyesírási verseny -
megyei 10. hely - Schaffer Máté 11.B - (Schaffer Andrea)

Országos Harry Potter Verseny - az országos döntőbe jutott csapat:

Filákovity Blanka, Györki Karina, Rudics Balázs (12.B) - (Juhászné 
Schweibert Judit)

Országos Angol Tanulmányi Verseny – a megyei fordulóba jutottak – 
Horváth Blanka 7.B
Bilinovics Zalán 7.B - (Kiss Gabriella)

e-Hód informatikai és számítógép-készség verseny  
– országos helyezések – (Krizsán Tibor)
- Lutz Lajos  12.B 53. helyezés
- Schaffer Dániel  12.B 55. helyezés
- Agod Balázs  12.B 63. helyezés
- Milánkovics Martin  12.B             63. helyezés
- Filákovity Blanka  12.B 65. helyezés
- Földes Gergely  12.B 65. helyezés
- Vigyinszki Nóra  11.B 77. helyezés
- Nagy Júlia  11.B 93. helyezés
- Kecskési Kristóf  9.B 58. helyezés
- Agod Ádám  9.B 65. helyezés
- Tettinger Blanka  9.B 65. helyezés
- Gyetvai Beatrix  10.A 69. helyezés
- Kozla Timót  10.A 89. helyezés
- Agócs Enikő  10.A 89. helyezés
- Györki Flóra  10.A 93. helyezés

Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi verseny 
– a 2. fordulóba jutott csapat – 
Rudics Réka, Juhász Balázs, Lutz László (8.B) - (Krizsán Tibor)

Szeretném tisztelettel és hálás szívvel megköszönni a Dr. Oetker Magyar-
ország Kft.-nek és Csovcsics Zsoltnak, hogy évek óta nagy mennyiség-
ben ajánlanak fel különböző termékeket (például: puding, zabkása, müzli, 
élesztő stb.) a bácsalmási fiataloknak a Bácsalmási Gimnáziumért Ala-
pítványon keresztül. A felajánlott élelmiszerek azoknak az óvodásoknak, 
iskolásoknak kerültek kiosztásra, akik részt vesznek a közétkeztetésben.

Február közepén ismét egy nagy mennyiségű (négy raklap) felajánlás ér-
kezett. Az adomány elosztását Bánkné Hajni élelmezésvezető szervezi, a 
kiosztásban pedig az önkormányzati konyha dolgozói és a családsegítő 
szolgálat munkatársai nyújtanak segítséget, hogy minden menzás és hát-
rányos helyzetű gyerekhez eljusson az adomány.

Köszönöm a kiosztásban közreműködő dolgozók önzetlen munkáját!
Márai András

KÉRJÜK TÁMOGASSA  ADÓJA  1 %-ÁVAL
A  BÁCSALMÁSI  GIMNAZISTÁK  JÖVŐJÉT!

KÖSZÖNJÜK!

BÁCSALMÁSI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18345241-1-03
Bankszámlaszám: 11732088-20569141
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FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal által nyújtható tá-
mogatások munkaadók részére:

Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi ke-
rületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha 30. 
életévét be nem töltött és utolsó szakképzettségét (iskolarendszerben vagy 
felnőttképzésben szakképesítést, szakképzettséget szerzett vagy felsőfokú 
végzettségű) 2011-ben vagy azóta megszerzett álláskeresőt foglalkoztatnak 
munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát 
elérő részmunkaidőben. Elvárás, hogy a foglalkoztatott személy a 2011-
ben vagy azóta megszerzett (valamelyik, tehát nem feltétlenül az utolsó-
ként szerzett) szakképesítésének/szakképzettségének megfelelő foglalkozta-
tásra kerüljön sor a munkaadónál.
Kérelem 2021. november 1. napjától nyújtható be.
A támogatás folyósítási időtartama fix 90 nap lehet.
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges 
átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegének 100 %-a, de 
teljes munkaidő esetén havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos 
garantált bérminimum kétszerese. 

Munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatás

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi ke-
rületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kaphatnak munkatapasztalat 
szerzést elősegítő támogatást, ha alacsony iskolai végzettségű álláskeresőt 
foglalkoztatnak munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy lega-
lább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben és vállalják, hogy elősegítik a 
munkavállaló támogatás nélküli képzését.
Kérelem 2021. szeptember 15. napjától nyújtható be.
A támogatás folyósítási időtartama fix 90 nap lehet. A támogatás mértéke 
a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szo-
ciális hozzájárulási adó 100 %-a, de teljes munkaidő esetén legfeljebb a 
megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér és annak szoci-
ális hozzájárulási adója. 

Hátrányos helyzetűek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha 
az alábbi hátrányos helyzetű (azaz a támogatás kérelmezésekor a támoga-
tásról szóló Hirdetményben részletezett alábbi hátrányok valamelyikével 
bíró), nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében 
teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben:
• a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők közül azok, akik a szak-

képzett fiatalok munkatapasztalat-szerzési támogatása feltételeinek 
nem felelnek meg,

• azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a megelőző 12 hónapon belül 
csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban részesültek; illet-
ve gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, 
gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, gyermekek otthon-
gondozási díjában részesültek, vagy részesülnek,

• a tartósan (legalább 6 hónapja, folyamatosan) nyilvántartott álláske-
resők,

• az 50 év feletti, nyilvántartott álláskeresők,
• a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető (a közfoglal-

koztatásból 30 napnál nem régebben kilépett) nyilvántartott álláskeresők.
Kérelem 2021. december 1. napjától nyújtható be.
A támogatás folyósítási időtartama fix 90 nap lehet. A támogatás mértéke 
a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szo-
ciális hozzájárulási adó összegének 100 %-a, de teljes munkaidő esetén 
havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér 150%-a.

Vállalkozások munkaerő támogatása

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő tá-
mogatást kaphatnak, ha az állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év 
alatti vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak 
munkaviszony keretében. 
A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet. 
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bérköltség (bruttó bér és 
ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó) 50%-a, de 
teljes munkaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 150 ezer Ft havonta. 

