
Bódás János Húsvéti Hit 
 

Bármit beszéltek, hitetlen Tamások, 
a húsvéti hit gyızelmes marad. 

- Az Úr feltámadt - vallja millió szív, 
s nem roskad össze semmi súly alatt. 

 
Én sem hajlok a hitetı beszédre, 

nagyképő bölcseknek nem hódolok, 
de, - tördelvén a titkok néma zárát, - 
csak azt hiszem, mit megtapasztalok, 

 
De mit nem érzek vak, süket kezemmel, 

s hová nem ér el káprázó szemem, 
Lelkemmel látom azt, melynek ha szárnyal, 

nem ér nyomába gyarló értelem. 
 

Én hallom, mit súg virág a virágnak, 
bár hangjának fülemben nincs nyoma, 

értem a tavasz illatos beszédét, 
s érzem Istent, bár nem láttam soha. 

 
S bár gyızött a bőn, mikor a Keresztrıl 

lelket mosva hullt alá a vér, 
mégis hiszem a Krisztus diadalmát, 

s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él! 
 

İ áll mellettem könnyben és mosolyban, 
amíg az élet rögeit töröm, 

s nyugodtan küzdök, mert tudom, hogy vár majd 
egy új élet, s benn mennyei öröm. 

 
E hit vigasztal minden megtiportat, 

özvegyet, árvát, sír felé menıt, 
gyermeket vesztett zokogó anyákat, 

s aki beteg is, ebbıl nyer erıt. 
 

- Az Úr feltámadt! - vallja millió szív  
s nem roskad össze semmi súly alatt... 
- Bármit beszéltek, hitetlen Tamások, 

a húsvéti hit gyızelmes marad! 

 
 

 

 

 

MI  A  LEGSZEBB A  TAVASZBAN? 
 

 

Szép a nap. Fészkekben a sok friss tojás. 
Ibolya a főben, illat ragyogás. 

Fecskék cikázása, gólya-körözés, 
Lányok kacagása, friss szerelmek. 

És szép, hogy füvet, fákat, 
S szíveket is áthat valami varázs. 

S legszebb, hogy van Húsvét, 
Van feltámadás! 

 

Ady Endre: A szép Húsvét 

Odukat és kriptákat pattant 
S bús árkokig leér a szava: 

Ilyen a Húsvét szent tavasza 
S ilyen marad. 

Miért tudjon İ az embervérrıl, 
Mikor künn, a Tavaszban 

Minden csoda csodát csinál 
S minden drága fizetség megtérül? 

Óh, Tavasz, óh, Húsvét, 
Emberek ısi biztatója, 

Csak azt szórd szét köztünk: 
Állandó a tavaszi óra 

S ilyen marad. 

Krisztus támad és eszmél, 
Odukat és kriptákat pattant. 
Van-e gyönyörőbb ennél? 

 

ÁLDOTT SZÉP HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 

 



Önkormányzat Hírei: 
 
A Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) által kiírt pályázaton 
Önkormányzatunk jelentıs összegő támogatást nyert el, összesen 23.250.000 Ft-ot.  
Az alábbi fejlesztéseket fogjuk megvalósítani: 

1. A Polgármesteri Hivatal belsı felújítása, bútorzat cseréje: 15.000.000 Ft, 
melybıl önrészünk: 2.250.000 Ft 

2. A sportpálya öltızıjének energetikai korszerősítése: 5.000.000 Ft, melybıl 
önrészünk: 250.000 Ft 

3. A „Falunap és Fokhagyma Fesztivál” megrendezésére: 1.000.000 Ft  
(100%-os támogatottsággal) 

4. A Dunához kivezetı út megépítéséhez szükséges engedélyezési 
tervdokumentáció, továbbá a Deák Ferenc utcai szolgálati lakások felújításának 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: 5.000.000 Ft, melybıl önrészünk: 
250.000 Ft. 
Ez utóbbihoz egy rövid magyarázatot adok, mielıtt az a hír terjedne el, hogy 
már épül is a Dunához kivezetı új út, ami egyébként a Bátyaiak és az én régi 
álmom is. A Paksi Atomerımő Zrt. bıvítésérıl már kaptak Önök tájékoztatást: 
Paks II. néven. Amennyiben a bıvítés valójában elindul, az a térség 
településeire is kedvezı hatással lesz, hiszen fejlesztések valósulhatnak meg. A 
tervek integrálására létrejött a Térségfejlesztési Tanács, amely a lehetséges 
fejlesztéseket koordinálja. Képviselıtestületünk elképzelései között elsı helyen 
jelölte meg a Dunához kivezetı út felújítását, aminek elsı lépése egy 
tervdokumentáció elkészítése.  

A JETA-nál pályázni TEIT tagként van lehetıségünk! 
 
