
Megfelelsz te, lélek. Mit remélt a hindu, párz: 
Volt idı, amikor tagadták A mért lángola annyi oltár: 
A futamló csillagot: Zengett Szíonon a zsoltár: 
Semmi az, csak földi pára, Hogy nem addig tart az élet 
Lobban, és fut, és el-ég. Míg alant a testbe’ jársz: 
Most a szellemet tagadják: Hanem egykor újraéled, 
Semmi az, csupán anyag, S költözzék bár főbe, fába 
Agyvelı, vér és ideg Vagy keresztül állaton: 
Összehatása, mely azonnal Lesz idı, hogy visszatérhet 
Véget ér, ha szétbomol Régi nemes alakjába, 
Agyvelı, vér és ideg. Megtisztúlva, szabadon; 
Az anyag a halhatatlan: Vagy a „boldogok szigetjén”, 
Főben-fában újra éled, Mint hivé a boldog hellén, 
Összetársul, meg elszéled Vagy az üdvezőltek helyén, 
Mindörökké, szakadatlan; Mint reméli a keresztyén, 
Hanem e feltámadást Lesz dicsıebb folytatása: 
A szellem nem éri meg: Én azt meg nem tagadom. – 
Ez üres hang, nincs sehol, Mit hisz a tudós? ı lássa. 
Puszta réme ferde agynak, Földi pályám’ a mi nézi: 
Mílyet századok ránk hagynak 

– 
Annak immár vége lesz, 

S csak zavarja a tudást. Vissza senki nem idézi; – 
Oh, ti, akik jobb felemnek S rövid foglalatja ez: 
Már e földön mély sírt ástok: Mély homályban, éjfél tájban, 
Oly bizonyos hát tudástok, Kis fény is ha nagynak tetszik, 
Hogy helye sincs védelemnek? Hogy a föld körén bolyongtam: 
Nem mond ellen az a szellem, Egy barázdát én is vontam. 
Mely kutat, hogy támaszt leljen Az emberek ráveték 
Megtagadni önmagát? Pillantásukat egy percig, – 
S nem rettegné, ha meglelte S egy tudós tán megfi gyelt 
– Mit tudása így teremte – És lapjára, sok száz jelhez 
Azt az örök éjszakát?… – Ahogy csillagfutást felvesz – 
Ah, jobb volna kissé várni, Könnyed, vékony karczolással 
Nehogy úgy találjon járni Rólam is tın némi jelt, 
Az a híres tudomány, Mire reggel ı sem ismer; 
Mint ama gyors fénnyel jára, S összevéti annyi mással 
Mit csillagnak vélt a golyhó, A jövendı nemzedék, 
İ azt mondá: csak gyúlt pára: Mely se’ kérdi tán, se’ tudja, 
S ím, ma áll, hogy égi bolygó – Nem is igen lesz rá gondja: 
Mi lehet még ezután? Hogy itt éltem, s a tömegben 
Ami annyi szívbe oltva Én is lantot pengeték. 
Élt világ kezdete olta;  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Lakosság! 

 
Reagálásra és tisztázásra készteti Bátya Község Önkormányzatát az a levél, amely a 
napokban Önökhöz eljutott. Aláírója a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat volt, 
kétségbeesett felhívással fordultak a bátyaiakhoz. Keletkezésének hátterét nem, 
inkább annak tartalmát szeretném reálisan megláttatni Önökkel.  
Tény, hogy a gyereklétszám évrıl-évre csökken, ez azonban nemcsak Bátyán igaz, 
hanem Magyarországon mindenütt. Sıt! Aki figyelemmel kíséri a híradásokat, az 
tudja, hogy Európa elöregedése nap, mint nap téma. 
Évekkel ezelıtt –tekintettel többek közt a csökkenı tanulói létszámra-lehetıség nyílt 
a kistérségeken belül iskolák összevonására, könnyítve ezzel a fenntartó 
önkormányzatok anyagi nehézségeit. Mi akkor Foktıvel alapítottunk közös 
Intézményi Társulást. 
2014-ben felsıbb rendelkezésre a KLIK (Klebersberg Intézményfenntartó Központ) 
átvette az iskolákat, köztük a bátyait is. Ez az intézkedés inkább a tantestületeket 
érintette, a gyerekeket nem! Azóta, semmiféle újabb lépés nem történt, arról meg 
végképp nem született döntés, hogy bármelyik iskolát bezárnák! Tehát a bátyait 
sem!  
       Zsebics Ilona 
       Polgármester 
Tisztelt Szülık! 
Iskolánk jelenlegi helyzete és jövıbeni kilátásai megkívánják, hogy Önök és 
mindenki, akit érdekel tájékoztatást kapjanak errıl. Természetesen egyeztetnem kell 
a Bajai Tankerületi Központ igazgatójával, mint jelenlegi fenntartóval és 
mőködtetıvel is a témában. A tájékoztató idejérıl gyermekeiken keresztül írásban 
értesítem Önöket.     Tisztelettel: Tamaskó László igazgató 
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Szeretettel meghívunk mindenkit egy jó bulira, ahol szórakozva segíthet! 
Az idén is megrendezzük a Jótékonysági óvodabált 

