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2019-ben is egy kuratóriumi ülést tartottunk. Ezen értékeltük a 2018-as esztendőt, 

megbeszéltük a 2019-es feladatokat, különös tekintettel az önkormányzati pályázatra. 

Változtattunk az elmúlt évek gyakorlatán és nem az általános iskola 3 labdarúgó 

tornájára (Kölyök Kupa, Suli Kupa és Kalász Kupa) pályáztunk, mert úgy ítéltük meg, 

hogy ez az általános iskola, illetve fenntartójának a feladata lenne. Helyette inkább a 

Cikádor TV archívumában lévő videokazetták digitalizálásának elkészülte után azok 

katalogizálására pályáztunk, hogy közkinccsé lehessen tenni Bátaszék mozgóképi 

emlékeit. A sikeres pályázat után a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottsággal közösen 

elkészítettük a több száz órás anyag másodperc pontosságra lebontott katalógusát. 

Az alapítvány kuratóriuma tavaly Zoltán Nórának és Somosi Szabolcsnak ítélte oda a 

„Bátaszék város jó tanuló jó sportolója” díját általános illetve középiskolás 

kategóriában. 

A Városi Óvoda vízhez szoktató tehetségcsoportja számára eszközök vásárlásához 35 

ezer forint támogatást biztosítottunk Simon Csabáné igazgató kérésére. 

A korábbi években alapítványunk anyagi helyzetéről ezt szoktam általában írni: 

„Támogatóinknak köszönhetően anyagi helyzetünk kiegyensúlyozott.” 

Ez a kiegyensúlyozottság 2019 végére sajnos megváltozott: 

1. Béres Vilmos cégétől korábban évi 50 ezer forint támogatást szoktunk kapni. Ez a 

támogatás tavaly elmaradt és idén év elején sem érkezett meg. Úgy hírlik, hogy 

megszűnt a cég… 

2. Ha csökkenő mértékben is, de több tízezer forint érkezett évek óta az alapítvány 

számlájára az 1 %-os felajánlásokból. 2019-ben 3.123 forintot kaptunk ilyen címen… 

Januárban már csak úgy tudtuk kifizetni a Kalász Kupa résztvevőinek 40 ezer forintos 

ebédszámláját, hogy a kuratórium elnöke nyújtott 10 ezer forintos támogatást 

alapítványának… 

Lerch Béla javaslatára felvettük a kapcsolatot a BÁTGRILL KFT vezetőivel, akik 

értékelték az alapítvány eddigi tevékenységét és 100 ezer forint támogatást nyújtottak 

nekünk az idei évre. 

A vírushelyzet miatt több, mint egy hónappal később kell leadni a tavalyi év 

beszámolóit, ezért már tudjuk, hogy idén is sikeresen pályáztunk az önkormányzatnál 

és remélhetőleg anyagi akadálya nem lesz már, hogy Bátaszék sporttörténete II. kötet 

(1951-1960) végre tényleg megjelenjen nyomtatásban. Korábban úgy terveztem, hogy 

ez a kötet az 1951-1973-as időszakot, vagyis a teljes Novák-korszakot dolgozza majd 

fel. Az összegyűjtött anyag nyomdai előkészítése során derült ki, hogy olyan gazdag 

ennek a korszaknak az anyaga, hogy azt csak két kötetben lehet megjelentetni, ezért 

módosult a korábban tervezett cím. 

Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását. 

 

Bátaszék, 2020. május 25. 

Rudolf László kuratóriumi elnök 


