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Már a víg szüretnek örűl minden ember,
Mellyel örvendeztet bennünket szeptember,
Októbert ekképpen bíztatja előre,
Hogy nektár lesz a bor, és máslás a lőre.
Setétűl a gohér a piros vesszőkön,
Barna színt vér vissza a többi szőlőkön;
Amelyeknek általvilágló kristályja
Nézőjét már édes nektárral kínálja.
Rajtok királyságot mutogatni akar
A véres bársonyba kevélykedő bakar.
A sárgálló almák s a piros körtvélyek
Legörbedt anyjoknak emlőjén kevélyek.
Elterűltek fájok alatt a berkenyék,

Tisztelt Lakosság! Kedves Bátyaiak!
Bátya Község Önkormányzata nevében szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját a 2021. szeptember 18-án (szombaton)
megrendezendő Bátyai Zöld Falunapra, mely egyben a LIFEMICACC pályázat projektzáró rendezvénye is.
Szeretettel várjuk az idősebb korosztályt- az ő kedvükért szerveztük
a kora délutáni nótaműsort. Szintén nagy szeretettel várjuk a
gyermekeket és szüleiket, hisz az ő kedvükért próbáltunk színes
családi programokat is szervezni. És végül várunk mindenkit, aki
szeretné jól érezni magát egy nagy „családi” rendezvényen.
A tombolasorsolásra, amelyre már néhány nagylelkű felajánlás
érkezett, nagyon szívesen fogadunk további felajánlásokat és
ajándékokat!

A kövér noszpolyák, a borzas gesztenyék.
Megterhelte az ősz a fáknak ágait,
Vastagon ráfűzvén gazdag áldásait.
Csak az a baj, hogy már hívesek a szelek,
Néha egy kis hideg és dér is jár velek.
Mert már a Mértéket hogy Fébus elérte,
A napot az éjjel egyenlőnek mérte.

LIFE szakmai délelőtt programtervezete:
Helyszín:
10:00-11:00

11:00-12:00

6351 Bátya, Rákóczi utca 2. Faluház épülete
Megnyitó beszédet mond dr. Dukai Miklós helyettes
államtitkár és Fekete Csaba polgármester, utána sor
kerül a projekt értékelésére
Tereplátogatás, a mintaprojekt megtekintése

A Bátyai Zöld Falunap programtervezete:
Helyszín:
13:00-13:15
13:15-14:45
14:45-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:30
20:00-24:00

6351 Bátya, Faluház előtti park területe
Megnyitó beszédet mond Font Sándor országgyűlési
képviselő
Nótaműsor Mága Ernővel és zenekarával
Hot-dog a gyerekeknek
Víz, víz, tiszta víz - Klárisok interaktív mesekoncert
gyerekeknek
Tombolasorsolás
nagyértékű
nyereményekkel,
Zöldnapi rajzverseny eredményhirdetés
Veracruz koncert
DJ Captain Junior retrodisco

Kísérőprogramok:
Ugrálóvár, népi kézműves foglalkozás a környezettudatosság
jegyében az egész családnak, népi játszótér, Lakatos Norbert
vaklufis bemutatója.
WWF infostand és interaktív játékok, LIFE projekt fotókiállítás,
rajzverseny résztvevőinek kiállítása.
A Vinográd Vendéglő sátrában lehetőség lesz étel és ital vásárlásra!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Kedves Bátyai Lakosok!
A Máltai Szeretetszolgálat kalocsai csoportja és Bátya Község
Egészségügyi és Szociális Intézménye közös szervezésének
köszönhetően ingyenes ruhabörzét rendezünk gyermekek és
felnőttek részére.
Helyszín: Bátya, Faluház bálterme
Időpont: 2021. szeptember 13. (hétfő), 8:30-11:00 között.
Mindenkit szeretettel várunk!
Miklós Györgyné, Markó Jánosné intézményvezetők

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 Markó Gábornál 06-20/572-1644
telefonszámon, illetve a Markó Gábor facebook oldalán lehet!
A
Bátyai
Sportegyesület
mindenkit
szeretettel
vár
szeptember 12-én (vasárnap) 16:30-kor a focipályán, ahol a
bajnoki mérkőzésen a Bátyai Se és a Tass KSE lép a pályára.
Szurkoljunk együtt!
Apróhirdetés:
-Ivett fodrászat és masszázs Bátyán, a Faluház mögött! Tel.: 0630/471-08-21
-Mihálytelki Fűszerpaprika eladó. Érd.: 70/944-2967
-Betonkeverőgép és szép őszi fokhagyma eladó. Tupcsia István,
Széchenyi utca 21.
-A megújult (teljesen felújított) KÁKONYI Vendégház ismét
fogadja a rendezvényekre, baráti találkozókra jelentkezőket.
Ugyanitt 7 szobában 17 fő elszállásolására van lehetőség.
Vendégház címe: Bátya, Bocskai u. 2. sz. Telefon: 06-20-310-6185
-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
-Makkfa dűlőben szántó eladó. 1 hektár 292 m2. 37,18 aranykorona.
Érd.: 06-30/240-06-18
-Eladó gránittal szegélyezett, fedlappal ellátott sírkő. Érd.: 0630/420-58-71
-Eladó 2 darab varrógép, egy női kerékpár, egy mázsa és egy Lada
Samara 91-es évjárat érvényes műszakival. Érdeklődni a 06-30/5502-392 telefonszámon lehet.
-Románkályha eladó. Érd.: +36-30/340-01-50