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal által nyújtható támoga-
tás munkaadók számára és munkavállalók részére elhelyezkedésük esetén:

Tartósan álláskeresők komplex elhelyezkedési támogatása

A Kormány fokozott figyelmet fordít a munkaerő-piaci szempontból hát-
rányosabb helyzetben lévő csoportok foglalkoztatására, amelyet dinamiku-
sabb és egyszerűbb támogatási rendszerrel segít elő.
A támogatás a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását 
segíti elő és annak hátrányos következményeinek enyhítését célozza. Az 
állami foglalkoztatási szerv a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló 
foglalkoztatását elősegítő támogatást folyamatosan nyújtja.
A támogatás szempontjából súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló 
olyan személy, aki:
a) legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső; vagy
b) legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és
• 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
• alapfokú iskolai végzettségű; vagy
• 50 éven felüli személy; vagy
• egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt.

A súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedésük esetén hat 
hónapig járó bérkiegészítést kaphatnak. Ha foglalkoztatásra irányuló jog-
viszonyt létesítenek, a minimálbér 30 százalékával megegyező összeghez, 
jelenleg havi 60.000 forinthoz juthatnak. Mindezek mellett a munkaadó is 
támogatásban részesül, amennyiben súlyosan hátrányos helyzetű személyt 
alkalmaz, mivel a jogviszony első négy hónapjára a munkavállaló béré-
nek felét megtéríti az állami foglalkoztatási szerv.

A támogatási formákkal kapcsolatban bővebb információ a Bácsal-
más, Rákóczi utca 34. szám alatt található Foglalkoztatási Osztályon, 
vagy a 79/795-083 telefonszámon kérhető. 

Bácsalmás, 2022. január 31.
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BUNYEVÁC NAGY PRELO BÁCSALMÁSON

TISZTA SVÁB CÍMŰ DOKUMENTUMFILM BEMUTATÓ

 A Bácsalmási Horvát Önkormányzat 
és a Bunyevác-Horvátok Egyesülete Bá-
csalmás 2022. február 5. rendezte meg 
a hagyományos Bunyevác Nagy Prelot a 
Sárga csikó vendéglőben.

A tradicionális rendezvény alkalmával fellépett 
a Zora Horvát Tánccsoport Gacsal Dominika 
vezetésével. Ez alkalommal bunyevác tánco-
kat mutattak be. A rendezvény először a Kolo 
igra tamburica svira dalt adták elő, amely a 
bunyevác nemzetiség Himnuszának is tekintik. 
A bálra vendégek érkeztek Budapestről, Sze-
gedről, Kiskunhalasról, Bajáról, Mohácsról, 
Bácsbokodról, Kiskunhalasról, Jánoshalmáról, 
Szabadkáról és Bácsalmásról. Rendezvényün-
ket megtisztelete Németh Balázs polgármester 
és Patocskai Ibolya jegyző.

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat elnöke 
Petrekanics Valéria köszöntötte a vendégeket 
és többek között elmondta, hogy a Prelo a régi 
időkben a családok ünnepe volt. A legszebb 
selyemruhát „szvílát” vették fel a lányok asz-
szonyok a férfiak az ünnepi viseletet a „csörgős 
csizmával. Az összejövetelek során vidám dalo-
kat énekeltek, beszélgettek a férfiak kártyáztak.

A mai időkben így emlékezünk meg ezekről a 
régmúlt Prelokról hagyományinkat, dalainkat 
felelevenítve a legszebb viseleteinket bemu-
tatva. A kulturális műsor után bál következett a 
Baranya zenekar szolgáltatta a talpalávalót. 

Petrekanics Valéria Mária
BHÖ elnök

Magyarországi, bácsalmási és környé-
ke sváb családoknak az orosz kényszer 
munkatáborba, „fogságba” hurcolása és 
kitelepítése, vagyonmegfosztása. 

Bácsalmáson 2022. 02. 24-én 16.30h-kor a Bá-
csalmási Német Önkormányzat támogatásában és 

szervezésében bemutatásra került Sós Ági „Tiszta 
Sváb” című történelmi dokumentumfilmje. 

A filmben még élő elszenvedőkkel, túlélőkkel 
riportok készültek és elmesélték a szomorú, 
embertelen történéseket. A kényszermunkába 
elhurcolt, hajtóvadászattal elfogott embereket 
gyalog kísérték Baja városába.

Az érdeklődőknek azt mondták, kukoricasze-
désre mennek, ami öt évig tartott. Embertelen 
körülmények között dolgoztak és éltek. Az volt 
a bűnük, hogy svábok voltak. Pedig a svábok 
voltak, -vannak legalább olyan emberek, mint 
a többi. A táborokban a körülmények miatt na-
ponta sokan meghaltak. Az embertelen körül-
mények, életveszélyes munka, az éhezés miatt 
ez a sors várt rájuk. A legtöbb ember bízott a 
hitében, az istenben és az imádságokban, majd 
csak valahogy kibírják. Akik túlélték és haza 
tudtak jönni, azok jó része felismerhetetlen ál-
lapotban, lesoványodva, betegen érkezett meg a 
bácsalmási vasútállomásra.

Megpróbálták elölről kezdeni az életet, de nem 
volt olyan egyszerű, mert itthon is fenyegetés-
ben, rettegésben tartották őket, a nagy politika 
meg a még létező „kiskirályok”. Megfélemlí-
tették azokat az embereket, akik a kinti esemé-
nyekről próbáltak beszélni. Ellátták a bajukat, 
a pofonok könnyen elszaladtak az „uraktól”, 
vagyis a gyilkosoktól. 

A másik szörnyű bűntény a svábok kitelepí-
tése volt. A „hivatalos” kitelepítés, vagyonel-
kobzás a kiszemelt svábházakra vonatkozott, 
amik természetesen a spájztól a kamráig tele 
voltak mindenfélével. De voltak megint a „kis-
királyok”, akik szintén kinézték a svábházakat 
maguknak, kimentek a házhoz és kizavarták a 
tulajdonost. Volt, aki visszalépett, hogy a szeb-
bik kalapját vegye fel, de akkora fenékberúgást 
kapott, hogy egyből az udvaron találta magát.

A kitelepítésnél a család férfi tagjait kellett el-
hurcolni a házból, de volt olyan eset, amikor ki-
mentek a házhoz, ahol csak az idős asszony volt 
otthon, kihívtak az utcára, kívülről bezárták a 
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kaput és nem mehetett többet be a házba.

Nem biztos, hogy az ilyen események törvényesek voltak, de 
szomorú, hogy megtörténhettek. Sajnos vannak még közöttünk 
olyanok, akik részt vettek ezekben az eseményekben, de nem ne-
künk kell ítélkezni felettük, szólaljon meg a saját lelkiismeretük.

