
József Attila 

Nem! Nem! Soha! 

 
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége 
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke! 
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret! 
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett! 

Ha eljı az idı - a sírok nyílnak fel, 
Ha eljı az idı - a magyar talpra kel, 
Ha eljı az idı - erıs lesz a karunk, 
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk! 

Majd nemes haraggal rohanunk elıre, 
Vérkeresztet festünk majd a határkıre 
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! 
Szembeszállunk mi a poklok kapuival! 

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár, 
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ 
Teljes egészében, mint nem is oly régen 
És csillagunk ismét tündöklik az égen. 

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk, 
Fut a gaz elılünk - hisz magyarok vagyunk! 
Felhatol az égig haragos szózatunk: 
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk. 

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem, 
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen, 
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át: 
Nem engedjük soha! soha Árpád honát! 
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Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2017. évi Nemzeti 
Agrárkamarai tagdíjbevallás idıszaka 2017. június 1-tıl július 15-ig 
tart! A tagdíjbevallást elektronikus úton a www.nak.hu portálon keresztül 
lehet elvégezni, amennyiben a 2016. évi árbevétel meghaladja 600 000 Ft-ot. 
Ha falugazdász segítségét kívánják igénybe venni, az ügyintézéshez kérjenek 
idıpontot és hozzák magukkal adóbevallásukat és ıstermelıi/agrárkamarai 
igazolványukat! Amennyiben a 2016. évi árbevétel nem éri el a 
600 000Ft-ot, abban az esetben postai úton kapnak 2000 Ft-os csekket 
június 30-ig azon termelık, akik a tavalyi évben is 2000 Ft tagdíj 
megfizetésére voltak kötelezettek. Amennyiben június 27-ig nem kapják 
meg a 2000 Ft tagdíj megfizetésérıl szóló csekket, kérem, keressék fel 
falugazdászukat!  
2017. június 16-án (péntek) a falugazdász ügyfélfogadás elmarad!  
2017. június 2-tól megváltozott a falugazdász ügyfélfogadás helyszíne! 
2017. június 2-tól az ügyfélfogadás új helyszíne: Bátya, Deák Ferenc u. 
1/4. (volt védınıi szolgálat helyén, a templom mellett). Az ügyfélfogadás 
ideje változatlanul kedd: 08:00-16:30 és péntek 08:00-14:00. 
Telefon: 06-30/419-4369   Matos Rita Falugazdász 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a biológiailag lebomló zöld hulladékot 
tároló zsákok átvételére a Polgármesteri Hivatalban van lehetıség. 
Tájékoztató a zöldhulladék győjtés rendjérıl:Az FBH-NP Nonprofit KFT 
ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a 
biológiailag lebomló hulladék rendszeres díjmentes begyőjtését, a cég által 
folyamatosan a győjtési alkalmak számához igazodóan biztosított 
biológiailag lebomló zsákban és/vagy egy kévényi mennyiségben Bátya 
Község területén. A biológiailag lebomló hulladék győjtés során az 
ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkezı minden szerves 
anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló 
hulladékot (főkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, 
éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkezı konyhai és 
élelmiszermaradékot) a díjmentesen biztosított biológiailag lebomló 
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zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérıjő kötegekben 
(maximum 0,5 m3) kévékbe kötve az ingatlan elıtti közterületre 
szíveskedjenek a győjtési napon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni és az 
elszállítás idıpontjáig az ingatlan elıtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a 
begyőjtést végzı gépjármő meg tudja közelíteni és kézi erıvel mozgatható 
legyen. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában 
helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag 
lebomló hulladék járattal nem szállítják el!  

Kihelyezhetı biológiailag lebomló hulladékok: 

Kerti hulladék: 
- kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally 
- mőanyag zsákokban vágott fő, vágott virág, falevél, lágyszárú 

növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb 
apró zöldhulladék 

Udvari hulladék: 
- főrészpor, faforgács, száraz szalma 

Konyhai hulladék: 
- zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, 

tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék 
-  

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék győjtés során 
állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot. A biológiailag lebomló 
hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült 
komposztot a Tisztelt Érdeklıdık a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, 
Kiskunhalas, Felgyı) beszerezhetik. Amennyiben a biológiailag lebomló 
hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem 
kerül a jelen győjtés keretében elszállításra, ennek tényérıl az 
ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap. 
Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. januárjában két 
alkalmas fenyıfagyőjtést szervezünk, amelyrıl külön értesítjük Önöket. 
 
