
 

Reviczky Gyula: İszi remény  

 

A nyár végsı virága is lehull. 
Az ég is ezt siratja: elborul. 

E hervadás, e gyász úgy fáj neki! 
Csak hullanak, egyre hullnak könnyei. 

  
Fagyos mosollyal néz alá a nap, 
S az égen olyan álmosan halad. 
Nincs dal az erdın, letarolt a rét, 
Miért pazarolná fényét, melegét? 

  
De a midın vidám szüretelık 

Felett halad, mosolygó képet ölt, 
Miként ha szólna: "Vígan legyetek, 

A hervadást úgyis megéritek!" 
  

De véget ér a végsı vigalom: 
A szél süvít be ajtón, ablakon. 

Azt mondja: "Nincs virág, meghalt a nyár! 
Nem lesz derüs, meleg, soha már!" 

  
Lesz! Mert a föld csak alszik, nem halott, 

Megtérnek napsugár, madárdalok. 
És akárhányszor lesz még kikelet, 

Rózsás napok, napfényes ég, meleg! 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Önkormányzat hírei: 

Bursa Hungarica Pályázat ,,A” és ,,B” típusra 2017. október 3-án kiírásra 
kerül. 
Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy a pályázat beadáshoz a hallgatónak 
regisztrálni szükséges a www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. 
elektronikus rendszerben. A regisztrációt követıen lehetséges a pályázati 
adatok feltöltése. A feltöltést követıen a pályázati őrlapot kinyomtatva és 
aláírva kell hivatalunkba benyújtaniuk a pályázóknak 2017. november 7-
ig. Ezekre a pályázatokra az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezı, 
hátrányos szociális helyzető hallgatók jelentkezhetnek. Azok a pályázók, akik 
a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ık a meglévı felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be. 
A típusú pályázat: felsıoktatási intézményben teljes idejő (nappali tagozatos) 
hallgatók jelentkezhetnek. 
B típusú pályázat: a 2017/2018. tanévben érettségi elıtt álló középiskolás, 
illetve felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 
2018/2019. tanévtıl kezdıdıen felsıoktatási intézményben teljes idejő 
(nappali tagozatos) képzésben vagy felsıoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni.  
Pályázat kötelezı mellékletei: 2017/2018. tanévrıl szóló eredeti hallgatói 
jogviszony/ tanulói jogviszony igazolás, valamint a pályázóval egy 
háztartásban élık 1 fıre jutó havi nettó jövedelem és a szociális 
rászorultság igazolása. Egy háztartásban élık: a pályázó lakásában 
életvitelszerően együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkezı személyek. 
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Kiadja: Bátyai Polgármesteri Hivatal 

6351 Bátya, Kossuth L. u. 20. 

Kiadásért felelıs: Zsebics Ilona polgármester 

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,  

 



Értesítés sikeres pályázatról! 

Bátya Község Önkormányzata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés 
Operatív Program keretén belül a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00254 
azonosító szám alatt benyújtott pályázata eredményes volt. Összesen 
5.969.000 Ft-ot pályázati összeg került megállapításra az ASP központhoz 
való csatlakozás elıkészítés érdekében. Egyben felkészülést jelent az 
elektronikus ügyintézés teljes körő bevezetésére is. A pályázati összegbıl 
informatikai eszközök kerültek beszerzésre (számítógépek, monitorok, 
nyomtatók). Megvalósításra került a szakrendszerek adatainak migrációja, 
illetve az információbiztonsági rendszer kialakítása. 

 
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a biológiailag lebomló zöld 
hulladékot tároló zsákok átvételére a Polgármesteri Hivatalban van lehetıség 
2017. október 4-tıl. 
 

Sportegyesület hírei: 
2017. október 1-én (vasárnap) 16:00-kor Bátya–Szalkszentmárton labdarúgó 
mérkızés lesz. 

2017. október 7-én (szombat) 15:00-kor Bátya Dunavecsén vendégszerepel.  
        Vezetıség 
 
Kedves Bátyaiak! Ingyenes informatikai tanfolyamot szervezünk, teljesen 
kezdı felhasználók részére! Az érdeklıdık részletes információt alábbi 
telefonszámon kaphatnak: 06/70 387-9424 

 

Kozmetikai szolgáltatás Bátyán! 
Szeretettel várom nıi és férfi vendégeimet! Arckezelések (tini-felnıtt), 
hidroabráziós kezelés, pakolás, ultrahang, VIO, masszázs (arc, nyak, 
dekoltázs), tartós szempilla-szemöldök festés, gyantázás, alkalmi smink.  
Bejelentkezés: 06/30-461-0021 Lógó Martina kozmetikusnál, Bátya Úttörı 
u.13. 

Téli alma rendelhetı (Jonagold, Idared)! Ár: 120,-Ft/kg  
Ruzsinkó József Kiss Ernı u.23. 

 

Megnyitottam Férfi Fodrászatomat Bátyán. Baross utca 22-ben. 
Bejelentkezés:06/70-371-6876 telefonszámon. 

 
30.000,-Ft jutalmat adok annak, aki a Fokhagyma Fesztiválon elveszett 
telefonom nyomára bukkan. Típus: Galaxi S3, fekete kinyitható mőbır 
tokban. Tel: 06/20/310-6185.  

Két darab, jó állapotban lévı ágynemőtartós heverı eladó! Érdeklıdni:06/30-
852-8624 

Ágy (140*200), ebédlı bútor+asztal hat székkel, íróasztal, Tv, szekrénysor, 2 
fotel+asztal, 2 szınyeg 2*3 m, régi konyhabútor, háztáji kocsi, búvár 
szivattyú, villanymotor locsoló, horganyzott kád, főnyíró, kerékpár eladó! 
Érdeklıdni: 06/70-317-6515 

Hamarosan nyitás! 
Az Edit fodrászat október 3-ától - örömteli pihenés után, újult erıvel, sok 
szeretettel - várja -nıi,-férfi,-gyermek, régi és új vendégeit. 
Új gépekkel és eszközökkel a régi megszokott helyen: 

-az idei évtıl sláger hajtetoválással 
-hajvégfrissítı hajvágó géppel (azoknak, akik növesztik a hajukat és 
csupán a töredezett hajvégektıl kívánnak megszabadulni) 
-hajgyógyászattal 
 

Nyitvatartás: 
Hétfı-Kedd: 09:00-16:00 
Szerda: szabadnap 
Csütörtök-Péntek: 9:00-16:00 
Szombat: 8:00-12:00 
Bejelentkezés személyesen Bocskai utca 9. szám alatt, vagy a 06/30-559-4470-
es telefonszámon! 
 
 


