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József Attila
TAVASZ VAN! GYÖNYÖRŐ!

Tavasz van, tavasz van, gyönyörő tavasz,
A vén Duna karcsú gızösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.
Jaj, te, érzed-e? Szeretı is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
İzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóiző kacagás!
Tavasz van, gyönyörő! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elı a rügyekkel A mi tüdınkbıl száll ki a tavaszi szél!
1924 tavasza
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Önkormányzat Hírei:
Bátya Község Önkormányzata Képviselı-testülete civil szervezetek pénzügyi
keretének felosztására, az elızı évhez hasonlóan pályázati felhívást tett közzé.
Pályázatok beadási határideje: 2017. április 30.
A pályázati felhívás elérhetı a www.batya.hu oldalon, illetve a Hivatal
hirdetıtábláján. Nyomtatvány igényelhetı és bıvebb információ kérhetı a
Polgármesteri Hivatalban.
2017. április 3-án 9-11 óráig VÉRADÁS lesz az Idısek Napközi
Otthonában! Véradásra vigye magával a személyazonosító okmányát, TAJ és
lakcímkártyáját!
„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
Sportegyesület hírei:
2017. április 2-án (vasárnap) 16:30 órakor Bátya–Dunapataj labdarúgó
mérkızés lesz.
2017. április 9-án (vasárnap) 16:30 órakor Bátya–Császártöltés labdarúgó
mérkızés lesz.
Vezetıség

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
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!!!
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
Bátyán Baross u. 2. sz. alatt családi ház eladó!
Érdeklıdni: 06/70 334-9594

Kedves Érdeklıdı!
Bátyán, a Kalocsai úton lévı, 1974-ben épült, 3 szobás, felújítandó családi
házunkat kb. 900m2-es kerttel eladnánk, vagy földszinti, I. emeleti kis lakásra
cserélnénk Kalocsán, értékkülönbözet megfizetése mellett.
Érdeklıdni: 06/20 380-4043
3 részes sertés önetetı, 2 db heverı, mázsa, 200 kg súlyokkal, öntözéshez
80-as csıvégek, slag csatlakozók eladók Bátya, Kalocsai út 51.
Etna száraz bab, vetımagnak is!
Érdeklıdni: 06/30 626-3630 Táncsics u.15.
Baromfivásár!
Fehér rántanivaló csirke 500 Ft/kg április 5. (szerda) 13:45, Vörös Tyúk
580 Ft/db Április 10 (hétfı) 17:15
Elıjegyzi: Tóth Imréné 06/70 317-6515 Bátya, Templom u 1.
Üllıgarnitúra eladó, kihúzhatós kanapé, 2 fotel.
Érdeklıdni:06/20-569-5088
Sertés trágya eladó!
Érdeklıdni: Bátya Attila u. 5. 06/70 232-8533
3 éves 24-es Csepel kerékpár eladó Ár:20 000 Ft
Érdeklıdni06/70/944-2963
Cserepes leanderek, 100 literes boros hordó, demizsonok 2 literestıl50 literesig, 1 db zománcozott falikút, 1 darab nagyobb mérető kéz mosdó,
1 db kisebb mérető fehér porcelán mosdó, 1 db zománcozott 70 literes
bogrács eladó
Érdeklıdni: 06/78 468-470
Eladó vegyes tüzeléső kazán (új), 3 db szekrény, 2 db étkezıasztal,
füstölt kolbász
Érdeklıdni: Bátya, Rózsa u 5.
Eladó Toyota Corolla Wagon személy gépkocsi 2004-es évjárat,
2018. 03.17-ig érvényes mőszakival!
Érdeklıdni: 06/30-746-1960

