Csukás István: Január lekocog a lépcsőn
Január lekocog a lépcsőn,
hóval teríti a vedlett falakat,
itt-ott kibukkan kutyafej, gyerekorr,
ahol a kabátja elszakadt.
Vigyázva lépkedek a hóesésben,
meg-megcsúszó sarokkal a Dunáig,
fehér lett üstököm, s a hátamon
habzó angyalszárny világít.
Lábammal írom most a verset,
e séta lesz most a költemény,
bár összevissza ritmusban lépeget,
de azért van benne zene és remény,
hogy lábtörés nélkül elérek a célig,
s mint vérbeli utazó, nem nézek hátra,
válluk vonogatva elmaradnak a fák,
sarkcsillagként pislog egy félszemű lámpa.
Kisandítok a hó alól, a tél alól,
sirály sípol, beérkező vonat dudál,
kemény sarokkal hersegve csúszkál
s a jégbe monogramokat vés február!
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Kedves Bátyaiak!
Bátya Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2020. évi kiírására „Az
életminőséget javító beruházások” pályázati ablakban játszótér
építésére. A projekt keretében igényelt támogatás 12.919.402.-Ft,
ehhez az önkormányzat 2.279.895.-Ft önerőt biztosít, így a projekt
költségvetése 15.199.297.-Ft. A játszótér létesítését a Nyárfa utca
üresen álló saroktelkén kívánjuk megvalósítani.
A kivitelezés folyamán telepítésre kerülnek gyermekek által
kedvelt, korszerű és minősített játékok, illetve utcabútorok. A
szóban forgó területet a pályázat keretén belül 3D-s kerítéssel,
személyi bejáróval, illetve nagykapuval látjuk el.
Bátya Község Önkormányzata a tavalyi évben a Magyar Falu
Program keretében pályázatot nyújtott be az „Elhagyott ingatlanok
közcélra történő felhasználása” kiírásra az egykori zárda épületének
megvételére. Önkormányzatunk 100%, azaz 4.350.000.- Ft
támogatást nyert erre a célra. Jelenleg az adás-vételi szerződés
elkészítése van folyamatban.
Ismét rongálás történt a LIFE program keretében létrehozott tározó
és rekreációs rész területén. Ismeretlen személyek a vízmosás
megakadályozására szánt köveket „kedvtelésből” beledobálták a
tóba. Kérek mindenkit, hogy jelezze, ha ilyet tapasztal. Az, hogy ez
a terület mindannyiunké nem azt jelenti, hogy ott bárki rongálhat.

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval
kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) látja el. A NAV minden érintettnek határozatot küld
a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadóbevételi számláról.
A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti,
plusz teendőjük nem lesz.
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben, a
2020. december 31-ig keletkezett, változott, vagy megszűnt
adókötelezettséggel kapcsolatos ügyintézéssel, ezen időszak adójának
beszedésével, végrehajtásával, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és
szankciók megállapításával az adóhatósági feladatokat továbbra is az
illetékes Bátyai Polgármesteri Hivatal (önkormányzati adóhatóság) végzi.
Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás
lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására
vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi
adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020.
december 31-ig keletkezett.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az
önkormányzati adóhatáság 11732040-15337348-08970000 számú
számlájára kell megfizetni.
A változásokkal kapcsolatos kérdésekben Felnagy-Méry Aliz a 06-78468-026-os telefonszámon áll az adózók rendelkezésre.

Kedves Bátyaiak!
Településünkön a fogászat hétfőn 8-16 óráig és péntek 7-16 óráig
tart nyitva. Telefonszám: 06 20/ 362-4491 Dr. Harsányi Rita.
Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2021. január hónapban díjmentes fenyőfa
begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek
kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás
időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel
mozgatható legyen. Fenyőfabegyűjtés időpontja: 2021. január 26.

Tisztelt Bátyai Lakosok!
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a Védőnői Szolgálat és a Családés Gyermekjóléti Szolgálat Kiss Ernő utcai telephelyének felújítása
befejeződött, így a két szolgálat visszaköltözik eredeti helyére.
2020. december 14-től a megszokott ügyfélfogadási időben, viszont
a veszélyhelyzetre való tekintettel csak telefonos egyeztetést
követően a Kiss Ernő utca 13-ban várja a Védőnő a gondozottakat, a
Családsegítő az ügyfeleket. Krízishelyzet esetén hívja a 0630/5149174-es, illetve a 06-30/7891075-es számot.
Apróhirdetés:
- Ivett fodrászat és masszázs Bátyán a Faluház mögött!
Tel: 06 30/ 471-0821.
- Nagy gerezdű magyar fajta fokhagyma vetőmag eladó! Érdeklődni
lehet Maros Ferenc, Bátya Mikes 13. alatt. Tel: 06 30/ 323-9898.
- Termőföldet vásárolnék, valamint bérelnék. Tel: 06 20/ 439-9549.
- Kőris tüzifa eladó! Fűtésváltás miatt 2019-es vágású 13 erdei m3
sarangban tárolva. Irányár: 280.000 Ft. Érd: Maros László 06 30/
290-0894. Ugyanitt helyhiány miatt egy 90x190 cm-es heverő
jelképes összegért elvihető!
- Figyelem!
2000
db-os
bakelitlemez
gyűjteményembe
hanglemezeket veszek reális áron! Ugyanitt üvegezés,
redőnyjavítás rövid határidővel. Perity Antal: 06 20/ 329-5152.
- Családi házat vásárolnék Bátyán a Faluházig bezárólag.
Harangozó Dániel 70/ 342-1181.
- Búza eladó! Érd: 06 30/ 3400-150.
- Víz-gáz -központi fűtésszerelést, javítást vállalok! Markó Gábor,
Bátya, Damjanich utca 15. Tel: 06 20/ 572-1644.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Jánosity István
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Kupusz Géza
búcsúztatásán együtt voltak velünk.
Gyászoló család


