
Ezzel a verssel köszöntjük az Édesanyákat. Reviczky Gyula: Imakönyvem 
 

Aranykötéső imakönyvet  
Hagyott rám örökül anyám,  
Kis Jézus ingben, glóriában  
Van a könyv elsı oldalán.  
Sok év elıtt egyik sarokba  

Beírta jó anyám nevét,  
Lehajtom a betőkre fımet,  

Hogy fölidézzem szellemét. 

Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer  
Fehér ruhában láttam ıt.  

Tavasz volt épp, a kedves ákác  
Virágozott a ház elıtt.  

A lemenı nap fénysugára  
Reszketett ajkán, zárt szemén.  

Apám ott állt a ravatalnál,  
És vélem együtt sírt szegény. 

Hogy elmosódtak a betők! Mily  
Sárgák s kopottak e lapok.  

Rég' volt, midın ez imakönyvbıl  
Még az anyám imádkozott.  

Kék selyemszállal összekötve  
Van itt hajambul egy kevés.  
Aranyos fürtjeimhez akkor  
Nem illett még a szenvedés. 

Írott imádság töredéke  
Mellett van az anyám haja,  

Emitt egy szentnek vézna képe  
S egy régi, halvány Mária.  

Elnézem… Éppen így viselt meg  
A sors azóta engemet.  

Sokszor szeretnék sírni, hogyha  
Nem szégyellném a könnyeket. 

Az Úr imádságát ütöm fel  
(Kísérım a nehéz úton),  

S vigasztalást vegyít a kínhoz  
A te imád, ó, Jézusom!  

Imádság kell a szenvedınek,  
Akit a sors árván hagyott.  

Úristen, én nem zúgolódom:  
Legyen a te akaratod. 

Föl nem panaszlom a világnak,  
Csak szellemednek, jó anyám,  
Milyen kopár volt ifjúságom,  

S hogy mennyi bánat szállt reám.  
Tőrtem, reméltem, megalázva  

Idegenek közt éltem én;  
De azt a régi imakönyvet  

S emléked szentül ırizém. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tisztelt Lakosság! A téves híresztelések ellenére tájékoztatom Önöket arról, 
hogy nem szőnik meg Bátyán a piaci árusítás, mindössze más helyet jelölt ki 
erre a célra az önkormányzat. A Piactérnek nevezett közterületen eddig 
senkinek sem volt érvényes engedélye, az ottani árusok egyszerően ott 
pakolták ki portékájukat. Közben nehezítették az ottani közlekedést, nem 
beszélve arról, hogy a környék zöldövezete egy ideje szennyezett és büdös 
is! Konkrétan: egy köztéri vizeldévé vált a falu központja. Sajnos idınként 
még „nagydolgok” nyoma is elıfordul. Az új árusítási helynek a Faluház 
melletti és a zöldségbolt mögötti területet jelöltük ki. Kérjük együttmőködı 
megértésüket e témában! 
 
Értesítem a kedves Szülıket, hogy az óvodai beiratkozást 2017. május 9-
én (kedd) és május 10-én(szerda) tartjuk az óvodában: de. 10:30 órától du. 
5 óráig. Beíratásra kerülnek azok a gyermekek, akik: 2018. augusztus 31-ig 
betöltik a 3. életévüket. 
Beiratkozáshoz szükséges iratok: 

• gyermek születési anyakönyvi kivonata 
• gyermek adó igazolványa 
• gyermek lakcímkártyája 
• gyermek TAJ kártyája 
• gyermekvédelmi határozat (ha van) 
• szakértıi vélemény (ha van) 
• szülı személyi igazolványa, lakcímkártyája  

Decsák Ferencné óvodavezetı 
 

Sportegyesület hírei: 
2017. április 30-án (vasárnap) 17:00 órakor csapatunk Csávolyon 
vendégszerepel. 2017. május 7-én (vasárnap) 17:00 órakor Bátya–
Dunaszentbenedek labdarúgó mérkızés lesz.   Vezetıség 
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2017. április 28. 

Kiadja: Bátyai Polgármesteri Hivatal 

6351 Bátya, Kossuth L. u. 20. 

Tel: (06) 78/468-026, fax: 468-475 

honlap: www.batya.hu, e-mail: batya@batya.hu 

Háziorvosi ügyelet: 06-78/564-219,  

Kórház: 06-78/564-001, Mentıállomás: 06-78/462-342, 

Sürgısségi fogadó-hely: 06-78/564-460,  

Körzeti megbízott: 06-70/387-9438  

 



Gazdálkodók figyelmébe! Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy a 
2017. évi Területalapú támogatások benyújtási idıszaka 2017. április 15-tıl 
május 15-ig tart. Amennyiben a támogatás benyújtásához falugazdász 
segítségét kívánják igénybe venni, kérem az ügyintézéshez elızetesen 
kérjenek idıpontot a hosszas várakozási idık elkerülése érdekében, továbbá 
kérem, hogy az elızetesen megbeszélt idıpontra érkezzenek! Idıpontkérés 
telefonon lehetséges: 06-30/419-4369 
Az ügyintézéshez feltétlenül hozza magával: 
- ıstermelıi igazolványát, 
- MVH-s jelszavát a meghatalmazás elkészítéséhez 
A falugazdász ügyfélfogadást újra Bátyán tartom a faluházban kedden 
(08:00-16:30) és pénteken (08:00-14:00). További részletek telefonon! 

