Csokonai Vitéz Mihály: Az ısz

H Í R L E VÉ L

Szeptember
Már a vig szüretnek örül minden ember,
Mellyel örvendeztet bennünket szeptember
Októbert olyformán biztatja elıre,
Hogy nektár lesz a bor, és máslás a lıre.
Setétől a setét góhér a vesszıkön,
Barna színt ver vissza a többi szılıkön,
Amelyeknek általvilágló kristályja
A nézıt már édes nektárral kínálja.
Rajtok királyságot mutogatni akar
A veres bársonyba kevélykedı bakar.
A sárgálló almák, a piros körtvélyek
Legörbedt anyjoknak emlıjén kevélyek.
Fája alatt hever a fıtt berekenye,
A kövér noszpolya, a borzas gesztenye.
Megterhelte az ısz a fáknak ágait,
Vastagon ráfőzte gazdag áldásait.
Csak az a baj, hogy már hővösök a szelek,
Néha egy kis hideg és dér is jár velek.
De mégis, barátom, jer, ha kisétálunk,
Az ıszben is elég örömöt találunk.
Ha nincs is oly pompás, mint a víg kikelet,
De mégis sok részben dicsekszik e’felett.
Van édes szıllıje, van szagos gyümölcse,
Mellyel a sétáló kebelét megtıltse,
És így ha a tavasz a leggyönyörőbb rész,
Az ısz meg legjobb is, leggyönyörőbb is lész.
Levegı ege is délután enyhesebb,
A szent Mihály nyara most legkellemesebb..
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Önkormányzat hírei:
A Képviselı-testület legutóbbi ülésén elfogadta a helyi építési
szabályzatot, amely része a településrendezési tervnek. A kihirdetést
követı 30 napon belül lép hatályba a helyi építési szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet.
Továbbá költségvetési rendeletmódosítást is elfogadott a testület.
A Paksi Társadalmi Tanács – melynek településünk is tagja - szeptember
6-án ülésezett. Vezetıi, Lázár János miniszterelnökséget vezetı miniszter,
Süli János tárcanélküli miniszter és prof. Aszódi Attila államtitkár.
Tájékoztattak az erımőbıvítés elıkészítésének körülményeirıl, továbbá a
Kalocsa-Paksot összekötı Duna–híd tervezési folyamatáról. A
településvezetık itt ismerték meg Dr. Becskeházi
Attila Csaba
államtitkárt,aki felelıs a környék infrastruktúrájának fejlesztéséért.
Zsebics Ilona polgármester

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 17-én (vasárnap) 16:00-kor Bátya–Solt labdarúgó mérkızés
lesz.
2017. szeptember 23-án (szombat) 16:00-kor Bátya Homokmégyen
vendégszerepel.
Vezetıség

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.
Alig használt EL-GO REHAB 3 kerekő moped jutányos áron eladó.
Érdeklıdni: 06-30-224-9642
Felültöltıs mosógép eladó. Érdeklıdni.06/30-369-7822
Bátya 2871 hrsz-ú, 686 m2 nagyságú zártkert eladó vagy kiadó! Érdeklıdni:
06/20-244-6698
Alsószálláson 500 négyszögöles zártkert eladó. Érdeklıdni az esti órákban
468-529-es telefonszámon.

Téli
alma
rendelhetı
(Jonagold,
Ruzsinkó József Kiss Ernı u.23.

Idared)!

Megnyitottam Férfi Fodrászatomat Bátyán.
Bejelentkezés:06/70-371-6876 telefonszámon.

Ár:

Baross

120,-Ft/kg

utca

22-ben.

Télálló étkezési burgonya 100 Ft/kg-os áron eladó. Érdeklıdni Szőcs Tibor,
Nyárfa utca 18. Telefonszám: 06-30-265-2780

Hamarosan nyitás!
Az Edit fodrászat október 3-ától - örömteli pihenés után, újult erıvel, sok
szeretettel - várja -nıi,-férfi,-gyermek, régi és új vendégeit.
Új gépekkel és eszközökkel a régi megszokott helyen:
-az idei évtıl sláger hajtetoválással
-hajvégfrissítı hajvágó géppel (azoknak, akik növesztik a hajukat és
csupán a töredezett hajvégektıl kívánnak megszabadulni)
-hajgyógyászattal
Nyitvatartás: hétfıtıl-péntekig 09:00 órától.
Bejelentkezés személyesen Bocskai utca 9. szám alatt, vagy a 06/30-559-4470es telefonszámon!

Kb.800 négyszögölnyi kert ingyen mővelhetı. Érdeklıdni: 06/70-294-7827
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.

