Horváth István: Tornyot raktam...

HÍRLEVÉL
2017. május.25.

Künn a jégfogú télsárkány havat prüszkölt, zúzmarát szórt.
Bömbölve járt a bükkerdın; a házak közt vadul táncolt.
Benn duruzsolt a kemence. Halk beszéd közt orsó pergett.
Apó a pucikpadon ült, száraz törökbúzát fejtett.
Mintha-mintha most is látnám széles vállát, kurta nyakát,
nagy, bozontos szemöldökét, éles szemét, kemény arcát.
Lelke, miként az ıserdı, melyben nem járt ember lába,
csodálatos ısvilág volt: babonák, mesék világa.
A mezı volt iskolája. A természet a mestere.
Könyve a nagy csillagos ég, aranyos betőkkel tele.
Ott ültem a lábainál, mesét mondott, azt hallgattam.
Egy-egy csuszát felém dobott, amibıl én tornyot raktam.
Nıtt a torony a csuszákból, keresztbe tett boronásan,
És ahogy nıtt, büszkeségem kezdett nem férni a házban.
Már a mesét sem hallgattam, építettem kábult lázban.
— Már a ház volt a toronyban és nem a torony a házban.
Apó figyelt. Munkám közben nézte, hogy rakom a tornyot,
Majd egy csuszát hozzám dobott, és a tornyom összeomlott.
Csuszatornyom omladékán rettenetes dühös lettem.
Meg akartam ölni apót, de csak lassan sírni kezdtem.
Büszkeségem ott hevert a csuszák alatt összetörve.
Megdermedten vártam, hogy most: bár a világ összedılne!
Nagyapám az ölébe vett, megcsókolta homlokomat.
,,Hadd el, ne sírj, kisunokám, ne bánd a csuszatornyodat.
Telhetetlen vágyaidból építsz te még nagyobbat is,
és a sors egy legyintéssel így ledönti azokat is.
Mint Apóé: építéssel telik el az egész élet,
De hogy a tornyod betetızd, azt te soha el nem éred.
Nem, mert bár az égig érjen: vágyaink még feljebb hágnak,
s tetıtlen tornyokról hullunk ölébe a zord halálnak.
Látod, a csuszák megvannak: újra lehet megint rakni.
Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni!"
— A tőzön egy nyers faág sírt. Az eszterhán jégcsap lógott.
Apó mesélt, én hallgattam, s újra felraktam a tornyot.
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az egyéni vállalkozónak nem
minısülı mezıgazdasági ıstermelı, akinek az ıstermelésbıl származó éves
árbevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, az iparőzési adó alanyává válik,
bejelentkezési kötelezettség terheli és iparőzési adó bevallási kötelezettsége
is van, amelynek határideje: május 31.
Az iparőzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre: A bevallást
azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparőzési adó alanynak
minısülnek és székhelyük, telephelyük szerinti települési önkormányzat az
iparőzési adót bevezette, benyújtási határideje: május 31.
Kérjük, a fenti határidıket szíveskedjenek betartani. Szükséges
nyomtatványok és további információk a www.batya.hu honlapon
megtalálhatóak, letölthetık.
Bukros Noémi Linda
jegyzı
Felhívom a tisztelt gazdálkodók figyelmét, hogy 2017. június 2-tól
megváltozik a falugazdász ügyfélfogadás helyszíne! 2017. június 2-tól az
ügyfélfogadás új helyszíne: Bátya, Deák Ferenc u. 1/4. (volt védınıi
szolgálat a templom mellett). Az ügyfélfogadás ideje változatlanul kedd:
08:00-16:30 és péntek 08:00-14:00.
Továbbá felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy az idei évben is június 130 között van lehetıség az agrárkamarai tagdíjbevallás pótlékmentes
benyújtására, amihez falugazdász segítségét is kérhetik. További
tudnivalókról a késıbbiekben telefonon, ill. személyesen érdeklıdhetnek.
Telefon: 06-30/419-4369
Matos Rita Falugazdász

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a biológiailag lebomló zöld hulladékot
tároló zsákok átvételére a Polgármesteri Hivatalban van lehetıség.
Tájékoztató a zöldhulladék győjtés rendjérıl
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt
Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hulladék rendszeres
díjmentes begyőjtését, a cég által folyamatosan a győjtési alkalmak
számához igazodóan biztosított biológiailag lebomló zsákban és/vagy egy
kévényi mennyiségben Bátya Község területén.
A biológiailag lebomló hulladék győjtés során az ingatlanoknál kertekben,
udvarokban, konyhában keletkezı minden szerves anyagtartalmú hulladék
elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot (főkaszálékot,
falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi
egységekben keletkezı konyhai és élelmiszermaradékot) a díjmentesen
biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú 50
cm átmérıjő kötegekben (maximum 0,5 m3) kévékbe kötve az ingatlan elıtti
közterületre szíveskedjenek a győjtési napon reggel 7 óráig kérjük
kihelyezni és az elszállítás idıpontjáig az ingatlan elıtt kint hagyni, oly
módon, hogy azt a begyőjtést végzı gépjármő meg tudja közelíteni és kézi
erıvel mozgatható legyen.
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik
ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló
hulladék járattal nem szállítják el!
Kihelyezhetı biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
- kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
- mőanyag zsákokban vágott fő, vágott virág, falevél, lágyszárú
növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb
apró zöldhulladék
Udvari hulladék:
- főrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék:
- zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek,
tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék
Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék győjtés során
állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után
hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklıdık a
Regionális
Hulladéklerakókban
(Vaskút,
Kiskunhalas,
Felgyı)
beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési szilárd
hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen győjtés keretében
elszállításra, ennek tényérıl az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.
Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. januárjában két
alkalmas fenyıfagyőjtést szervezünk, amelyrıl külön értesítjük Önöket.
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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!
Eladó M30-as Lada, 400 l-es szántóföldi permetezı Érdeklıdni: 06/20574-4284 telefonszámon
Száraz, morzsolt kukorica eladó!
Érdeklıdni: 06/30-364-8509