A közmondás úgy szól egyszer fent-egyszer lent.

Mert régen is voltak hasonló bűnözők, akik szörnyűségeket meg-
tettek, akár bele is betegedtek a tetteik következményeiben ki-
alakult lelkiismeretfurdalásuk miatt. Megbocsátásért esdekelve 
üzentek a tönkretett családoknak, de kérdés, lehet-e, megbocsátani 
ilyen szörnyű gaztetteket, amiket nem lehet csak úgy elfelejteni. 

Volt olyan eset is, amikor ezek a „kiskirályok” megtették azt, 
hogy az embereket odaállították a szárkúp köré, összekötözték 
őket és rájuk gyújtották a szárat. Ez gyilkosság, hiszen mindenki 
meghalt. A „kiskirályoknak” nem számított, szabadkezük volt. 
Amikor jöttek a partizánok, olyanok is voltak, akik csak felhúz-
ták a partizán köpenyt, közben pedig kiderült, hogy a szomszéd 
volt. Az elhurcolások idején volt olyan szomorú esemény is, ami-
kor Bácsalmáson összeálltak páran, lovaskocsikkal konvojba el-
indultak Lengyelországon keresztül Németországba megkeresni 
családtagjaikat, férjet, feleséget, gyermeket, hátha ott vannak. A 
családok kitelepítésénél több olyan eset volt, amikor szétszakí-
tották a családokat, a férjet a feleségtől, gyerekektől. Még bor-
zalmasabb, amikor a 4, 5, 6, éves gyermekeket szakították el a 
szülőktől és itt kellett hagyniuk őket Bácsalmáson a semmibe. 

Reméljük, ilyen bűnözői gaztettek többet nem fordulnak elő!

A kölcsönös megbecsülés elvén éljünk békésen egymás mellett!

Krix János

BEMUTATKOZIK AZ ALMÁSI TÖMEGSPORT EGYESÜLET

Az egyesület 2020. január 23-án került be 
hivatalosan a sportegyesületek sorába.  
                      
Alapítótagok: Olasz Adrienn, Tóth Attila, Ma-
tus-Hajdú Csilla, Juhászné Schweibert Judit, 

Pálity Zsuzsanna, Severacz Attila és Urbán Ber-
nadett. Később csatlakozó tagok: Csincsákné 
Rákóczy Rita, Kovácsné Mannhalter Eszter, Vass 
Edina, Horváthné Prikidánovics Renáta, Bálint 
Brigitta és Török-Szedlák Anett.  A kezdeti lelkes 
tervezést, programszervezést sajnos meghiúsítot-
ták a pandémia miatt előírt korlátozások. Az egye-
sület alapítótagjai közös ötletekkel próbálták szí-
nessé, élménydússá tenni a sportolási lehetőségek 
tárházát Bácsalmáson. A tényleges megvalósítás 
lassan, de biztosan elindult. Az egyesület lehető-
séget biztosít minden korosztály számára, ahol 
többek között úszás, kerékpározás, futás, túrázás 
közül válogathatnak az érdeklődők. 2021 végén 
csapatunk lehetőséget kapott egy állandó terem 
bérlésére. Az egyesület keretein belül az ATE-
rem biztosítja a helyszínt a beltéri sportolásra. A 
rendszeres edzések során lehetőség szerint felké-
szítjük a résztvevőket egy-egy országos, megyei 

szintű versenyre, ahol a versenyzés izgalmát is 
megtapasztalhatják. 

Az alábbi lehetőségeket biztosítja egyesületünk 
az érdeklődők számára:

EGYÉNI TSMT TORNA 3 hónapos kortól
Foglalkozás vezető:  
Bálint Brigitta és Szedlák Anett 

MANÓ TORNA OVISOKNAK 3-7 éves 
gyerekeknek
Foglalkozás vezető:  
Horváthné Prikidánovics Renáta

GYEREKFITNESS - JÁTÉKOS SPORT-
FOGLALKOZÁS alsó tagozatos gyerekeknek
Foglalkozás vezető:  
Kovácsné Mannhalter Eszter
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TÚRA A PÖRBÖLYI TITÁNHOZ AZ ALMÁSI TÖMEGSPORT EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

EGY „EMLÉKNAP - EMLÉKFUTÁS” MARGÓJÁRA.

2022.január 21-én reggel 46 lelkes túrá-
zó vágott neki a kb. 8 km-es gyalogtú-
rának. 

Az egyesület szervezésében busszal jutottunk 
be Bajára. A Potyka csárda elől csapatunk 
szakadó hóesésben vágott neki a téli túrának. 
Seweracz Attila túravezető mutatta a résztve-
vőknek a helyes útvonalat. A téli erdő minden 
csodáját megtapasztalhattuk, remek fotózási és 
sportolási lehetőség volt ez az alkalom minden 
megjelent számára. A zöld nyárfalevél jelzést 
követve kb. 4 km-es gyaloglással értünk a faó-
riáshoz. A Móricz-Duna partján álló csomoros 
fekete nyár 2013. szeptemberétől hivatalosan is 
Magyarország legnagyobb kerületű fája. Kora 
kb. 100 év, mellmagasságban mért kerülete 
több, mint 12 méter. A fa tövében megpihen-
tünk kicsit, majd visszafelé vettük az irányt. A 
havazás elállt, még a nap is kisütött, a hó szinte 
elolvadt mire visszaértünk a kiindulóponthoz. 
Aki nem tapasztalta el se hinné micsoda csoda 

részesei lehettünk! A túra során remek lehe-
tőség adódott a természetben való sportolási 
lehetőség kihasználására. Kellemesen elfárad-
tunk. Hálásan köszönjük Olasz Adriennek a 
szervezést, Seweracz Attilának a profi túrave-
zetést és Csincsákné Rákóczy Ritának az utazás 
megszervezését. A megjelenteknek a kitartó és 
lelkes részvételt!  

Hamarosan újabb túrázási lehetőséggel jelent-
kezünk! Addig is figyeljék a sportegyesület Fa-
cebook és Instagram oldalát!

2021. szeptember 18-án a Bácsalmá-
si Kulturális Egyesület több szervezet 
összefogásával egy „Emléknapot - Em-
lékfutást” rendezett, az egy évvel ezelőtt 
tragikus körülmények között autóbal-
esetben elhunyt Egyesületi tagjaink, ba-
rátaink, vezetőnk és kollégánk Feketéné 

Ónodi Erzsébet és lánya Fekete Fanni 
emlékére.

