
Szent Iván napja ( rácul:”Iván dán”) 
 

Június 24. Virágos Szent János vagy Szent Iván, Keresztelı Szent 
János ünnepnapja: Ezen a napon szakad meg a búza töve, ezen túl már 
nem nı, csak érik, nem sokára elkezdıdhet az aratás. Az ıszi répa és 
retek vetınapjaként is említik. Ha Szent Iván elıtt szólal meg a 
kakukk, olcsó lesz a gabona, ha utána, akkor drága. Ha a 
szentjánosbogarak erısen fénylenek, jó idı várható. Keresztelı János 
a kereszténység fontos alakja. A katolikus egyház Szőz Márián kívül 
csak Keresztelı Szent János esetében ünnepli névnapként a szent 
feltételezett evilági születésnapját. Lukács evangéliuma szerint 
Keresztelı János anyai ágon Jézus rokona volt. Hat hónappal Jézus 
elıtt született. A napfordulati János-nap kiválasztásakor az 
egyházdoktorok a Szentírásra támaszkodtak, János születésnapja ezért 
került június 24-ére. A június 23-ról 24-re virradó éjszaka Szent Iván 
napjának elıestéje, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe. János 
remeteként élt a sivatagban mielıtt prédikálni kezdett. Késıbb 
prédikált a népnek Krisztus közelgı eljövetelérıl és bőnbánatot 
hirdetett. A Jordán folyó vizében keresztelte meg az embereket. Innen 
ered a keresztelés szokása a keresztényeknél. Maga Jézus is elment 
hozzá megkeresztelkedni, amit János, - aki ekkor felismerte Jézusban 
a Megváltót - elıször nem akart megtenni, de Jézus rábeszélte: 
,,Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk." 
(Mt 3,15) Heródes király elfogatta Jánost, mert az elítélte amiatt, hogy 
a testvére feleségét, Heródiást vette el. Heródiás manipulációi 
következtében a király lefejeztette Jánost (a Biblia szerint mikor 
Heródiás lánya, Salomé táncolt a király elıtt, az megígérte, hogy 
teljesíti egy kívánságát, az anyja pedig utasította Salomét, hogy 
Keresztelı János fejét kérje egy tálcán.) Keresztelı Szent János a 
védıszentje Francia Kanadának, ahol több várost is elneveztek róla, 
valamint az olaszországi Firenzének és a Máltai Lovagrendnek is. 
Betegséget is elneveztek róla: jánostáncnak, Szent János táncának is, 
egyéb népies néven pedig nyavalyatörésnek hívták a vitustáncot 
(kórea, latinul: chorea Sancti Viti), mivel ez a szervi idegbaj a nagy 
nyári napforduló ünnepen, Szent Iván-napkor járt pogány eredető 
tőztánc alkalmával tömegesen szedte áldozatait. 
 
 
A Bátyai Szállásokon valamikor óriási jégverés áldozatává vált a 
termés a határban, ezért úgy határoztak az ott élık, hogy ezen a napon 
nem dolgoznak, hanem ünnepelnek. Ettıl vált hagyománnyá a Szállási 
Búcsú, mely idén is megrendezésre kerül. Részletes programot a 
szórólapokon olvashatnak. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tájékoztatom a bátyai ıstermelıket, amennyiben a 2016. adóévben folytatott 
ıstermelıi tevékenységébıl származó bevétele nem haladja meg a 600.000 
forintot helyi iparőzési adóbevallást helyettesítı nyilatkozatot kell tenniük. Az 
ehhez szükséges nyomtatvány letölthetı a www.batya.hu oldalról, valamint a 
Bátyai Polgármesteri Hivatalban kérhetı.  

Felnagy-Méry Aliz pénzügyi ügyintézı 
Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban megszokott, elıre ütemezett, a település 
egész területére vonatkozó, egy meghatározott napon történı lomtalanítás helyett 
évente 2 alkalommal – azonban az ingatlantulajdonossal egyedileg elıre 
egyeztetett idıpontban, annak megrendelését követıen - a háztartásban 
keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) 
háztól történı elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás 
színvonalának magasabb szintre emelése, hiszen minden településen élı lakos 
maga választhatja meg a számára legmegfelelıbb idıpontot. 
Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20-401-4303 telefonszámon tudja jelezni 
az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés 
folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán 
megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne 
legyen! A lomtalanítás folyamata: 

1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási 
idıpontot az FBH-NP Kft. munkatársával.  

2. az elıre egyeztetett idıpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a 
lomhulladékot.  

3. az FBH-NP Kft. szállító jármőve az egyeztetett napon elszállítja azt. 

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak 
szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos 
lom (pl. bútor) kivételével a kisebb mérető anyagok a hatékonyabb elszállítás és 
szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve 
kerülnek elszállításra. 
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: 

− gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, 
bontási hulladék, egyéb mezıgazdasági, ipari hulladék; 
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− elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV készülék, hőtıgép….); 

− veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 

− heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-
vállalkozói tevékenységbıl származó hulladék. 

Az elıre egyedileg egyeztetett idıpontban történı lomtalanítás elınyei: 

− a településen egy idıpontban nagyobb területen nem kerül hulladék 
kihelyezésre, ez nem rontja a település látképét,  

− elkerülhetıek a hulladék szétszóródásával járó kellemetlenségek, 

− nincs „lomozás” a lomtalanításon belül, 

− kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen jobban igazodik egyedi 
igényeikhez. 

Tájékoztatjuk továbbá 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 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 
alkalommal 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 
 
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  
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 
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 Lógó Martina kozmetikusnál 
Heverı, és egy kétszárnyas beltéri ajtó eladó, nagyon szép üvegezéssel  
Érd: 06/78-468-340 Csótiné, Széchenyi u.39.  
0,79 ha szántó eladó! Érdeklıdni: 06/30-9100-704 