2017. március 11-én. 
A bál bevételét a gyermekek egészségét szolgáló só-fluidizációs légtisztító, 
fertıtlenítı készülékre fordítjuk. A készülék alkalmas zárt térben a levegıben lévı 
baktériumok, penészgombák és poratkák elleni védekezésre. Használatával, 
csökkenthetı a közösségi helyiségekben a fertızés veszélye! Nagyon szépen kérjük 
a község vállalkozóit, a szülıket, a nagyszülıket, hogy adományaikkal (pénz, 
tombolatárgy) segítsék, hogy gyermekeink a mindennapjaikat egészségesebb 
környezetben élhessék. A felajánlásokat az óvodában, valamint az üzletekben 
elhelyezett dobozokban győjtjük 2017. március 10-ig.  Akik személyesen nem 
tudnak részt venni rendezvényünkön, kérjük, vásároljanak az óvodában vagy az 
SZMK tagoknál „pártoló jegyet”, melynek ára 500 Ft / db. Kérjük a Szülıket, 
hogy lehetıségük szerint járuljanak hozzá rendezvényünk sikeréhez tombolatárgy 
felajánlásával, amit a csoportba szíveskedjenek beadni. 
Köszönettel: Szülıi munkaközösség és az óvoda dolgozói  
A bál helye: Bátya, Vinográd  Presszó 
Kezdete: 19 óra 
A belépıjegy ára vacsorával: 2800 Ft/fı 
 Vacsora nélkül: 1300 FT / fı  
Zene: A’la carte zenekar 

Asztalfoglalás az Óvodában, és a Vinográdban. 
 

Színházi elıadás Bátyán! 
Mindenkit szeretettel meghívunk 2017. március 11-én (szombaton) 18 órakor a 
Faluházba, ahol egy két részes komédia kerül bemutatásra. 

Dunai Ferenc: A NADRÁG címő darabját a kalocsai THÁLIA amatır színjátszó 
kör adja elı Bneu László rendezésében.  
Belépı díj: 800 FT. A mősoridı másfél óra  
Akik már látták, elismeréssel nyilatkoztak az elıadásról! 
 
Tisztelt Bátyai Lakosok!  
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 

 
 

 

 

 

Kézi paprika vetıgép, szılı prés, szılı daráló eladó Érd: 06/30 955-0526 
Eladó Dunai úton 900 négyszögöl zárt kert. Érd: 06/20/217-6544 
Bátyán hosszútávra kiadó (min.2 szobás) családi házat keresünk.  
Érd:06/70 279-7541 
Vörös tyúkvásár! 580 Ft/db Ideje: Március 9. (csütörtök) 17:15  
Elıjegyzi Tóth Imréné 06/70 317-6515 
Eladó 3 szobás parasztház, részben felújított. Kalocsán lakáscsere érdekel. 
Érd: Attila u.25.06/70 210-4693 
Eladó hőtıszekrény, varrógép (hímzésre is alkalmas), automata mosógép, mikro. 
Érd:06/78 468-464 
80 kg fejtıs bab eladó, vetımag minıség 800 Ft/kg Érd: 06/70 942-5654 

 

 

Arany Jánosra emlékezünk születésének 200. évfordulója 

alkalmából. Az alábbi költemény kifejezi teljes életútját, 

vallomását, sorsról, hivatásról, elmúlásról. 
 

Honnan és hová? 
(1877 júl. 14.) 

 
 

Mily rövid az élet!… S honnan jössz te, lélek… 
Mint hulló Csillag futása, Mely csak e föld gız-körében 
Mely földünk körébe jutva, Vetve lángot, addig fénylel, 
Lángra gyúl, és tőz-barázdát amig épen áthaladsz: 
Írva elszalad, gyorsabban, Bölcsıd és sírod homály. 
Mint egyet pillantanál. Akkor lobbanál-e föl csak 
Útja honnan jött? Hová visz?… Az állatban, s véle múlsz el?… 
Míg sötét volt, s újra az lesz, Vagy jövél a végtelenbıl 
A világ-ür végtelenjén Ismeretlen, hosszu pályán, 
Hol bolyongott? és hová fog?… S visszatérsz azon megint?… 
Ki tudná megmondani! Oh, ha nem volt, és ha nincs 
Míg tündöklött, addig élt. E parányi csillogáson 

 Innen és túl folytatás: 

 
Mily rövid az élet! – 
 



 


