Várnai Zseni: Csillagos ég alatt
Én e földnek mulandó része,
rá gondolok a mindenségre.
Jó ily nagyságon mélázni olykor,
meg tisztulni a földi portól,
és minden rosszat el feledve,
képzeletben fölemelkedve,
néma szavakat dadogni
Néki,aki nem hallja, és nem érti.
Élsz mint önmagad alkotója,
Örökmozgó óra mutatója,
benned kering, forog a Minden,
méreteidről mértékünk nincsen.
Voltál, mert mindig lenned kellett!
Voltál és vagy az örök kezdet,
vagy, és leszel,sokszorozódol,
de nem tudsz a rosszról és a jóról.
A földi lét csak fuvallat néked,
mert te a nagy egészet nézed,
nézed ha látod,
vagy nem is látsz semmit,
önlétedből is csak csupán ennyit.
Jelek és számok beszélnek rólad
vágyunk ismeri igaz valódat,
profán rakéták,földi holdak
műszerei beléd hatolnak...
tér és idő már nem védi titkod,
bármily keményen véded és tiltod.
De miért is mondom mind e szavakat
a csillagfényes nyári ég alatt,
mikor mezők vad illata árad,
s a tücskök végtelen dalt muzsikálnak,
s olykor különös e szüntelen zene...
mintha ez is... ez is...keringene!
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Kérünk mindenkit, akihez az utóbbi hetekben nem jutott el a
Hírlevél, feltétlen jelezze a Polgármesteri Hivatalban!!!
A jövőben a postán és a boltokban is lesz kitéve Hírlevél, pótlásra.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kézbesítők gyakran a mellékelt újságokkal
egybehajtják a Hírlevelet. Azok, akiket az újság nem érdekel, félreteszik,
kidobják és elkerüli figyelmüket a Hírlevél. Az alábbiakban ismét
közzétesszük a legutóbb megjelent önkormányzati híreket.
Felhívás!
A kutyatulajdonosokhoz fordulok részben tájékoztatással, részben
kéréssel. Sokan vagyunk érintettek a faluban kóborló ebek miatt, amik
veszélyeztetik a lakosságot. Kérdéses ugyanis, hogy be vannak-e oltva
veszettség ellen? Itt tényként jegyzem meg, hogy a legutóbb meghirdetett
oltás során mindössze kb. 80 kutya kapta meg a védőoltást. A
nyilvántartott kb. 800 ingatlanból hacsak 500 háznál van egy eb, ez akkor
is kevés!
Tudjuk, vannak, akik maszek alapon hívnak állatorvost. Azonban
kérdéses, hogy éppen a gondatlanul tartott kóborló ebek vajon be vannake oltva?
A kutyatartás tehát ebből a szempontból is felelősség!
Továbbá az is nagy felelősség, ha valaki sok kutyát tart, ráadásul azok
tartásmódja kiváltja a szomszédok, utcabeliek ellenszenvét. Sajnos az
önkormányzat nem rendelkezhet állattartást szabályozó rendelettel. De ha
lakossági bejelentés érkezik gondatlanság miatt, akkor intézkednünk kell.

Jelenleg is van egy folyamatban lévő ügyünk, 3. hete próbálunk megoldást
találni. Ez pedig sok pénzzel és sok kárbaveszett idővel jár. Érthetőbben
fogalmazva: egyesek felelőtlensége,meggondolatlan hobbyja másnak kárt
okoz!
Segítség lehetne, ha egymásra odafigyelnénk, észrevennénk furcsa
eseteket, békés szándékkal figyelmeztetnénk őket a közösség által
elfogadott viselkedési szokásokra, az egymás mellett élés szabályaira!
A legutóbbi HÍRLEVÉL-ben már olvashattak azokról a fejlesztésekről,
amelyek folyamatban vannak, vagy már el is készültek a faluban. A
korábbi években történt fejlesztéseket is beleértve látható, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező intézmények és a lakosság szolgálatában
rendelkezésre álló épületek pályázati forrásokból megújultak: Orvosi
rendelők, Gyógyszertár, Iskola (külsőleg) Óvoda, Ebédlő, Sportcsarnok
(tetőzettel együtt), Faluház, Szociális Ellátó (régi orvosi rendelő)
Polgármesteri Hivatal, Hősi Emlékpark. A leghosszabb gyűjtőutak
elkészültek és számtalan utca lett leaszfaltozva, a kerékpárút is új
burkolatot kapott. A faluközpont térkövezett, a csapadékvíz-elvezetést
megoldottuk.Tehát, ami az Önkormányzat számára lehetőség volt, azzal
élni tudtunk!
