
 

 

 

 

Benedek Elek: ÖREG FAÜLTETŐ ÉNEKE 

Ragyogj, ragyogj még őszi napsugár, 

Melengesd testét az elaggott földnek! 

Szánd meg szegényt, óh nézzed, mily kopár, 

Talán nem is zöldül ki soha többet. 

 

Ragyogj, ragyogj még nyájas-szelíden, 

A zord szelet kergesd a messzeségnek, 

Hadd ültetek fát szépen, rendiben, 

Oh, nem magamnak - az új nemzedéknek! 

 

Ragyogj, ragyogj még, s azzal ne törődj, 

Munkám örömét hogy aligha látom... 

Jól tudják ezt a vén faültetők, 

Oh, jól tudom ezt én is, nap barátom! 

 

Oh, jól tudom, hogy más szedi le majd 

Édes gyümölcsét mind ez ifjú fáknak, 

Örömet, hasznot nékem egy se hajt, 

Fáradt testemnek sosem adnak árnyat! 

 

Mindegy! Te csak ragyogj, segélj nekem, 

A zord szelet kergesd a messzeségnek, 

Mi hasznos benne? - én nem kérdezem, 

Csak ültetek a jövő nemzedéknek. 
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Helyi Választási Iroda hírei: 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a HVB a bejelentett 

polgármesterjelöltek, egyéni listás képviselőjelöltek, horvát 

nemzetiségi egyéni képviselőjelöltek, roma nemzetiségi egyéni 

képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét kisorsolta. 

A polgármesterjelöltek szavazólapon szereplő sorrendje:  
1. Fekete Csaba, 2. Takács Tiborné.  

Az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendje: 
1. Markó Gábor, 2. Mészáros József, 3. Anisity Attila,  

4. Cserdi Sándor Zoltán, 5. Zsebics József, 6. Junger Péter, 7. Perity 

Péter, 8. Kurucz Adrienn, 9. Tamaskó László, 10. Király József,  

11. Markó János, 12. Perity Lajos, 13. Soradi Silvija, 14. Lógó 

Zoltánné, 15. Takács Tiborné, 16. Deák Lászlóné, 17. Szarvas László, 

18. Kapitány Richárd, 19. Anisity Ferenc. 

A horvát nemzetiségi egyéni képviselőjelöltek szavazólapon 

szereplő sorrendje: 1. Markó Judit, 2. Ivota Tibor István, 3. Anisity 

Ferenc, 4. Takács Tiborné, 5. Zsebics József, 6. Guzsván Szilvia. 

A roma nemzetiségi egyéni képviselőjelöltek szavazólapon szereplő 

sorrendje: 1. Málik József, 2. Havasi Heléna Kármen,  

3. Oláh Imre, 4. Kolompárné Csikós Viktória, 5. Kolompár Kálmán,  

6. Kolompár Kálmán István, 7. Kalinecs Jánosné. 

Önkormányzat hírei: 

Bátya Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jövőnk 

Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz (JETA), melynek 

eredményeként 20 millió forintot nyert a Római Katolikus 

Templom külső felújítására. 

A Bátyai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi 

ügyintéző munkakör betöltésére. Részletek megtekinthetők a 

www.batya.hu/hirek, illetve a www.kozigallas.hu internetes oldalon. A 

pályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 30. 

http://www.batya.hu/
http://www.batya.hu/hirek


Tisztelt Adózók! Felhívom figyelmét a gazdasági társaságoknak és az 

egyéni vállalkozóknak,  hogy akik még nem töltötték le adószámla 

egyenlegüket, azok mihamarabb tegyék meg.  

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Zöldjárat következő időpontja: 

2019. október 8. (kedd).                                                                                   

Tisztelt Lakosság! A Központi Statisztikai Hivatal Bátya településen, 

a 2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program részeként, 

lakossági kikérdezésen alapuló felmérést hajt végre. A felmérés 2019. 

szeptember 16-tól december 16-ig tart. Az adatfelvétel célja, a 

lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az 

egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való 

elégedettségének vizsgálata. Az ország 510 településéről 10 470 

személy került kiválasztásra a véletlen mintavétel szabályai szerint, 

akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben. 