Nem titkolt szándékunk, hogy évente meg-
emlékezzünk róluk egy nagyobb rendezvény 
keretében, ahol rájuk emlékezünk, az a nap ró-
luk-értük szóljon.

Köszönetünket, hálánkat szeretnénk kifejezni 
azoknak a csoportoknak, szervezeteknek, akik 
valamilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy 
ez a rendezvény sikeres legyen!

Külön köszönetet mondunk: Őszikék Nyugdí-
jas klubnak, akikkel hosszú éveken át együtt 
dolgoztunk, rendezvényeken és a hétköznapok-
ban is, a Zora Horvát tánccsoportnak, akikhez 
szintén hosszú, több évtizedes jó hangulatú ren-

dezvény, emléknap fűződik, Bakos Bencének, 
aki a körünkben tanult gitározni, és énekelni, 
nálunk bontogatta szárnyait, akire mindig szá-
míthattunk a kiállítás megnyitókon, rendezvé-
nyeken, Szente Alfonznak a Madarasi Ifjúsági 
és Felnőtt Fúvószenekar vezetőjének, és zene-
karának, akik évek óta az „Újévi” koncertjeink 
,valamint más nagyobb rendezvényeink fősze-
replői voltak. Köszönet az „Emlékfutásra” ne-
vező, és résztvevő futóknak, kerékpározóknak, 
gyaloglóknak, annak a közel 400 főnek, akik 
nélkül nem valósulhatott volna meg rendezvé-
nyünk.

Köszönjük Németh Balázs polgármester úrnak, 
Patocskai Ibolya jegyző asszonynak a helyszín, 
a technikai eszközök biztosításáért, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Bácsalmási Csoportjá-

KONDITEREM ALAPOZÓ 12 év feletti 
diákoknak
Foglalkozás vezető:  
Olasz Adrienn 

ÚSZÁS – vízhez szoktatás ill. kezdő, haladó és 
felnőtt csoportok
Foglalkozás vezető:  
Csincsákné Rákóczy Rita és Olasz Adrienn 

TÚRA, KERÉKPÁROZÁS, FUTÁS idénysze-
rű programok minden korosztály számára

Ha velünk mozogsz, BÁCSALMÁSÉRT teszed! 
Az egyesület bevételéből a helyi és környékbeli 
lakosságnak szervezünk szórakoztató sportese-
ményeket, hogy színesebbé, változatosabbá te-
gyük a város életét.

Érdeklődni a foglalkozás vezetőknél   
             Messengeren lehetséges!

BÁCSALMÁSI KULTURÁLIS EGYESÜLET HÍREI
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nak, Engi Imrének, a Polgárőr Egyesület minden egyes tagjának a ren-
dezvény biztosításáért, a Mentős Alapítványnak, Bartáné Áginak, Weisz 
Zoltánnak, a BÖKK valamennyi segítő munkatársának, a Tanuszoda ve-
zetőjének  és valamennyi munkatársának, az Ízes Bácska Egyesületnek a 
finom vacsoráért, a BKM Szabadidősport Szövetségnek, a Bácssportnak, 
Ásotthalmi Futó Szakosztálynak, a Kecskeméti Spartacus Sportkörnek, a 
Dél Alföldi Fürdők Egyesületének, a Bácsalmási PVSE valamennyi ve-
zetőjének és sportolójának, a Weisz-Csemege boltnak, Baricz Lászlónak 
a nyomtatott egyenpólókért, Kapocsi Antalnénak, a Bácsalmási Turisz-
tikai Irodának, a kézműves portékák bemutatóinak, az árusoknak, és itt 
a végén nagy-nagy köszönet és hála a Bácsalmási Kulturális Egyesület 
azon tagjainak, akik hosszú hónapokig dolgoztak a rendezvény megvaló-
sításán,  akik eljöttek, és  valamilyen formában tiszteletüket tették ezen a 
szomorú, de mégis felemelő rendezvényen.

Köszönettel: Cziczingerné Ibolya 

Az Egyesület elnöke.

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS

A karácsony nem attól lesz tökéletes, hogy nincs por-
cica a szekrények mögött, tízféle sütit sütsz és halom-
ban áll a fa alatt az ajándék. Nem lesz jobb az ünnep 
attól, ha beleszakadsz a házimunkába, hogy aztán az 
ünnepek alatt holtfáradt legyél! Sem attól, ha mártír-
ként sütsz-főzöl-takarítasz-vásárolsz hetekig. A készü-
lődés lehet az ünnep része. Lehet együtt készülődni 
és nem attól lesz tökéletes, hogy minden tökéletes, 
hanem attól, hogy együtt vagyunk.

- Vida Ágnes

2021. Nov. 28-án. Megrendezésre került hagyo-
mány teremtő céllal az Első Adventi Készülődés.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bácsalmási Cso-
portja, a Bácsalmási Kulturális Egyesület és a Bácsal-
mási Polgárőr Egyesület szervezésében.

Köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni azok-
nak a csoportoknak, szervezeteknek, vállalkozóknak, 
magánszemélyeknek, segítőknek, akik hozzá járultak 
ahhoz, hogy ez a rendezvény sikeres legyen.

Köszönjük Németh Balázs Polgármester Úrnak és Pa-
tocskai Ibolya Jegyző Asszonynak a támogatásukat.

Köszönjük azon tagjainknak, akik hosszú hónapokig 
dolgoztak a rendezvény megvalósításán, akik eljöttek 
és valamilyen formában tiszteletüket tették, támoga-
tást nyújtottak annak érdekében, hogy segíteni tudjunk 
vagy egy kis ünnepet csempésszünk be azon emberek 
életébe, akik magányosak vagy éppen távol vannak 
szeretteiktől legyen számukra ez az ünnep.

Cziczingerné Ibolya, Szőke Mónika
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BÁCSALMÁSI SPRINT SE HÍREI

A Bácsalmási Sprint Sportegyesület judo szakosztályának helyi edzései 
2019 januárjától szüneteltek az iskolafelújítás és a járványhelyzet miatt. 
A pandémia okán pedig 2020 márciusa és 2021 szeptembere között más 
településeken sem volt lehetőség a sportfoglalkozások megtartására. 2021 
őszén 4 településen elindultak az edzések: Kiskunhalas (szept. 16.), Madaras 
(szept. 21.), Tompa (szept. 24.), Bácsalmás (okt. 4.). Aztán 2021.12.01-től 
újabb kényszerpihenő következett a járványügyi korlátozások következté-
ben. Ettől függetlenül egyesületünk vezetősége nem ült ölbe tett kézzel, szá-
mos lépést tettünk a megfelelő edzőterem fellelése, létrehozása érdekében.

