Móra Ferenc: Búcsúzik a rigó

HÍRLEVÉL

Harmatot hullajtó halovány hajnalon
feketerigó fúj furulyát a gallyon.

2019. április 05.

“Az ég fényeskedik, harmat permetezik,
távol hegyek ormán tavasz ébredezik.
Virágszagú szellők vígan fujdogálnak,
üzenetét hozzák tölgyerdő hazámnak:
Ibolya kék szeme nyílik, nyíladozik,
galagonyabokrok rügye fakadozik.
Lombosodó ágán moharuhás fáknak,
asztal terül már az égi madárkának.
Ahol kiteleltem, itthagyom a várost,
tölgyerdő hazámba hazamegyek mármost.
Ágról ágra szállni, vígan muzsikálni,
magas fák hegyében magamat hintálni.
Erdő sűrűjében fészket rakogatni,
füstös fiókákat füttyre tanítgatni.”
Harmathullogató halovány hajnalon
ilyen búcsút mondott a rigó a gallyon.

Kiadja: Bátyai Polgármesteri Hivatal
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.
Tel: (06) 78/468-026, fax: 468-475
Kiadásért felel: Zsebics Ilona polgármester
honlap: www.batya.hu, e-mail: batya@batya.hu
Háziorvosi ügyelet: 06-78/564-219
Kórház: 06-78/564-001, Mentőállomás: 06-78/462-342
Sürgősségi fogadó-hely: 06-78/564-460
Körzeti megbízott: 06-70/387-9438
Kalocsai Rendőrkapitányság: 06-78/566-500
Tűzoltóság katasztrófa-védelem: 06-78/462
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak
2019. évi választását.
Felhívom figyelmüket, hogy a 001. számú szavazókör szavazóhelyiségének címét –a szavazókör
sorszámának és területi beosztásának változatlanul hagyása mellett- megváltoztattam, az Idősek
Klubjának -várhatóan a választásokig meginduló- felújítása miatt.
A 001. számú szavazókör szavazóhelyiségének „új” címe: Faluház 6351 Bátya, Rákóczi út 2.
Tehát mindazok, akik korábban az Idősek Klubjában (6351 Bátya, Bercsényi utca 17.) szavaztak, azok
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a Faluházban (6351 Bátya, Rákóczi út 2.) tehetik
meg azt.
Tájékoztatom Önöket, hogy a 002. számú szavazókör címe nem változott.
A 002. számú szavazókör szavazóhelyiségének címe: Óvoda 6351 Bátya, Kiss Ernő utca 1-3.
Helyi Választási Iroda elérhetősége, vezetője:
cím: 6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.
telefonszám: +36 78 468 026
HVI vezető neve: Bukros Noémi Linda
A választással kapcsolatban további információt a Helyi Választási Irodától kérhetnek.
Bukros Noémi Linda HVI vezető

Felhívás!
Elsősorban a nők, háziasszonyok figyelmét hívom fel a háztartásokban keletkező higiénés hulladékok
miatt. Ugyanis a legutóbbi szennyvizes akna tisztításánál jelen voltam és láttam, hogy elképesztő
mennyiségű pelenka, intim tisztítókendő, sőt rongydarabok kerültek felszínre. Nagyon kérem,
ügyeljen mindenki arra, hogy ezek ne kerüljenek a WC lefolyóba!!!
A dugulás több háztartásban ilyenkor komoly problémát okoz! Nagy odafigyeléssel mindez
elkerülhető lehet!
Zsebics Ilona polgármester
Tisztelt Bátyaiak!
Ismét lehetőség nyílik arra, hogy a háztartásokban keletkezett „elektromos hulladékot” szervezett
keretekben leadhassák.
Átveszünk bármilyen elektromos gépet, készüléket. (televízió, monitor, hűtőszekrény, mosógép,
háztartási kisgép, barkácsgép, számítógép, telefon, …minden, ami árammal működik)
Átvétel április 11-13. között (csütörtök – szombat) az iskolában. Kérem, hogy csak a megadott
napokon hozzák a holmit.
Tisztelettel: Tamaskó László igazgató

