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2018-ban egy kuratóriumi ülést tartottunk. Ezen értékeltük a 2017-es esztendőt, 

megbeszéltük a 2018-as feladatokat különös tekintettel az önkormányzati pályázatra. 

A II. Géza Gimnázium javaslatára tavaly Mesz Zsófia Blankának ítéltük oda a 

„Bátaszék város jó tanuló jó sportolója” díjat középiskolás kategóriában. A díjat a 

ballagási ünnepségen a kuratóriumi elnök adta át. Az általános iskolás kategóriában 

Bozsolik Ákosnak ítéltük a díjat. A kupát Lerch Béla, az Uniqua Biztosító helyi 

képviselője adta át a ballagáson. 

Az önkormányzati pályázaton tavaly 120 ezer forintot nyertünk, mellyel támogattuk 

az általános iskola Kölyök Kupa, Suli Kupa és Kalász Kupa megrendezését. Lerch 

Béla javaslatára a BSE labdarúgó szakosztálya átvállalta az általános iskolától a 

Kalász Kupa szervezési feladatait. Az idén januárban megrendezett torna 

mezőnyének összetételén, a résztvevőknek nyújtott ellátáson már látszottak a pozitív 

változások. 

A Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság 2018-as beszámolójában már örömmel 

adtam hírt arról, hogy elkészült a Cikádor TV archívumában lévő videokazetták 

digitalizálása, melyre négy évvel ezelőtt alapítványunk pályázott. Azóta digitalizálva 

lett az a néhány celluloid filmszalag is, melyek szintén bátaszéki kötődésűek. Pomsár 

Tamásnak még lesz egy kis munkája velük, hogy a képet és a hangot egymáshoz 

illessze. 

Tavalyi terveinkből 2 dolog nem valósult meg: 

1. Technikai és személyes problémák is közrejátszottak abban, hogy Bátaszék 

sporttörténete II. kötet (1951-1973) tavaly nem került nyomdába. Igyekszem ezt a 

munkát most nem év végére hagyni, hanem év közben befejezem ennek a kötetnek a 

tördelését, hogy végre megjelenhessen ez a sokak által várt könyv is. 

2. A sportcsarnok tavalyi felújításakor derült ki, hogy „Bátaszék város jó tanuló jó 

sportolója” díjazottjai fényképeinek sora Krix Lőrinc elnöksége után megszakadt! 

Amikor erre polgármesterúr felhívta a figyelmemet, azonnal utánanéztem, hogy a 

hiányzó fényképek akár papír alapú, akár digitális formában megtalálhatók-e valahol? 

Mint kiderült a II. Géza Gimnázium honlapján megtalálható az összes díjazott 

fényképe, az általános iskolánál azonban nem. Remélhetőleg idén papír alapon is 

sikerül minden hiányzó fényképet a helyére tenni! 

 

Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását. 

 

Bátaszék, 2019. április 11. 
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