Emlékezzünk az 1942. telén a Don-kanyarban elesett magyar-bátyai
hısökre.
A Don-kanyarnál
Elszálltak a könyörtelen hosszú évek,
vele együtt mentek el az utolsó remények.
Sokat emlegetett, átkozott Don-kanyar,
Hol örök álmát alussza sok ifjú magyar.
Domboldalán vagy a folyó mentén,
Vadvirágok nyiladoznak a kopjafa tövén.
Magyar baka fekszik lent a hideg földben,
üzenetet is csak szél hoz dideregve.
Sok ifjú gyermek és családos apa,
ki a szeretteit soha többé nem láthatja.
Mégis várja ıt gyermek és feleség,
kik csak félig érezték a család melegét.
Megsárgult tábori levelet esténként olvassák,
minden áldott sorát százszor megcsókolják.
Megfakult fényképeket sorba nézik,
Könnybe lábad szemük, szívük újra vérzik.
Legyen ez a halálkanyar örökké átkozott,
Mit sok százezer magyar vére áztatott.
Távol a hazától idegen földben,
Elvesztettük ıket mindörökre.
De emlékük szívünkben örökké él,
Míg magyar ember él a földtekén.
Nagy árat fizettünk, hol ott semmi dolgunk,
Az értelmetlen halált, mit örök gyászként hordunk.
Emlékezzünk rájuk és soha ne felejtsék,
Ifjú életüket derékba törték.
Hajtsunk fejet némán és gondoljunk rájuk,
Egy percnyi csendet mit emlékükre szánunk.
Nincs bosszúvágyunk, azt szívünk nem akarja,
Légy örökké gyászunk árvák Don-kanyarja.
Antóni Sándor
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI:
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Bátya Község Önkormányzatának Képviselıtestülete 2017. január 26-án, csütörtökön 17:30 órakor közmeghallgatást tart az
iskola ebédlıjében. Ez az az alkalom, ahol bárkinek lehetısége van kérdezni,
észrevételt, javaslatot tenni, az önkormányzat mőködésével kapcsolatos - a lakosság
körében gyakran téves - feltevéseket tisztázni.
Minden érdeklıdıt szeretettel hívunk és várunk!
Napirend:
1. Polgármester tájékoztatója a 2016. évi gazdálkodásról, fejlesztésekrıl
2. Polgármester tájékoztatója a 2017. évi fejlesztésekrıl, beruházásokról
3. Lakossági kérdések, javaslatok meghallgatása
Az elmúlt karácsonyra meghirdetett adománygyőjtésben részt vett támogatóknak
megköszönjük a nagylelkő felajánlást. Aki megtehette, megérezhette, hogy „jó volt
jónak lenni”. 93 ezer Ft értékben adtunk ki „Támogató jegyet”. Ebbıl töltött
káposztát, kalácsot és szaloncukrot kaptak azok, akiket meglátogattunk. És nem is a
„köszönöm” szó, hanem a tekintet, ami ilyenkor mélyen megérinti az embert!
Sajnos az elmúlt ünnepek nem minden otthonban teltek kellemesen. Náluk a
feltörı szennyvíz, ami elöntötte a lakást, udvart, igencsak megnehezítette
napjaikat. Szakemberek segítségét kérték-kértük, akik felnyitották a szennyvízátemelı fedelét: ELKÉPESZTİ LÁTVÁNYBAN volt részük. Még kismalac macskatetemet is találtak, pelenkacsomagot, tisztítókendıket nagy kupacokban.
Ezt képtelen a rendszer feldolgozni! Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy
nagyobb felelısséggel, tudatosabban használja azokat a szolgáltatásokat,
amelyek a közösség érdekében mőködnek! Manapság szinte napi téma a
környezet védelme. Ezért mi, emberek kell, hogy mindent megtegyünk! A
szennyvíz fogalmába illene tudni, hogy mi tartozik bele. Azért van szervezett
hulladékgyőjtés, hogy lehetıségünk legyen közvetlen lakókörnyezetünket
rendben tartani.

Sajnos ugyanebben a témakörben kell szólnunk arról is, hogy főtési idényben ki
és mekkora felelısséget érez az egészséges, tiszta levegı megırzéséért. Aki a késı
délutáni idıszakban tesz egy sétát a faluban és fölnéz a füstölgı kéményekre
láthatja, hogy honnan száll föl erısen szennyezett füst. Ott vajon gondolnak-e
arra, hogy mindennapi egészségünkön túl, unokáik egészségét is
kockáztatják??? Miért teszik? Rászorultságból? Mert nem telik rendes tüzelıre,
csak károsra, ami olcsó?? Hol itt a felelısség, lelkiismeret??
Minden pusztításért mi, emberek vagyunk felelısek!!!
Emlıszőrés! Mindazok a 45-65 éves bátyai nık meghívó levelet kapnak, akik két
éven belül emlıszőrı vizsgálaton nem vettek részt. Meghívólevél felmutatásával a
vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs szükség. A vizsgálat helye: Baja,
Városi
Kórház,
Mammográfiás
Szőrıközpont.