Tisztelt Szülők!
A 2019/2020-as tanévre az általános iskolai beiratkozást ápr. 11-én /csütörtökön/ és ápr. 12-én
/pénteken/ 800-1900 óráig tartjuk.
Tanköteles az a gyermek, aki aug. 31. napjáig a 6. életévét betölti.
A beiratkozáshoz szükség van:
- a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára
- a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványára
-a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra
(lakcímkártya)
- az iskolaérettség igazolásra (óvodai szakvélemény vagy a Szakértői Bizottság szakértői
véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatára
Tisztelettel: Tamaskó László igazgató
Áprilistól indul a könyvtárban az ásvány klub!
Egy alkalom, egy hónapban, egy ásvány!
Klub jelleggel fogunk megismerkedni az egyes ásványok gyógyító tulajdonságaival; -lelkünkre,
testünkre, szellemünkre gyakorolt hatására. Mindemellett fontosak lesznek a személyes tapasztalatok
is a tanuláshoz, így meditációban mélyítjük el ismereteinket minden alkalom zárásaként.
Megfigyelhetjük ránk miként hat az adott ásvány, azaz mit hív elő benned/bennem.
Kinek lehet ez hasznos? - aki ásványokkal szeretne foglalkozni bármilyen formában, masszázs,
csakrakezelés, karkötő készítés, stb.
-aki az önismeret útját járja.
Első foglalkozás: 2019. április 27. (szombat) de. 10 óra!
Ár: 1500 Ft/alkalom, előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségeken: 78/678-178
(könyvtár) 06 70/597-6521 (Harangozóné Gábor Edit könyvtáros) 06 20/264-1101 (Mészáros Tímea)
Email: batya.konyvtar@gmail.com
Aki szeretne jönni, szeretettel várom!
Mészáros Tímea
A könyvtár Fotó Pályázatot hirdet!
Téma: a Föld Napja (április 22., mely ebben az évben egybeesik a Húsvét hétfővel). Szeretettel
várunk minden olyan témájú fotót, mely a természetről, vizeinkről, az élővilágról jelenít meg egy-egy
szép, érdekes pillanatot, rábízva a fotós alkotó és fantázia szabadságára.
Beadási határidő: 2019. április 15. (hétfő)
A pályamunkákat várjuk emailben: batya.konyvtar@gmail.com, vagy hordozható eszközön
személyesen a könyvtárban.
A fotók mérete legalább 1,48 MB (3264x2448) legyen. A beérkező munkákból kiállítást szeretnénk
életre hívni.
Köszönettel: Harangozóné Gábor Edit
Apróhirdetés:
-Napos és előnevelt CSIRKE megrendelhető: Tóth Tamásné, Szakmár.
Tel: 78/475-141 vagy 06 30/490-6485, 06 20/552-2504
-Idared alma ELADÓ! Ár: 150.-Ft/kg. Érd: Ruzsinkó József, Kiss Ernő utca 23.
-Vetésre és étkezésre is alkalmas tisztított fehér szárazbab, illetve ETNA fejtőbab ELADÓ! Érd:
Lógó Zoltánné Úttörö u. 13. Tel: 06 30/281-7375.
-Ház ELADÓ! Széchenyi u. 18. Zártkert 1 Ha ELADÓ ugyanitt, Érd: 06 20/516-5295.
-Vörös tyúkvásár! 600 Ft/db. Ideje: április 10 (szerda) 16:15. Előjegyzi: Tóth Imréné, 06 70/3176515
-Szürke cementcserép INGYEN elvihető, Ibolya utca 8. Érd: 06 30/429-6262.
-Vörösmarty u. 2. szám alatti lakóház ELADÓ! Tel: 06-20/591-2229.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik húgom, Ádám Magdolna temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek és a család fájdalmában osztoztak.
Gyászoló család



Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem, édesapánk, Varajti István temetésén részt
vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és a család fájdalmában osztoztak.
Gyászoló család

Tisztelt Gazdálkodók!
A 2019 évi egységes területalapú támogatás szankció mentes benyújtására 2019. április 09-től
május 20-ig van lehetőség!
Felhívom a figyelmet, hogy a támogatás benyújtása előre egyeztetett időpontban történik!
Az ügyintézéshez szükség lesz a MÁK (korábbi MVH-s) azonosítóra, az ahhoz tartozó jelszóra,
őstermelői igazolványra, valamint a használt földterületek adataira és a termesztett növényekre is.
Bátya falugazdásza: Vékony Renáta
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
Vékony Renáta falugazdász

Meghívó!
Szeretettel várjuk az óvodába a jelenlegi és a leendő óvodások szüleit 2019. április 8.-án (hétfőn), du.
5 órakor kezdődő szülői értekezletre.
Decsák Ferencné óvodavezető

Köszönetnyilvánítás!
Az óvoda dolgozói és az óvodai SZMK nevében köszönjük a jótékonysági bál alkalmából felajánlott
támogatásokat.
Kedves Szülők, tisztelt Bátyaiak!
A Bátyai Óvoda és az Általános Iskola szülői munkaközösségei papírgyűjtést szerveznek április 812. között.
Kérjük, támogassanak bennünket a felesleges papírhulladék leadásával.
A gyűjtés egyben verseny is, melynek szeretnénk az élén végezni. A papírt leadhatják az óvodában
elhelyezett konténerbe, átadhatják az iskola tanulóinak, vagy szükség esetén segítünk a beszállításban
is.
Segítségüket köszönik a Szülői Munkaközösségek.

Tisztelt Lakosság!
A TARR Kft. 2019. 04. 11-én (csütörtök) 7:30-9:30 között ügyfélfogadást tart a Korona Presszóban.
Előzetes információkért forduljanak Temesvári Tamáshoz, 06 30/252-8824.
Figyelemfelhívás a nemzeti eszközkezelő bérlői számára
A Nemzeti Eszközkezelő 2019. március 31-ig tájékoztató levelet küldött bérlőinek, amelyben
felajánlotta az arra jogosultak számára azt, hogy eddigi bérelt ingatlanukat kedvezményesen
visszavásárolják egyösszegben vagy részletekben, de dönthetnek úgy is, hogy továbbra is bérlőként
laknak az ingatlanban.
Kérjük, hogy döntése szerint mindenki válassza ki az egyik nyilatkozatot, és kitöltve küldje azt vissza
a Nemzeti Eszközkezelőnek a kézhezvételtől számított 60 napon belül. Mindenképp válasszanak egyet
a három lehetőség közül és nyilatkozatukat küldjék vissza 60 napon belül, mivel ennek elmulasztása
esetén a jogszabályok rendelkezése szerint a bérleti díj 2019. július 1-jétől a háromszorosára
emelkedik.
Tisztelt Horgásztársak!
2019. április 14. (vasárnap) horgászversenyt rendezünk a Bátyai halas tavon!
Reggel 6:30- kor gyülekező, a verseny 8-12-ig tart. Nevezési díj 2000 Ft.
Mindenkit, aki szeret horgászni szeretettel várunk! Jelentkezni Mészáros Józsefnél lehet, a 06
20/528-9282-es telefonszámon vagy személyesen.