Két rangos eseményen került beosztásra 2021 novemberében Kurityák 
Máté kontinentális bíró: 2021.11.13. – Ifjúsági Nemzetközi Verseny, 
Győr és 2021.11.20. – Felnőtt Országos Bajnokság, Zalaegerszeg.

2021.12.04. – Diák C országos bajnokság, Mórahalom
A tízévesek országos bajnokságára 51 egyesület 140 versenyzője utazott 
el. Szőnyebíróként Tanács Attila képviselte a bácsalmási színeket.

2021.12.11. – Multisport küzdelmi edzés, Tóthfalu
A MultiSport a határon át elnevezésű projekt keretein belül edzőként Ta-
nács Attila kísérte el a Tompai SE tagjait a vajdasági Nyers István Akadé-
mia Sportegyesület meghívására.

2021.12.15. – Régiós övvizsga, Baja
A Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség eseményére 4 egyesület 
12 vizsgázója jelentkezett. A DMRJSZ titkáraként Tanács Attila vett részt 
a vizsgán.

2022.01.22. – Felnőtt országos rangsorverseny, Cegléd
Az Ungvári Miklós Judo Központban került megrendezésre a 2022-es év 
első versenye, ahol szőnyegbíróként Kurityák Máté kontinentális bíró és 
Tanács Attila országos bíró tevékenykedett.

2022.01.23. – Multisport küzdelmi edzés, Tompa
A MultiSport a határon át nevű projekt hazai fordulójára Tompán került 
sor a határmenti kapcsolatok elmélyítése érdekében egy judo küzdelmi 
edzés formájában. A Sprint SE képviseletében Tanács Attila és Grósz 
Csaba edzők voltak jelen tanítványaikkal.

Várunk minden érdeklődőt edzéseinkre! „Legalább esni tanulj meg!”
Kiskunhalas, Petőfi S. u. 7 (Tiszti Klub)  
kedd, csütörtök 17:00-19:00

Honlap: www.bacsalmasjudo.hu 
facebook: Judo Bácsalmás
A mindennapos testnevelés kiváltásához szükséges igazolást kiállítjuk 
az edzéseket rendszeresen látogatók számára.

Köszönünk minden erkölcsi és anyagi támogatást!

A 4 edző!

Kérjük támogassa Ön is  
adója 1%-val  

Bácsalmás kulturális fejlődését.

Támogassa a Bácsalmási  
Kulturális Egyesületet

Baja

Mórahalom

Cegléd

Tóthfalu

Tompa
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MEGEMLÉKEZÉS ÉS SZABLYAVÍVÓ SZEMINÁRIUM

TENISZ HÍREK

2021 novemberében az Országos Baranta Szövetséggel egyez-
tetve elhatároztuk, hogy 2022. január 15-én szablyavívó sze-
mináriumot tartunk Bácsalmáson.
 
A Déli Tüzek Őrzői baranta közösség úgy határozott, hogy a szeminári-
um keretén belül, megemlékezünk a doni áttörés áldozatairól is.
A kemény mag január 14-én érkezett Bácsalmásra, az este folyamán 
megbeszéltük a megemlékezés forgatókönyvét, elkészítettük a „nyírfa 
keresztet”.

15-én reggel 8.00-kor a temesvári, szekszárdi, bácsalmási barantások a 
polgárőrökkel kiegészülve emlékmenetet hajtott végre a Hősök teréig, 
a II. világháborús emlékműhöz. A megemlékezés kellékeit - a korabeli 
rohamsisakot, és manlicherkarabélyt - Daám Kristóf biztosította. A sze-
mináriumra érkező barantások baranta öltözetben, karikás ostorral je-
lentek meg a rendezvényen.  A megemlékezést rövid menettel kezdtük 
a parkban, a barantásokon kívül cserkészek, polgárőrök, nemzetőrök és 
tisztelgő polgárok csatlakoztak a menethez. Egy korabeli levél részletét 
Erdei Lajos a Temesvári Losonczi István Hagyományőrző Egyesület tag-
ja olvasta fel.

Felállítottuk az emlékkeresztet, ráhelyeztük a rohamsisakot, majd koszo-
rút helyeztünk el a lábánál. Huszák Zsolt plébános imát mondott a hősö-
kért, majd a résztvevők mécseseket helyeztek az emlékműnél. A takarodó 
hangjai után három cserdítéssel jelképes sortűzzel búcsúztunk a hősöktől. 
A helybéli résztvevők megállapodtak abban, hogy jövőre is megrendezik 
ezt az eseményt.

A megemlékezés után elkezdődött a szablyavívó szeminárium, ahol 7 
magyarországi, egy-egy temesvári és óbecsei csapat képviseltette magát. 
A szemináriumon, mozgásrendszereket, vágás technikákat, kombináció-
kat gyakoroltunk fa és fém fegyverekkel.

Szombat este fáradtan, de egy jól végzett nap elégedettségével búcsúz-
tunk egymástól, megállapodtunk, hogy hamarosan ismét találkozunk.

Végh László

Remekül kezdte a 2022-es évet Blum Hanna a Bácsalmási 
Körzeti Általános Iskola 5./A osztályos tanulója, aki kettő or-
szágos teniszversenyen is részt vett már az idei évben.

A januárban megrendezésre kerülő U12-es budapesti teniszversenyen a 
nyolcaddöntőig jutott, a februári, szintén a fővárosban megrendezésre ke-
rülő versenyen viszont remek versenyzéssel a vigaszágon 1.helyezést ért 
el, mindezt az egy évvel idősebb korosztályban!

Gratulálunk neki, csak így tovább Hanna!
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A KÖNYVTÁROS AJÁNLJA:

A Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár 
havi szinten hirdetünk játékokat Bácsal-
más lakosságának. Sok játékkal a hátunk 
mögött kijelenthetjük, aki egy játékoz 
csatlakozik, az a többihez is fog, mert 
igazán jó hangulatúak, akár online, akár 
személyes.

