
REVICZKY GYULA 
                       Pünkösd 

Piros pünkösd öltözik sugárba,  

Mosolyogva száll le a világra.  

Nyomában kél édes rózsa-illat,  

Fényözön hull, a szivek megnyilnak. 

Hogy először tünt fel a világnak:  

Tüzes nyelvek alakjába' támadt.  

Megoldotta apostolok nyelvét,  

Hirdeté a győzedelmes eszmét. 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'  

Ma is minden bánkodó szivének,  

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':  

Világitó sugaradat áldja. 

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,  

Világositsd hittel föl az elmét.  

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,  

Diadallal az egész világon! 

Piros pünkösd, szállj le a világra,  

Tanits meg uj nyelvre, uj imára.  

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,  

Szeretetnek sugara, Szentlélek! 

 

 
 

 

 

 

 

H Í R L E V É L 
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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 

 

Önkormányzati felhívás! 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtásra vonatkozó 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerint járjon el és ne 

„ötletszerűen” égessen! Főleg ne veszélyes, az egészségre káros 

anyagot!! Korábban mindenki megkapta a rendelet kivonatát, abban 

pontosan közreadtuk a szabályozást és főként az időpontot! Kérjük 

mind ezek figyelembevételét! A rendelet ellen vétőket meg fogjuk 

büntetni! 

 

Az illegális szemétlerakásról már számtalanszor írtunk a 

Hírlevélben. Mindennek ellenére továbbra is vannak, akik „tesznek 

rá”!?! Nagy igényük a rendszeretetre csak addig tart, hogy az otthon 

felesleges tárgyaikat, szemetet kihelyezik az önkormányzat zöld 

területén. (Legutóbb az akácosba kerültek az elavult fürdőszobai 

kellékek.) Persze ezt nem nyilvánosan tették, arra van azért 

igyekezet, hogy ezt aljas módon, titokban tegyék!!! A falunkat 

körülvevő erdős részeket ellepi a szemét. És ennek a lakosság az 

okozója!! De van olyan bátyai is, aki legutóbb Géderlak határában 

tette ki a szemetes zsákját. Felháborító!!!  

Mikor jut el végre mindenkihez az üzenet, hogy ez káros és 

eltakarítása az önkormányzatnak sok pénzébe kerül?? Bezzeg 

kritika van, hogy ez miért nincs megoldva! Sajnos az emberi önző, 

buta gondolkodásmódon mi nem tudunk változtatni! Csakis az, aki 

ennek szellemében él! 

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


Közlemény! 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy az FGSZ 

FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ Zrt. 2019.06.19-én 10:00 órától 14:00 

óráig tartó időszakban Bátya településen 65 m3/h névleges 

teljesítménnyel és annál nagyobb gázmérővel rendelkező 

felhasználókat érintően az üzemeltetésben lévő 

földgázszolgáltató/földgázelosztó* rendszeren gázszolgáltatási 

szünettel járó karbantartási munkát végez.  

Tisztelettel kérjük az érintett Fogyasztókat, hogy a fenti 

időszakban minden gázkészülék előtti csapot zárva tartani és a 

gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek!   

 

Kedves Bátyaiak! 
2019. június 10-én, pünkösd hétfőjén a fél 11 órai szentmise után, a 

Közösségi ház előtti zöld övezetben kerül sor a Csemeték Napjának 

megünneplésére. A védőnő segítségével ezt a szép és nemes 

rendezvényt a Bátyai Hagyományőrző és Horvát Nemzetiségi 

Egyesület rendezi, anyagiakban hozzájárul az Önkormányzat. Az 

óvodások műsora színesíti az ünnepséget. A gyermekek szülei egy 

kis agapéval kedveskednek, melyre mindenkit szeretettel hívnak a 

Hagyományőrző Egyesülettel karöltve.       
               Tisztelettel: Perity Lajos Egyesületi elnök 

Tudtad, hogy régi mobilod újra hasznosításával segíthetsz?- 

Passzold vissza, TESÓ!  

Az Afrika Alapítvány, a Jane Goodall Intézettel és a Védegylet 

Egyesülettel karöltve indította el mobilgyűjtési kampányát. Miért 

van nagy jelentősége annak, hogy a megunt mobilokat 

összegyűjtsük?  

A mobilokban található fémek egy részét, mint az ón vagy a koltán, 

Afrikában, elsősorban a Kongói Demokratikus Köztársaságban 

bányásszák, sokszor rabszolgaként kezelt gyerekekkel. A 

kitermeléssel párhuzamosan utakkal hálózzák be és feltúrják az 

őserdőket, az ott élő állatokat pedig orvvadászok tizedelik. Ennek 

eredményeként elefántpopulációk tűnnek el, és a gorillák számtalan 

további fajjal együtt a kihalás szélére kerülnek. 

Ezen állatok élőhelyét drasztikusan megváltoztatja a bányászat. A 

bányák jó része illegális és olyan helyen történik az illegális 

kitermelés, ahol gorillák élnek. Ha azonban a használt 

mobiltelefonokban található ásványok újrahasznosításra kerülnek, 

akkor ezen ércek bányászata csökkenni fog. 

Ha Nálatok is felhalmozódtak a használaton kívülre került 

mobiltelefonok, és még nem kerültek kidobásra, hasznosítsd őket 

újra a Passzold vissza TESÓ! felirattal ellátott gyűjtőládáinkkal, 

amit a Polgármesteri hivatalban megtalálsz! 

Tisztelt Felhasználók! 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. értesíti Tisztelt 

Felhasználóit, hogy 2019. május 30-június 09-ig ivóvízhálózat 

fertőtlenítési és hálózat tisztítási munkát végez Bátya Község 

területén.  

 

Apróhirdetés: 

-Ház ELADÓ! Széchenyi u. 18. Zártkert 1 Ha ELADÓ ugyanitt, 

Érd: 06 20/516-5295. 

 -ELADÓ: Gorenje márkájú fagyasztószekrény, tölgy 

tálalószekrény, tükrös ruhásszekrény, szekrénysor, szőnyegek, 

ülőgarnitúra (3 részes) gáztűzhely. Érd: 0630/461-0158.  

-ELADÓ: terménydaráló, 2db Samsung TV, fonott kosarak, 

sparhelt, vájlingok, véndölök, nagylábasok, toló, 3 db hosszú 

horganyzott cső, női kerékpár, gázpalackok. Érd: 06 30/479-9214.  

  -Ház, illetve hagyatékból bútorok eladók Petőfi utca 9. szám alatt. 

Érd: 06 30/848-6833 

-Eladó egy 50 köbcentis PUK Motor Érd: 06 30/484-5638 

-Megnyitottam! Bátyán, a Faluház melletti butiksoron Kozmetika-

Pedikűr szalonomat. Szeretettel várom régi és új vendégeimet. 

Bejelentkezés: 30/461-0021.  

-Etetőszék, 12-es lány bicikli, fa hőszigetelt ablakok akciós áron 

ELADÓ. Tel: 30/685-9136.  

-BAROMFIVÁSÁR!Vörös tyúk 600Ft/db június 12.(szerda) 17:45 

Fehér csirke 500Ft/kg június 11. (kedd) 16:30. Vörös csirke 

750Ft/kg június 20. (csütörtök) 15:45. Előjegyzi: Tóth Imréné 

70/317-6515, Mikes K. u. 20.  

 

 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyánk, András 

Jánosné temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és 

a család fájdalmában osztoztak.     Gyászoló család  


