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Ilyen hıség sem volt itt már régen, 

mesélik, még a vaj is elalélt 

és olvadni készült lenn a jégen 

ma délelıtt még s most beborult. Már 

aprót söpör a ház elıtt a szél 

s körül minden figyelmesen föláll 

a tolongó porban s záport remél. 

A nyugágy háta is hassá dagad 

és elszakad a szárító kötél. 

Két ing repül el róla, két madár, 

utána kap a szolga kerítés  

és csúnya szájjal szitkot kiabál. 

Mindent elhord a szél s a kert haját 

hosszú ujjakkal, hosszan húzza ki 

és a hasaló kerten úgy fut át, 

hogy villámlik sarkának friss nyomán 

s a vastaglábú dörgés léptitıl 

kék foltokat mutogat a homály. 

Sőrő szagok csúszkálnak szét elébb, 

a felhı késıbb érkezik, köszön 

s a száját nagyratátó kertbe lép. 

Körültekint ott, pislant komolyan, 

villogó zápor zuhan belıle 

és mint hulló szög, a csöppje olyan. 

/Elállt az esı s a szők csatornán 

víz zúg. Visszatér és hajladozva 

jár a gyönge fény a fa ormán./ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Az útfelújítási és a csapadékvíz-elvezetı munkálatok továbbra is 
folytatódnak azokban az utcákban, ahol már korábban is dolgoztak. A 
befejezésig kérjük az ott lakók türelmét!  
 
Örömmel adunk hírt arról, hogy ismét nagy összegő pályázati támogatást 
nyert el az önkormányzat. A Vidékfejlesztési Program keretén belül a 
„Településképet meghatározó épületek külsı rekonstrukciója, több 
funkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerősítése” 
kiírásban 48 702 005 Ft vissza nem térítendı támogatást nyertünk, amihez 
az önkormányzat 9 981 228 Ft önerıvel járul hozzá. 
 
IX. Bátyai Fokhagymafesztivál és Falunap  
 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a IX. Bátyai Fokhagymafesztivál és 
Falunap 2017. augusztus 04-05-én kerül megrendezésre Bátyán, a 
Sportpályán. 
 
Programok: 
2017. augusztus 04. péntek 17:30 
Bátya és a Kalocsai járás válogatottja-MTK öregfiúk nagypályás labdarúgó 
mérkızés 
Belépıdíj:14 éves kor alatt ingyenes, 14 éves kor felett egységesen 500,-Ft 
 
2017. augusztus 05. szombat: az összes program ingyenesen látogatható. 
8:00-tól VII. Fokhagyma Kupa és egyben Tamási Balázs emléktorna, 
kispályás labdarúgó-torna kerül lebonyolításra. Jelentkezni lehet Markó 
Gábornál a 20/572-1644-es telefonszámon. 
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2017. július. 20. 

Kiadja: Bátyai Polgármesteri Hivatal 

6351 Bátya, Kossuth L. u. 20. 

Tel: (06) 78/468-026, fax: 468-475 

honlap: www.batya.hu, e-mail: batya@batya.hu 

Háziorvosi ügyelet: 06-78/564-219,  

Kórház: 06-78/564-001, Mentıállomás: 06-78/462-342, 

Sürgısségi fogadó-hely: 06-78/564-460,  

Körzeti megbízott: 06-70/387-9438  



Fokhagymás ételek fızıversenye: megnyitó 8:30-kor a 
nagyszínpadon. 
Nevezési határidı: 2017. augusztus 05.  
Nevezési díj: 3.000,- Ft/csapat 
Felhívjuk a fızni vágyók figyelmét, hogy fızıhelyet csak a nevezési díj 
megfizetése ellenében tudunk biztosítani! A fızıverseny résztvevıi 
minimum 5 adag ételt kötelesek az érdeklıdık részére biztosítani 
kóstolójegy ellenében. 
Felhívjuk a fızıcsapatok szíves figyelmét, hogy a helyszínen korlátozott 
áramvételre lesz lehetıség! Csapatonként maximum 1 db hőtıszekrény 
használatát tudják a szervezık engedélyezni. Kérjük a fentiek 
elfogadását, és betartását. A fızéshez használt alapanyagok eredetét 
mindenkinek magának kell igazolnia. 
 