Mostani rovatunk témája is egy ilyen játék után 
fogalmazódott meg. Január 3-ára online játékot 
hirdettünk, ahol közös olvasásra biztattuk a je-
lentkezőket, amelyhez Giuditta Fabbro Péter 
című könyvét választottuk. Merész vállalásnak 
tűnt, hiszen a megszokott játékosaink ízlése is 
különbözik, az újonnan csatlakozókét pedig 
nem ismertük, de kitartottunk, mert néha ki kell 
mozdulni a komfortzónából.

Amikor a játék meghirdetésre került, az írónő 
fülébe jutott egyik játékosunk által, amelynek 
nagyon örült. Számunkra nem kérdés, hogy a 
hazai írókat népszerűsítsük, nem pedig a kül-
földi, amúgy is nagy neveket. Így nagyon büsz-
kék voltunk, hogy a bácsalmási könyvtár kü-
lönleges és egyedi, amire más is felfigyelt. Így 
kezdődött el egy beszélgetés, amely hatására 
egy jó kapcsolat szövődött az írónő és könyvtár 
között. Végig figyelemmel kísérte játékunkat, 
így nem volt kérdés, hogy a mostani Könyvtá-
ros ajánlja rovat főszereplője ő lesz és a köny-
vei, ezúttal rendhagyó formában.

Kedves Giuditta, hogyan szereztél tudomást 
a bácsalmási Vörösmarty Mihály Városi 
Könyvtárról?

Az egyik kedves olvasótok keresett meg, hogy 
a városi könyvtárban indul januártól egy játék, 
amiben a Péter című könyvem lesz a főszereplő 
és ő tőlem szeretné ezt megrendelni. Tőle hallot-
tam először a könyvtárról.

Mit gondolsz erről a játékról?

Nagyon megtisztelő volt számomra, hogy ilyen 
kis íróként, mint amilyen én vagyok, a legújabb 
könyvemet választottátok a 2022-es év első köny-
vének. Nagyon nagyon örültem, amikor a könyv-
tárosok átküldték nekem, hogy hol tart a játék és 
mik az olvasói vélemények a könyvemről.

Adott-e számodra valami pluszt ez a játék?

Megmondom őszintén, hogy én elég kishitű va-
gyok. Folyamatosan szükségem van arra, hogy 
megerősítsenek benne, hogy jó az, amit csinálok. 
Ez a játék is egy újabb megerősítés volt számomra.

Hogyan indult az írói karriered?

Én már 10 éves koromban elkezdtem írogatni. Az 
első befejezett könyvem tizenhárom évesen ké-
szült el. Kezdetben szerelmes regényeket írtam, 
amik máig a fiók mélyén lapulnak, mert sosem 
kerültek kiadásra, majd egy tévében látott film 
hatására, amiben egy magánnyomozónő szere-
pelt, átpártoltam a krimire. Egy részesre tervez-
tem ezt a romantikus krimit, de később évek múl-
va mégis a folytatás mellett döntöttem. Közben 
írtam egy teljesen különálló történetet egy testőr-
nőről, majd évek múlva úgy gondoltam azt kicsit 
átdolgozom, írok egy összekötő könyvet és már 
meg is volt négy rész a nyomozónőből. Hat rész 
volt kész belőle, amikor az első nyomtatott köny-
vem megjelent 2008-ban, amihez az anyagi se-
gítséget édesanyámtól és egy barátomtól kaptam. 
Utána pedig nem volt megállás. Eddig 16 rész 
készült el belőle. Közben belekóstoltam más ka-
tegóriába is. Egy pályázatra írtam, A kezdet című 
könyvemet, aminek a műfaja maffiás erotikus. 
A pályázatot meg is nyertem, de a szerződésnek 
voltak olyan pontjai, amit nem fogadhattam el, 
így magánkiadásban került a boltokba a NewLi-
ne kiadó gondozásában. 

Miért lett írói álneved? Hogyan jött pont ez 
a név?

Az írói nevem a polgári nevem olaszra fordítva. 
Miután elkezdtem írni, megkérdezte tőlem va-
laki, hogy milyen néven akarom megjelentetni 
majd a könyveimet. Mondtam neki, hogy a saját 
nevemen. Erre az volt a válasza, hogy a Kovács 
Judit névvel nem lehet könyvet eladni Magyaror-
szágon. Ez úgy bennem maradt és mivel imádom 
Olaszországot, ezért úgy gondoltam, hogy olasz 
néven fogok írni. 

Milyen műfajban/műfajokban írsz?

Több műfajban kipróbáltam már magamat. Van 
romantikus regényem, krimiből egy hosszabb 
sorozatot megírtam, az új könyveim már maffiás 
erotikusak, de most egy újabb műfajba kóstoltam 
bele egy író kolléganőmmel, akivel most április-
ban fog megjelenni a közös könyvünk, annak a 
zsánere pedig thriller. 

Melyik könyved áll hozzád legközelebb?

Mindegyik könyvem közel áll hozzám, hisz 
mindegyik az én kezem által született meg, de 
ha ki kell emelnem egyet, az a Gyémántkalitkába 
zárva című könyvem, amit először Aranykalitka 
címen írtam meg, de mivel már volt ilyen címmel 
egy könyv a piacon, így megváltoztattam. 

Hogyan fogsz hozzá egy új könyvhöz? Már az 
előzőnél megfogalmazódik a következő?

A sorozatoknál általában igen. Ott már a könyv 
megírása közben előre gondolkodom, hogy mi 
az, amit ebbe a könyvbe beleírok, és mi az, amit 
a következő részbe viszek át. Mielőtt neki kez-
dek egy újabb résznek, mindig átolvasom a már 
kiadott könyvet, hogy felelevenítsem a leírtakat 
és kicsit ráhangolódjak a történetre.

Milyen a kapcsolatod az olvasóiddal? Tartod 
velük a kapcsolatot?

Én úgy gondolom, hogy nagyon jó. Nagyon 
kedvesek, amikor megkeresnek az oldalamon 
keresztül üzenetben vagy e-mailben. Mindenki-
nek válaszolni szoktam, volt, aki meg is lepődött, 
hogy még aznap válaszoltam, mert, ahogy ké-
sőbb írta, ő két-három napnál hamarabb nem is 
várt választ az e-mailjére. 

Az aktuális könyv írásakor kinek a vélemé-
nyére adsz?

