Móra Ferenc
Szeresd a gyermeket!
Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen,
Hol villámok között vala az Ur jelen,
E legszentebb parancs nincs kőtáblára irva Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon
Aranybetűkkel ezt az örök Irgalom
Az emberszívbe irta.
Szeresd a gyermeket! Még néki szárnya van,
A csillagok közé ő még el-elsuhan,
S kitárja vidoran a mennyek ajtaját:
Hiába könyveid, hiába lángeszed,
Az Isten titkait ki nem kémlelheted,
Csak gyermeklelken át.

HÍRLEVÉL
2019. május 24.

KÖSZÖNTJÜK A GYERMEKEKET A
GYERMEKNAPON!
EGYBEN KÖSZÖNTJÜK A CSALÁDOKAT
IS, AHOL SZERETETBEN,
BIZTONSÁGBAN NŐNEK FEL A
GYERMEKEK!

Szeresd a gyermeket! A lét napfénye ő,
Estellik, hogyha megy, hajnallik, hogyha jő,
Csöpp lábai nyomán az öröm kertje zsendül,
Bimbónyi kis keze áldással van tele,
S melyik szeráf-zene érhetne föl vele,
Ha víg kacaja zendül?
Szeresd a gyermeket! Hisz oly hálás szegény,
Egyszerre könny, mosoly ragyog csillagszemén,
Ártatlan kis szivét az öröm megteli,
S köszönetét, akár az esti fuvalom,
Mely félve játszadoz a harmatos galyon,
Oly halkan rebegi.
Szeresd a gyermeket, öleld szivedre őt,
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S mig te a gyermekek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
Letörli vétkeid!

„Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán
Csapongva illanó arany lepkék után!
Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű,
Kis ajka zendüljön, mint égi csöngetyű!
Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn!
Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn!
Becéző szeretet övezze fürtjeit Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”
(Pósa Lajos)

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 megindulófelújítása 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, fax: +36 78 468 475
HVI vezető neve: Bukros Noémi Linda
A választással kapcsolatban további információt a Helyi Választási
Irodától kérhetnek.
Bukros Noémi Linda HVI vezető
Tisztelt Választópolgárok!
Felhívjuk mindazok figyelmét, akik a 001. számú szavazókörben
szavaznak, hogy a választás helye a FALUHÁZ! Annak ellenére, hogy ott
tart még az épület felújítása, a választás idején zavartalan a megközelítése
a szavazóhelyiségnek!
Az önkormányzat sikeresen pályázott a Vidékfejlesztési Programban,
melynek eredményeként egy Solis traktort nyertünk 9.850.000,- Ft
értékben. Továbbá az utak karbantartásához 4.445.000,- Ft értékű
gréder erőgép is a tulajdonunkba került.

Közlemény!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy az FGSZ
FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ Zrt. 2019.06.19-én 10:00 órától 14:00
óráig tartó időszakban Bátya településen 65 m3/h névleges
teljesítménnyel és annál nagyobb gázmérővel rendelkező
felhasználókat
érintően
az
üzemeltetésben
lévő
földgázszolgáltató/földgázelosztó* rendszeren gázszolgáltatási
szünettel járó karbantartási munkát végez.
Tisztelettel kérjük az érintett Fogyasztókat, hogy a fenti
időszakban minden gázkészülék előtti csapot zárva tartani és a
gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek!
Kedves Bátyaiak!
2019. június 10-én, pünkösd hétfőjén a fél 11 órai szentmise utána,
a Közösségi ház előtti zöld övezetben kerül sor a Csemeték
Napjának megünneplésére. A védőnő segítségével, ezt a szép és
nemes rendezvényt a Bátyai Hagyományőrző és Horvát
Nemzetiségi Egyesület rendezi, anyagiakban hozzájárul az
Önkormányzat, az ovisok szépítik a kulturális eseményt. A
gyermekek szülei egy kis agapéval kedveskednek, melyre mindenkit
nagy tisztelettel hívnak a Hagyományőrző egyesülettel karöltve.
Tisztelettel: Perity Lajos Egyesületi elnök

