
Kosztolányi Dezső: Nők 
 

Nem kamasz-szerelem kis hevületében beszélek. 

Az élet közepén, megkoszorúzva női karoktól vallok, nők, rokonaim. 

Most már elmondhatom, hogy oly közel voltatok hozzám, 

mint senki más s szeretlek is benneteket. 

 

Zavarosak, mint én, termékenyek, mint én, 

zavaros források, melyekből aranyat mostam, igazi aranyat. 

 

Természet tündérei, szeszélyesek és kiszámíthatatlanok, 

de igazabbak a meddő gondolatnál, 

a büszke hazugnál, a csontos, ijesztő, gyilkos férfinál. 

 

Hová is futhatnék én, kócos fejemmel, költészetemmel, 

rettenetesen-cikázó tétovaságommal, 

ha nem lennétek ti, megértők, megbocsátók, 

elvtelen szentek, jámbor pogányok, 

bizonytalan jók, valóság hű sáfárjai. 

 

Ha varrtok, vagy vajat mértek, 

kirakatot szemléltek komolykodó szakértelemmel 

s hócipőben topogtok, kecsesen, de balogul is, mint az albatroszok, 

fölkacagott az örömtől, hogy vagytok s én is vagyok, mellettetek. 

 

Hozzátok kötözött engem a végzet, 

örökkévalóan, köldökzsinórral, azután a vágyak eleven kötelével, 

hogy mélyetekben keressem az utat az élet felé 

s öletekbe ejtsem le terhes koponyámat. 

 

Nem egy, hanem mindegyik. 

Mindegyik leányom, mindegyik feleségem, 

mindegyik barátnőm, rejtélyes kedvesem. 

Mindegyik anyám. 

 

 

Boldog Nőnapot kíván Bátya Község Önkormányzata 
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    2021. március 08. 

Kiadja: Bátya Község Önkormányzata 
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Tel: (06) 78/468-026 

      Kiadásért felel: Fekete Csaba polgármester 

               Honlap: www.batya.hu; email: batya@batya.hu 

                                    Polgárőr Egyesület: 06 70 565 4258 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

Magyarország Kormánya 2021. március 05-én rendelkezett a 

védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról március 8-tól 22-ig. 

A lakosság részére a legfontosabbak: 

1. Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más 

emberrel a szociális érintkezést a lehető legszűkebb személyi körre 

korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 

méter távolságot tartani. 

2. A  települések belterületén, az  utcán és a  közterületen  

mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve 

textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, 

hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. 

3. A polgármesteri hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel.  

A hivatal dolgozói a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől 

eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel 

végzik. 

4. Az óvodában rendkívüli szünet van érvényben. 

 

Kérnék mindenkit a szabályok szigorú betartására. 

     Fekete Csaba, polgármester 

 

Bátya Község Önkormányzata csoportvezetői munkakörbe munkatársat 

keres. Feltétel minimum B kategóriás jogosítvány. Műszaki végzettség 

és/vagy vezetői tapasztalat előnyt jelent. Érdeklődni az önkormányzat 

elérhetőségein lehet. 

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Molnár István temetésén részt 

vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.   Gyászoló család 

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