
Illyés Gyula: Március idusára 

Vannak napok, melyek nem szállnak el, 

De az idők végéig megmaradnak. 

Mint csillagok ragyognak boldogan 

S fényt szórnak minden születő tavasznak. 

Valamikor szép tüzes napok voltak, 

Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. 

Ilyen nap volt az, melynek fordulója 

Ibolyáit ma a szívünkbe szórja. 

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai 

És lángoló Petőfi szava zengett, 

Kokárda lengett és zászló lobogott; 

A költő kérdett és felelt a nemzet. 

Ma nem tördel bilincset s börtönajtót 

Lelkes tömeg, de munka dala harsog, 

Szépség, igazság lassan megy előre, 

Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. 

De azért lelkünk búsan visszanéz, 

És emlékezve mámoros lesz tőled, 

Tűnt március nagy napja, szép tavasz, 

Mely fölráztad a szunnyadó erőket, 

Mely új tavaszok napját égre hoztad, 

Mely új remények ibolyáját fontad. 

Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 

Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot! 
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Kedves Bátyaiak! 

Nagy örömmel tudatjuk, hogy a Bátya Község Önkormányzata által 

kezdeményezett pénzbeli adománygyűjtés ismét bebizonyította a 

lakosság önzetlen segítőkészségét. Az egyéni felajánlásokból 

1.240.000 Ft gyűlt össze. A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet 

kérésének megfelelően szereztünk be tartós élelmiszert és vegyiárut 

az összegyűlt összeg erejéig. 

A megvásárolt adományokból álló szállítmányt 2022. március 9-én 

juttattuk el a segélyszervezet raktárába. (Részletek és képek Bátya 

község facebook oldalán) 

Ezúton köszönjük szépen a település lakosságától érkezett önzetlen 

felajánlásokat! 

Bátya Község Önkormányzata 

 

FELHÍVÁS 

Tisztelt Választópolgárok! 

A köztársasági elnök 2022. április 3. napjára tűzte ki az 

országgyűlési képviselők választását és az országos 

népszavazást. 

A szavazás 2022. április 3. (vasárnap) 6 órától 19 óráig tart. 

 

Szavazóhelyiségek címe településünkön: 

01.számú szavazókör: Idősek Klubja – Bátya, Bercsényi u. 17/A. 

(akadálymentes) 

02.számú szavazókör: Óvoda – Bátya, Kiss Ernő u. 1-3. 

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


A választópolgárok főszabályként a lakóhelyük szerint az 

értesítőben feltüntetett helyen szavazhatnak. 

Kérünk mindenkit, hogy a szükséges okmányokat vigyék 

magukkal a szavazáskor! Érdemes ellenőrizni az okmányok 

érvényességét. 

 

Amennyiben lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, 2022. 

március 25-én 16:00 óráig átjelentkezhet, vagy kérheti felvételét 

a külképviseleti névjegyzékbe.  

Mozgóurnát a szavazás napján 12:00 óráig kérhet. 

HVI elérhetőségei: 

Bátyai Helyi Választási Iroda 

Címe: 6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 20. 

Telefon: 06/78 468-026 e-mail: batya@batya.hu 

HVI vezetője: Bukros Noémi Linda 

 

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 

személyesen a Helyi Választási Irodában (Bátyai Polgármesteri 

Hivatalban) igényelhetők, illetve letölthetők és online kitölthetők 

a www.valasztas.hu oldalon. 

Bővebb információ esetén állunk rendelkezésükre. 

Bukros Noémi Linda, HVI vezető 

Mély fájdalommal tudatjuk a lakossággal, hogy szeretett 

munkatársunk, Farkas Sándor tragikus hirtelenséggel elhunyt, 

távozásával hatalmas űrt hagyva maga után. 

Személyében egy olyan ember távozott közösségünkből, akire 

minden helyzetben számíthattunk, hiszen nem volt olyan feladat, 

melyet nem teljes odaadással és legjobb tudása szerint végzett volna 

el. 

Az önkormányzat képviselő-testülete és valamennyi dolgozója 

osztozik a család fájdalmában és szeretettel őrizzük Satya emlékét. 

Képviselő-testület 

 

Kedves Bátyaiak! 

Az idei Húsvéti Ünnepekre szeretnénk az eddigieknél szebb és 

látványosabb tojásfát állítani a templomtéren. Sajnos hímes tojás 

készletünk az elmúlt évek alatt tőlünk független okok miatt 

megfogyatkozott. Kéréssel fordulunk Önökhöz! Felfüggeszthető 

tojásokat gyűjtünk a fához. Aki szeretne segíteni, az Idősek 

Otthonában munkanapokon 9 órától délután 3 óráig tudja leadni. 

Nagyon szépen köszönjük! 

Harangozóné Gábor Edit 
Apróhirdetés: 

-Magyar fajta fokhagyma, fejeskáposzta és édes sütőtök eladó. Érd.: 

Maros Ferenc, Bátya, Mikes utca 13. Tel.: 0630/323-98-98. 

-Bátya zártkert 1074 m2 9,7 AK szántó, Bátya kül. 1724,5 m2 10,4 AK 

szántó, Bátya kül. 1061,5 m2 6,90 AK szántó eladó. 

Tel.: 70/599-15-74 

-Aki szépíteni szeretné kezeit, lábait, körmeit, keressen bizalommal! 

Ha parafinos kézápolást, manikűrt, géllakkot, épített körmöt vagy 

pedikűrt szeretne, jelentkezzen be hozzám Bátyán, a Kiss Ernő utca 

29-be! (Perity Ildikó kozmetikájánál) Várom szeretettel minden kedves 

régi és új vendégemet! Előzetes időpontfoglalás szükséges! Tompai 

Anett 06-30/74-05-953 

-Eladó két régi típusú Csepel varrógép (egyik ipari), egy női kerékpár, 

egy szárítógép, egy Lada Samara (1991), egy Audi (1991), egy mázsa 

mérleg. Érdeklődni a 06 30 55 02 392 telefonszámon. 

 

Biológiai lebomló hulladékgyűjtés (zöldjárat naptár) 

 március április 

kedd 22. 19. 

 
 
Köszönetet mondanunk mindazoknak, akik Balázs Gusztáv temetésén 

részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. 

Gyászoló család 
 
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Perity Ferenc 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. 

Gyászoló család 
 

mailto:batya@batya.hu
https://vtr.valasztas.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bátya Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és 

kedves családját az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

tiszteletére rendezett ünnepségre! 

 

2022. március 15. (kedd) 

 

Program: 

10:00 Szentmise a Bátyai Kisboldogasszony templomban 

11:00  Hősi Kert 

Polgármesteri köszöntő 

Himnusz – Danubia Fúvószenekar 

Ünnepi beszédet tart Junger Péter önkormányzati képviselő 

Bátyai Általános Iskola tanulóinak műsora 

  felkészítő pedagógus: Katonáné Kormány Szilvia 

Rozmaring Népdalkör előadása 

Szózat – Danubia Fúvószenekar 

 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a 

jövőn!” 

Széchenyi István 
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