Tisztelt Lakosság!
A Központi Statisztikai Hivatal Bátya településen kötelező
adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági összeírást hajt végre. A
felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti
nyilvántartási száma: megnevezése: Egyéni gazdaságok júniusi
összeírása, 2019. Az összeírók május 27-e és június 15-e között
keresik fel a mintába került, webes önkitöltéssel nem élő
háztartásokat. Az összeírási munkát a KSH által megbízott,
igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik. Bátya településen a
kérdezőbiztos neve: Korsósné Szűcs Mária Edit. A válaszadás a
véletlenszerűen kiválasztott háztartások számára kötelező.

Tisztelt Előfizetőnk!
2019.05.31-én 00:00 és 04:00 között hálózat-fejlesztési munkálatok
miatt minden szolgáltatásunkban teljes kiesés várható Bátya
településen.
Köszönjük megértését és türelmét a munkálatok alatt.

Tisztelt Előfizetőnk!
2019.05.31-én 00:00 és 04:00 között hálózat-fejlesztési munkálatok
miatt minden szolgáltatásunkban teljes kiesés várható Bátya
településen.
Köszönjük megértését és türelmét a munkálatok alatt.

Tisztelettel: TARR Kft.

Tisztelettel: TARR Kft.

Apróhirdetés:
-Ház ELADÓ! Széchenyi u. 18. Zártkert 1 Ha ELADÓ ugyanitt,
Érd: 06 20/516-5295.

Apróhirdetés:
-Ház ELADÓ! Széchenyi u. 18. Zártkert 1 Ha ELADÓ ugyanitt,
Érd: 06 20/516-5295.

-ELADÓ:
Gorenje
márkájú
fagyasztószekrény,
tölgy
tálalószekrény, tükrös ruhásszekrény, szekrénysor, szőnyegek,
ülőgarnitúra (3 részes) gáztűzhely. Érd: 0630/461-0158.

-ELADÓ:
Gorenje
márkájú
fagyasztószekrény,
tölgy
tálalószekrény, tükrös ruhásszekrény, szekrénysor, szőnyegek,
ülőgarnitúra (3 részes) gáztűzhely. Érd: 0630/461-0158.

-ELADÓ: terménydaráló, 2db Samsung TV, fonott kosarak,
sparhelt, vájlingok, véndölök, nagylábasok, toló, 3 db hosszú
horganyzott cső, női kerékpár, gázpalackok. Érd: 06 30/479-9214.

-ELADÓ: terménydaráló, 2db Samsung TV, fonott kosarak,
sparhelt, vájlingok, véndölök, nagylábasok, toló, 3 db hosszú
horganyzott cső, női kerékpár, gázpalackok. Érd: 06 30/479-9214.

-ELADÓ 6q kukorica és 6q búza. Érd.: 06 30/ 945-1168-as
számon.

-ELADÓ 6q kukorica és 6q búza. Érd.: 06 30/ 945-1168-as
számon.

-Piros szalagcserép és cement cserép INGYEN ELVIHETŐ! Érd:
06 30/ 429-6262.

-Piros szalagcserép és cement cserép INGYEN ELVIHETŐ! Érd:
06 30/ 429-6262.

-16 rekesz (40*60 cm-es) szegedi 80-as paprika palánta eladó
Érd: Bencze Erika 06 20/491-2991

-16 rekesz (40*60 cm-es) szegedi 80-as paprika palánta eladó
Érd: Bencze Erika 06 20/491-2991

-Ház, illetve hagyatékból bútorok eladók Petőfi utca 9. szám alatt.
Érd: 06 30/848-6833

-Ház, illetve hagyatékból bútorok eladók Petőfi utca 9. szám alatt.
Érd: 06 30/848-6833

-Eladó egy 50 köbcentis PUK Motor Érd: 06 30/484-5638

-Eladó egy 50 köbcentis PUK Motor Érd: 06 30/484-5638