Pályázati felhívás! 
Bátya Község Önkormányzata Képviselı-testülete civil szervezetek pénzügyi keretének 
felosztására, az elızı évhez hasonlóan pályázati felhívást tett közzé. Pályázatok 
beadási határideje: 2017. április 30.  
A pályázati felhívás elérhetı a www.batya.hu oldalon, illetve a Hivatal hirdetıtábláján. 
Nyomtatvány igényelhetı és bıvebb információ kérhetı a Polgármesteri Hivatalban. 
 
Eboltási Értesítı: 
Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat, hogy az ebek összevezetett kötelezı veszettség 
elleni védıoltására két idıpont áll rendelkezésre. 
 - május 2-án, kedd délelıtt 06:30 - 07:30-ig a Baross és Kalocsai u. keresztezıdésénél, 
08:00 - 09:00-ig a Rákóczi utcai Faluháznál, 09:30 - 09:45-ig Alsószálláson a boltnál. 
Az oltást dr. Kovácsffy Csaba végzi. 
 - május 8-án, hétfı délután 17:00 - 19:00 óra között a Rákóczi utcai Faluháznál.  
Az oltást dr. Kunvári Zoltán végzi. 
2013. január 1-tıl oltást már csak mikrochippel megjelölt eb kaphat. Minden 3 
hónaposnál idısebb kutyát kötelezı beoltani, ill. ezzel egyidejőleg féregteleníteni.  

Az oltás díja 3800Ft. A féreghajtásért fizetendı díj a kutya méretétıl függ: megkezdett  
10 kg-ként 100 Ft.  Így pl. egy - tacskó mérető kutyánál összesen 3900 Ft; puli, vizsla 
mérető 4000 Ft; labrador mérető 4100 Ft kuvasz; rottweiler mérető 4200 Ft. 
 A háznál történı oltást kérjük, külön jelezzék, ez esetben az oltási díj 3800 Ft + 
féregtelenítés + kiszállási díj (1000 Ft).  
Oltás megrendelhetı: 
 - dr. Kunvári Zoltán      Tel.: 06/70/3109675 
 - dr. Kovácsffy Csaba   Tel.: 06/30/3997163 
Felhívjuk az eb-tulajdonosok figyelmét, hogy az elıször oltott ebeket 6 hónapon belül 
ismétlı oltásban kell részesíteni (41/1997 (V.28.) FM rendelet). 
A veszettség oltás csak féreghajtással, és az új sorszámozott oltási könyvben történı 
igazolással együtt lehetséges! Összevezetett veszettség elleni oltásra csak chippel 
rendelkezı kutyák hozhatók. A chip beültetésére az összevezetett oltás alkalmával nincs 
lehetıség, szabályellenes, ezért TILOS!  Aki az oltással egy idıben szeretné a chipet 
beültetni, az vagy otthonában kérje az oltást, vagy vigye állatát állatorvosi rendelıbe.  
 
Sportegyesület hírei: 
2017. április 15-én (szombaton) 16:30 órakor csapatunk Fajszon vendégszerepel. 
2017. április 23-án (vasárnap) 17:00 órakor Bátya–Öregcsertı labdarúgó mérkızés 
lesz.        Vezetıség 
        

• Kedves Érdeklıdı! Bátyán, a Kalocsai úton lévı, 1974-ben épült, 3 szobás, 
felújítandó családi házunkat kb. 900 m2-es kerttel eladnánk, vagy földszinti, I. 
emeleti kis lakásra cserélnénk Kalocsán, értékkülönbözet megfizetése mellett. 
Érdeklıdni: 06/20 380-4043 

• 3 részes sertés önetetı, 2 db heverı, mázsa, 200 kg súlyokkal, öntözéshez 80-
as csıvégek, slag csatlakozók eladók Bátya, Kalocsai út 51. 

• Etna száraz bab, vetımagnak is! 
Érdeklıdni: 06/30 626-3630 Táncsics u. 15. 

• Bátyán Baross utca 2. sz. alatt családi ház eladó! 
Érdeklıdni: 06/70 334-9594 

• Ülıgarnitúra eladó, kihúzhatós kanapé, 2 fotel.  
Érdeklıdni:06/20 569-5088 

• Sertés trágya eladó! 
Érdeklıdni: Bátya Attila u. 5. 06/70 232-8533 

• Eladó Toyota Corolla Wagon személy gépkocsi 2004-es évjárat,  
2018. 03.17-ig érvényes mőszakival! 
Érdeklıdni: 06/30 746-1960 

• Üvegezés, kisebb asztalosmunka, redınyjavítás rövid határidıvel, 25 éves 
gyakorlattal. 
Érdeklıdni: 06/20 329-5152 

• Malacok eladók. 
Érdeklıdni: Kis Ernı u. 4. 


