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József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!

Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.

Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóizű kacagás!

Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel –
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!

Kiadja: Bátya Község Önkormányzata
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.
Tel: (06) 78/468-026
Kiadásért felel: Fekete Csaba polgármester
Honlap: www.batya.hu; email: batya@batya.hu
Polgárőr Egyesület: 06 70 565 4258

Tisztelt Lakosság! Kedves Bátyaiak!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a továbbiakban Botos Petronella
közművelődési asszisztens segíti az önkormányzat munkáját.
Tevékenységét jellemzően a Faluház épületén belül fogja végezni.
Kérjük, fogadják szeretettel személyét és munkáját.
Fekete Csaba polgármester
Kedves Bátyaiak!
Botos Petronella vagyok, 2022 márciusában kezdtem meg a munkát
mint közművelődési asszisztens. Munkám során szeretném a helyi
igényeket figyelembe véve megszervezni a programokat, így kérek
mindenkit, keressenek bizalommal a +36 30 605 46 21 telefonszámon,
a kozmuvelodes@batya.hu e-mail címen, messenger üzenetben vagy
személyesen a Faluház nyitvatartási idejében!
Botos Petronella
Kedves Bátyaiak!
Előre láthatóan május-június hónapban 30 órás Internet használói
tanfolyam indulna a könyvtárban, megfelelő számú jelentkező esetén
(10 fő). A tanfolyam ingyenes, csak regisztrációs díjat kell fizetni
(aktív dolgozónál 3000 Ft, nyugdíjasnál 2000 Ft).
Szeretném kérni, hogy akit érdekel a tanfolyam, az alábbi
elérhetőségeken mihamarabb keressen meg: a könyvtárban
személyesen, vagy telefonon (78/678-178) nyitvatartási időben, emailen: batya.konyvtar@gmail.com, vagy messengeren.
Köszönettel: Herman-Vida Anett

Kedves Bátyaiak!
Bátya Község Önkormányzata elismerve civil a település civil
egyesületeinek közösségformáló erejét és a helyi közéletre gyakorolt
pozitív hatását, ebben az évben is kiírta pályázatát ezen szerveztek
megvalósítandó programjaihoz és tevékenységeihez. A pályázatokkal
kapcsolatos további információ Bátya község honlapján elérhető!
Bátya Község Önkormányzata
Kedves Bátyaiak!
Idén is megrendezésre került az Országos Horvát Önkormányzat
szervezésében a horvát labdarúgó torna a hét területi régió részvételével
a pécsi Miroslav Krleža Horvát Gimnáziumban. Bács-Kiskun megyét
Bátya község csapata képviselte az eseményen. A meccseken remekelt a
csapat, a torna győztesének járó kupát ők vehették át. Külön öröm, hogy
a legjobb játékosnak járó díjat Gubányi Ferencnek, a csapat edzőjének, a
gólkirálynak járó díjat pedig Monori Martinnak ítélték oda. Gratulálunk a
csapatnak!
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Tisztelt Bátyaiak!
Ismét lehetőség nyílik arra, hogy a háztartásokban keletkezett
„elektromos hulladékot” szervezett keretekben leadhassák.
Átveszünk bármilyen elektromos gépet, készüléket. (televízió, monitor,
hűtőszekrény, mosógép, háztartási kisgép, barkácsgép, számítógép,
telefon… minden, ami árammal működik)
Május 5-7. között (csütörtök-szombat) az iskolában. Kérem, hogy
csak a megadott napokon hozzák a nem megbontott készülékeket!
(A motoroktól, kompresszoroktól megszabadított készülékeket
nem szállítják el!)
Tisztelettel: Tamaskó László igazgató

2022. évi ürítési tájékoztató Bátya
Biológiailag lebomló hulladék
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9.
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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.: 70/599-19-74
-Bátyán 3179 m2 zárkert fúrott kúttal eladó. Tel.: 30/985-73-69
-Aki szépíteni szeretné kezeit, lábait, körmeit, keressen bizalommal!
Ha parafinos kézápolást, manikűrt, géllakkot, épített körmöt vagy
pedikűrt szeretne, jelentkezzen be hozzám Bátyán, a Kiss Ernő utca
29-be! (Perity Ildikó kozmetikájánál) Várom szeretettel minden kedves
régi és új vendégemet! Előzetes időpontfoglalás szükséges! Tompai
Anett 06-30/74-05-953

Eboltási értesítő

Eboltási értesítő

Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat, hogy az ebek összevezetett
kötelező veszettség elleni védőoltása a következő időpontban lesz:
-május 12-én, csütörtök délután 17:00-18:00 óra között a Rákóczi
úti Faluháznál. Az oltást dr. Kunvári Zoltán végzi.
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Oltást csak mikrochippel megjelölt eb kaphat. Minden 3 hónaposnál
idősebb kutyát kötelező beoltani, ill. ezzel egyidejűleg féregteleníteni.
Az oltás díja 4500 Ft. A féreghajtásért fizetendő díj a kutya méretétől
függ: megkezdett 10 kg-ként 100 Ft.
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A háznál történő oltást kérjük, külön jelezzék, az oltás rendelhető:
dr. Kunvári Zoltán
Tel.: 06 70 310 96 75
dr. Szakál Szabolcs Tel.: 06 30 338 09 76
dr. Török Lajos
Tel.: 06 30 943 40 05
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Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az először oltott ebeket 6
hónapon belül ismétlő oltásban kell részesíteni (41/1997 (V.28.) FM
rendelet).
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Veszettség elleni kötelező védőoltások végzése
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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.
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Kedvezményes eboltás háznál!
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Oltassa
kutyáját
2022-ben
is
olcsóbban,
biztonságosan,
stresszmentesen otthonában!
Kutyája kötelező veszettség elleni védőoltását, féregtelenítését
elvégzem a szükséges teljeskörű adminisztrációval együtt otthonában.
Kiszállási, féregtelenítési díj nélkül, változatlanul kedvezményes
4800 Ft-os áron!
Használja ki a lehetőséget!
Hívjon, egyeztetés után megyek! Tel: 06 30 39 97 163
Dr. Kovácsffy Csaba
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