Ady Endre – Istenhez hanyatló árnyék
„Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, és ide s
tova hányattatom, mint a sáska.”
Zsoltárok könyve 109.
Akaratomból is kihullasz,
Én akart, vágyott Istenem,
Már magamat sem ismerem
S Hozzád beszélni rontás fullaszt.
Üldöztetésimben kellettél
S kerestelek bús-szilajon
S már-már jajomból kihagyom
Neved, mely szebb minden neveknél.

MEGHÍVÓ
Bátya Község Önkormányzata
KÖZÖS ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁST
szervez a Hősi Parkban
2019. november 30-án 17 órakor
melyre mindenkit szeretettel várunk.
2019. DECEMBER 1. vasárnap délelőtt 9 órától

Szent Képzelés, örök hit-balzsam,
Ki létlenül is leglevőbb,
Meghalok szent Szined előtt
S akarom, hogy hited akarjam.
Megűzeték s nem nyugszom addig,
Míg hitedet meg nem nyerem,
Mert kockán van az életem,
Mint árnyék, mikor elhanyatlik.
S hányattatom, miként a sáska,
Mert csak Tenéked van erőd
S mert nem láttam régen előbb:
Nem szabad hinni senki másba.!

ÁDVENTI KÉZMŰVES KIÁLLÍTÁST ÉS VÁSÁRT
tartunk a FALUHÁZ nagytermében BÁTYA, RÁKÓCZI U. 2. sz alatt.
Mindkét eseményen mézeskalács kóstolással, forralt borral,
teával és sok szeretettel várunk mindenkit.
Szervezők

Önkormányzatunk hírei:
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Bátya településen kötelező
adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági összeírást hajt végre. A felvétel
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási
száma: 2219; megnevezése: Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2019. Az
összeírók november 25-e és december 15-e között keresik fel. Az összeírási
munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazoló lappal ellátott kérdezőbiztosok
végzik. Az Önök településén a kérdezőbiztos neve: Korsósné Szűcs Mária Edit.
TÁJÉKOZTATÓ az „Ebek összeírásáról”
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a
alapján Bátya község közigazgatási területén ebösszeírásra kerül sor.
Az ebösszeírás lebonyolítására a jogszabályban meghatározott adattartalommal
formanyomtatvány készült. További példány kérhető a Bátyai Polgármesteri
Hivatalban Skáder Emese szociális ügyintézőnél vagy letölthető a
www.batya.hu weboldalról. Az „Ebnyilvántartási adatlap”-ot ebenként kell
kitölteni és azt legkésőbb 2020. január 31-ig kell eljuttatni a Bátyai
Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módon:
- Levélben postai úton 6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 20.
- Személyesen leadni Skáder Emese szociális ügyintézőhöz.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett
adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A települési
önkormányzat az ebösszeírás alapján a jogszabályban meghatározott adatokról
helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Felhívjuk a
figyelmet, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi
bírságot vonhat maga után. 2020. január 31. után az ebösszeírás adatlapján
feltüntetett adatokban történő változást és amennyiben ezen időpont után
kerül az eb a felügyelete alá, azt a változást követő 15 napon belül be kell
jelenteni a Bátyai Polgármesteri Hivatal részére. Tájékoztatjuk, hogy a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)
Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint a négy hónaposnál idősebb eb
csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható. A jogszabály
megsértése esetén az ebtartó pénzbírsággal sújtható. Kérjük, aki a fenti
kötelezettségének még nem tett eleget az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt
pótolja. További információ a Bátyai Polgármesteri Hivatalban Skáder
Emese szociális ügyintézőtől kérhető.

Kedves Bátyaiak!
Ebben az évben Önkormányzatunk ismét adománygyűjtést szervez a rászoruló
családok részére. Szokásunkhoz híven melegétel osztást tervezünk, hogy ezzel a
kis gesztussal is szebbé tegyük a rászoruló falubelieink ünnepét.
Kérem, lehetőségükhöz mérten vegyenek részt az adakozásban.
Fekete Csaba polgármester
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. december 15-én 11:30 órakor
közmeghallgatást
tart
a
Vinográd
Vendéglő
kistermében.
Napirend:
1. Elnök tájékoztatója a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya 2019.
évi munkájáról
2. Beszámoló az Önkormányzat és a civil szervezetek között létrejött
együttműködési megállapodásokban foglaltak 2019. évi teljesüléséről
3. Lakossági kérdések, javaslatok meghallgatása
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Anisity Ferenc HNÖ elnöke
Apróhirdetés:
- 110 kg-os sertés ELADÓ! Jelencsity János Baross u. 15. Tel:20/542-3292
- Keresem eltűnt fiú cicám, szürke cirmos, piros nyakörvvel!
Tel: 20/951-8940
- Törpe tacsi ELADÓ! Tel: 06 30 445-9584.
- Mikuláskodást vállalok december 5-6-7- én, házhoz megyek!
Érd: 06 30 921 6165 Kapitány Tibor.
- 1 db 50x50 ablakventilátor ELADÓ, Whirpool automata mosógép, Samsung
nagyképernyős színes TV, Lucsnik szekrényes varrógép. Ingyen elvihető 2 db
ágyneműtartós heverő. Tel: 06 20 328 2820.
- Bakelitlemez gyűjteményembe hanglemezeket veszek reális áron, minőségtől
függően. Ne hagyd tönkremenni őket!
Perity Antal Bátya, Mikes K. u. 10. Tel: 06 20 329 5152. Ugyanitt
redőnyjavítás, üvegezés.
- Végső elkeseredésemben szeretnék Önökhöz fordulni. Öcsémnél beázik a
ház, villanya sincs már három hónapja. Sajnos én nem tudok dolgozni és nem
tudom megcsinálni. Számlaszám: 11773322-50574461 Markó Erzsébet.
Darányi utca 10.

Köszönjük, akik becsülettel voltak Guzsván Mária felé és kitartottak a
temetésén és sírjára virágot helyeztek. Jobbulást kívánunk azoknak, akik nem
tudtak részt venni a temetésen.


