Tájékoztatásul közöljük, hogy a Magyar Falu programban meghirdetett pályázaton 5 millió Ft-ot
nyertünk, amiből az orvosi rendelőbe új eszközöket tudunk vásárolni. Ezzel hozzájárulunk a járóbetegek
magasabb szinten történő ellátásához.
Tisztelt Horgásztársak!
Szeretettel meghívunk minden horgásztársat, a 2019. szeptember 14-én megtartandó Matota Péter
emlékversenyünkre. A versenyt reggel 8 órakor kezdjük és délig tart. Ebédet Szabó Attila készít nekünk, mint
mindig. Büfé a helyszínen üzemel! Nevezni Mészáros Józsefnél lehet. Tel: 0620/528-9282. Nevezési díj: 3000 Ft.
Mindenkt sok szeretettel várunk!!
„Be a horog, ki a hal!”
Tisztelt Szülők, kedves Tanulók!
A 2019 – 20-as tanév tanévnyitó ünnepségét szeptember 1-én (vasárnap) 17 órakor tartjuk az iskolában, melyre
szeretettel hívok mindenkit. A tankönyveket is ekkor vehetitek át.
Tisztelettel: Tamaskó László igazgató
Apróhirdetés:
-Építési telek Táncsis utca 18. szám alatt ELADÓ! Érd: 06 78 468 345
-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 és marhahús 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.
-Zártkert 1500 m2 (kb 500 □-öl) a Duna alatt ELADÓ! Ugyanitt 4 q árpa ELADÓ! Érd: Pataki Henrikné,
Vörösmarty utca 30.
-Búza, árpa ELADÓ! Érd: Petőfi utca 2. Tel: 30/3400-150.
-ELADÓ! Hűtőszekrény és villanysütős gáztűzhely. Érd: Úttörő utca 6.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Perity Sándor temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló Család

Meghívó!

Építésének 250 éves évfordulójára felújították a Bocskai – és Attila utca találkozásánál lévő Fehér
Keresztet, Bjeli Križ-t. Ünnepélyes felszentelése 2019. augusztus 24-én délelőtt 9 órakor lesz, melyre
szeretettel meghívunk minden bátyai lakost.
A felújítást támogató lakosok nevében: Vida István

2019. augusztus 20-án szeretettel hívjuk és várjuk a bátyaiakat!
Az ünnepi program 10 órakor kezdődik a Hősi Emlékparkban.
A Danubia Fúvószenekar muzsikál, miközben megkoszorúzzuk
államalapító Szent István királyunk szobrát.
Az ünnepi szentmise fél 11 órakor kezdődik!
Azt követi az új kenyér megszegése és kiosztása a Templom téren,
ahol Zsebics Ilona polgármester méltatja az ünnepet.

Felhívás, kérés közösségi programhoz!
A szeptember 7-én megrendezésre kerülő „TERMÉNYMEGÁLDÓ ŐSZI
FESZTIVÁL ÉS FALUNAP” rendezvényhez kapcsolódik az alábbi néhány felhívás!
1. Azokhoz a bátyaiakhoz: fiatalokhoz és „kortalanokhoz” fordulok, akik
tehetségesek, de számunkra eddig ismeretlen „rejtőzködők”. Lehetőséget
kínálunk részükre, hogy megismerhessük őket. Benyújthatják alkotásaikat,
ha a képzőművészet bármely területén (rajzban, festészetben), fotózásban
vagy éppen versírásban, rímfaragásban megmutatnák tehetségüket.
Téma: a természet kínálta szépségek, őszi termények, bátyai jellegzetességek stb.
Amennyiben érkeznek az önkormányzathoz alkotások, azokat értékeljük és
kiállítjuk az új Faluházban. Elképzelhető, hogy Bátyán is születhetne egy új
közösség, amely a tehetséges alkotókat fogná össze!
2. Akiknek a kézügyessége lehetővé teszi, azokat is kérjük, hogy alkossanak
termésből, virágokból, egyéb növényekből bármilyen dekorációt. Szintén
értékeljük a kompozíciókat, melyeket a Falunapi terményáldáson ki is
állítunk! Akár egy-egy utca lakói össze is foghatnak, hogy közösen alkossanak
valami szépet!
3. Kedves Lányok, Asszonyok, Férfiak!! Reménykedem benne, hogy vannak még
közöttünk olyanok, akik szekrényeikben őriznek egy-egy darabot szüleik,
nagyszüleik népviseletes ruhadarabjaiból! Milyen szép is lenne, ha a Falunapi
menetben (a Meghívóban olvasható) többen is lennénk olyanok, akik
viselnénk elődeink hagyományos öltözetét!!
4. Aki szívesen felajánlana bármilyen termést erre az alkalomra, kérem, hogy a
Polgármesteri Hivatalban jelezze azt!
Hogy miért is soroltam fel ezeket a kéréseket?? Mint arról már halhattak,
olvashattak, elmaradt idén a Fokhagyma fesztivál. Sokan sokféle okot kerestek
emögött…egy biztos, a bátyaiak érdeklődése alábbhagyott. Pedig sikeres
rendezvény volt!! Mégis!
Én még mindig hiszek abban, hogy a bátyaiak is igénylik, hogy évente legalább
egyszer legyen egy olyan nap, ami a faluközösségé. Amiben mindenki érdekelt lehet,
ha akarja! Ha nem keresünk folyton kifogást, hanem a részvételünkkel megüzenjük,
hogy ez a közösség él és tud még ünnepelni, még figyel a másikra, észreveszi azt, ami
valóban érték!!!
Ebben a furcsa, a „fészbuktól” megfertőzött világban, amikor csak úgy árad a
szenny, a gátlástalan rosszindulat, folyik a lelki-szellemi leépülés, akkor mutassuk
meg MI, BÁTYAIAK, hogy tudunk még ünnepelni. Hogy ne kelljen arról beszélni,
hogy „bezzeg a dusnokiak, foktőiek, uszódiak, hogy tudnak összefogni”…
E buzdító gondolatok mellé adom át kedves mindannyiuknak a szeptember 7-i
Falunap meghívóját részletes programmal.
Zsebics Ilona polgármester

