Ady Endre halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
A Tűz márciusa
Csámpás, konok netán ez a világ
S végbe hanyatlik, kit annyian űztek,
De élethittel én, üldözött haló,
Március kofáira és szentjeire
Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek.
Hadd halljék végre olyan magyar szava,
Ki sohse félt, de most már nem is félhet,
De kihez bús Hunnia szikjairól
Sírjáig eljut, lázítva, bárhova,
Gőgös grófi szó s piszkos szolgaének.
Vesznem azért kell tán, mert magyar vagyok
S terhére e föld száz Pontiusának
S haldoklóan mégis elküldöm magam
Boldogabb testvéreimnek síromon:
Az új, jobb márciusi ifjuságnak.
Testvéreim, nincs nemigaz szavatok
S százszor többet merhettek, minthogy mertek.
Békésebb, szebb, jobb, vidámabb, boldogabb
Életre váltott jussa nem volt soha,
Mint mai, bús, magyar, ifju embernek.
Úgy nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs,
Csak majmolás, ál-úrság és gaz bírság
S mégis, lám, ti vagytok a fiatalok
S mégis, sír-mélyről látom sikeretek:
Holnap talán könnyebb lesz a mártirság.
Búsabb az ifjú magyarnál nem lehet,
Mert él basák és buták közepette,
Mert hiába lett acélból itt a szív,
Szép emberszívként szikrázni ha akar:
A honi rozsda megfogta, megette.
De Tűz és Tűz, én ifjú testvéreim,
Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni,
Az Élet szent okokból élni akar
S ha Magyarországra dob ki valakit,
Annak százszorta inkább kell akarni.
Életet és hitet üzen egy halott
Nektek, fiatal, elhagyott testvérek,
Az olvasztó Tüzet küldi a hamu
S láng-óhaját, hogy ne csüggedjetek el:
Március van s határtalan az Élet.
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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.
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:
2019.02.15.
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.

Tisztelt Bátyai Fiatalok!
A bátyai Általános Iskola és az Általános Iskola sakk szakköre 1989. évtől kezdve
megrendezi a minden év februárjában a Bátya Kupa sakkversenyét az utánpótlás
korú fiatalok számára.
Mivel ez a verseny az 1997 évtől kezdődően bekerült a Magyar Sakkszövetség
ifjúsági versenynaptárába is, így ez remek felkészülési lehetőséget biztosít már
évek óta a közelgő diákolimpiai versenyekre, illetve a magyar bajnokságra. Így a
verseny már nemcsak Kalocsa és környéke sakkozóinak nyújt versenyzési
lehetőséget, hanem az ország más területéről érkező versenyzőknek is. Az elmúlt
26 év során olyan versenyzők szerepeltek ezen a versenyen, akik későbbiekben
képviselték Magyarországot különböző világversenyeken. Így többek között ki
kell emelni Berkes Ferencet, aki világbajnoki címet szerzett a 2002. évben a 18
éven aluli fiúk kategóriájában, illetve Rudolf Annát, aki 2003 évi korcsoportos
világbajnokságon a magyar színeket képviselve a 3. helyen végzett. A Bátya
Kupa sakkverseny az általános iskolában a 2019. február 23-án immár a 29.
alkalommal kerül megrendezésre.
Kérem azokat a bátyai lakosokat, fiatalokat, akik a 28 év alatt részt vettek ezen a
versenyen jöjjenek el és együtt ünnepeljük meg a XXIX. Bátya Kupa
sakkversenyt.
Tisztelettel: Csupor Péter
Sakk szakkörvezető
Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye tájékoztatója:
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Család és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítője Dobrai Dávid az alábbi ügyfélfogadási időben, a Faluházban
fogadja az ügyfeleket.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9.00-12.00, du:13.00-16.00 Ügyelet: 16.00-17.00
Kedd: 9.00-12.00, du: az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 11.00-12.00, du: 13.00-16.00 Ügyelet: 16.00-17.00
Csütörtök: 09:00-12:00, du az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 10.00-12.00
Munkaidőn túl krízis esetén hívható készenléti telefon: /0-24-ig/:
06-30/7910873
Tisztelt Bátyai Adófizetők!
Ezúton szeretnénk megköszönni a tisztelt támogatóinknak, hogy a 2018-as évben,
adójuk 1%-át, a Bátyai Hagyományőrző és Horvát Nemzetiségi Egyesület részére
ajánlották. Kitűzött célunk egy kiállítóterem létrehozása, ahol a bátyai népviselet
és az egyesület 14 éves munkájának elismerése kerülne bemutatásra. Tisztelettel
kérjük, ha tehetik, támogassanak minket a 2019-es évben is adójuk 1%-ával.
Adószámunk: 18368709-1-03
Köszönettel: Perity Lajos
Egyesületi elnök

Felhívás!
A Bátyai Polgármesteri Hivatal a Digitális Jólét Program keretein belül
előadássorozatot hirdet „Az okos eszközök alapszintű használata” címmel, az
idősebb korosztály részére.
Az előadássorozat célja, hogy a foglalkoztatásokon résztvevők elsajátítsák az
alapvető digitális eszközök (laptop, tablet) magabiztos használatát.
A foglalkozások végére a résztvevők képesek lesznek interneten információkat
keresni, alapvető ügyeket intézni online, közösségi médiát és videótelefonálást
használni.
A foglalkoztatások szellemisége nem hasonlítható a formális oktatási rendszerben
végzett képzéseknek. Ezen foglalkoztatások kötetlenebbek, a céljuk nem a
lexikális tudásanyag átadása, hanem a motiváció, a lelkesítés, és az egyszerű,
gyakorlati tudás átadása.
Az előadássorozat előreláthatólag 2019. február végén kezdődik, és hetente egy
alkalommal (várhatóan szerdai napon délután 14:30-tól) a Bátyai
Polgármesteri Hivatalban kerül megrendezésre. Az eszközöket a Bátyai
Polgármesteri Hivatal biztosítja, de saját eszközöket (laptop-ot, tablet-et) is
hozhatnak.
Jelentkezni személyesen lehet a Bátyai Polgármesteri Hivatalban Felnagy-Méry
Aliz ügyintézőnél. Jelentkezési határidő: 2019. február 20. (szerda).
Bővebb felvilágosítás esetén keressék Felnagy-Méry Aliz ügyintézőnket a 06/78
468-026-os telefonszámon.

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!
Horgászegyesület hírei:
Kedves horgásztársak! A fogási naplókat Mészáros Józsefnél legyetek szívesek
leadni vagy hétköznap munkaidőben az Idősek Klubjába bevinni.
Leadási határidő: 2019. február 28.
Apróhirdetés:
-Építési telek ELADÓ a Táncsics utcában. Érd: 468-345 számon.
-Találtak egy kulcsot, a kulcstartóján 2 db Malacka fejjel. A Hivatalban
átvehető.
-Etna szárazbab ELADÓ! Érd: Széchenyi utca 22. Tel: 06 20/544-4302
-Tavaszi fokhagyma és Gypsi szárazbab ELADÓ! Kiss E. u.4.

