Arany János: Az örökség

HÍRLEVÉL

Azok a magyarok, kik e hazát
Véren vették, vérrel ótalmazák,
Azok a magyarok, ha riadót fúttak,
A halál képétıl nem messzire búttak.
Lakásuk volt paripájok háta,
Vetett ágyok kemény nyeregkápa:
Ettek és aludtak vérmocskolta nyergen,
Jártak éjjel-nappal sok nehéz fegyverben.
Nem kérdezték: sok-e az ellenség?
Olvasatlan próbáltak szerencsét;
Tudták, a szerencse mindig ahhoz pártol,
Kinek szive még a halálban is bátor.
Elfogytak, elzülltek ottan-ottan,
Szép országok hevert elhagyottan,
Fölveré az isten mindenféle gyoma,
Éktelenné tette török, tatár nyoma.
Rongált zászló lın az ı formája,
Nem volt annak színe, sem fonákja,
Itt-amott sötétlett rajta egy-egy vérfolt:
Szép zászlónk, az ország, váznál nem egyéb volt.
E becses zászlónak, a hazának,
Védelmében hányan elhullának!
Vérökben a rúdját hányszor megfereszték
Régi ısapáink! de el nem ereszték.
Igy a zászló, ránk örökbe maradt,
Ránk hagyák azt erıs átok alatt:
Átok alatt, hogy, ha elpártolunk attul,
Ne legyen az isten istenünk azontul.
Most telik be, vagy soha, ez átok.
A zászlót, a zászlót ne hagyjátok!
Ha minket elfú az idık zivatarja:
Nem lesz az istennek soha több magyarja.
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MEGHÍVÓ
Bátya Község Önkormányzata, a kalocsai Viski Károly Múzeum meghívja Önt és
kedves családját Fehér Zoltán Bátya települése és népi építészete c. munkájának
ünnepélyes könyv-bemutatatójára.
Az ünnepélyes bemutató helye a bátyai Könyvtár
ideje: 2017. március 26-án délután 4 óra.
A mősorban szerepel a bátyai iskolások csoportja, valamint a Rozmaring népdalkör.
A megjelenteket köszönti: Zsebics Ilona polgármester.
A könyv megjelenési körülményeirıl, jelentıségérıl Romsics Imre múzeumigazgató
és Fehér Zoltán szerzı beszélnek.
Lehetıséget biztosítunk a résztvevıknek, hogy a témával kapcsolatos gondolataikat,
kérdéseiket elmondhassák.
Ebbıl az alkalomból nyújtjuk át a könyv tiszteletpéldányait mindazoknak, akik
anyagilag is hozzájárultak megjelenéséhez. A könyvbemutatón meg is lehet
vásárolni a 300 oldalas, több mint 500 képet tartalmazó keménykötéső könyvet,
amelynek minden bátyai család könyvespolcán ott a helye.
Az ünnepély végén közvetlen hangulatú, baráti beszélgetés közben állófogadást
tartunk. Szeretettel várunk minden érdeklıdıt!
Bátya Község Önkormányzata, Viski Károly Múzeum
Figyelem!
Mindenkit, de különösen az idıseket arra figyelmeztetünk, hogy újabb trükkökkel
elıálló csalók, idegenek járják a környék településeit. Kérjük a lakosságot, hogy
senkit, semmilyen indokkal ne engedjen be lakásába. Legtöbbször telefonkártya
feltöltésre, a szén-monoxid jelzésére szolgáló készülék kötelezı megvásárlására
hivatkoznak, gyakran ismerısként megemlítik családtagok nevét, így terelve el a
gyanút. Sajnos már akadtak Bátyán is rászedett áldozatok. Legyenek óvatosak és
készpénzt idegennek ne adjanak át!!!