MEGHÍVÓ
FALUNAP ÉS TERMÉNYMEGÁLDÓ ŐSZI FESZTIVÁL
BÁTYÁN
2019. SZEPTEMBER 7.
12 órakor zenés hívogató és gyülekező a Templom téren. Ide várunk mindenkit, aki
ünnepelni szeretne ezen a napon. Azokat is, akik a maguk által készített terménynövény dekorációval szépíteni, gazdagítani szeretnék a falu terményasztalát.
12:30-kor indul a terményekkel megrakott díszkocsis menet a Parkba.
13 órakor kezdődik a szabadtéri népénekes szentmise, melyet a másnapi búcsúhoz
kapcsolódva Szűz Mária tiszteletére mutat be Halász Zsolt plébános.
-A Rozmaring Népdalkör Szűz Máriát köszönti búcsús dalcsokorral
-Ünnepélyes hálaadás, terményáldás
-„Aratóvégző” címmel a Kalocsai Piros Rózsa Hagyományőrző Táncegyüttes
mutatja be műsorát. Pogrányi Miki és barátai kísérnek.
-Polgármesteri köszöntő, majd kitüntető, elismerő díjak átadása mindazoknak,
akikre mindig számíthattunk.
-Az Érsekcsanádi Bazsarózsa Táncegyüttes „Lakodalmas” műsorát a Pántlika
zenekar kíséri.
-Az Óvodások élő zenés, táncos műsort adnak elő.
-Sztárvendégeink a BodnárAttila-Papp Rita páros lesznek, akik szüreti-és mulatós
nótákkal szórakoztatják a közönséget.
-A dusnoki tánccsoport „sokac” táncösszeállítást ad elő.
-A Danubia Fúvószenekar legnépszerűbb darabjaiból játszik.
Közben kb. 3 órától folyamatosan megvendégelünk minden résztvevőt egy tál
bográcsos étellel és itallal.
A „Vinográd„ csapata kitelepül, náluk folyamatosan hozzá lehet jutni egyéb
italokhoz is.
Az esti programot 7 órakor kezdjük ünnepélyes Faluház átadással.
Két
táncprodukcióval avatjuk fel az új színpadot, ezt követően Táncházat vezet a
vendég Bazsarózsa Táncegyüttes.
Majd kezdődjék a hajnalig taró szüreti bál!
Zenél a minden korosztály igényeit szem előtt tartó Koktél zenekar. Közben fellép a
Easter („Húsvét Rock”) együttes is.
Az est folyamán Szabó Attila vendéglátó vállalkozónál fasírozott, forró virsli és
italok vásárolhatók.
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
Bátya Község Önkormányzata
A rendezvényt a JETA pályázaton nyert 1 millió Ft –ból és az Önkormányzat által
hozzátett 500 ezer Ft-ból tudtuk megvalósítani!

