
 

 

Szabó T. Anna:  

Február 

 

 

Hallod, hogy pendül az ég? Jön a szél! 

Zsendül a földben a nedv, fut a vér, 

bizsereg a magban a lomb meg a fény - 

túl vagyunk lassan a tél nehezén. 

 

Olvad a hó, fenn fordul a nap, 

kiböködi a hideg csillagokat, 

döccen a vén Föld rossz kerekén - 

túl vagyunk mégis a tél nehezén. 

 

Jaj, milyen évszak! Hosszú, sötét. 

Óvtuk az otthon csöpp melegét. 

Biccen az új ág, zsenge remény: 

túl vagyunk, úgy-e, a tél nehezén? 

 

Jön, jön a szél, friss föld szaga száll, 

létre gyötörte magát a halál, 

nincs lehetetlen, van te meg én - 

túl vagyunk, látod, a tél nehezén. 

 
 

 

 

 

 

 

 

H Í R L E V É L 
2019. február 20. 

Kiadja: Bátyai Polgármesteri Hivatal 

6351 Bátya, Kossuth L. u. 20. 

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

Kiadásért felel: Zsebics Ilona polgármester  

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

Háziorvosi ügyelet: 06-78/564-219  

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

Sürgősségi fogadó-hely: 06-78/564-460  

Körzeti megbízott: 06-70/387-9438  

Kalocsai Rendőrkapitányság: 06-78/566-500  

Tűzoltóság katasztrófa-védelem: 06-78/462 

 

 

     

                                             Tisztelt Bátyai Fiatalok! 

A bátyai Általános Iskola és az Általános Iskola sakk szakköre 1989. évtől 

kezdve megrendezi a minden év februárjában a Bátya Kupa sakkversenyét 

az utánpótlás korú fiatalok számára.  

Mivel ez a verseny az 1997 évtől kezdődően bekerült a Magyar 

Sakkszövetség ifjúsági versenynaptárába is, így ez remek felkészülési 

lehetőséget biztosít már évek óta a közelgő diákolimpiai versenyekre, 

illetve a magyar bajnokságra. Így a verseny már nemcsak Kalocsa és 

környéke sakkozóinak nyújt versenyzési lehetőséget, hanem az ország 

más területéről érkező versenyzőknek is. Az elmúlt 26 év során olyan 

versenyzők szerepeltek ezen a versenyen, akik későbbiekben képviselték 

Magyarországot különböző világversenyeken. Így többek között ki kell 

emelni Berkes Ferencet, aki világbajnoki címet szerzett a 2002. évben a 

18 éven aluli fiúk kategóriájában, illetve Rudolf Annát, aki 2003 évi 

korcsoportos világbajnokságon a magyar színeket képviselve a 3. helyen 

végzett. A Bátya Kupa sakkverseny az általános iskolában a 2019. február 

23-án immár a 29. alkalommal kerül megrendezésre.  

Kérem azokat a bátyai lakosokat, fiatalokat, akik a 28 év alatt részt vettek 

ezen a versenyen jöjjenek el és együtt ünnepeljük meg a XXIX. Bátya 

Kupa sakkversenyt.       

                                                                              Tisztelettel: Csupor Péter  

           Sakk szakkörvezető  

http://www.batya.hu/
mailto:batya@batya.hu


Tájékoztatás! 

Bátya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt év végén 

rendeletet alkotott az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozóan. A 

következő HÍRLEVÉLBEN tájékoztatjuk a lakosságot a szabályozásról! 

Azonban előre jelezzük, hogy március 16. és 31. között már lehetőségük lesz 

az ingatlanon keletkezett avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére. Addig 

azonban kérjük a tűzgyújtási tilalom betartását!!! 

 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívunk mindenkit egy jó bulira, ahol szórakozva segíthet! Az idén 

is megrendezzük a Jótékonysági Óvodabált. 2019. március 09-én. A bál 

bevételét az óvodás gyermekek környezetének szépítésére, fejlesztő eszközök 

gyarapítására fordítjuk. Nagyon szépen kérjük a község vállalkozóit, a szülőket, a 

nagyszülőket, hogy adományaikkal (pénz, tombolatárgy) segítsék, hogy 

gyermekeink a mindennapjaikat korszerűen felszerelt környezetben élhessék. A 

felajánlásokat az óvodában, valamint az üzletekben elhelyezett dobozokban 

gyűjtjük 2019. március 09-ig.  

