
Beszámoló a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság 

2016. évi munkájáról 

Megalakulása óta bizottságunk most harmadszor számol be a képviselő-testületnek az adott 

évben végzett munkájáról. 

Az első két évben összesen 94 bátaszéki helyi értéket tártunk fel és ezzel a legaktívabb 

bizottság voltunk Tolna megyében. E munkánkat a Tolna Megyei Értéktár Bizottság is nagyra 

értékelte és augusztus 26-án, Zombán a II. „Vár a megye” – Tolna Megyei Értékek Napján az 

első alkalommal átadott „Érték díjat” bizottságunk kapta. 

Háromfős bizottságunk két tagja - Rudolf László és Sági Lajosné - Jordán Krisztiánnal 

kiegészülve képviselte Bátaszéket az ugyancsak Zombán megrendezett „Kincses Tolna 

megye” névre keresztelt élő társasjátékban, melyben tizenkét csapatnak tizenkét szellemi és 

ügyességi feladatot kellett megoldania. Csapatunk a legtöbb szellemi feladatot maximális 

pontszámmal teljesítette, néhány ügyességi feladaton viszont kevés pontot szerzett és így nem 

került dobogóra. 

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság tagja, Sümegi József és jómagam mutattuk be a Hermann 

Egyed Emlékszobát az Unser Bildschirm november 8-i adásában a Duna TV-n illetve a Duna 

World csatornán. 

Bizottságunk javasolta dr. Bozsolik Róbert polgármesternek, hogy a város 4 darab üvegvitrint 

vásároljon a helyi értékeket bemutató kiállítás számára. Tavaly augusztusban a Bátaszék 

várossá avatásának 20. évfordulójára elkészült kiállításon használt vitrineket kölcsön kaptuk 

az általános iskolától és azokat néhány hónap után visszaadtuk. Egy év után ismét vitrinekben 

látható több bátaszéki érték és ezeket a vitrineket már nem kell senkinek sem visszaadnunk! 

Köszönet érte, Polgármester Úr! 

Bizottságunk idén újabb 10 javaslatot fogadott el és terjeszt fel hamarosan a Tolna Megyei 

Értéktár Bizottságnak. Ezzel már 100 fölött van Bátaszéken a helyi értékek száma! Az 

előterjesztéseket továbbra is Sági Lajosné irányításával a könyvtárhoz kirendelt kulturális 

közhasznú munkások dolgozták ki. 

Eddig alig ismert, vagy teljesen ismeretlen bátaszéki értékeket nem csak Bátaszéken lehet 

találni, hanem múzeumokban és levéltárakban is. Ez lehet a bátaszéki értékek feltárásának 

egy újabb lehetősége. Elég volt tavasszal egy „füles” és máris Budapesten találtam magam: a 

Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményét kutattam át bátaszéki üvegnegatívok után. 

Kutatásomat siker koronázta: összesen 58 darab üvegnegatívot és 2 darab fényképet találtam, 

melyek másolatának beszerzése folyamatban van. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg és fogadja el beszámolómat! 

 

Bátaszék, 2016. november 30. 

 

Rudolf László 

elnök 

 


