
Ady Endre: Hervadáskor  

Hervadáskor, pusztuláskor, 

Novemberi dérhulláskor 

Tinálatok, lent a kertben 

Ránk hullott a falevél. 

Az öreg fa hervadt lombja 

Mintha nékünk szólott volna, 

Mintha minket intett volna: 

Vigyázzatok, jön a tél! 

Hervadáskor, pusztuláskor, 

Novemberi dérhulláskor, 

Visszasír a lelkem hozzád, 

Szép szerelmem, kedvesem. 

Mintha ott a kertben lennék. 

Száll a levél, száll az emlék, 

Szálló levél, szálló emlék 

Körülrepdes csendesen... 

Hervadáskor, pusztuláskor, 

Novemberi dérhulláskor, 

Tinálatok, lent a kertben 

Most is hull a falevél. 

Most is hervadt a fa lombja, 

De most mintha sírva szólna: 

Úgy-e, úgy-e nem hittétek, 

Rövid a nyár, itt a tél... 

Bátya Község Önkormányzata szeretettel köszönti 

Önöket az Idősek világnapján! 

H Í R L E V É L 
    2021. november 11. 

Kiadja: Bátya Község Önkormányzata 
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20. 

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, Kedves Bátyaiak! 

 

Értesítem Önöket, hogy a Bátyai Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásán a 

maszk használata mindenki számára kötelező! Megértésüket köszönöm! 

Vigyázzunk egymásra! 

Fekete Csaba polgármester 

 

 

TISZTELT FELHASZNÁLÓK! 

 

A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. értesíti  

Tisztelt Felhasználóit, hogy 

2021. november 4-14 – ig 

ivóvíz hálózat fertőtlenítési és hálózat tisztítási munkát végez 

Kalocsa–Bátya–Fajsz–Dusnok–Szakmár–Homokmégy Mácsa–Halom-

Öregcsertő–Csorna-puszta–Drágszél–Miske–Újtelek–Dunaszentbenedek–

Alsóerek–Felsőerek–Hillye–Alsómégy–Géderlak–Dunapataj–Foktő–

Uszód–Ordas–Harta helységekben. 

A fenti időszakban a víz minőségének romlásával, időszakos vízhiánnyal 

és nyomás csökkenéssel kell számolni. 

Ivóvízszükségletüket az esetleges rövidebb vízhiányos időszakok 

áthidalására előtárolással szíveskedjenek biztosítani. 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

 

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


Kedves Bátyaiak! 

 

A Bátyai Sport Egyesület mindenkit szeretettel vár a 

2021. november 20-án 

megrendezésre kerülő Sportbáljára! 

Helyszín: 6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 31., Vinográd Vendéglő 

Kezdés: 18:30, a zenét Limpi szolgáltatja. 

Belépőjegyeket vásárolni, asztalt foglalni, további tájékoztatást kérni 

a +36-70/332-1102-es telefonszámon lehet! 

Bátyai Sport Egyesület tagjai 

 

Apróhirdetés: 

-Ivett fodrászat és masszázs Bátyán, a Faluház mögött! Tel.: 06-

30/471-08-21 

-ELADÓ ültetésre egészséges bátyai fajta ŐSZI FOKHAGYMA. Érd.: 

Vénné Szirányi Katalin, Arany J. utca 35. Tel.szám: 0620/2939898 

-Eladó 8 db villanykaró (villanyoszlop) Foktői u. 4. 

 Tel.: 70/597-65-21 

-Eladó 320 m-es Sigma öntöződob, kardánhajtású szivattyú, 85-ös és 130-

as alumínium és vas öntözőcsövek, Tisza II-es szórófejek, 75 mm-es 

tömlők, nehézfogas kombinátor, szártépő, műtrágyaszóró, MTZ 80-as 

hátsó gumik felnivel, 5 soros paprikavetőgép. 

Érd.: 06-30/323-0084. 

-Hízó eladó. Bátya, Kalocsai út 3. Tel.: 30/233-47-44. 

-Eladó fokhagyma és bátyai vöröshagyma és két darab hízott sertés. Érd.: 

Kiss Ernő u. 4., 0620/548-32-39. 

-Hízó eladó. Súlya kb. 160 kg. Érd.: Markó Gábor, Bátya, Rózsa utca 10. 

Tel.: 20/572-16-44. 

-Tavalyi tyúkok, idei kakasok eladók 800 Ft/kg. Kistestű, jó házőrző 2 

éves kan kutya chippelve, oltva elvihető. Érd.: 20/562-32-47. 

-Megvételre keresek jó állapotban lévő rotációs kapáló gépet. Tel.: 

20/316-45-46. 

-Kedves Szülők! Mikuláskodást vállalok! Érd.: Kapitány Tibor 

+3630/921-61-65 

 

 

Biológiai lebomló hulladékgyűjtés (zöldjárat naptár) 2021. év 

 nov. dec. 

kedd 16., 30. 28. 

 

 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik szerették, tisztelték, 

végső útján elkísérték özv. Pénzes Imréné (Ica nénit). 

Róla méltóságteljesmódon megemlékeztek, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, érte igaz könnyeket ejtettek. 

Őszinte tisztelettel, leánya 

Külön köszönet jár Bátyán Dr. Cselik Attila háziorvosnak, asszisztensének 

Hegedűsné Marikának, a gyógyszerész házaspárnak, Babikának és 

Gézának.  

Mindazoknak, akikkel Ica néni korábbi kapcsolatban állt. Hivatalban, 

postán, boltban és egyéb helyeken. A korábbi, még élő családtagok 

kapcsán is, segítették őt ügyesebb-bajosabb dolgai intézésében. Távoli 

rokonok, jóbarátok- régi és újabb szomszédok, ismerősök. 

Az idősek otthona régi kollektívájának tagjai: Kollányiné Anicának és 

Bukrosné Katinak. A jelenlegi Magyar Pünkösdista Egyesület segítő 

szolgálat vezetőjének. Fazekas Hajnalkának Kalocsán, a szolgálat helyi 

szervezet vezetőjének és minden segítőjének, ápolójának Bátyán. A 

legaranyosabb, legközelibb ápolónak-dolgozónak, özv. Tóth Imréné 

Évikének, aki még anyukám utolsó napjaiban- a puszta jelenlétével is 

segített. 

A temető korábbi gondnokának Fülőpnek és édesanyjának. 

Akik a temetésén nem vehettek részt- nem lehettek jelen, őrizzék emlékét- 

gondoljanak rá szeretettel. 

„Továbbra is vigyázz rá Atyám- mert ő volt az én drága jó anyám!” 

 

 

Drága jó párom, Sáfár János életének 78. évében örök nyugovóra tért. 

Köszönetet mondunk az utolsó útjára részvéttel elkísérőknek, akik 

sírhalmát virágokkal borították. 

Nyugodjon békében a lelke. 

Gyászoló szerettei és felesége Ilonka 

 


