Minden május 10-én megemlékezünk a Madarak és Fák Napjáról

HÍRLEVÉL
„Fa nélkül egy fillért sem ér a táj.
S üres a fa, ha nincs rajta madár.
Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,
Ha nem lennének fák és madarak.”
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Tisztelt Lakosság!
Benedek Elek Szeresd a fát!
Szeresd a fát, hisz ı is érez,
Gyengéden nyúlj a leveléhez.
Ágát ne törd, lombját ne tépjed
Hagyd annak ami, épnek, szépnek
Szeresd a fát!
İ is anya, minden levele
Egy-egy gyermek, gonddal nevelve,
És gyermek minden ágacskája,
Szeretettel tekints föl reája,
Ne bántsd a fát!
Édes gyümölcsét várva várod
S te mégis letörnéd a virágot?
Szegény virág gyorsan elszárad
S te bánkódnál majd, késı bánat,
Ne bántsd a fát!
Megtépett fának nincs virága,
Mint a vak, úgy néz a világba,
Oly bús a fa, a tördelt, tépett,
Mint anyád, ha elvesztene téged.
Szeresd a fát!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy önkormányzatunk ismét nagy
összegő pályázati támogatást nyert: összesen 211.700.000 Ft értékben.
Ezúttal a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kiírt
pályázati források álltak rendelkezésre. Mielıtt a fejlesztéseket
megnevezném, szeretném tudatosítani, hogy az önkormányzat nem arra
pályázik, amire „ötletszerően” akar, hanem arra, amire a lehetıséget kiírják.
1. Az Idısek nappali ellátását szolgáló intézmény felújítására 50 millió
Ft-ot fordíthatunk,
2. A Polgármesteri Hivatal, a Védınıi Szolgálat és Családsegítı
Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének (régi orvosi rendelı)
felújítására 101.700.000 Ft-ot,
3. Csapadékvíz elvezetése a Mikes, Rákóczi utca (Faluház és a Park
környékén) 60 millió Ft értékben.
A munkálatokat a szükséges elıkészületek után, a nyár folyamán
megkezdjük.
Tisztelt Lakosság!
A téves híresztelések ellenére tájékoztatom Önöket arról, hogy nem szőnik
meg Bátyán a piaci árusítás, mindössze más helyet jelölt ki erre a célra az
önkormányzat. A Piactérnek nevezett közterületen eddig senkinek sem volt
érvényes engedélye, az ottani árusok egyszerően ott pakolták ki
portékájukat. Közben nehezítették az ottani közlekedést, nem beszélve arról,
hogy a környék zöldövezete egy ideje szennyezett és büdös is! Konkrétan:
egy köztéri vizeldévé vált a falu központja. Sajnos idınként még

„nagydolgok” nyoma is elıfordul. Az új árusítási helynek a Faluház melletti
és a zöldségbolt mögötti területet jelöltük ki. Kérjük együttmőködı
megértésüket e témában!
Idıközben visszahelyeztünk a zöldség és gyümölcs árusítás céljából egy
sor asztalt, ugyanis a Képviselı Testület korábbi ülésén azt nem
kifogásolta.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a biológiailag lebomló zöld hulladékot
tároló zsákok átvételére a Polgármesteri Hivatalban van lehetıség
2017.május 18-tól.
Tisztelt Lakosság!
A Bátyai Roma Önkormányzat Gyermeknapot tart 2017.május 20-án.
Helyszín: Jó idı esetén a focipálya, ahol ugráló-vár várja a gyerekeket.
Rossz idı esetén a Faluházban kerül megrendezésre a gyermeknap. A
gyülekezı 9 órakor kezdıdik.
A programok szervezésében a Bátyai Család-és Gyermekjóléti Szolgálat is
közremőködik:
-ügyességi vetélkedık
-rajzverseny
-játszóház
-ebéd
-eredményhirdetés
Minden gyermeket szeretettel várunk! Töltsünk együtt egy szép napot!
Oláh Imre elnök
Sportegyesület hírei:
2017. május 14 (vasárnap) 17:00 órakor csapatunk Uszódon vendégszerepel.
2017. május 21-én (vasárnap) 17:00 órakor Bátya–Homokmégy labdarúgó
mérkızés lesz.
Vezetıség
Gazdálkodók figyelmébe! Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2017.
évi Területalapú támogatások benyújtási idıszaka 2017. április 15-tıl
május 15-ig tart. Amennyiben a támogatás benyújtásához falugazdász
segítségét kívánják igénybe venni, kérem az ügyintézéshez elızetesen
kérjenek idıpontot a hosszas várakozási idık elkerülése érdekében, továbbá
kérem, hogy az elızetesen megbeszélt idıpontra érkezzenek! Idıpontkérés
telefonon lehetséges: 06-30/419-4369
Az ügyintézéshez feltétlenül hozza magával:
- ıstermelıi igazolványát,
- MVH-s jelszavát a meghatalmazás elkészítéséhez
A falugazdász ügyfélfogadást újra Bátyán tartom a faluházban kedden
(08:00-16:30) és pénteken (08:00-14:00). További részletek telefonon!
Matos Rita falugazdász