-Házi készítéső sütemények versenye 
 Nevezés határidı:2017.08.05. 10:00 
-Fokhagyma szépségverseny  
 Nevezési határidı: 2017.08.05 11:00 
 
Kulturális programok: 
 
14:00 Danubia Ifjúsági Fúvószenekar Bátya 
14:15 Zsebics Ilona polgármester asszony köszöntıje 
15:00 Font Sándor fıvédnök ünnepi beszéde 
15:20 Bátyai Hagyományırzı és Nemzetiségi Egyesület ROZMARING 
Népdalkör mősora 
15:40 Duci csapat (Karancslapújtı) Lapujtyi apáca show 
16:00 Eredményhirdetés 
17:00 Táncház a Vodenica Horvát Nemzetiségi Táncegyüttessel 
17:30 Tombolasorsolás 
18:30 Zoltán Erika fellépése 
19:30-tól buli hajnalig Koktél Együttes (Csantavér, Vajdaság) 
 
A gyermekeket az alábbi INGYENES programokkal várjuk: 
-ugrálóvár 
-interaktív programok a Göncöl szekér jóvoltából 
-IMI bohóc lufihajtogatás (Fanti léggömb) 
-kézmőves foglalkozás (Kovács László fazekas mester) 

A Chili-Trade Paprikamanufaktúra Kft, és a Paprikavilág Kft 
jóvoltából a paprikamúzeum és a falumúzeum 9:00-17:00 óra között 
200,-Ft-os belépıjegy ellenében látogatható. 
 
A rendezvény fıvédnöke: Font Sándor országgyőlési képviselı, a 
Parlament Mezıgazdasági Bizottságának elnöke. 
További információ a www.fokhagymafesztival.hu oldalon, és a 
facebook-on (Fokhagymafesztivál-Bátya) 
A helyszínen egész nap büfé üzemel, hideg italokkal, és meleg 
ételekkel. 

Szeretettel hív és vár mindenkit a szervezı: Bátyai 
Fokhagymások Egyesülete és Bátya Község Önkormányzata 

 
 
Kedves Bátyaiak! Ingyenes informatikai tanfolyamot szervezünk, 
teljesen kezdı felhasználók részére! Az érdeklıdık részletes 
információt alábbi telefonszámon kaphatnak: 06/70 387-9424 

Eladó Bátyán az Úttörı utca 11 sz. alatt 1123 m²-es telken, 83 m²-es 
teljes felújítást igénylı, tornácos lakóház, állattartásra is alkalmas 
melléképületekkel. Irányár: 2,9 M Ft. Érdeklıdni:06/70-613-6823 

Bátya 2871 hrsz-ú, 686 m2 nagyságú zártkert eladó vagy kiadó! 
Érdeklıdni: 06/20-244-6698 

Heverı, és egy kétszárnyas beltéri ajtó eladó, nagyon szép 
üvegezéssel  
Érd: 06/78-468-340 Csótiné, Széchenyi u.39.  

Vörös rántanivaló csirke eladó (kb.2 kg súlyú)! 750 Ft/kg Ideje: 
2017. július 24./Hétfı/ 20:00 
Elıjegyzi: Tóth Imréné 06-70-317-6515 

Eladó Szgk.utánfutó, Velox Elektra elektromos kerékpár, Mázsa 
lapos húzókával. Érd: Anisity István Nyárfa u 16. 06/30-372-8203 

Sertés trágya eladó! Érdeklıdni: Attila u 5. 

3 mázsa májusi morzsolt kukorica eladó! 
Érdeklıdni:06/ 30-402-3540 


