Nagy László - Dióverés
Elsuhogott az a füttyös
sárgarigó délre.
Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.
Levelek lengnek, akár a
színarany rigó-szárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.
Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle:
szellő ha bántja az ágat,
buknak a földre.
Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.
Földre, fejekre, kosárba
kopog a dió-zápor,
burkos dióra a gyermek
kővel kopácsol.
Már, mintha álmodnék, hallom
zaját a jó örömnek,
darálók forognak, diós
mozsarak döngnek.
Fagyban és nagy havazásban
meg kell maradnunk jónak
s tisztának is, hogy örüljünk
csörgő diónak.
Majd csorgó hó levén ring a
picike dió-csónak,
s lomb zöldül újra a füttyös
sárgarigónak.
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Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára
(vasárnapra) tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi választását. A Nemzeti Választási
Bizottság ugyancsak 2019. október 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki
a nemzetiségi önkormányzati általános választásokat.
A választásokkal kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a
Választópolgárok figyelmét.
Jelölt- és listaállítás:
Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges
ajánlások számát a helyi választási iroda (HVI) vezetője állapította
meg 2019. augusztus 8-án, a központi névjegyzék 2019. augusztus
7-i adatai alapján. Bátya községben az egyéni listás (képviselő)
jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 18,
a polgármester-jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 53.
A Nemzeti Választási Bizottság Bátya településen a horvát
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását és a
roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választását tűzte ki. Az egyes településeken a jelöltté váláshoz
szükséges érvényes ajánlások számát a Nemzeti Választási
Bizottság 183/2019.
számú
határozatának melléklete
nemzetiségenkénti bontásban tartalmazza. A 3.számú melléklet
szerint Bátya településen a horvát települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a szükséges ajánlások
száma: 6.
A 7.számú melléklet szerint Bátya településen a roma települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a szükséges
ajánlások száma: 5.
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.

Az ajánlóívet a független jelöltként indulni kívánó választópolgár,
illetve a jelölő szervezet az A4 jelű formanyomtatványon a HVItől igényelhet.
A
nemzetiségi
választáson
ajánlóívet
a
jelölő
szervezetként jogerősen
nyilvántartásba vett nemzetiségi
szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – az A6 jelű
formanyomtatványon igényelhet.
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de
legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy
jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa
igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a
polgármester-jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig
kell bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál az E2
nyomtatvány és az ajánlóívek átadásával.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a
jelölt bejelentésére az E3 jelű formanyomtatvány szolgál.
Az ajánlás:
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a
választókerületben választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét,
személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az
ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Névjegyzék:
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda
értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek
hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A
helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a
választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település
szavazóköri névjegyzékébe.
Szavazókörök címe Bátya településen:

001.számú szavazókör: FALUHÁZ (6351 Bátya, Rákóczi út 2.)
002. számú szavazókör: ÓVODA (6351 Bátya, Kiss Ernő utca 1-3.)
Helyi Választási Iroda elérhetősége:
cím: 6351 Bátya, Kossuth L. u. 20. telefonszám: +36 78 468 026;
fax: +36 78 468 475 HVI vezető neve: Bukros Noémi Linda
A választásokkal kapcsolatos további információt a Helyi Választási
Irodától kérhetnek.
Tisztelt Adózók!
A napokban kiküldésre kerültek az adószámlaegyenleg értesítők. Külön
felhívom figyelmét a gazdasági társaságoknak és az egyéni
vállalkozóknak, szíveskedjenek nyomon követni az elektronikus
cégkapujukat/ügyfélkapujukat, hiszen egyenlegértesítőjüket itt
találják meg.
Kérjük a fizetési határidők betartását.
Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban keressék a hivatal adóügyi
ügyintézőjét Felnagy-Méry Alizt a 0678-468026-os telefonszámon.
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:
-ELADÓ 500 □-öl szántó Felsőszálláson! Érd: esti órákban a 468-529-es
telefonszámon.
-Zárt kert 1500 m2 (kb 500 □-öl) a Duna alatt ELADÓ. Ugyanitt 4 q
árpa ELADÓ! Pataki Henrikné, Vörösmarty u. 30.
-3 részes szekrénysor és franciaágy ELADÓ Érd: 30/867-4843.
-Fehér rántani való csirke Kb. 1,8-2 Kg, 8 hetes 500 Ft/kg. Szállítás:
09.19. csütörtök 15:45.
Fehér kakas 1000 Ft/db (kb.2 kg); 600 Ft/db (kb 1kg). Szállítás: 09.04.
szerda. Előjegyzi: Tóth Imréné 06 70/317-6515.

