
Beszámoló a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság 2021. évi működéséről  

  

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

munkájáról.  

Bátaszék tavaly ünnepelte várossá avatásának 25. évfordulóját. Erre a jeles eseményre bizottságunk is 

készült. Az ünnepségen szerettük volna bemutatni városunk mozgóképes emlékeinek digitalizált változatát. 

A koronavírus azonban közbeszólt és az ünnepséget el kellett halasztani. Ezután egy új őszi időpontban 

szerettük volna bemutatni városunk legújabb értékét, amely katalogizálva megyei szinten is kiemelkedőnek 

számít. A vírushelyzet azonban ismét közbeszólt.  

Ekkor úgy döntöttünk, hogy most már nem sürgetjük a bemutatást és a több száz órányi anyagnak a város 

honlapján való közzétételét, hanem inkább befejezzük az előkészítő munka utolsó fázisát, a vágást. A 

digitalizálás ugyanis kazettánként készült, és ha egy kazettán több anyag is szerepelt, akkor azok most mind 

egyetlen fájlban érhetők csak el. A katalogizálás alapján történő vágás legfontosabb célja az volt, hogy a 

különálló anyagok külön fájlokban szerepeljenek, és ezáltal könnyű legyen az elérésük. A vágás másik célja 

pedig az, hogy azok a nem bátaszéki készítésű anyagok (rajzfilmek, filmek, videoklipek), amelyek között 

több jogdíjas is szerepel, kikerüljenek abból a végleges változatból, ami majd az internetre felkerül. Idén a 

vírushelyzet miatt néhány hónapot csúszott a civil egyesületek pályázatának elbírálása, így – a Vicze János 

Sport Közalapítvány sikeres pályázata után – jelenleg is tart a vágási munka… Tavalyi és tavalyelőtti 

beszámolómban is leírtam, de most megint megismétlem:  

„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!”  

Kérjük a képviselő-testületet, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a Tolna Táj TV-nél! Az év első felében 

a megyei értéktár bizottság online vetélkedőt hirdetett a települési értéktárak között, melyen Bátaszék is 

lelkesen képviseltette magát.  

Az idei „Vár a megye” – Tolna Megyei Értékek Napja programot július 23-án, Sárszentlőrincen rendezték 

meg, melyen bizottságunkat az elnök képviselte. Bátaszék sátrában ezúttal nem volt filmvetítés. Helyette 

elvittem és visszaadtam azokat a régi videokazettákat az eredeti tulajdonosaiknak, melyek a tévézés 

(h)őskorában kerültek Bátaszékre. Bonyhád, Paks és Szekszárd értéktári bizottságainak azzal a 

megjegyzéssel adtam át a városaikban készült kazettákat. hogy kövessék a bátaszéki példát!  

A beszámoló tervezetét bizottságunk november 8-i ülésén megtárgyalta és az alábbiakkal egészítette ki:  

Javasoljuk, hogy a bátaszéki értékeket bemutató kiállítás valamilyen módon kerüljön vissza a helyére, 

miután Nagy László katonai relikviákat bemutató gyűjteményének elvitele miatt egy kiállító terem 

felszabadult.  

Továbbra sem tettünk le arról a tervünkről, hogy Bátaszék értékei ne csak a kiállításon legyenek láthatók, 

hanem értéktári „téglákon” a szabadban is elolvashatók legyenek. Bizottságunk vállalja, hogy jövő évtől 

kezdve gondját viseli dr. Hermann Egyed István sírjának.  

  

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

  

Bátaszék, 2021. november 18.  

  

Rudolf László elnök  