Sportegyesület hírei:
2017. március 19-én (vasárnap) 15:00 órakor Bátya–Foktı labdarúgó
mérkızés lesz.
2017. március 26-án (vasárnap) 16:00 órakor csapatunk Géderlakon
vendégszerepel.
Vezetıség
Tisztelt Lakosság!
A Kiskunsági Víziközmő-Szolgáltató Kft. Kalocsai Üzemmérnöksége értesíti
Tisztelt Fogyasztóit, hogy 2017. március 16.– március 26-ig ivóvízhálózat
fertıtlenítési és mosatási munkákat végez Kalocsa, Bátya, Fajsz, Dusnok,
Szakmár, Homokmégy, Mácsa, Halom, Öregcsertı, Csorna-puszta, Drágszél,
Miske, Újtelek, Dunaszentbenedek, Alsóerek, Felsıerek, Hillye, Alsómégy,
Géderlak, Dunapataj, Foktı, Uszód, Ordas, Harta helységekben.
2017. március 20–március 27-ig Dunatetétlen helységben.
Fenti idıszakban a víz minıségének romlásával, idıszakos vízhiánnyal és
nyomás-csökkenéssel kell számolni, valamint az ivóvizet klórtartalma miatt,
csak korlátozott felhasználásra javasoljuk. Ivóvízszükségletüket az esetleges
rövidebb vízhiányos idıszakok áthidalására elıtárolással szíveskedjenek
biztosítani.
Tisztelettel: Kiskunsági Víziközmő-Szolgáltató Kft.
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Bátyai Lakosokat, hogy 2017. március 1-én
megkezdte munkáját az új családsegítı, Csécsely Tünde személyében. A
Bátya, Kiss Ernı u. 13. sz. alatti irodában, a megszokott ügyfélfogadási
idıben fogadja az ügyfeleket. Forduljanak hozzá bizalommal!
Tájékoztatok továbbá mindenkit, Bátyán is kötelezıen mőködik
veszélyeztetettséget észlelı-és jelzırendszer. Ha veszélyeztetett
gyermekrıl, idısrıl, vagy krízishelyzetben lévı, segítségre szoruló
családról tudnak, kérjük, jelezzenek.
2017. január 1. nappal jelentıs jogszabályváltozás történt, melyekre
szeretném a figyelmüket felhívni.
A 0-18 év közötti szőrıvizsgálatok kötelezıek. Szabálysértésnek minısül,
ha a gyermekes családok nem mőködnek együtt a háziorvossal, házi
gyermekorvossal, védınıvel.
Igazolatlan iskolai hiányzások ügyében:
- Amennyiben az igazolatlan mulasztás egy tanítási évben eléri a harminc
tanítási órát, az iskola tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely
közremőködik a tanuló szülıjének az értesítésében.

- Ötven tanítási óra hiányzásnál, hatóság elrendeli a gyermek
védelembevételét és az iskoláztatási támogatás megvonását.
A törvények, rendeletek a gyermekek, családok érdekében módosultak,
betartásuk kötelezı.
Markó Jánosné intézményvezetı

„e-hulladék” „e-hulladék” „e-hulladék” „e-hulladék” „e-hulladék”
Tisztelt Bátyaiak!
Ismét lehetıség nyílik arra, hogy a háztartásokban keletkezett „elektromos
hulladékot” szervezett keretekben leadhassák.
Átveszünk bármilyen elektromos gépet, készüléket. (televízió, monitor,
hőtıszekrény, mosógép, háztartási kisgép, barkácsgép, számítógép, telefon,
…minden, ami árammal mőködik)
Átvétel április 6 – 8. (csütörtök – szombat) az iskolában.
Tisztelettel: Tamaskó László igazgató
Tisztelt Bátyaiak!
Az idei évtıl paprika-vetést, annak kultivátorozását, fokhagyma
kultivátorozást, és töltést vállalok, igény szerint mőtrágyaszórással is.
Cserdi Sándor Mezıgazdasági Szolgáltató 06/30/945-1259
FIGYELEM! 4-5 napja eltőnt egy vörös 2 éves fiú cica kék
bolhanyakörvvel, a Fagyizó környékérıl. Kérem, aki befogadta, esetleg tud
róla információt adni, értesítsen! Köszönettel: Perity Antal 06/20/329-5152
Bátyán hosszútávra kiadó (min.2 szobás) családi házat keresünk.
Érd:06/70 279-7541
Eladó 3 szobás parasztház, részben felújított. Kalocsán lakáscsere érdekel.
Érd: Attila u.25.06/70 210-4693
Eladó hőtıszekrény, varrógép (hímzésre is alkalmas), automata mosógép,
mikro. Érd:06/78 468-464
Bátyai fajta dughagyma, étkezési vöröshagyma (bátyai fajta) és fejtıs bab
eladó. Érd: Marokity János Bátya, Rákóczi u.13. 06/78 468-313

