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Udvardy György megyéspüspök elmondása szerint 
az egyházmegye és a plébánia saját erőből képtelen 
a templomtorony sisakjának helyreállítására, ezért 
ez a templom most hívja és várja a segítséget. A 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium egyházi projektjé-
nek keretén belül 30 millió forint állami támogatás 
is elősegíti a felújítási munkálatokat.

Kóbor János, az ötven éves Omega együ� es front-
embere, a tőle megszoko�  közvetlenséggel köszön-
tö� e a jelenlévőket mondván: Hívtak, hát jö� em! 
Elmondása szerint, az Omega együ� es meditatív 
korszakában keletkeze�  zeneszámokat dolgozták át 
olyan formában, hogy azok templomi környezetben 
is megállják a helyüket. A gitárokon kívül hatvan 
tagú kórus énekelt a templomban. A templom fel-
újításának segítésére megtarto�  koncert egy kon-
certsorozat főpróbája volt, mellyel az együ� es i� hon 
és külföldön is bemutatkozik (Kolozsvár, Brassó, 
Kassa). – A bátaszéki koncer� el végre egészen közel 
kerültem az eredeti szakmámhoz, az építészethez – 
fejezte be viccesen az énekes.

– A bajban mindig segítő kezet tudunk egymás-
nak nyújtani – mondta Bognár Jenő polgármester, 
aki köszönetet mondo�  a felajánlásokért, támoga-
tásokért. Végezetül Kóbor Jánosnak ajándékozta a 
lebonto�  templomsisak gerendázatának azt a kis 
darabját, amelyen az énekes építésben egykor részt 
vevő nagyapjának neve szerepel.

Adománygyűjtés a templom felújítására: 
11746122 - 20003050

„Hívtak, hát jöttem!”
Kóbor János kezdeményezésére jótékony célú templomi hangversenyre került sor 

Bátaszék Város Önkormányzatának képviselő-testülete
 a 95/2013. (V:6.) önkormányzati határozatával

„Pro Urbe Bátaszék”
emlékplakettet adományoz

Kóbor János
részére

Bátaszék város jóhírének, tekintélyének növelése,
valamint a bátaszéki katolikus templom tornyának

felújítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

A város csonka jelképe

Balról: Semjén Zsolt, dr. Udvardy György, Kóbor János és Bognár Jenő

A
Augusztus 17-én jótékony célú oratóriumi hangversenyt 

rendeztek Bátaszéken a templomban, több mint ezer 

ember részvételével, az életveszélyessé vált és lebontott 

templomtorony helyreállításáért. Korábban Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes, dr. Udvardy György me-

gyés püspök, Kóbor János énekes, Bognár Jenő polgár-

mester, Herendi János kanonok, dr. Kovács Klára képvise-

lő, a KDNP bátaszéki szervezetének elnöke részvételével 

sajtótájékoztatón jelentették be az eseményt.
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