
Beszámoló a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról 
 

Megalakulása óta bizottságunk immár hatodszor számol be a képviselő-testületnek az adott évben 

végzett munkájáról. 

Az elmúlt évben örömmel számoltam be arról, hogy Bátaszék tárgyi és szellemi értékeinek 

feltárása után elkezdődött városunk mozgóképes emlékeinek digitalizálása. Pomsár Tamás végzett 

a Cikádor TV hőskorából (1994-2005) származó 201 darab videókazetta digitalizálásával, a 

budapesti DigitAll Memories Stúdió a tavalyi beszámolóm után fejezte be 16 darab 8 milliméteres 

celluloid film digitalizálását. Ebből egyet, az 1975-ös szüreti felvonulásról készült „Szüreti 

mulatság” című filmet az idei Bátaszéki Bornapokon be is mutattuk a fogadáson megjelent 

közönségnek. 

A Cikádor újság hasábjain többször is írtam erről a gyűjtőmunkáról és ennek eredményeképpen 

újabb információk, a filmkészítésben résztvevők nevei derültek ki. Schrott Ádámtól megtudtam, 

hogy a Kádár KTSZ munkáját bemutató film eleje egy korábbi filmből lett bevágva, aminek a 

készítésében ő maga is részt vett. Sajnos az a korábbi film nem került elő. 

Előkerült viszont 15 darab film, melyeket Kasziba Amália őrzött meg és többségében élettársa, 

Bihari Endre készítette őket. Ezek elsősorban családi eseményeket rögzítettek, de közöttük volt az 

1977-es Május 1-ről készült film is. 

Kiss László riporterként tűnt fel több filmben. Amikor meglátogattam, akkor derült ki, hogy milyen 

rejtett értékeket őrzött meg Gárdonyi utcai házában. 1979-ben forgatta a „Csak játék?” című 

játékfilmet a Cikádor amatőr filmstúdió keretében. De filmet készített a horvátországi Korcsuláról 

is. 

Összesen 20 darab 8 milliméteres filmet sikerült Budapesten digitalizáltatni és ezzel megmenteni 

az utókornak. 

Schulczné Pem Erzsébet 27 darab videokazettát adott bizottságunknak, melyek elsősorban a 

Bátaszéki Pedagógus Kórus fellépésein készültek, néhány pedig a II. Géza Gimnázium 

„szecskatáboraiban”. Ezeket a kazettákat Pomsár Tamás digitalizálja, és elkészülésük után dönti el 

Schulczné Pem Erzsébet, hogy mi lesz publikus ezekből a kazettákból. 

Befejezéséhez közeledik ennek a hatalmas anyagnak a katalogizálása, melyre a Vicze János Sport 

Közalapítvány 200 ezer forintot nyert el a civil egyesületek és alapítványok pályázatán. 

A 2005 utáni Cikádor magazinok adásai elvileg a Tolna Táj TV-nél vannak archiválva, melyeket 

a szerződéssel ellentétben a készítők eddig nem juttattak el a városnak. Várjuk, hogy ezek az 

anyagok is Bátaszékre kerüljenek! 

Ha együtt van ez a hatalmas digitalizált anyag, akkor már „csak” pénz kérdése, hogy a világhálón 

is elérhetők legyenek. 

Az idei „Vár a megye” – Tolna Megyei Értékek Napja programot Szekszárdon rendezték meg, 

melyen bizottságunk is képviseltette magát 2 fővel. 

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

 

Bátaszék, 2019. december 2. 
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