Petőfi Sándor: Szülőföldemen
Itt születtem én ezen a tájon,
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele,
Most is hallom e dalt, elhangzott bár:
"Cserebogár, sárga cserebogár!"
Ugy mentem el innen, mint kis gyermek,
És mint meglett ember, úgy jöttem meg.
Hej azóta húsz esztendő telt el
Megrakodva búval és örömmel...
Húsz esztendő... az idő hogy lejár!
"Cserebogár, sárga cserebogár!"
Hol vagytok, ti régi játszótársak?
Közületek csak egyet is lássak!
Foglaljatok helyet itt mellettem,
Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem,
Hogy vállamon huszonöt év van már...
"Cserebogár, sárga cserebogár!"
Mint nyugtalan madár az ágakon,
Helyrül-helyre röpköd gondolatom,
Szedegeti a sok szép emléket,
Mint a méh a virágról a mézet;
Minden régi kedves helyet bejár...
"Cserebogár, sárga cserebogár!"
Gyermek vagyok, gyermek lettem újra,
Lovagolok fűzfasípot fújva,
Lovagolok szilaj nádparipán,
Vályuhoz mék, lovam inni kiván,
Megitattam, gyi lovam, gyi Betyár...
"Cserebogár, sárga cserebogár!"
Megkondúl az esteli harangszó,
Kifáradt már a lovas és a ló,
Hazamegyek, ölébe vesz dajkám,
Az altató nóta hangzik ajkán,
Hallgatom s félálomban vagyok már...
"Cserebogár, sárga cserebogár!"
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Tisztelt Lakosság! Kedves Bátyaiak!
Szeretnék megosztani Önökkel néhány örvendetes hírt.
Mint azt már a Falunapi Családi Pikniken hírül adtam,
önkormányzatunk több pályázata is támogatást nyert még az
eseményt megelőző héten:
1.) A Magyar Falu Program keretén belül az önkormányzat
23 millió forint támogatást nyert a ravatalozó fejújítására.
2.) A Magyar Falu Program keretén belül az önkormányzat
10,5 millió forint támogatást nyert a Rózsa utca fejújítására.
3.) A Magyar Falu Program keretén belül az önkormányzat
5 millió forint támogatást nyert kisjátszótér építésére.
4.) A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton az önkormányzat
támogatást nyert a Darányi utca felújítására. A támogatás
összege 17.635.606 Ft. Ehhez a projekthez az önkormányzat
3.112.166 Ft önerőt biztosít.
Az azóta eltelt időszakban még két örömhírt kaptunk:
5.) A Magyar Falu Program keretén belül az önkormányzat
16.706.197 Ft támogatást nyert a polgármesteri hivatal
kerítésének fejújítására, irattár kialakítására, a napelemrendszer
fejlesztésére és eszközbeszerzésre.
6.) A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési programok
Végrehajtásáért Felelős Államtitkársága 130.000.000 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte az önkormányzat
TOP-2.1.3-16-BK1-2021 kiírásra benyújtott pályázatát.

A projekt a Bercsényi utca - keleti szakasz, Táncsics utca, Attila
utca, Mikes utca - keleti szakasz, Mészáros Lázár utca – rövid
szakasz, Kálvária utca – rövid szakasz csapadékvíz elvezetését
tartalmazza.
Kérem, örüljenek velünk az elért sikereknek.
Fekete Csaba polgármester
Kedves Bátyaiak!
Sok panasz érkezett a Hírlevél kihordásával kapcsolatban.
Igyekszünk javítani ennek hatékonyságán. Tájékoztatásul még
annyit, hogy a havonta kihordásra kerülő Atomerőmű c. kiadvány
mindig tartalmaz Hírlevelet.
Fekete Csaba polgármester
Kedves Bátyaiak!
Az önkormányzat, a társrendező Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
munkájukkal és/vagy felajánlásukkal lehetővé és sikeressé tették a
Falunapi Családi Piknik rendezvény megszervezését.
Támogatóink a teljesség igénye nélkül:
BAFAMI Kft (fő támogató), Anisity Attila, Cserdi Sándor, Junger
Péter, Markó Gábor, Markó János (Markó Művek), Markó Judit,
Mészáros József, Matos Zoltán, Kapitány Tibor, Mádi Piroska,
Bányai László, Bátyai Római Katolikus Plébánia, Jéló Milán, Rácz
József, Ménesi Judit, Kaszti Csabáné, Airsoft csapata, Off Road
csapata.
Fekete Csaba polgármester
Kedves Bátyaiak! Kedves Olvasóim!
Közel 46 év közszolgálat után 2021. július 1-jétől igénybe vettem a
nyugdíjellátást. Ezen időponttól Herman-Vida Anett látja el a
könyvtárosi teendőket.
Ezúton szeretném megköszönni a sok-sok figyelmességet, mosolyt,
emberséget, melynek részese lehettem az elmúlt években.
Köszönöm, hogy valamennyien életem részei voltatok!
Amíg egészségem, erőm engedi, továbbra is részt veszek a közösség
életében, tudásomat és erőmet adva.
Tisztelettel, szeretetteljes öleléssel,
Harangozóné Gábor Edit

Tisztelt Bátyai Lakosok, Szülők!
Szeretnénk a Bátyai Sportegyesület keretein belül a
fociedzéseket újraindítani a 2013, 2014, 2015, 2016, 2017-ben
született fiúk és lányok számára. Várjuk a focizni vágyó
gyerekeket! Érdeklődni Kapitány Tibornál 06-30/921-6165
telefonszámon, illetve a Kapitány Tibor facebook oldalán lehet!
Apróhirdetés:
-Ivett fodrászat és masszázs Bátyán, a Faluház mögött! Tel.: 0630/471-08-21
-Eladó központi helyen 3 szobás, felújítandó kertes családi ház,
továbbá 3 zártkert: 2372, 2373, 2179 hrsz.-ú és 2938 hrsz.-ú fásított
terület. Érdeklődni: 70/236-4428 telefonszámon.
-Eladó a bátyai 2027 hrsz. 766 m2 zártkerti ingatlan és a 2026/2
hrsz. 3333 m2 nagyságú 15,07 A/2 értékű szántó. A bátyai 2127
hrsz. 1804 m2 nagyságú 8,15 A/2 értékű szántó. Érdeklődni: Illés
Istvánné 78/468-382 vagy 30/750-8169.
-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.
-Árpa eladó, bezsákolva 6.000 Ft/mázsa. Érd.: 06-30/921-61-65
Kapitány Tibor
-Arany János utca 11. szám alatti ház eladó. Érd.: 30/461-01-58
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