Néhány érdekesség,
eredetéről:

a mára divattá vált Bálint-napi

HÍRLEVÉL

„valentinozás”

A farsang és a böjt határának népszerű szentje Bálint (latinul Valens), aki püspök és
orvos volt egy személyben. Nevének jelentése: erős, egészséges. Hitének
megvallásáért 269-ben lefejezték. Alakja egybemosódott egy másik Bálintéval, aki
szintén szent püspök volt. Bajorországban, Tirolban és Ausztriában terjedt el
kultusza. Mindkettőjüket lelki-betegség, szédülés és különféle nyavalyák miatt
hívták segítségül.
Mivel a középkorban gyakran tomboltak embereket pusztító járványok, -főként a
pestis-az emberek gyakran eszeveszett táncba kezdtek, hogy megszabaduljanak a
betegségtől. Tény, hogy a láz, a tömegpszichózis és a halálfélelem által kiváltott
táncőrületből nem mindenki gyógyult ki. A tánctéboly ellen Szent Vitust hívták
segítségül (ismert a „vitustánc” fogalom), viszont a táncot kiváltó lelki-betegség és
annak következményeitől való szabadulásért Bálintot kérlelték farsang idején.
Régi szokás szerint Európa-szerte a farsang a párválasztás ideje, amit a hagyomány
Bálint napjához köt. Már a római korban is az ifjúság párba állásának ideje Bálint
napjára esett. A francia és a horvát néphit szerint pl. a madarak is e napon tartják
menyegzőjüket.
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Kedves Bátyaiak!
Összegyőlt a pénz Fehér Zoltán Tanár úr "Bátya települése és népi építészete"
c. könyvének nyomdaköltségére. Köszönöm mindazoknak, akik segítettek e
nemes feladat elvégzésében. Ígéretünknek megfelelıen a min.10 ezer Ft-ot
adományozók kapnak egy dedikált példányt az ünnepélyes átadón. Ennek
idıpontját még nem tudom, de mindenkit megkeresek elıtte, és személyesen
is meghívom.
Harangozóné Tordi Mária

Angol hagyomány szerint Saint Valentine napjának reggelén az első másnemű
személy, akibe az utcára kilépő belebotlik, az lesz a jövendőbelije, angolul
„valentine „-ja. Így nevezik azokat a cédulákat is, amikre a fiatalok neveket írnak,
reménykedve abban, hogy kihúzzák közülük jövendőbelijük nevét. Szintén valentine
a neve a Bálint napon küldött szerelmi ajándéknak, üdvözlő kártyának, szerelmes
versnek…stb… ami a szerelem kifejezésének tanújele. Az angol hajadonok Valentine
–nap estéjén babérlevelet tettek a párnájuk alá, hogy megálmodják, ki lesz a
mátkájuk. A babért Apollo szerelem-isten szent növényének tartották, leveleinek
rágása szerelmi ihletet ébresztett.

Tisztelt Bátyai Lakosok!

Nálunk az újabban terjedő, mindenféle hagyományt nélkülöző „valentinozás” a
kritikátlan anglománia és Amerika-imádat, illetve a szokás teljes elüzletiesedésének
jelévé kezd válni. A szeretet kinyilvánításához nem kell Valentin –napi őrület, a
mindennapokban bármikor van lehetőségünk a figyelmességre, kedvességre az
iránt, aki fontos számunkra!

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

Felhívom az ıstermelık figyelmét, hogy az ıstermelıi igazolványok
érvényesítésére az idei évben is március 20-ig van lehetıség, azzal a feltétellel,
hogy az értékesítési betétlap 2017.január 1-jei kezdıdátummal legyen érvényes!
Az ügyintézéshez szíveskedjen idıpontot kérni! A falugazdász ügyfélfogadást
továbbra is a kalocsai irodában tartom ( Földhivatal épülete Szent István király út
1-3.) Tel: 06-30/419-4369
Matos Rita Falugazdász
Mélyen Tisztelt Bátyai Adófizetık!

Tisztelt Bátyai Fiatalok!
A Bátyai Általános Iskola és Általános Iskola Sakk Szakköre 1989. évtıl kezdve
minden év februárjában megrendezi bátyai sakkversenyét az utánpótlás korú fiatalok
számára.
Mivel a verseny az 1997 évtıl kezdıdıen bekerült a Magyar Sakkszövetség ifjúsági
verseny naptárába is, így ez remek felkészülési lehetıséget biztosít a már évek óta
közelgı diákolimpiai versenyekre is, illetve a Magyar Bajnokságokra.
A verseny már nem csak Kalocsa és környéke sakkozóinak nyújt versenyzési
lehetıséget, hanem az ország más területérıl érkezı versenyzıknek is.
Az elmúlt 26 év során olyan versenyzık szerepeltek ezen a versenyen, akik a
késıbbiekben Magyarországot képviselték különbözı világversenyeken. Itt többek
között ki kell emelni Berkes Ferencet, aki világbajnoki címet szerzett 2002-ben a 18
éven aluli fiúk kategóriában, illetve Rudolf Annát, aki 2003. évi korcsoportos
világbajnokságon a magyar színeket képviselve a 3. helyen végzett.
A bátyai Kupa sakkverseny az általános iskolában 2017. február 25-én immár 27.
alkalommal kerül megrendezésre.
Kérem azokat a bátyai lakosokat, fiatalokat, akik a 23 év alatt részt vettek ezen a
versenyen, jöjjenek el és ünnepeljük együtt a XXIV. Bátya Kupa Sakk Versenyt!
Tisztelettel:
Csupor Péter Sakk Szakkörvezetı

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
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 06-705654258, 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.
Kérni szeretnénk továbbá, hogy támogassák adójuk 1%-val egyesületünket!

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.
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
Kézi paprika vetıgép, szılı prés, szılı daráló eladó.
Érd: 06/30 955-0526
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.
Eladó Dunai úton 900 négyszögöl zárt kert. Érd: 06/20/217-6544