Elsősorban az anyukáméra. Mindig a kiadás előtt 
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elolvassa a könyvemet és elmondja a vélemé-
nyét, segít javítani a hibákat. Időnként előfordul, 
hogy bloggerekhez fordulok, de ez nagyon na-
gyon ritka és kivételes alkalmak. Mivel volt már 
olyan blogger, akiben csalódtam, így már csak 
egy blogger van, akivel tartom a kapcsolatot és 
akitől a mostani könyvemhez is kértem egy kis 
segítséget. 

Áprilisban jelenik meg új könyved, ami egy 
kooperatív formában íródott mű, Renáta W. 
Müllerrel. Mesélnél erről? Honnan jött az 
ötlet? Mennyiben más a közös munka, mint 
önállóan? Vannak viták? Melyiket élvezed 
jobban?

Ez még nekem is merőben új volt és nagyon érde-
kes. Korábban láttam író kollégákat, hogy együtt 
jelentetnek meg könyvet, de nekem eszemben 
sem volt. Nem tudtam elképzelni, hogy hogyan 
működhet közösen a munka két író között, mert 
ugye mindenki másképp gondolja, más felé viszi 
a történetet. Ráadásul azok az írók mindketten 
hasonló zsánerben írtak, míg én teljesen másban. 
Viszont volt egy könyv, amit már régebb óta sze-
rettem volna megírni, de mivel én nem vagyok 
olyan nagyon romantikus író, így segítséget kel-
lett kérném egy író barátnőmtől. Ő külföldön él és 
csak ritkán jön haza, így üzenetben szoktunk be-
szélgetni. Mikor először messengeren felvetettem 
neki a dolgot, kicsit elzárkózott tőle, aztán mikor 
röviden vázoltam a történetet, akkor megtetszett 
neki, de ő is félt a közös munkától, mert még ő 
sem írt közös könyvet senkivel. A legjobban mind 
a ketten attól tartottunk, hogy mi van akkor, ha 
nem tetszik nekünk az, amit a másik írt, de már 
az elején megegyeztünk benne, hogy bele javít-
hatunk egymás írásaiba és ha másként gondoljuk 
a történetet, akkor megbeszéljük, mielőtt átírnánk 
azt az ominózus részt. Megmondom őszintén én 
nagyon élveztem a közös munkát, mert így dup-
lán haladtunk a könyvvel. Mindig megbeszéltük a 
következő jeleneteket, és miközben én írtam pél-
dául a gyilkosságot, addig Renáta írta a következő 
fejezet romantikus jelenetét. Viták nem voltak, de 
természetesen mindkettőnknek valamilyen szin-
ten engednie kellett az elképzeléséből és bizonyos 
dolgokban kompromisszumot kötni. Nagyon jó 
volt így ketten írni és kicsit sajnálom is, hogy vé-
get ért a közös munka.

Ha van szabadidőd, úgy tudom, akkor is ol-
vasol, ihletet gyűjtesz, kiknek az írásai állnak 
hozzád közel?

Én olyan mindenevő vagyok. Leginkább hazai 
íróktól olvasok, mert szerintem fényévekkel job-

ban írnak, mint az agyonsztárolt külföldiek. A 
múltkoriban egy interjú során felmerült a kérde-
zőben, hogy ha én olvasom más magyar író köny-
vét, akkor nem vádolnak meg vele, hogy plagizá-
lok? Nem, mivel nem azt a történetet írom meg 
újra. Hogy pár példát is hozzak erre, olvastam egy 
könyvet a kokain útjáról és akkor pont A bosszú 
című könyvemen dolgoztam. Megírtam egy ol-
dalt belőle és utána teljesen megakadtam. Eltelt 
másfél hónap és egy szót se tudtam írni. Ahogy 
ilyenkor mindig, elkezdtem olvasni és a könyv-
ben megemlítették Kolumbiát. Ettől az egy szótól 
beugrott az egész történet és megírtam két hónap 
alatt a könyvet. Vagy most A kezdet kezdete című 
könyvemnél mikor megakadtam elővettem egy 
könyvet és az volt benne az első fejezet címe, 
hogy a kikötő. Erről rögtön eszembe jutott, hogy 
melyik kikötőbe szállítják a kábítószert Olaszor-
szágba és már meg is volt a következő fejezet.

Visszakanyarodva a játékunkhoz, pontosab-
ban Péterhez, ő egy előző trilógiád melléksze-
replője. Miért gondoltad úgy, hogy érdemel 
egy önálló könyvet? Te vagy olvasóid szerették 
ennyire?

Megmondom őszintén, hogy nekem eszembe 
sem jutott volna, hogy a Péternek szenteljek 
egy egész könyvet. Mikor a maffia sorozat első 
részét megírtam, neki  mellékszerepet szán-
tam. Aztán könyvről könyvre valahogy kinőt-
te magát. Az olvasók nagyon megkedvelték és 
rám írt egy kedves olvasóm, hogy a Péter nem 
kaphatna-e egy külön könyvet, mert ő szívesen 
olvasna róla. Írtam neki, hogy nem gondol-
kodtam rajta, de teljesen azért nem zárkózom 
el tőle. Aztán gondoltam egyet, nekiültem és 
megírtam. Kicsit izgultam, hogy fogják fogadni 
az olvasók, mivel én eddig E/3-ben írtam a tör-
téneteket, ezt pedig E/1-ben, de szerencsére na-
gyon jó fogadtatást kapott a könyv. Talán még 
jobban szeretik, mint a sorozat többi részét.

Mindig engedsz az olvasóid kéréseinek? 
Mennyire volt nehéz, mások kérésére írni egy 
folytatást?

Általában mindig. Én úgy gondolom, hogy olyan 
könyveket kell írni, amit az olvasóim szeretné-
nek olvasni és ezért fontos, hogy teljesítsem a 
kéréseiket. Ezért született meg a Péter is és ezért 
írtam meg most A kezdet kezdetét is. Magamtól 
eszembe sem jutott volna, hogy külön történetet 
kapjanak, de az olvasó kívánsága nálam szent.

Mi a véleményed a magyar könyvpiacról?

