Juhász Gyula: Húsvétra
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
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Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk minden Bátyai Lakosnak!

Tisztelt Lakosság! Kedves Bátyaiak!
Két örömhírről is szeretnék hírt adni.
Bátya Község Önkormányzata sikerrel pályázott a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány által kiírt pályázaton és 8 millió forint
támogatást nyert a Faluház bútorzatának beszerzésére (50 db asztal, 300
db szék), valamint 5 millió forint támogatást nyert a csapadékvíz
elvezetőrendszer tervezésére.
Bátya Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül 20
millió forint támogatást nyert a Bocskai utca és a Nyárfa utca bevezető
szakaszának felújítására, 15 millió forintot nyert garázsok építésére, 6
millió forintot nyert urnakert létesítésére és 3,7 millió forintot nyert a
Faluház eszközállományának bővítésére, illetve a közművelődési
szakember foglalkoztatására. Ezen kívül még támogatást nyert az
iskolaépület tetőcseréje is 22 millió forint értékben.
Fekete Csaba polgármester
Iskolai beíratás
Tisztelt Szülők! Értesítem önöket, hogy az első osztályosok beiratkozását
2022. április 21-22-én 8 és 19 óra között tarjuk az általános iskolában.
Az alábbi dokumentumokra lesz szükség:
-a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
-a gyermek nevére kiállított TAJ kártya
-a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
-nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (az
iskolában megadható)
Tisztelettel: Tamaskó László igazgató

Veszettség elleni kötelező védőoltások végzése
Óvodai beíratás
Értesítem a kedves Szülőket, hogy az óvodai beiratkozást 2022. április
26-én (kedden) és április 27-én (szerdán) tartjuk a Bátyai Óvodában
(6351 Bátya, Kiss Ernő utca 1-3. tel.: 78/468-255): 11és 17 óra között.
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
Tisztelt Bátyai Adófizetők!
A legnagyobb megelégedettséggel, hálás szívvel szeretném megköszönni
mindenkinek, akik adójuk 1%-át a Bátyai Hagyományőrző és Nemzetiségi
Egyesület részére ajánlották fel a 2021-as évben.
Tisztelettel kérjük a régi és új patronálóinkat, ha tehetik, legyenek a 2022es évben is támogatóink.
A befolyt összegből az önkormányzat által felajánlott Faluházban lévő
helyiséget szeretnénk berendezni községünk régi hagyományainak
értékeivel.
Adószámunk: 18368709-1-03
A felajánlásukat az egyesület nevében is tisztelettel megköszönöm,
Perity Lajos elnök

A veszettség elleni összevezetett védőoltásokat 2022-ben Bátya község
területén az alábbiak szerint végzem:
MÁJUS 14. szombat reggel:
7:00-7:30 óráig: Negyveni kocsmánál
8-10 óráig: Faluház előtti területen
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy a 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelte szerint kötelező valamennyi 3 hónapos kort elért ebet 30 napon
belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként
veszettség ellen saját költségén beoltani. Csak az egyedileg jelölt (tetovált,
chippel ellátott) eb oltható. Az oltással együtt az ebek féregtelenítése is
megtörténik.
Kérek mindenkit, hogy az eboltási könyvet mindenki hozza magával, a
szükséges adminisztráció csak így végezhető el.
Az oltás díja: 4500 Ft/eb, a kapcsolódó féregtelenítés díja: 100
Ft/tabletta, mely 10 kg-os eb féregtelenítéséhez elegendő.
Az oltást Dr. Kovácsffy Csaba (tel.: 06-30/3997-163) végzi.
Apróhirdetés:
-Bátya zártkert 1074 m2 9,7 AK szántó, Bátya kül. 1724,5 m2 10,4 AK
szántó, Bátya kül. 1061,5 m2 6,90 AK szántó eladó.
Tel.: 70/599-15-74
-Eladó két régi típusú Csepel varrógép (egyik ipari), egy női kerékpár, egy
szárítógép, egy Lada Samara (1991), egy Audi (1991), egy mázsa mérleg.
Érdeklődni a 06 30 55 02 392 telefonszámon.
-Húsvétra kisnyuszik eladók. Tel: 30/439-20-75

Biológiai lebomló hulladékgyűjtés (zöldjárat naptár)
2022. április
kedd
19.

Köszönjük mindenkinek, aki Farkas Sándor temetésén részt vett,
illetve együttérzésével támogatta családunk fájdalmát.
Gyászoló család

