
Weöres Sándor: Kánikula 
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Kedves Bátyaiak! 

 

Mint arról bizonyára sokan értesültek, elhunyt Dr. Fehér Zoltán 

tanár úr, Bátya történetének, hagyományainak és szokásainak 

kutatója. 

Tizenkét önálló kötete, mintegy negyven gyűjteményes kötetekben 

és periodikákban megjelent tanulmánya, ennél jóval több 

ismeretterjesztő és önéletrajzi jellegű írása, s több száz 

publicisztikai cikke jelent meg gyűjteményes kötetekben, megyei és 

országos napilapokban, folyóiratokban.  

2007-ben a Magyar Kultúra Lovagjává avatták. Élete munkásságát 

számos kitüntetéssel is elismerték. 1972-ben Pedagógus Szolgálati 

emlékérmet, 1973-ban Magyar Néprajzi Társaságtól Sebestyén 

Gyula emlékérmet vehetett át. Tudományos Diákköri Munkáért 

1978-ban emlékérmet kapott. 2001-ben, 70. születésnapja 

alkalmából Bátya község önkormányzata Életmű-díjjal tüntette ki.  

2003-ban a Magyar Néprajzi Társaság emlékérmét vehette át, majd 

2007-ben a Falvak Kultúrájáért Alapítvány lovaggá avatta. 2010-

ben a Pilinszky Díjat ítélték oda elismerésként számára. 

Nyugdíjas évei alatt is aktív maradt, folyamatosan dolgozott, a 

Bátyai Hagyományőrző és Horvát Nemzetiségi Egyesület 

Rozmaring Népdalkörének művészeti vezetőjeként. Az együttes, 

vezetése alatt, kétszer is elnyerte az Arany Páva Díjat. 

Bátya Község Önkormányzata mély részvétét fejezi ki a gyászoló 

családnak. 

Bátya Község Önkormányzata az egyházi szertartások és a temetés 

költségeit magára vállalta. 

 

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


Tisztelt Lakosság, Kedves Bátyaiak! 

 

Bátya Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-

19-BK1-2019 pályázati kiírásra a mini bölcsőde vonatkozásában 

többlettámogatásra, amire az időközben bekövetkezett építőanyag ár 

drágulás miatt volt szükség. Önkormányzatunk 4.563.443 Ft 

támogatást nyert. 

Fekete Csaba polgármester 

 

Kedves Bátyaiak! 

 

Bátya Község Önkormányzata a Falunapi Családi Piknik alkalmából 

süteménysütő versenyt hirdet. 

Nevezni a helyszínen 16 óráig lehet! 

Nevezési díj: Egy tálca nevezni kívánt sütemény. 

Az első három helyezett díjazásra kerül. 

 

Szeretettel várjuk a családok jelentkezését és nevezését a családi 

sorversenyre, illetve felnőtt versenyzőket a hetes rúgó és hetes dobó 

versenyre! 

Nevezni a helyszínen lehet, az első három helyezett díjazásra kerül! 

 

Tisztelt Bátyai Lakosok, Szülők! 

Szeretnénk a Bátyai Sportegyesület keretein belül a 

fociedzéseket újraindítani a 2013, 2014, 2015, 2016, 2017-ben 

született fiúk és lányok számára. Várjuk a focizni vágyó 

gyerekeket! Érdeklődni Kapitány Tibornál 06-30/921-6165 

telefonszámon, illetve a Kapitány Tibor facebook oldalán lehet! 

Apróhirdetés: 

-Kertépítést, kertitó építést, fűkaszálást, sövénynyírást, favágást, 

egyéb kerti munkákat vállalok. Urbán Endre Tel.: 20/516-5295 

-Ivett fodrászat és masszázs Bátyán, a Faluház mögött! 

-400 db tégla, nagy bogrács, 4 fiókos sublót, 1 db tükrös fésülködő 

asztal eladó. Érd: 0670/217-3882  

-Eladó központi helyen 3 szobás, felújítandó kertes családi ház, 

továbbá 3 zártkert: 2372, 2373, 2179 hrsz.-ú és 2938 hrsz.-ú fásított 

terület. Érdeklődni: 70/236-4428 telefonszámon. 

-Eladó a bátyai 2027 hrsz. 766 m2 zártkerti ingatlan és a 2026/2 

hrsz. 3333 m2 nagyságú 15,07 A/2 értékű szántó. A bátyai 2127 

hrsz. 1804 m2 nagyságú 8,15 A/2 értékű szántó. Érdeklődni: Illés 

Istvánné 78/468-382 vagy 30/750-8169. 

-Eladó 4-5 éves kortól kék fiú kerékpár, gyermekhinta, fürdetőkád, 

lábbal és villannyal hajtott régi típusú varrógép, hőszigetelt bukó-

nyíló, osztott ablakok és egy ajtó. Érd: 30/ 685-9136. 

-Családi ház eladó Arany János utca 13. Elektromos moped jó 

állapotban eladó! Érd: 30/214-0496 vagy 30/686-9778. 

-Ceruza paprika palánta eladó! Érd: 30/ 445-9584.  

-26-os női kerékpár, egyszemélyes ágybetét, elektromos 

sövénynyíró, kézitoló, háti permetező, 300 l-es műanyag dézsa, 

búvárszivattyú, ventilátor, kerti locsoló, TV állvány, szőnyeg. Érd: 

78/468-552. 

-Bátyán a Wesselényi és a Dunai utca találkozásánál, a Dobosi 

buszmegállóban 2021. 06. 23-án találtak két kulcscsomót. Átvehető 

a Polgármesteri Hivatalban. 
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Meghívó 
 

Bátya Község Önkormányzata és a Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat szeretettel meghívja Önt és kedves családját a  

2021. július 10-én (szombaton) tartandó Falunapi Családi Piknik 

rendezvényére! 
 

A rendezvény helyszíne: a Faluház előtti tér és park 
 

Tervezett program: 
 

9:30:-10:15 Szentmise a parkban 

10:15-10:30 Megnyitó beszédet mond Fekete Csaba polgármester 

10:30-11:15 Kerekítő: ölbéli játékok Vácz Péterné Demsa Erikával 

10:15-12:15 Aprók Tánca a Sodrás Bandával: koncert és táncház 

gyerekeknek 

12:00-tól ebéd 

12:15- től lángosevő verseny a gyerekeknek 

13:30-15:00 Családi sorverseny, hetes rúgó, hetes dobó verseny 

15:00-15:30 Bátyai Fúvós Zenekar koncertje 

15:30-17:00 Rozmaring Népdalkör, Katymári Horvát-Bunyevác 

Kórus, Dunapataji Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület, 

Nagybaracskai Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Népdalkör 

előadása 

16:30 Kacsóka Bábszínház előadása 

17:30-18:00 Mádi Piroska koncertje 

18:00-19:00 Bográcsos és mediterrán vacsora 

19:00-21:00 Horvát Táncház a felsőszentiváni Vörös családi 

zenekarral a Faluház teraszán 

21:00-tól zenél Tami 
 

Kísérő programok a nap folyamán: 

Garboncás népi játszórét, arcfestés, csillámtetoválás, ugráló-, és 

légvárak, kreatív kézműves foglalkozások az egész családnak, 

pikniksarok babáknak. 

Airsoft élménylövészet a Faluház melletti téren. 
 

A rendezvény fő támogatója a BAFAMI Kft. 

 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
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