Hú, hát ez egy nagyon összetett dolog. Igyek-
szem úgy fogalmazni, hogy ne legyen bántó 
senki számára, de nem egyszerű. Ma Magyaror-
szágon több mint 1000 író van és ez egy hatal-
mas szám egy ilyen kis országra. Nekünk sokkal 
nehezebb dolgunk van, mint azoknak az íróknak, 
akik angolul írnak, mivel itt jelentősen kisebb a 
piac. Ráadásul vannak ezek az illegális PDF ol-
dalak, amik szintén megnehezítik az írók életét. 
Azzal, hogy ingyen kiteszik a könyveinket nem-
csak pénzt vesznek el tőlünk, de bűncselekményt 
is követnek el. Az írók nagy része másodállásban 
ír és a bevételéből vagy hitelből finanszírozza a 
következő könyvét, de az illegális letöltéssel el-
veszik a fizetését. Ingyen dolgozni pedig senki 
nem akar. Persze, én megértem, hogy drágák a 
könyvek, bár ez viszonyítás kérdése, mert nekem 
például az ekönyveim 799-1500 Ft közötti áron 
vannak, sőt van ingyen letölthető könyvem is, de 
akkor ott vannak a könyvtárak. Ki kell kölcsö-
nözni a könyvet, ha nem tudja valaki megvenni 
és nem ellopni. Nekünk íróknak, egy millió forint 
környékén van egy könyv megjelenése. Ki kell 
fizetni a borítótervezőt, a korrektort, a szerkesz-
tőt, a tördelőt, a szállítást, a reklámot, a nyomdát, 
mivel mi 100 %-ig magunk álljuk a nyomtatást. 
A bevétel ezzel szemben jó esetben is a könyv 
árának 25-30%-a, mivel a terjesztők leveszik a 
saját hasznukat. Nekem is többször megfordult 
a fejemben, hogy abbahagyom az egészet, főleg 
miután láttam az összes könyvemet a PDF olda-
lakon én meg húsz könyvvel a hátam mögött még 
mindig 800 ezer forintos mínuszt görgettem ma-
gam előtt, de aztán az olvasóim szeretete megy-
győzött, hogy folytatnom kell. Igaz, én csak egy 
kis szereplője vagyok a nagy könyvpiacnak, de 
látom, hogy nem teljesen jól működik ez az egész 
rendszer. Nekünk íróknak nincs egy érdekvédel-
mi szervezetünk, aki kiállna értünk. Úgy gondo-
lom, egy nagyobb átalakításra lenne szükség, de 
ez meglátásom szerint nem fog a közeljövőben 
megvalósulni. 

Mikor találkozhatnak veled a bácsalmási ol-
vasóid?

Tervben van a közeljövőben egy könyvbemutató-
val egybe kötött író-olvasó találkozó. Pontos dá-
tumot nem tudok még mondani, mert egyeztetés 
alatt van, de remélem, hogy minél hamarabb sort 
tudunk rá keríteni. 

Köszönjük szépen az interjút, reméljük hamaro-
san személyesen is megismerhetnek az olvasók!
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KERESZTREJTVÉNY
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STAND UP COMEDY BÁCSALMÁSON A SHOWDER KLUB HUMORISTÁIVAL.

AMAZONAS TERRÁRIUM

A HÁZASSÁG HETÉNEK JEGYÉBEN

A Stand Up Comedy humortársulat tagjai aktívan járják az egész országot, így januárban városunkban köszönthettük Orosz Gyurit Rekop György tár-
saságában, és egy élményekben, humorban gazdag estét tölthettünk el velük. Reméljük, hogy felejthetetlen élményt nyújtottak az érdeklődő közönség 
számára és máskor is fellépőink között köszönthetjük őket!

2022. február 11-én a családokat vártuk a Mű-
velődési Központban megrendezésre kerülő 
Amazonas Terrárium – Kisállat bemutatóra. 
Sok család választotta ezt a péntek délutáni 
programot.  A kiállításon az egzotikus kisál-
latok iránt érdeklődő gyermekek és felnőttek 
megismerkedhettek különféle csigákkal, boga-
rakkal, hüllőkkel, görénnyel, tarajos süllel. Si-
mogathattak hörcsögöt, nyulat és tengerimala-

cot, a bátrabbak pedig fotózkodhattak kígyóval, 
madárpókkal és kaméleonnal is. 

Az Amazonas Terrárium évek óta járja az or-
szágot. Reméljük jövőre ismét ellátogatnak 
városunkba és megtekinthetjük bemutatójukat!

A Házasság hetének jegyében, 2022. 
február 12-én vendégünk volt Pindroch 
Csaba, akitől a kedves érdeklődők a Se-
gítség, megnősültem! című egyszemé-
lyes komédiát láthatták. 

A Sebestyén Elemér azonos című regénye 
alapján írt kortárs komédiáját Pindroch Csaba 
társ-dramaturgként, producerként és az előadás 
egyedüli szereplőjeként jegyzi, a darab ren-
dezője Radnai Márk. Mindannyiunk számára 
ismerős helyzeteket láthattunk, felszabadult 
nevetéssel ismerhettünk magunkra Pindroch 
Csaba sokoldalú és őszinte játékát nézve, aki a 
házasság témájában jártas és végtelenül szeret-
hető színészként bravúrosan tálalta ezt a nem 
mindennapi színházi fogást. Az előadás egyike 
azon kevés színpadi produkcióknak, amelyek 

kortárs magyar szerző műve alapján készültek, 
bemutatva a mai magyar valóságot. Emellett 
külön érdekessége a főszereplő színész – Pind-
roch Csaba – egyszemélyes jelenléte, amely 
a hagyományos, többszereplős drámákhoz és 
vígjátékokhoz képest a közönségtől és a szí-
nésztől egyaránt fokozottabb figyelmet igényel, 
ezáltal egyedülálló színházi élményt nyújt. 

A programot a bácsalmási közönség számára 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biz-
tosított „Előadó-művészeti szervezetek több-
lettámogatása” pályázat keretén belül tudtuk 
megvalósítani.

Marián Katalin

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÍREI
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TÉRZENE

A térzene programunkat az idei évben is folytatjuk különféle színes előadásokkal. A koncertekkel kapcsolatosan figyeljék az aktuális híreinket a face-
book oldalunkon és a hirdetőtáblainkon.

RAJZ ÉS KÉZMŰVES SZAKKÖR

Mindenkit szeretettel várunk a Rajz- és festő szakkörön, illetve Kézműves szakkörön, a csoporthoz az év folyamán bármikor lehet csatlakozni. Érdek-
lődni a Bácsalmási Művelődési Központ irodájában vagy facebook oldalunkon, illetve telefonon: +36 30395 2975
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