Emellett gondot fordítunk a virágosításra, a környezet gondozására,
tisztaságára. Mindezt a közmunka-programba bevontak segítségével
végezzük.
Azonban ez nem mindig folyamatos, ugyanis őket gyakran „kiveszik” a
helyi gazdák. Ebből következik, hogy nincs elegendő munkaerő a falu
rendbentartására, ami főként a főutca mentén élőket érinti. Arra kérem a
tisztelt lakosságot, hogy mindenki tartsa tisztán az ingatlana körüli
területeket (kertek, árkok, fűnyírás)! Ez sokak számára eddig is
természetes volt, meg is tette, köszönet érte! De sajnos sok helyen
tapasztalható a gondozatlanság, igénytelenség.
Sajnos egyre nyilvánvalóbb, hogy a település tisztasága, esztétikuma a
lakosság hozzállásán múlik. Mert egyre kevesebben lesznek azok, akik
helyettünk végzik el ezt a feladatot.
Felhívjuk a kerékpárút mentén élő ingatlan tulajdonosok figyelmét,
hogy a kilógó faágakat vágják le, mert akadályozzák a kerékpáros
közlekedést! Ahol a túlérett gyümölcs kihullik a járdára, kérjük
eltakarítani, ugyanis balesetveszélyes!

Tisztelt Felhasználók!
A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. értesíti a Tisztelt Felhasználóit,
hogy 2019. augusztus 08-tól augusztus 18-ig ivóvíz hálózat fertőtlenítési
és hálózat tisztítási munkákat végez Bátya Község területén.
A fenti időszakban a víz minőségének romlásával, időszakos vízhiánnyal
és nyomás csökkenéssel kell számolni. Ivóvízszükségletüket az esetleges
rövidebb vízhiányos időszakok áthidalására előtárolással szíveskedjenek
biztosítani. Megértésüket és türelmüket köszönjük.
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
Tisztelt Lakosság!
A TARR Kft. 2019. 08. 15-én (csütörtök) 7:30-9:30 között ügyfélfogadást
tart a Korona Presszóban. Előzetes információkért forduljanak Temesvári
Tamáshoz, 06 30/252-8824.
Tisztelt Bátyai Lakosok!
2019. augusztus 8.-án 9:00- től Ruhabörze lesz a bátyai Piac-téren!
A ruhák INGYEN elvihetők!
Mindenkit szeretettel várunk, kérjük Önöket, hogy táskát mindenképpen
hozzanak magukkal!
Köszönettel : Oláh Imre
RNÖ elnök
Apróhirdetés:
-Építési telek Táncsis utca 18. szám alatt ELADÓ! Érd: 06 78 468 345
-Tirapuszta 3. szám alatt ház földterülettel ELADÓ. Érd: 70/3608407.
-Vörös tyúk ELADÓ! 600 Ft/db. Előjegyzi: Tóth Imréné 70/317-6515.
Szállítás: Augusztus 07. szerda 16:45.
-ELADÓ 3 soros gépi ültető fokhagymakiszántóval és műtrágyaszóró.
Érd: Anisity István, Nyárfa utca 16. Tel: 30/372-8203.
-ELADÓ jó állapotú gyermek etetőszék és 4 személyes rekamié.
Érd: 20/481-2426.
-Bátyai fajta vöröshagyma ELADÓ!
Érd: Marokity János. Tel: 30/-441-3955 vagy 468-313.
-ELADÓ 500 □-öl szántó Felsőszálláson! Érd: esti órákban a 468-529-es
telefonszámon.
-Birkahús rendelhető augusztus 20-ra!
Érd: 78/462-110-es számon vagy Rácz Józsefnél.
-Családi ház-albérletet keresek későbbi megvételi lehetőséggel.
Ajánlatokat várom: 70/608-9563-as telefonszámon.

