Csoóri Sándor: Így lásson, aki látni akar
Hagyom megráncosodni szépen ezt az arcot,
ha már szilánk se, ököl se roncsolta szét
s nem taposták le durva póklábak közönyösen.
Hadd lásson, aki látni akar a gesztenyelombok emlékezetéből
kikopni csöndben s ebből a városból is,
amely taszigált, ölelt, ámított, lebegtetett.
Szemem a szobrok arcáról ma is a tornyokéra vándorol,
aztán az égre s vissza, kialudt tüzeket lát
az elüszkösödött királyi várban,
és vérben vonagló tömeget az Országház körül.
Hadd lásson így, aki látni akar tonnás halántékcsonttal
ballagni a mindennapi sötétség felé,
mielőtt még a lámpák mint emlék-mécsek, kigyúlnának.
Lehettem volna léha szökevény itt,
szemfüles világ-tanú, de szavak, hóförgetegek és botorkáló esők
barátja lettem inkább, aki hátracsavart fejjel is
a maga megtéríthetetlen álmát álmodja végig:
a félresiklatott remény évszázadában az erőtlen szabadokét.
Még jönnek évek, talán még jönnek,
de aki látni akar engem, így lásson majd gyöngén is erősnek,
az ég sátorponyvája alól kilépni végleg.
Megőrzött arcomon a ráncok, mint költők összegyűjtött versei,
távozásommal hódítsanak!
Megáll még tán egyszer a gőgös város is, bevallhatatlan gyászát
elrejteni.

Meghívó
Bátya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
közös ünneplésre hívja a bátyaiakat!
2021. október 22-én 17 órakor az 1956-os forradalom
hősei tiszteletére szentmisével emlékezünk a
templomban.
Ezt követően – a nemzetiségi önkormányzatokkal és a
civil szervezetekkel együtt – mécsesgyújtással
tisztelgünk a forradalom emléke előtt a Hősi
Emlékparkban.
Közreműködnek az általános iskola tanulói és a
Danubia Fúvószenekar.
Ünnepi beszédet mond Anisity Attila alpolgármester.
Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt Bátyaiak!
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat mindenkit szeretettel vár
Dr. habil. Sokcsevits Dénes magyarországi horvát történész
„A horvát nemzetiség letelepedése Bátyán” c. előadására!
Helyszín: Könyvtár
Időpont: 2021. október 21. (csütörtök) 17 óra
Az előadás után állófogadással kedveskedünk a résztvevőknek!
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Kézműves foglalkozás Feketéné Taba Krisztinával!
2021. október 30-án (szombaton) 15 órától kreatív foglalkozást
tartunk a Faluház előterében!
Ez alkalommal hortenziakoszorúkat és sírkoszorúkat fogunk
készíteni.
A részvétel regisztrációhoz kötött, max. 15 fő. Jelentkezés Feketéné
Taba Krisztinánál szükséges. A dekorációkat 1.500, illetve 1.000 Ftos darabáron lehet elkészíteni.
Várunk mindenkit szeretettel!
Felhívás!
Bátya Község Önkormányzata munkatársat keres közművelődési
munkakörben heti 20 órás munkaidőre. Elvárás a közép vagy
felsőfokú közművelődési végzettség.
Bátya Község Önkormányzata munkatársat keres klímaadaptációs
referens munkakörre heti 20 órás munkaidőre. Elvárás a szakirányú
végzettség és az angol nyelvtudás.
Bátya
Község
Önkormányzata
munkatársat
keres
projektkoordinátor munkakörre heti 40 órás munkaidőre. Előnyt
jelent: projektekben szerzett tapasztalat, angol nyelvtudás.
Mindhárom foglalkoztatás kezdete 2021. december 1.
Fekete Csaba polgármester

Felhívás!
Bursa Hungarica Pályázat ,,A” és ,,B” típusra 2021. október 5-én
kiírásra kerül.
Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy a pályázat beadáshoz a hallgatónak
regisztrálni szükséges a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
elektronikus rendszerben. A regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése. A feltöltést követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva kell hivatalunkba benyújtaniuk a pályázóknak
2021. november 5-ig. Ezekre a pályázatokra az önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók
jelentkezhetnek. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be.
A típusú pályázat: felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali
tagozatos) hallgatók jelentkezhetnek.
B típusú pályázat: a 2021/2022. tanévben érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók
jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Pályázat kötelező mellékletei: 2021/2022. tanévről szóló eredeti
hallgatói jogviszony/ tanulói jogviszony igazolás, valamint a pályázóval
egy háztartásban élők 1 főre jutó havi nettó jövedelem és a szociális
rászorultság igazolása. Egy háztartásban élők: a pályázó lakásában
életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek.
Bővebb információ Skáder Emese szociális ügyintézőtől kérhető a Bátyai
Polgármesteri Hivatalban.

Fekete Csaba polgármester

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Bátyai Polgármesteri Hivatal
épületén belül Skáder Emese szociális ügyintéző és Guzsván
Imréné igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető más irodába
költözött. Guzsván Imréné a bejárat melletti jobb oldali irodában,
Skáder Emese a folyosón lévő bal oldali irodában kapott helyet.
Bukros Noémi Linda jegyző
Apróhirdetés:
-Ivett fodrászat és masszázs Bátyán, a Faluház mögött! Tel.: 0630/471-08-21
-Betonkeverőgép és szép őszi fokhagyma eladó. Tupcsia István,
Széchenyi utca 21.
-Makkfa dűlőben szántó eladó. 1 hektár 292 m2. 37,18 aranykorona.
Érd.: 06-30/240-06-18
-Bátyán a Petőfi Sándor utca 16. szám alatti családi ház eladó. Érd.:
Tapolcsányi Attilánál Tel.: +36 30/995 3503
-Eladó 8 db villanykaró (villanyoszlop) Foktői u. 4.
Tel.: 70/597-65-21
-041/28 hrsz.-ú 1,72 ha föld eladó. Érd.: Bátya, Petőfi u. 7.
-ELADÓ ültetésre egészséges bátyai fajta ŐSZI FOKHAGYMA.
Érd.: Vénné Szirányi Katalin, Arany J. utca 35. Tel.szám:
0620/2939898
-Eladó 320 m-es Sigma öntöződob, kardánhajtású szivattyú, 85-ös
és 130-as alumínium és vas öntözőcsövek, Tisza II-es szórófejek, 75
mm-es tömlők, nehézfogas kombinátor, szártépő, műtrágyaszóró,
MTZ 80-as hátsó gumik felnivel, 5 soros paprikavetőgép.
Érd.: 06-30/323-0084.
-Vetőmag fokhagyma eladó 1.200 Ft/kg áron. Érd.: 06-30/4033590
Biológiai lebomló hulladékgyűjtés (zöldjárat naptár)
2021. év
nov.
dec.
kedd
2., 16., 30.
28.
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