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Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs! 
        Gyermekkoromban két fehér 
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon 
        s úgy néztem a gyertyák közül, 
mint két ág közt kinézı ijedt ızike. 
        Tél közepén, Balázs-napon 
szemem pislogva csüggött az öreg papon, 
        aki hozzád imádkozott fölémhajolva… 
te meghallgattad és megóvtad gyermeki 
        életem a fojtogató 
torokgyíktól, s a veszedelmes mondulák 
        lobjaitól, hogy fölnövén 
félszáz évet megérjek, háladatlanul, 
        nem is gondolva tereád… 
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is, 
        segíts, Sebasta püspöke!... 
Mert orv betegség öldös íme engemet 
        és fojtogatja torkomat, 
gégém szőkül, levegım egyre fogy, tüdım 
        zihál, s mint aki hegyre hág, 
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel, 
        kifulva, akként élek én 
örökös lihegésben. S már az orvosok 
        kése fenyeget, rossz nyakam 
fölvágni, melyet hajdan olyan megadón 
        hajtottam gyertyáid közé, 
mintha sejtettem volna már... Segíts, Balázs! 
        Hisz a te szent gégédet is 
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány 
        kivégzett: tudhatod, mi az!... 
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen, 
        okos felnıtt! Te jól tudod, 
mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall 
        még az Isten jósága sem, 
s mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem is 
        olyan nagy dolog a halál. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Felhívás! 
Az önkormányzat ismételten, immár sokadszorra is felhívja a kutyatulajdonosok 
figyelmét, hogy biztosítsák az állatok ingatlanon belül tartását! Érthetetlen, hogy 
hányan hagyják figyelmen kívül a lakosság kérését. Sokan félnek, sokan pedig azon 
bosszankodnak, hogy idegen kutyák kárt tesznek mások ingatlanán belül. És sajnos 
olyan is elıfordult, hogy harci kutyák támadtak és pusztítottak el házırzıket, 
veszélyeztettek embereket. Pedig csak egy kis figyelem és fegyelem kellene ahhoz, 
hogy Bátyán ez a probléma végre megszőnjön! Mindig, minden rajtunk, embereken 
múlik! Ettıl lenne egyszerő sok-sok probléma megoldása! Akkor miért nem tesszük? 
 
Ajánlás!  
Nagyon szép, különleges és igényes kiadványra hívjuk fel az olvasni szeretık 
figyelmét. Akiket érdekel mindaz, ami hazánkban híres- neves esemény, vagy 
személy, egy-egy kiugró büszkesége nemzetünknek, annak ajánljuk a „MAGYAR  
KRÓNIKA” c. kiadványt. Politikamentes! Tavaly óta minden hónapban megküldi a 
kiadó az önkormányzatnak, amit a jövı héttıl kezdve átadunk a könyvtárnak. Így 
bárki hozzáférhet a gyönyörő színes képeket és szórakoztató írásokat tartalmazó 
kiadványhoz. Keressék és olvassák, érdemes! 
 
Tisztelt Bátyaiak! 
Ezúton szeretnék tájékoztatni Mindenkit, fıleg az ügyfeleimet, hogy 2017. január 
23.-i nappal a bátyai családsegítı munkámat befejeztem. Mindenkinek nagyon szépen 
köszönöm a bizalmat.  Remélem, hogy minden tılem telhetı segítséget meg tudtam 
adni azoknak, akik hozzám fordultak.  
A leendı utódomhoz is forduljanak bizalommal.  
Mindenkinek jó egészséget és minden jót kívánok: Gyüre Szilvia 
A családsegítıi állás betöltéséig Markó Jánosné látja el a feladatokat.    
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Tisztelt Gazdatársak! 
Az eddig eltelt idıben, és várhatóan a 2017-es évben is, szabadon használható 
volt a Majorban található régi hídmérleg. Valószínőleg a 2017 év vége felé 
elbontásra fog kerülni, ezt követıen az elektromos mérleg használata nem fogja 
helyettesíteni, mert a gyakori, alkalmankénti mőködtetése a korábbiakban jelentıs 
javítási és hitelesítési költségtöbblettel járt, amit nem fogunk felvállalni. Az 
elbontásra kerülı régi hídmérleget viszont, térítés nélkül, szívesen 
rendelkezésetekre bocsátom, ha valaki fel kívánja állítani a saját telephelyére. 
Kérem, hogy akit érdekel, az a 2017. év elsı felében jelezze szándékát. 
Köszönettel: Bányai László 06-30-9451117 
 
Meghívó!  
A bátyai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önt a RÁC 
PRÉLÓ-ra, melyet 2017.február 11-én    19 órakor rendez Bátyán a 
Faluházban. 
Fellépnek: az Általános Iskola tanulói és a bajai Bunjevačka „Zlatna grana” 
tánccsoport.  
Zene: a garai Bácska  ttaammbbuurraazzeenneekkaarr, Belépı: 1500 Ft, vacsorával 3000 Ft. 
Asztalfoglalás febr. 8-ig: 30/304-2313 
Szeretettel várjuk! 
 
Szeretettel hívunk és várunk a már hagyománnyá vált farsangbúcsúztató, 
hordósiratás-bıgıtemetés címő szórakoztató, jótékonysági bálunkra.  
Megrendezés helye: Faluház Bátya 
Idıpont: 2017. február 25. szombat 
Vendégvárás mézespálinkával 17 órától                                                                                                                                                                                  
Fellépnek: Hagyományırzı Népdalkörök, Néptánccsoportok. 
Meglepetésnek szánjuk a Rozmaring Népdalkör szórakoztató fellépését este 10 
óra után és az ezt követı agapé felszolgálását.  
Belépıdíj: 3000 Ft/fı.  
Belépıjegy vásárolható és bıvebb információ kapható: Szarvas Lajosné Tercsinél 
Bátya, Kossuth Lajos u. 21.  Telefon: 78/468-241.  
Zenét a HAVE-ROCK szolgáltatják.  
A tombolához felajánlott tárgyakat köszönettel elfogadjuk.  
Tisztelettel: BHHN Egyesület: Rozmaring Népdalkör 
 
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 
 
 

 
Mélyen tisztelt bátyai Adófizetık! 
A Bátyai Hagyományırzı és Horvát Nemzetiségi Egyesület ezúton szeretné 
megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-át felajánlották részünkre. Kérjük 
tisztelettel, ha tehetik, legyenek a 2017-es évben is a támogatóink. Szeretnénk a 
kitőzött céljaink valóra váltásával, Bátya község hírnevét emelni. Adószámunk: 
18368709-1-03.  
Köszönettel és tisztelettel: Perity Lajos Egyesület elnöke 
 
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 
 
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. 
 
Bátyai Lakosok! Január 18-án az esti órákban betörıt fogtunk a kertészetünkben! 
Személyiségi jogok miatt nevet nem mondhatok, de bátyai lakosról van szó. A 
rendırségi eljárás elindult ellene. Kérek mindenkit, hogy figyeljen értékeire és 
figyeljünk egymásra is!! Tisztelettel: Király József virágkertész 
 
Bátyán, Baross u. 2. szám alatti családi ház tehermentesen eladó. Érd: 
06/70/334-9594. 
 
Olcsón eladó 1 fehér nagy tükrös fésülködı asztal és 1 vadonatúj 2 ajtós fehér 
mosogató szifonnal együtt. Érdeklıdni: 06-30-667-8008. 
 
 
 
 
 