Zöldjárat Naptár Bátya 2017 

Hónap Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

Begyőjtési 
nap 6 4 8 5 3 7 5 

Zöldjárat Naptár Bátya 2018 

Hónap Január Február Március Április 

Begyőjtési 
nap 9 6 6 10 

 

Tisztelt Lakosság! A zöld hulladék szervezett győjtésérıl a fentiekben 
kaptak Önök útmutatót. Ebbıl következik, hogy mától tilos mindennemő 
hulladék lerakása a Vajas híd mellett, de máshol sem engedélyezett! 
Sajnos számtalan esetben kellett szembesülni azzal a ténnyel, hogy nem 
mőködik Bátyán az erre vonatkozó felhívások betartása. A Vajas híd mellett 
kizárólag a levágott ágak és egyéb zöld hulladék lerakására volt lehetıség. 
Ennek ellenére a környezetre legártalmasabb anyagok is, és minden egyéb 
lerakásra került ott. Érthetetlen és megengedhetetlen ez azért, mert 
mindenféle hulladék elszállítása szervezetten történik a községben! Kérünk 
mindenkit, hogy ennek értelmében járjon el, és tudatosan próbálja kezelni 
lakókörnyezetének hulladékát!   Zsebics Ilona polgármester 
 
Tájékoztatjuk a tisztelt felhasználókat, hogy a FGSZ Földgázszállító Zrt. 
2017.06.19-én 10 órától 14 óráig tartó idıszakban Bátya települést érintıen 
az üzemeltetésben lévı földgázszolgáltató rendszeren gázszolgáltatási 
szünettel járó karbantartási munkát végez. 
Kérjük a tisztelt felhasználókat, hogy a vészhelyzet megelızése és a 
szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fenti idıszakban a 
gázmérı elıtti fıcsapot zárva tartani és gázvételezést szüneteltetni 
szíveskedjenek! Türelmüket és megértésüket köszönjük!  

Égáz-Dégáz Földgázelosztón Zrt. 

• Kedves Bátyaiak! Ingyenes informatikai tanfolyamot szervezünk, 
teljesen kezdı felhasználók részére! Az érdeklıdık részletes 
információt alábbi telefonszámon kaphatnak: 06/70 387-9424 

• Azonnali kezdéssel takarítónıt, konyhai kisegítıt keresünk! 
Érdeklıdni: Vinográd Vendéglı 06/70-332-1102  

• Idén is megrendezésre kerül a szállási búcsú 2017. június 24-én. 
Részletes program a következı számban! 

• Eladó Bátyán az Úttörı utca 11 sz. alatt 1123 m²-es telken, 83 m²-es 
teljes felújítást igénylı, tornácos lakóház, állattartásra is alkalmas 
melléképületekkel. Irányár: 2,9 M Ft. Érdeklıdni:06/70-613-6823 

• Bátya 2871 hrsz-ú, 686 m2 nagyságú zártkert eladó vagy kiadó! 
Érdeklıdni: 06/20-244-6698 

• Baromfivásár!!! Vörös tyúk 580 Ft/ db június 12-én (hétfı) 17 óra 
Elıjegyzi: Tóth Imréné 06/70-317-6515 Bátya, Templom u 1. 

• Kozmetikai szolgáltatás Bátyán! 
Szeretettel várom nıi és férfi vendégeimet! Arckezelések ( tini-
felnıtt), hidroabráziós kezelés, pakolás, ultrahang, VIO, masszázs 
(arc, nyak, dekoltázs), tartós szempilla-szemöldök festés, gyantázás, 
alkalmi smink. Szolgáltatás helye: Bátya Úttörı u.13. 
Bejelentkezés: 06/30-461-0021 Logó Martina kozmetikusnál 

• Heverı, és egy kétszárnyas beltéri ajtó eladó, nagyon szép 
üvegezéssel Érd: 06/78-468-340 Csótiné, Széchenyi u.39.  


