Kölcsey Ferenc Himnuszának születésnapja 1823. január 22., amely a Magyar
Kultúra Napja.
KÖLCSEY FERENC: ZRÍNYI MÁSODIK ÉNEKE
Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat,
Vérkönnyel ázva nyög feléd!
Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad,
És marja, rágja kebelét.
A méreg ég, és ömlik mély sebére,
S ő védtelen küzd egyedűl,
Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére,
Vagy itt az óra, s végveszélybe dűl!
Áldást adék, sok magzatot honodnak,
Mellén kiket táplál vala;
S másokra vársz, hogy érte vívni fognak?
Önnépe nem lesz védfala?
Szív, lélek el van vesztegetve rátok;
Szent harcra nyitva várt az út,
S ti védfalat körűle nem vonátok;
Ő gyáva fajt szült, s érte sírba jut.
De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat!
Te rendelél áldást neki:
S a vad csoport, mely rá dühödve támad,
Kiket nevelt, öngyermeki.
Taposd el a fajt, rút szennyét nememnek;
S míg hamvokon majd átok űl,
Ah tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek
Tán jobb fiak, s védvén állják körűl.
Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja
Szülötti bűnein leszáll;
Szelíd sugárit többé nem nyugtatja
Az ősz apák sírhalminál.
És más hon áll a négy folyam partjára,
Más szózat és más keblü nép;
S szebb arcot ölt e föld kies határa,
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.
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Tájékoztató fenyőfagyűjtés rendjéről!
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2019. február hónapban díjmentes fenyőfa
begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a
gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt
kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja
közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
Fenyőfabegyűjtés időpontja:
2019. február 12
Közérdekű közlemény- Kéményseprés!
A nem természetes személy tulajdonában lévő ingatlan, illetve természetes
személy tulajdonában lévő, de gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozás, egyéni
cég, Kft, Bt, Zrt, gyesület, alapítvány) székhelyenként, telephelyenként bejegyzett
ingatlan (közületi ügyfélkör) esetében a Tűzvédelmi Hatóságnál bejegyzett
Filantrop Kft., mint kéményseprő-ipari szolgáltató, végezheti a kéményellenőrzést
és –tisztítást. (Magánszemélyek és társasházak esetén a Katasztrófavédelem
Kéményseprőipari szerve az illetékes.) Amennyiben Ön e tekintetben közületnek
számít, akkor keresse bizalommal a Filantrop Kft.-t. A kéményseprést közületek
számára kötelező megrendelni, filantrop@filantrop.org vagy a 06 76/ 322-321
elérhetőségeken. Vállaljuk továbbá szellőzőrendszerek tisztítását, szilárd tüzelésű
fűtőberendezések, (kazánok, kandallók) tűztér oldali tisztítását közületi és
lakossági ügyfeleknél egyaránt!

Felhívjuk a pedagógusok, tanítók, bölcsészek figyelmét az Eötvös József
Főiskolán, Baján induló alábbi pályázatokra:
Horvát Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjprogrammal és állami finanszírozással
(ÁF) támogatott a levelező tagozaton is a Horvát Nemzetiségi Tanító
szakképzettség megszerzése. Képzési idő 4 ill. 3 félév, mely előképzettséghez
kötött. Felvételre való jelentkezés: www.felvi.hu/feveteli jelentkezési határidő:
2018.02.15.
Horvát Nemzetiségi Mentorpedagógus Szakvizsgára Felkészítő Szakirányú
Továbbképzési Szak. Képzési idő 4 félév, mely szintén előképzettséghez kötött.
A képzés díja 140.000 Ft/félév. Jelentkezés: EJF jelentkezési lapon, ami letölthető
az Eötvös József Főiskola honlapjáról.
További tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban vagy a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Elnökénél kérhető.
Fogorvosi közlemény!
Tájékoztatom az ellátásra szorulókat, hogy a fogászati rendelés időpontját-bár
sokan igényelnék - nem tudom megnövelni Bátyán. Ugyanis Hartán is rendelek,
emellett a jelenleg GYES-en lévő feleségemet, dr. Harsányi Ritát helyettesítem
Önöknél. Így továbbra is csak hétfőn de. 8-12 óráig illetve pénteken 12.30-tól 17
óráig állok az Önök rendelkezésére.
Megértésüket és bizalmukat köszönöm!
dr. Varga Kálmán fogorvos
Horgászegyesület hírei:
Kedves horgásztársak! A fogási naplókat Mészáros Józsefnél legyetek szívesek
leadni vagy hétköznap munkaidőben az Idősek Klubjába bevinni.
Leadási határidő: 2018. február 28.
Apróhirdetés:
-10 mázsa tűzifa – dió, fűzfa- 15.000 Ft-ért ELADÓ! Érd: Árpád utca 8.
-Hízó ELADÓ! Petőfi utca 2. Érd: 06/30 340 0150
-Találtak egy kulcsot, a kulcstartóján 2 db Malacka fejjel. A Hivatalban
átvehető.
RACKO PRELO
2019
POZIVNICA
Hrvatska Nacionalna Samouprava sela Baćina srdačno Vas poziva na
RACKO PRELO
koje će se održati 9. veljače 2019. godine s početkom u 19 sati
u Kalači u restoranu „Plavi Dunav”
Svira:Tamburaški orkestar Bačka
Ulaznica sa večerom 3500 Ft
Rezervacija do 5. veljače: 06-30/304-2313
Radujemo se Vašemu dolasku!

MEGHÍVÓ
A bátyai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önt a
RÁC PRÉLÓRA
melyet 2019. február 9-én 19 órakor rendez Kalocsán a „Kék Duna”
Vendéglőben.
Zene: Bácska tamburazenekar
Belépő vacsorával 3500 Ft
Asztalfoglalás február 5-ig: 06-30/304-2313
Szeretettel várjuk!
Tisztelt Gazdálkodók!
2019. február 4-től megváltozik a falugazdász ügyfélfogadás rendje.
A falugazdászi szolgálatot Vékony Renáta látja el
Ügyfélfogadás ideje: hétfő, szerda 08:00-16:30 és péntek 08:00-14:00
Ügyfélfogadás helye NAK Szolgáltató Központ Kalocsa, Tomori Pál u. 36.
Elérhetőségek: telefon: 06-70/436-1404; e-mail: vekony.renata@nak.hu
Megkezdődött az őstermelői igazolványok 2019. évre történő érvényesítése,
amely időszak január 1-től március 20-ig tart! Az ügyintézéshez hozza magával
őstermelői igazolványát, a földterületek listáját és a 2019. évi vetéstervet.
A nitrát adatszolgáltatás időszaka január 1-től március 31-ig tart. Az
adatszolgáltatáshoz hozza magával a blokkok, helyrajzi számok listáját, 2018.
évre kijuttatott műtrágya hatóanyag mennyiségét (kg/ha), a 2018. évi
termésátlagokat és őstermelői igazolványát. Igény esetén, Kalocsán kérhető
kitöltést megkönnyítendő nyomtatvány.
Vékony Renáta falugazdász

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fiam illetve édesapánk, Decsák Gábor
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és a család fájdalmában
osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik feleségem, Csomány Mihályné
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és a család fájdalmában
osztoztak.
Gyászoló család