Akik személyesen nem tudnak részt venni rendezvényünkön kérjük, vásároljanak 

az óvodában vagy az SZMK tagoknál „pártoló jegyet”, melynek ára 500 Ft/db. 

A bál helye: Bátya, Vinográd presszó 

Kezdete: 19 óra 

A belépőjegy ára vacsorával: 3200 Ft/fő 

Vacsora nélkül: 1600 Ft/fő 

Asztalfoglalás az óvodában és a Vinográdban.  

Köszönettel: Szülői munkaközösség és az óvoda dolgozói   

 

 

MEGHÍVÓ 

2019. március 11. délután 17 órai kezdettel szeretettel várom a vers 

szerelmeseit a könyvtárban megrendezésre kerülő irodalmi estre. 

 Műsoron Radnóti, Wass Albert, József Attila, Juhász Gyula, Veres Péter, 

Kacsó Sándor költeményei. 

Közreműködik: Váczi Attila versmondó, Madarász Maja, Soradi Szilvia, 

Rozmaring Népdalkör és Harangozóné Gábor Edit.  

Töltsön velünk egy szép estét! Minden kedves érdeklődőt hívunk és várunk!  

 

 

Régi Idők Mozija címmel rendezvénysorozatot kívánunk indítani 2019. 

áprilisától havonta egy-egy alkalommal.  

A vetítéseket minden hónap utolsó péntek délutánján 17 órai kezdettel tervezzük 

a könyvtárban. 

Tisztelettel kérem, hogy az érdeklődők részvételi szándékukat jelezzék az alábbi 

elérhetőségeken: 06 70/597-6521 vagy a 78/678-178-as telefonszámon, ill. 

személyesen a könyvtárban. Szeretettel várok mindenkit! 

Harangozóné Gábor Edit könyvtáros 

 

Horgászegyesület hírei: 

Kedves horgásztársak! A fogási naplókat Mészáros Józsefnél legyetek szívesek 

leadni vagy hétköznap munkaidőben az Idősek Klubjába bevinni.  

Leadási határidő: 2019. február 28. 

  

Apróhirdetés: 

-Építési telek ELADÓ a Táncsics utcában. Érd: 468-345 számon.  

-Találtak egy kulcsot, a kulcstartóján 2 db Malacka fejjel. A Hivatalban 

átvehető.  

-Etna szárazbab ELADÓ! Érd: Széchenyi utca 22. Tel: 06 20/544-4302 

-Tavaszi fokhagyma és Gypsi szárazbab ELADÓ! Kiss E. u.4.  

 

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye tájékoztatója: 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

családsegítője Dobrai Dávid az alábbi ügyfélfogadási időben, a Faluházban 

fogadja az ügyfeleket. 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 9.00-12.00, du:13.00-16.00  Ügyelet: 16.00-17.00 

Kedd: 9.00-12.00,   du: az ügyfélfogadás szünetel 

Szerda: 11.00-12.00,  du: 13.00-16.00   Ügyelet: 16.00-17.00 

Csütörtök: 09:00-12:00, du az ügyfélfogadás szünetel 

Péntek: 10.00-12.00 

Munkaidőn túl krízis esetén hívható készenléti telefon: /0-24-ig/:                             

06-30/7910873 

 

Figyelem! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Bátya 

településen a hivatal elnöke által 2019-re engedélyezett, önkéntes 

adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek 

gyakorlata szerint. A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 

(OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:  

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 

Az összes munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek 

Statisztikai Elemző Központi Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott 

kérdezői végzik. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a 

társadalom jellemzőinek feltérképezésében.  

A KSH a lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra 

között ad további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási 

eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található 

Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések menüponton nyújt tájékoztatást.  

 

http://www.ksh.hu/

