HÍRLEVÉL
2021. május 31.
Szuhanics Albert

A jövő gyermekei
Van-e nagyobb öröm, mint egy kicsiny gyermek?
Mint mikor rügy nyílik, s zöldülnek a kertek,
tavasz tündére ő, jövőnek záloga,
lelkünk vidítója, a legnagyobb csoda!
Édesanyja hordta érző szíve alatt,
világra hozta őt, de szívében maradt.
A szívében maradt, mint szeretet fénye,
lelke boldogsága, legszebbik reménye.
A gyermeki lélek mint könnyű kis lepke,
egy boldog családban fejlődni szeretne.
Tanítsuk meg néki az igazság útját,
nyissuk meg előtte szeretetünk kútját!
Így legyen jövője napsugaras álom,
tán egy szebb világban, mint az én világom...
Tanítgatván nappal, egészségét óva,
...ne aggódnánk érte? Nincsen olyan óra!
Igazság, becsület, szeretet és béke,
e négy ősi törvényt véssük a szívébe!
Hogy méltó emberként éljenek utánunk,
így lesz őáltaluk szebb és jobb világunk.
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Tisztelt Lakoság! Kedves Bátyaiak!
Szeretnénk dióhéjban tájékoztatást adni a már folyó, illetve a nyár
folyamán várható fejlesztésekről.
Mint azt már valószínűleg sokan látták, elkezdődött a mini bölcsőde
építése a TOP-1.4.1-19-BK1-2019 pályázati kiírás keretében. Az
alapozás már kész, jelenleg a víz és szennyvízelvezetés kiépítése
folyik.
A Magyar Falu Program keretén belül elnyert pályázat
(Óvodaépület felújítása 2020) megvalósítás során az óvodára
felkerült egy 10 kW teljesítményű napelemrendszer, amely az
intézményt fogja ellátni elektromos árammal. Kiépítésre került a
csoportszobák klímaberendezése is. Jelenleg a fűtéskorszerűsítés
kivitelezése folyik. Július elején kezdődik az óvoda épület
folyosójának teljes felújítása.
Július hónapban kerül kiépítésre a játszótér a Nyárfa utca sarkán,
melyet JETA 09-2020 támogatásból valósítunk meg.
Augusztus hónapban kezdődik el és várhatóan az ősz folyamán
fejeződik be a Kálvária és a Kiss Ernő utcák csapadékvíz elvezető
rendszerének kiépítése.
Örömmel tudatjuk a lakossággal, hogy önkormányzatunk ismét
sikeresen pályázott egy közvetlen Európai Uniós pályázaton. A
pályázat a LOGOS 4 WATERS nevet viseli és a vízmegtartásra
irányul immáron térségi szinten. Önkormányzatunk nemcsak saját
helyszínen (Holt- Vajas), hanem a szomszéd településeken
(Kalocsa, Foktő, Miske, Drágszél) is vízmegtartó megoldásokat fog
létrehozni.
Fekete Csaba polgármester

Baba-mama klub!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt keddenként a baba-mama
klubba! Az első alkalmat 2021. június 1-jén 10 órától rendezzük
meg a könyvtárban, ahol ölbéli játékokkal, beszélgetéssel és egy kis
harapnivalóval készülünk. A programon való részvétel díjtalan, de a
rendelkezéseknek megfelelve, védettségi igazolvány felmutatása
szükséges. A jövőbeni alkalmakat, ahogy az időjárás engedi, szabad
téren rendezzük, ahol a védettségi igazolvány megléte nem
kötelező! Takács Renáta védőnő, Harangozóné Dávid Edit
könyvtáros, Markó Fruzsina közművelődési asszisztens
Kreatív kézműveskedés Feketéné Taba Krisztinával!
Dekorálnád az otthonod, de nincs ötleted? Szívesen részt vennél egy
kreatív délutánon? Gyere el, és töltsd velünk az időd 2021. június
19-én 14 órától a Faluházban! Feketéné Taba Krisztina segítségével
gyönyörű koszorúkat, asztaldíszeket és más dekorációs elemeket
készíthetsz. A részvételi díj 1.000 Ft/fő, mely tartalmazza az
anyagköltséget. A programon való részvétel védettségi
igazolványhoz kötött! Részletekért látogass el Bátya Község
Faluháza facebook oldalunkra, csatlakozz az eseményhez!
Kezdődik az egyéni gazdaságok összeírása!
Országszerte mintegy 21 ezer egyéni gazdaság részvételével kezdi
meg május 15-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az egyéni
gazdaságok összeírását. A válaszadók május 25-ig online, azt
követően pedig június 15-ig összeírók segítségével, személyesen
vagy telefonon keresztül válaszolhatnak a kérdésekre.
Online kitöltés a www.maja.ksh.hu oldalon. Az online kitöltők
között a KSH egy darab 100 ezer forint értékű vásárlási utalványt
sorsol ki.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Bács-Kiskun
Megyei Horvát Nemzetiségi Kispályás Labdarúgótornára 2021.
június 12-én 10 órától a Sporttelepen.
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Eboltás!
- június 03-án, csütörtök reggel 07:00 - 07:30-ig a Negyveni
boltnál, 08:00 - 09:00-ig a Rákóczi utcai Faluháznál.
Az oltást dr. Kunvári Zoltán végzi.
- június 10-én, csütörtök délután 17:00 - 18:30 óra között a
Rákóczi utcai Faluháznál. Az oltást dr. Török Lajos végzi.

Apróhirdetés:
-Családi ház eladó Arany János utca 13. Elektromos moped jó
állapotban eladó! Érd: 30/214-0496 vagy 30/686-9778.
-Ceruza paprika palánta eladó! Érd: 30/ 445-9584.
-26-os női kerékpár, egyszemélyes ágybetét, elektromos
sövénynyíró, kézitoló, háti permetező, 300 l-es műanyag dézsa,
búvárszivattyú, ventilátor, kerti locsoló, TV állvány, szőnyeg. Érd:
78/468-552.
-Találtak egy biztonsági kulcsot, barna kulcstartóval. A hivatalban
átvehető.
-Eladó 4-5 éves kortól kék fiú kerékpár, gyermekhinta, fürdetőkád,
lábbal és villannyal hajtott régi típusú varrógép, hőszigetelt bukónyíló, osztott ablakok és egy ajtó. Érd: 30/ 685-9136.
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem Csóti Tibor
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Gyászoló család
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik édesanyánk,
Tupcsia Istvánné temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek.
Gyászoló család