Matos Rita falugazdász 
Eboltási Értesítı: 
Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat, hogy az ebek összevezetett kötelezı 
veszettség elleni védıoltására két idıpont áll rendelkezésre. 
 - május 2-án, kedd délelıtt 06:30 - 07:30-ig a Baross és Kalocsai u. 
keresztezıdésénél, 08:00 - 09:00-ig a Rákóczi utcai Faluháznál, 09:30 - 
09:45-ig Alsószálláson a boltnál. Az oltást dr. Kovácsffy Csaba végzi. 
 - május 8-án, hétfı délután 17:00 - 19:00 óra között a Rákóczi utcai 
Faluháznál. Az oltást dr. Kunvári Zoltán végzi. 
2013. január 1-tıl oltást már csak mikrochippel megjelölt eb kaphat. 
Minden 3 hónaposnál idısebb kutyát kötelezı beoltani, illetve ezzel 
egyidejőleg féregteleníteni.  
Az oltás díja 3800Ft. A féreghajtásért fizetendı díj a kutya méretétıl függ: 
megkezdett  
10 kg-ként 100 Ft.  Így pl. egy - tacskó mérető kutyánál összesen 3900 Ft; 
puli, vizsla mérető 4000 Ft; labrador mérető 4100 Ft kuvasz; rottweiler 
mérető 4200 Ft. 
 A háznál történı oltást kérjük, külön jelezzék, ez esetben az oltási díj 3800 
Ft + féregtelenítés + kiszállási díj (1000 Ft).  
Oltás megrendelhetı: 
 - dr. Kunvári Zoltán      Tel.: 06/70/3109675 
 - dr. Kovácsffy Csaba   Tel.: 06/30/3997163 
Felhívjuk az eb-tulajdonosok figyelmét, hogy az elıször oltott ebeket 6 
hónapon belül ismétlı oltásban kell részesíteni (41/1997 (V.28.) FM 
rendelet). 
A veszettség oltás csak féreghajtással, és az új sorszámozott oltási 
könyvben történı igazolással együtt lehetséges! Összevezetett veszettség 
elleni oltásra csak chippel rendelkezı kutyák hozhatók. A chip beültetésére 
az összevezetett oltás alkalmával nincs lehetıség, szabályellenes, ezért 
TILOS!  Aki az oltással egy idıben szeretné a chipet beültetni, az vagy 
otthonában kérje az oltást, vagy vigye állatát állatorvosi rendelıbe.  
 

Megváltozott a kéményseprı-ipari közszolgáltatás.  
A természetes személy tulajdonában lévı és gazdálkodó szervezet 
székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan és 
kizárólag a fenti tulajdonnal bíró társasház, lakásszövetkezeti lakóépület 
(lakossági ügyfélkör) esetén a kéményseprı-ipari közszolgáltatást a 
Katasztrófavédelmi Szerv látja el.  
A nem természetes személy tulajdonában lévı ingatlan, illetve gazdálkodó 
szervezet székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan esetében a 
Tőzvédelmi Hatóságnál bejegyzett kéményseprı-ipari szolgáltató végzi a 
kéményellenırzést és –tisztítást.  
A FILANTROP Kft. Bács-Kiskun Megyében is jogosult a kéményseprı-
ipari szolgáltatás elvégzésére. Üzletszabályzatunk tükrözi az 1949 óta 
kéményseprı-ipari tevékenységet végzı FILANTROP Kft. által 
megfogalmazott stratégiát, mely szerint a fı tevékenységünk az élet- és 
vagyonvédelem szempontjából alapvetı feladat. A szolgáltatás szakszerő, 
minden igényt kielégítı, megbízható elvégzése alapkövetelmény, az 
udvarias, körültekintı szolgáltatási magatartás egyidejő betartásával. 
Társaságunk 100 % állami, önkormányzati tulajdonosi háttere egyrészt 
biztosítéka a hosszú távú, magas szakmai színvonalon való szolgáltatásnak, 
másrészt kötelességet is jelent számunkra, hogy fedhetetlen erkölcsi 
hozzáállással végezzük tevékenységünket. Feladatunk során célunk, hogy a 
megrendelık igényeit teljes körően, gyorsan kielégítsük és kialakítsunk egy 
megrendelı-szolgáltató közötti kölcsönös bizalmon alapuló korrekt 
kapcsolatot.  

Fı irányelvünk, amely napi tevékenységünket meghatározza: 
EMBERBARÁT MINİSÉGI SZOLGÁLTATÁS - ELÉGEDETT 

KÉMÉNYHASZNÁLÓK - FILANTROP KFT. 

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy áprilistól az alábbi elérhetıségen 
vehetik fel a kapcsolatot a FILANTROP Kft-vel: 
6000, Kecskemét Ipar utca 2. Telefon: 06/76 322-321, www.filantrop.org 
E-mail: filantrop@filantrop.org 

Kedves Bátyaiak! Ingyenes informatikai tanfolyamot szervezünk, teljesen 
kezdı felhasználók részére! Az érdeklıdık részletes információt alábbi 
telefonszámon kaphatnak: 06(70) 387-94-24 

Két zsák ıszi búza eladó. Érdeklıdni: 06/70 335-3810 

Üvegezés, kisebb asztalosmunka, redınyjavítás rövid határidıvel, 25 éves 
gyakorlattal. Érdeklıdni: 06/20 329-5152 

Vasból készült, 8 fakkos öntisztító nyúlketrec eladó. Érd: 06/30 780-6523 

Eladó 2 db Thomas szivattyú, tőzoltótömlı, Tisza II szórófejek, kézi 
vetıgép, toli kapa, motoros permetezıkép, ¼ m3-es betonkeverı, 0,5 m3 
mosott kavics (kertépítéshez). Érdeklıdni: 06/30 218-2856 


