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Szeptember közepén

Szeptember közepén a nyár
még itt van, érezni ízét.
S valami szomorú magány
nyomja az ember bús szívét.
Napsugár mosolyog reád,
mint örök idıfoglalat.
Ám benne igazgyöngy gyanánt
merengı álmok alszanak.
Gyöngyházfény-mosoly illanó,
az ısz még titkos sejtelem.
Tüzes táltosként vágtató,
telivér nyár már nincs jelen...
Hős fuvallat, új érzemény,
még zsenge, mint friss lehelet.
Köldökzsinór rıt kés hegyén,
ısz a ma született gyermek.
Szeptember közepén nem sír,
ki álmokat temetne el.
Lelkünk sebére ısz az ír,
ha már a nyárnak menni kell…

2017. augusztus 31.
Kiadja: Bátyai Polgármesteri Hivatal
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.
Kiadásért felelıs: Zsebics Ilona polgármester
Tel: (06) 78/468-026, fax: 468-475
honlap: www.batya.hu, e-mail: batya@batya.hu
Háziorvosi ügyelet: 06-78/564-219,
Kórház: 06-78/564-001, Mentıállomás: 06-78/462-342,
Sürgısségi fogadó-hely: 06-78/564-460,
Körzeti megbízott: 06-70/387-9438

Önkormányzat hírei:
Tisztelt Lakosság!
Bátya Község Képviselı-testülete soron következı ülését 2017. szeptember
14-én 18:00 órai kezdettel tartja az iskola ebédlıjében.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Legutóbb tájékoztattuk Önöket arról, hogy az adósságkonszolidációban nem
részesült településeknek juttatott támogatásból történt útfelújítási munkálatok
befejezıdtek. Utólag közzéteszünk egy információt, amelyet az érintett, ifj.
Bányai László beleegyezésével teszünk. Mivel Bányai László
mezıgazdasági vállalkozóként olyan útvonalon tudja megközelíteni
munkagépeivel a földterületeit, ami a Nyárfa utca bevezetı szakaszát
érinti (az 51.sz. fıúttól 136 m szakasz), ezért ı még 2 millió 500 ezer Ft
összeggel hozzájárult a fejlesztéshez. Ezzel + 5 cm aszfaltvastagsággal
erısödött az érintett útszakasz. Ezúton is megköszönjük ezt a nagylelkő
hozzájárulást, amit a lakosság érdekében tett!!!
Azokat értesítjük, akik érintettek „Piactér” ügyben. Figyelembe véve
többek kérését, a zöldség-gyümölcs árusítására továbbra is korlátlan a
lehetıség a kitett asztalokon. Azonban a ruha-és egyéb cikkek árusítására
kizárólag kedden és pénteken reggel 6-11 óráig lesz lehetıség.

Sportegyesület hírei:
2017. szeptember 3-án (vasárnap) 16:30-kor Bátya Apostagon
vendégszerepel.
2017. szeptember 10-én 16:30-kor Bátya–Tass labdarúgó mérkızés lesz.
Vezetıség
Templomunk védıszentjének búcsúnapján, szeptember 8-án (pénteken) az
ünnepi szentmise délelıtt 10 órakor kezdıdik, melynek szónoka
dr. Benyik György a Szegedi Hittudományi Egyetem professzora lesz.
Egyházi Képviselı-testület
„…kétezer éve a Szentlélek ereje
Siralomvölgyünk áldott kis virágaként
plántált földünkre
üdvünk hajnalpírjaként.
Kétezer éve Isten egyszülött Fia
testvérünkké lett,
bizonyság rá: Mária!..”

Hölgyeim! Az alakformáló-, erısítı-, gimnasztikai jellegő edzéseimet
folytatom. Helye: óvoda; Ideje: szeptember 4-én hétfın 17:15 óra. Szeretettel
várom az érdeklıdıket. Hegedős Csaba testépítı edzı 06-70-945-9951.

1999-es Fiat Bravo, SX80-as 1200 cm3 friss mőszakival eladó. Festéshibás.
Érdeklıdni: 06-30-477-3073.
Alig használt EL-GO REHAB 3 kerekő moped jutányos áron eladó.
Érdeklıdni: 06-30-224-9642
Jó állapotban lévı férfi kerékpár eladó. Érdeklıdni: 06-20-542-3292.
Bátya 2871 hrsz-ú, 686 m2 nagyságú zártkert eladó vagy kiadó! Érdeklıdni:
06/20-244-6698

(Kerekes Károly versébıl)
Kisboldogasszony napi szentmise! Szeptember 8-án délután 5 órai kezdettel
rác nyelvő szentmise lesz a Bátyai Kisboldogasszony templomban. A
szentmisét celebrálja: Bacsmai László mohácsi plébános. Mindenkit hívunk és
várunk szeretettel.
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Bíró, Bíróné kerestetik! Idén 2017.10.21-én Szüreti Felvonulás és Bál!
Várjuk jelentkezését mindazoknak (életkortól függetlenül, akik szeretnének
részt venni ezen az eseményen.)
Minden héten, szerdán 19 órától az óvodában tartunk egy kis ráhangolódást,
pontosabban tánctanár segítségével elsajátítjuk a Magyar Néptánc, és Magyar
Népdal alapjait! Várunk Téged is!
Szervezık
Kedves Bátyaiak! Ingyenes informatikai tanfolyamot szervezünk, teljesen
kezdı felhasználók részére! Az érdeklıdık részletes információt alábbi
telefonszámon kaphatnak: 06/70 387-9424
Kozmetikai szolgáltatás Bátyán!
Szeretettel várom nıi és férfi vendégeimet! Arckezelések (tini-felnıtt),
hidroabráziós kezelés, pakolás, ultrahang, VIO, masszázs (arc, nyak,
dekoltázs), tartós szempilla-szemöldök festés, gyantázás, alkalmi smink.
Bejelentkezés: 06/30-461-0021 Lógó Martina kozmetikusnál, Bátya Úttörı
u.13.

Alsószálláson 500 négyszögöles zártkert eladó. Érdeklıdni az esti órákban
468-529-es telefonszámon.
Baromfivásár! Fehér rántanivaló csirke 500 Ft/kg. Szeptember 4. (hétfı)
18:00; Vörös tyúk 580 Ft/db. Szeptember 11. (hétfı) 17:45.
Elıjegyzi: Tóth Imréné 06-70-317-6515; Bátya, Templom u. 1.
Vöröshagyma (bátyai fajta) eladó! Savanyítanivaló is! Érd: Takács Tiborné
(Bencze Mari) Bátya, Zrínyi u 35. Tel: 06/30-602-7802
Télálló étkezési burgonya 100 Ft/kg-os áron eladó. Érdeklıdni Szőcs Tibor,
Nyárfa utca 18. Telefonszám: 06-30-265-2780
Hamarosan nyitás!!!
( A hirdetést feladó kérésére, csak ennyit közölhetünk.)
30.000,-Ft jutalmat adok annak, aki a Fokhagyma Fesztiválon elveszett
telefonom nyomára bukkan. Típus: Galaxi S3, fekete kinyitható mőbır
tokban. Tel: 06/20/310-6185.

