Június 21-én, az év legrövidebb éjszakáján a nyári napfordulót
ünnepeljük. A régiek hiedelmek szerint varázslatos éjszaka ez,
amikor szinte bármi megtörténhet, a kívánságok teljesülhetnek.
Ilyenkor világszerte örömtüzeket gyújtanak, melyeknek csodás erőt
tulajdonítanak. A naptár reformok csúszása miatt nálunk
június 24-én Szent Iván napján ünneplik a napfordulót.
Juhász Gyula: Emlék
Szentiváni éjjel
Künn a pusztán jártunk,
Fönn a magas égen
Csillagrózsák égtek
És benn a szívünkben
Nagy fiatalságunk!
Kéz a kézben jártunk,
- Emlékszel-e rája? Szelíden borult ránk
Tiszaháti pusztán
Szentiván havának
Tündér éjszakája.
Emlékszel-e rája?
- Tanúnk a jó Isten! Hogy csudavirágos,
Hogy csillagvilágos,
Álomország nyílott
Gyermekszíveinkben!
Elsodort az élet,
Nem lelünk egymásra!
Mivé lett szívedben,
Fiatal szívedben,
Szentiván havának
Tündér éjszakája?
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Önkormányzati tájékoztató a pályázatok útján elnyert
beruházásokról:
Hamarosan befejezéséhez közeledik a Faluház felújítása. A külső hő- és
vízszigetelés a régi külső nyílászárók cseréje, a fűtéskorszerűsítés, a
villamoshálózat felújítása a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 (Vidékfejlesztési
Program) kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „Bátya Község
faluházának felújítása” című pályázat keretében került felújításra.
Korábban már adtunk arról tájékoztatást, hogy a Faluház belső terének
megújítására is nyertünk összeget. A JETA (Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány) pályázattal 15 millió Ft-ból kicserélhettük
a belső nyílászárókat, megújult a színpad, aljzatot cseréltünk és megtörtént
a festés is. Az előtérben új vizesblokk épült, jelenleg is folyik a burkolás.
Ezek a munkák viszont a Központi Nukleáris Alapból, az RHK
KFt.(Radioaktaív Hulladékokat Kezelő Kft.) által nyújtott 6.700.000 Ft
valósulnak meg.
A régi orvosi rendelő épülete (ahol a védőnői, ill. a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat működik) külsőleg már megújult. A TOP-ban
(Területfejlesztési Operatív Program) elnyert összegből valósult meg az

energetikai megújítás,ami a nyílászárók cseréjét, a villamoshálózat
feújítását, a fűtéskorszerűsítést és a külső hőszigetelést jelenti. Azonban a
belső megújítás és a tető cseréje is elengedhetetlen,amire a JETA
pályázatban elnyert 41 millió Ft-ból kerül sor. Ez a munka még nem
kezdődött el,ugyanis közbeszereztetés alatt áll.
A TOP-ban csapadékvíz elvezetésre nyert pályázati összegből is folynak
a munkálatok. Az Ady utcában már az utolsó „símításokat” végzik és
hozzáfogtak a Bajai úti kivitelézéshez.
Az Idősek Nappali Ellátását működtető Bercsényi utcai épületre is
megvan a korábban TOP-ban elnyert összeg. Azonban időközben
megnövekedtek a kivitelezés költségei. Az eredeti támogatási összegből a
felújítást nem lehet megvalósítani,ezért plussz támogatást kértünk a
megyétől.Jelenleg folyik a közbeszerzés,őszre tervezzük a munka
megkezdését.
Tűzgyújtás-égetés!
A félreértések tisztázására közöljük, hogy a mai napon a rádióban
elhangzott tűzgyújtási tilalom feloldása csakis a külterületen történő
égetésre vonatkozik! Bátyán, belterületen továbbra is az
önkormányzat által kiadott rendeletben foglaltak szerint lehetséges
eljárni!! A rendelet szerint (melyet 2019.március 21-én juttattunk el
Önökhöz)
március 16-tól március 31-ig 8 órától 20 óráig
november 5 tl november 15-ig 8 órától 20 óráig
lehetséges az avar és kerti hulladék égetése!!!
Közlemény!
Tudtad, hogy régi mobilod újra hasznosításával segíthetsz?- Passzold
vissza, TESÓ!
Az Afrika Alapítvány, a Jane Goodall Intézettel és a Védegylet
Egyesülettel karöltve indította el mobilgyűjtési kampányát. Miért van
nagy jelentősége annak, hogy a megunt mobilokat összegyűjtsük?
A mobilokban található fémek egy részét, mint az ón vagy a koltán,
Afrikában, elsősorban a Kongói Demokratikus Köztársaságban
bányásszák, sokszor rabszolgaként kezelt gyerekekkel. A kitermeléssel
párhuzamosan utakkal hálózzák be és feltúrják az őserdőket, az ott élő
állatokat pedig orvvadászok tizedelik. Ennek eredményeként

elefántpopulációk tűnnek el, és a gorillák számtalan további fajjal együtt a
kihalás szélére kerülnek.
Ezen állatok élőhelyét drasztikusan megváltoztatja a bányászat. A bányák
jó része illegális és olyan helyen történik az illegális kitermelés, ahol
gorillák élnek. Ha azonban a használt mobiltelefonokban található
ásványok újrahasznosításra kerülnek, akkor ezen ércek bányászata
csökkenni fog.
Ha Nálatok is felhalmozódtak a használaton kívülre került mobiltelefonok,
és még nem kerültek kidobásra, hasznosítsd őket újra a Passzold vissza
TESÓ! felirattal ellátott gyűjtőládáinkkal, amit a Polgármesteri hivatalban
megtalálsz!
Apróhirdetés:
-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
-Megnyitottam! Bátyán, a Faluház melletti butiksoron KozmetikaPedikűr szalonomat. Szeretettel várom régi és új vendégeimet.
Bejelentkezés: 30/461-0021 Lógó Martinánál
-Etetőszék, 12-es lány bicikli, fa hőszigetelt ablakok akciós áron
ELADÓ. Tel: 30/685-9136.
-Felakasztható (láncos) mázsa, piaci mérleg (kiló), fűszerpaprika töltő
tölcsér (lemezből), zománcozott bogrács, zománcozott bödönök (zsírnak,
akár savanyúság eltevéshez, demizsonok, 300-350 db tégla eladó
(nagyméretű). Érd: 70/217-3882
-Kismacskák elvihetők (jó egerésző fajták). Érd: 06/78-468-529 esti
órákban
-Húszezer szem középérésű
Érd: 70/335-3810

csemegekukorica

vetőmag

eladó.

- Bercsényi utcában találtak egy kulcscsomót 9 darab kulccsal a
hivatalban átvehető.

