HÍRLEVÉL

József Attila: Ime, hát megleltem hazámat
Ime, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul irják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet.
E föld befogad, mint a persely.
Mert nem kell (mily sajnálatos!)
a háborúból visszamaradt
húszfillléres, a vashatos.
Sem a vasgyűrű, melybe vésve
a szép szó áll, hogy uj világ,
jog, föld. - Törvényünk háborús még
s szebbek az arany karikák.
Egyedül voltam én sokáig.
Majd eljöttek hozzám sokan.
Magad vagy, mondták; bár velük
voltam volna én boldogan.
Igy éltem s voltam én hiába,
megállapithatom magam.
Bolondot játszottak velem
s már halálom is hasztalan.
Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem.
Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az ősz s legszebb a tél,
annak, ki tűzhelyet, családot,
már végképp másoknak remél.
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Tisztelt Lakosság!
Kedves Bátyaiak!
Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik áldozatos munkájukkal –
saját utcafrontjuk gondozásával hozzájárulnak településünk
szépítéséhez és ezzel együtt megítélésének javításához. Kérném Őket,
hogy folytassák áldásos tevékenységüket. Kérném azokat, akik eddig
esetleg kevesebb figyelmet fordítottak az utca rendbetételére, ennyivel
segítsék a többiek és az önkormányzat munkáját.
A település közvetlen környezetében az utóbbi időben elszaporodott az
illegálisan lerakott hulladéklerakások száma és a hulladékok
mennyisége. Kérném azokat, akik ilyet tapasztalnak, jelentsék a
Polgárőrségnek. Bátya Község Képviselő-testülete elkötelezett a
település „zöld” fejlődése mellett, ezért a környezetvédelmi
beruházásokon (csapadékvíz elvezetés korszerűsítése, vízvisszatartás,
megújuló energiák használata) túl a hulladékra is kiemelt figyelmet
fordít. A községben megoldott a háztartási, a szelektíven gyűjtött és a
zöld hulladék elszállítása is. Ezen felül lehetőség van „házhoz jövő”
lomtalanításra. Az önkormányzat mindent el fog követni, hogy
megakadályozza a hulladékok nem megfelelő elhelyezését.
Kérem a település lakosságát, hogy a járványügyi szabályokat
továbbra is szigorúan tartsák be, hogy elkerüljük a tömeges
megbetegedéseket.
Fekete Csaba polgármester

Bátya Község Önkormányzata 2021. április 1-jétől megszüntette a
mezőőri szolgálatot és visszamenőleges hatállyal 2021. január 1-jétől
megszüntette a mezőőri járulékfizetési kötelezettséget.
A megszüntetés oka a szolgálat szerény hatékonysága, az
alulfinanszírozottság és a járulékbefizetési hajlandóság hiánya.
Fekete Csaba polgármester
Iskolai beíratás
Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő! A 2021/2022-as tanévre történő
beiratkozás személyes formában 2021. április 15-én /csütörtökön/
és április 16-án /pénteken/ 8:00-16:00 óráig tehető meg az
iskolában. A járványügyi szabályokat be kell tartamunk, ezért célszerű
a 78-468-016-os vagy a 70-360-99-39-es telefonon egyeztetnünk.
Tanköteles az a gyermek, aki augusztus 31. napjáig a 6. életévét
betölti.
Kérem, hozza magával gyermeke adatait tartalmazó iratokat:
- a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára
- a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványára
-a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványra (lakcímkártya)
- az iskolaérettség igazolásra (óvodai szakvélemény vagy a Szakértői
Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési
igény megállapításáról
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, TAJ kártyájára,
adókártyájára.
Amennyiben nem kíván személyesen megjelenni, úgy az iratokat
szeptember 1-ig is bemutathatja. Ebben az esetben kérem gyermeke
lakcím
kártyája
első
oldalának
másolatát
(fotóját)
a
sulibaty@freemail.hu e-mail címre elküldeni.
Tisztelettel: Tamaskó László igazgató

Óvodai beíratás
Értesítem a kedves Szülőket, hogy az óvodai beiratkozást 2021.
április 21-én (szerdán) és április 22-én (csütörtökön) tartjuk a
Bátyai Óvodában (6351 Bátya, Kiss Ernő utca 1-3. tel.: 78/468-255):
de. 11 órától du. 5 óráig. Beíratásra kerülnek azok a gyerekek, akik
2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
-a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa,
-a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
-a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
-gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentumok,
-a gyermek TAJ kártyája, adókártya, oltási könyve,
-amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos
nevelési igényről szóló szakvélemény, beilleszkedési - tanulási magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
-gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság jogerős határozata.
Tisztelettel: Decsák Ferencné óvodavezető
Kedves Bátyai Lakosok!
A sors úgy hozta, hogy a lakóhelyemen megüresedett a védőnői állás.
Április 19-én ott kezdek dolgozni. Ezúton szeretném mindenkinek
megköszönni a községben a befogadást, az elmúlt 12 év szeretetét.
Kívánok mindenkinek jó egészséget, kitartást!
Prohászkáné Koch Hajnalka védőnő
Apróhirdetés:
Mátyás király u. 17. szám alatti hosszú parasztház eladó.
Érd.: +36-70/330-5523

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Szarvas Ferenc
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és a család
fájdalmában osztoztak.
Gyászoló család