FIGYELEM!
Felhívjuk a tisztelt felhasználók figyelmét, hogy 2017. május 18 – május 28
–ig Ivóvízhálózat fertıtlenítést és öblítést végzünk. Ez idıszak alatt
gyakran lesz rövidebb vízhiány és zavaros a víz. Külön felhívjuk
figyelmüket az automata mosógépek, mosogatógépek üzemeltetésére.
Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy 2017. május 23-án 22:00 órától 2017.
május 24-én 05:00 óráig Foktı, Bátya, Fajsz községben teljes vízhiány lesz
távvezeték öblítési munkálatok miatt. Ivóvízszükségletüket, kérjük a
vízhiányos idıszak áthidalására, elıtárolással szíveskedjenek biztosítani.
Kérjük megértı türelmüket!
Kiskunsági Víziközmő-Szolgáltató Kft.
Kalocsai Üzemmérnökség
Kedves Bátyaiak! Ingyenes informatikai tanfolyamot szervezünk, teljesen
kezdı felhasználók részére! Az érdeklıdık részletes információt alábbi
telefonszámon kaphatnak: 06/70 387-9424
A Mőszaki Vizsgaállomásra nıi munkaerıt keresünk iroda és kiszolgálóhelyiségek takarítására másodállásban , vagy alkalmi munkavállalóként.
Érdeklıdni a Bátya, Bajai út 35.sz.alatt, vagy a 06/30-49-39-307- es
telefonszámon lehet!
X.ISIS Hastánc Gála Május 20-án 16:30 Helyszín: Mővelıdési Ház Fajsz
„ A szép mozgás a szem muzsikája.”
Fellépık:
Ízisz Hastánccsoport (Fajsz)
Ízisz Gyöngyei és Tündérei (Fajsz)
Izisz Tribal Tánccsoport (Fajsz)
Ayarti Tribal Tánccsoport (Dunaújváros)
Amarin Hastánccsoport (Szekszárd)
Nilgufar Hastánccsoport (Bácsalmás)
Jegyek a helyszínen gyermekeknek 300 Ft, felnıtteknek 500 Ft, támogatói
jegy 500 Ft
Este 8 órától bál, belépı 700 Ft, zenél: Szujer és fia
Szervezı: Tanyó Péterné Judit 06/30-587-2803
Szegedi 80-as főszerpaprika palánta kapható.
Érdeklıdni: 06/30-445-9584
Eladó M30-as Lada, 400 l-es szántóföldi permetezı Érdeklıdni: 06/20574-4284 telefonszámon
Sertéstrágya eladó! Érdeklıdni: 06/78-468-266
Eladó fehér színő tálalóbútor, kihúzható modern kanapé, babakocsi,
babahordozó, 50 köbcentis robogó. Érdeklıdni: 06/30-524-6316