A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való 

kitöltésére, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal 

rendelkező összeírók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének 

válaszolni. A válaszadás önkéntes. A felmérésben résztvevők utazási 

utalványt, az interneten válaszolók sportszer-utalványt nyerhetnek. 

Bátya településén az ELEF2019 adatfelvételhez kapcsolódik az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

(OGYEI) külön vizsgálata, amely az egészséget nagyban meghatározó 

táplálkozási szokások megismerését célozza. A vizsgálatot végző 

egészségügyi személyzet hivatalos igazolvánnyal rendelkezik. Minden 

OTÁP2019-ben részvevő köszönetképp okosórát kap. 

Sertéstartók figyelmébe! A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra 

tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a 

vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt 

fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A 

fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a 

mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt 

jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre.  Ha sertése megbetegszik, 

azonnal értesítse az állatorvosát! 

 

 

 

 

Egészségügyi és Szociális Intézmény tájékoztatója 

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye Család és 

Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata és Markó Jánosné 

intézményvezető 2019-06.17-21-ig, az idei évben is szervezett a 

hátrányos helyzetű gyermekek számára Nyári tábort. A színes 

programokkal, kirándulással tarkított napközis táborban a gyermekek 

nagyon jól érezték magukat. A Kalocsai Rendőrség munkatársa, 

Répási Tamásné vezetésével részt vehettek bűnmegelőzési napon, 

majd a következő napon Prohászkáné Koch Hajnalka és Dobrai Dávid 

jóvoltából vetélkedőkkel tarkított sportnapon. A kirándulós napon 

Ópusztaszerre látogattunk el a gyerekekkel, és másnap Harangozóné 

Gábor Edit segítségével szép dolgokat alkothattak a kreatívnapon, 

majd táborzáráskor önfeledten ugrálhattak, játszhattak a játszós- 

gyermeknapon. A tábor lebonyolítását anyagilag Bátya Község 

Önkormányzata, az Origó Család- és Gyermekjóléti központ 

támogatta, és különleges programjaival a Máltai Szeretetszolgálat 

Budapesti és a Kalocsai Szervezete tette felejthetetlenné a gyerekek 

számára. Oláh Imre, az RNÖ elnöke több száz gyermekpólót 

adományozott a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk részére, 

melyet még azon a napon átadtunk a Bátyai Óvoda Vezetőjének. A 

Máltai Szeretetszolgálat könyveket adományozott Szolgálatunknak, 

melyeket szétosztottunk a gyerekeknek. Napi kétszeri étkezést is 

biztosítottunk a tábor résztvevőinek, az ételszállításban Guzsván Imre, 

a konyhai munkában Petrolánné Marokity Anita és Korsósné Szűcs 

Mária segített. Köszönetet mondunk mindenkinek, akik munkájukkal 

segítették a tábor lebonyolítását.  Markó Jánosné intézményvezető.  

Sportegyesület hírei: 2019. szeptember 21-én 16:00-tól  

Bátyai SE – Fajszi SE labdarúgó mérkőzés lesz! 

Apróhirdetés: 

- Újszerű állapotban lévő német üvegajtós fatüzelésű kályhát vennék 

korrekt áron: Perity Antal Bátya, Mikes K. u. 10. 06-20-3295152. 

Ugyanitt: redőnyjavítás, üvegezés rövid határiővel. 

- Nagyméretű ágyneműtartós franciaágy olcsón eladó! Érd.: Takács 

Tiborné 06-30-6027802 

- Idared, Golden alma rendelhető. Ruzsinkó József 0678-468-237 

- Búza, árpa ELADÓ! Érd: Petőfi utca 2. Tel: 06-30-3400-150. 

- Talált karóra keresi gazdáját a Bátyai Polgármesteri Hivatalban. 