Az
útiköltség
utólag
visszaigényelhetı, utazási utalványt a szőrıállomáson lehet kérni. Akinek a meghívó
levélben jelzett idıpontban nincs módjuk a szőrıvizsgálaton megjelenni, azoknak a
06-79/422-233/2711 telefonszámon Dr. Scheibl Mária radiológus és Marosi Judit
vezetı operátor készséggel segít. Az idıben felfedezett emlıdaganat jó eséllyel
gyógyítható! Éljen a felkínált lehetıséggel! Prohászkáné Koch Hajnalka védını
Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy a nitrátjelentés bejelentési idıszaka
megváltozott! A 2016. évi mőtrágya kijuttatásra vonatkozó adatszolgáltatást 2017.
január 1. és március 31. között kell megtenni. Matos Rita falugazdász
Kedves bátyaiak!
Elkészült Fehér Zoltán Tanár úr 12. könyve „Bátya települése és népi építészete”
címmel. 300 oldalas, nagyon sok képpel, rajzzal illusztrálva. Ez az a könyv,
amelynek ott a helye minden bátyai és Bátyát szeretı ember könyvespolcán. Vagy
azért, mert még személyesen látta a könyvben foglaltakat, vagy azért, mert szülei,
nagyszülei lakókörnyezetét ismerheti meg általa. Zoli bácsi hitvallása: „Meg kell
ismernünk a falut ahhoz, hogy megszeressük.” Egész életét ennek szentelte, és immár
közel a 85. születésnapjához, ez a kötet méltó megkoronázása életmővének.
A nyomda költsége 1,5 millió Ft, melynek eddig alig több mint harmada jött össze.
Ezúton is szeretném kérni a civil szervezeteket, munkahelyi közösségeket,
vállalkozókat és mindenkit, hogy anyagi lehetıségeihez mérten támogassák a könyv
kiadását. A hozzájárulást két módon lehet befizetni. Nálam a Savanyító üzemben
(Mikes u. 17.), vagy átutalással a következı számlaszámra: Harangozóné Tordi
Mária, 6300 Kalocsa, Semmelweis u. 21. 11600006-00000000-78239441. A
Megjegyzés rovatba írják be: Könyv. Ezt a számlát a könyv költségeinek
összegyőjtésére nyitottam. A számlán és a készpénzben összegyőjtött összegeket a
Kiadónak fogom átutalni, de kérés alapján a győjtés végén bárkinek elszámolok vele.
Köszönettel: Harangozóné Tordi Mária 20/352-42-47.

Tisztelt Bátyai Lakosok! Bátya Polgárır Egyesület minden nap szolgálatot teljesít a
községben és Alsószálláson. Ha éppen nem látja ıket, de fontos közlendıje van
számunkra, segítségre szorul, hívja elérhetıségeinket 06-70-5654258, 06-70-6408124
vagy 06-70-2084232, este és éjjel-nappal hívható számokat. Email címünk:
batyapolgarorseg@gmail.com. Köszönjük, ha elolvasta. Forduljon hozzánk
bizalommal. Bátya Polgárır Egyesület elnöke. Szolgálati hely kéthetente pénteken
15-18 óráig a Deák Ferenc utca 1/5.
Hölgyeim, 2017-ben is várom a haladó és újévi fogadalmat tett kezdı sportolókat az
alakformáló, erısítı, gimnasztikai jellegő edzéseimre. Helyszín: Bátyai Óvoda hétfı,
szerda 17:15 óra. Hegedős Csaba testépítı edzı 06-70-945-9951
Újra megnyílt Bátyán a Zöldség-Gyümölcs bolt. Nyitvatartási idı: Hétköznapokon 712-ig, majd 13-18-ig. Szombaton 7-12-ig. Friss áruval, olcsó árakkal várjuk a kedves
vásárlókat. Bagó Tiborné
Bátyán, Tirában 1325 hrsz.-ú 1098 m2 területő (kb. 300 nöl) szántó eladó. Ár:
110.000 Ft. Érdeklıdni lehet: Szigeti Éva 06-70-327-29-33 (kedd és csütörtök
kivételével) naponta és hétvégén is egész nap.
Olcsón eladó 1 fehér nagy tükrös fésülködı asztal és 1 vadonatúj 2 ajtós fehér
mosogató szifonnal együtt. Érdeklıdni: 06-30-667-8008
Eladó 1 db 4 részes szekrénysor, 2 db ágynemőtartós heverı, 2 db fotel, 1 db
dohányzó asztal. Érdeklıdni: 06-30-495-0363
2 db ágynemőtartós heverı eladó. Érdeklıdni: Kossuth L. u. 36.
Figyelem! A temetıben találtak egy síron ottfelejtett kulcscsomót. A tulajdonosa
átveheti a hivatalban.
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Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik nagynénéket, Ivó Erzsébetet utolsó
útján elkísérték, sírjára virágot helyeztek, lelki üdvösségért imát mondtak.
Unokahúgai
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††

