
Weöres Sándor: Ki minek gondol, az vagyok annak... 
 

Ki minek gondol, az vagyok annak… 

Mért gondolsz különc rokontalannak? 

Jelet látsz gyűlni a homlokomra: 

Te vagy magad, ki e jelet vonja. 

  

S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik, 

Mert fénye-árnya terád sugárzik. 

Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról: 

Rajtam látsz törvényt sajátmagadról. 

  

Okosnak nézel? Hát bízd magad rám. 

Bolondnak nézel? Csörög a sapkám. 

Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz; 

Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz. 

 

Szemem tavában magadat látod: 

Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod. 
 

Weöres Sándor: ARS POETICA 
  

Öröklétet dalodnak emlékezet nem adhat. 

Ne folyton-változótól reméld a dicsőséget: 

bár csillog, néki sincsen, hát honnan adna néked? 

Dalod az öröklétből tán egy üszköt lobogtat 

s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. 
  

Az okosak ajánlják: legyen egyéniséged. 

Jó; de ha többre vágyol, legyél egyén-fölötti: 

vesd le nagy-költőséged, ormótlan sárcipődet, 

szolgálj a géniusznak, add néki emberséged, 

mely pont és végtelenség: akkora, mint a többi. 
  

Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket: 

táplálnak, melengetnek valahány világévet 

s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak, 

a sorsuk örökélet, mint sorsod örökélet, 

társukként megölelnek és megint messze szállnak. 
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Kedves Bátyaiak! 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Markó Fruzsina személyében a 

továbbiakban, közművelődési asszisztens segíti az önkormányzat 

munkáját. Tevékenységét jellemzően a Faluház épületén belül fogja 

végezni. Szeretnénk a település közösségi életét megújítani, 

felpezsdíteni. Kérjük fogadják szeretettel személyét és munkáját.  

              Fekete Csaba polgármester  

Tisztelt Adózók!  

Felhívjuk figyelmüket az iparűzési adó változásokra: 
A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: 

vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis 

és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV 

törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel 

vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a 

továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési 

adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben 

alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított 

adómérték több, mint 1 százalék.  
A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásnak 

minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési 

időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az 

önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – 

adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban 

megfizetni.  

A fentebb leírtak akkor alkalmazhatóak, ha a vállalkozó 2021. 

február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati 
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adóhatóság számára nyilatkozik arról, hogy mikro-, kis- és 

középvállalkozásnak minősül.  

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, 

elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által 

rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be a 

21NYHIPA megnevezésű nyomtatványon.  

Tájékoztatjuk az adóelőlegfizetésre nem kötelezett KATA-

alanyokat, hogy őket az elektronikus nyilatkozattételi kötelezettség 

nem terheli.  
Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az 

önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is 

változatlanul Bátya Község Önkormányzata helyi iparűzési adó 

beszedési számlájára kell megtenni: 11732040-15337348-03540000 

kell teljesíteni.  

Felmerülő kérdésekkel kapcsolatban keressék Felnagy-Méry Aliz 

pénzügyi ügyintézőt a 0678/468-026-os telefonszámon. 

Tisztelt Adófizetők!  

Szeretnénk megköszönni a tisztelt támogatóinknak, hogy a 2020-as 

évben, adójuk 1%-át, a Bátyai Hagyományőrző és Horvát Nemzetiségi 

Egyesület részére ajánlották.  

Tisztelettel kérjük, ha tehetik, támogassanak minket a 2021-es évben is 

adójuk 1%-val! Adószámunk: 18368709-1-03  

   Köszönettel: Perity Lajos, Egyesületi elnök  

Fotópályázati felhívás! 

Bátya Község Önkormányzata pályázatot hirdet „Bátya napjainkban - 

ahogyan én látom” címmel! 

A pályázatra olyan fotókat várunk, melyek Bátya történelmi emlékeit, 

kulturális jellegzetességeit, eseményeit és természeti kincseit örökítik 

meg. 

A fotók formai és technikai követelményei: 

- Profi és amatőr fotósok egyaránt pályázhatnak, 

- Alkotónként maximum 15 darab fotó nevezhető, 

- A fotók minimális felbontása 1920x1080 pixel, formátuma 

JPEG. 

- A fotókat a kozmuvelodes@batya.hu vagy a 

batya.konyvtar@gmail.com e-mail címre lehet beküldeni, vagy 

személyesen borítékban a Faluház postaládájába bedobni. 

Mindkét esetben a szerző nevét, telefonszámát és a képek címét 

kérjük feltüntetni! 

- A pályázóknak nyilatkozniuk kell, hogy a képek saját 

felvételei, és más személy szerzői jogát nem sértik! 

A legjobbnak ítélt képekből a Falunap programjaként kiállítás készül! 

Beküldési határidő: 2021. május 31., a nevezés díjtalan! 

 

Kedves Horgásztársak! 

Aki nem teljesítette még a fogási napló leadási kötelezettségét, kérem 

mielőbb pótolja. A fogási naplókat a Faluház postaládájába kérném 

bedobni.          Mészáros József elnök 

 

Apróhirdetés: 

- Ivett fodrászat és masszázs Bátyán a Faluház mögött! 

Tel: 06 30/ 471-0821. 

-  Nagy gerezdű magyarfajta 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 tűzifa 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! 

-    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.  

- Víz-gáz-központi fűtés szerelését és teljeskörű kivitelezését vállalom. 

Érd: Győri Béla Zsolt. Bátya Zrínyi utca 29. Tel: 20/339-7822 vagy 

30/ 867-6621.  

- Munkát keresek! 06 20/ 628-0833.  

- 160-170 kg körüli hízott sertés eladó Miskén 600 Ft/kg áron. 

Érdeklődni: 06-20/476-6588-as tel. számon.  

 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Tamaskó Józsefné 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és a család 

fájdalmában osztoztak.                   Gyászoló család 
 


