
Petőfi Sándor: RESPUBLIKA 

Respublika, szabadság gyermeke 

S szabadság anyja, világ jótevője, 

Ki bujdosol, mint a Rákócziak, 

Köszöntelek a távolból előre! 

Most hódolok, midőn még messze vagy, 

Midőn még rémes átkozott neved van, 

Midőn még, aki megfeszíteni 

Kész tégedet, azt becsülik legjobban. 

Most hódolok, most üdvözöllek én, 

Hisz akkor úgyis hódolód elég lesz, 

Ha a magasból ellenidre majd 

A véres porba diadallal nézesz. 

Mert győzni fogsz, dicső respublika, 

Bár vessen ég és föld elédbe gátot, 

Miként egy új, de szent Napóleon 

Elfoglalod majd a kerek világot. 

Kit meg nem térit szép szelíd szemed, 

Hol a szeretet oltárlángja csillog, 

Majd megtéríti azt szilaj kezed, 

Melyben halálos vésznek kardja villog. 

Te lész a győző, a diadal-ív 

Ha elkészűl, a te számodra lészen, 

Akár virágos tarka pázsiton 

Akár a vérnek vörös tengerében! 

Szeretném tudni, ott leszek-e én 

A győzedelmi fényes ünnepélyen? 

Vagy akkorára már tán elvisz az 

Enyészet s ott lenn tart a sírba’ mélyen? – 

Ha meg nem érem e nagy ünnepet, 

Barátim, emlékezzetek meg rólam... 

Republikánus vagyok s az leszek 

A föld alatt is ott a koporsóban! 

Jertek ki hozzám, s ott kiáltsatok 

Siromnál éljent a respublikára, 

Meghallom én azt, s akkor béke száll 

Ez üldözött, e fájó szív porára. 

 

 

 

 
Meghívó 

 

Idén is hívjuk és várjuk a kedves bátyai ünneplőket, 

akik egy szál virággal feldíszítik közös kokárdánkat, 

melyet 1848-49. hőseinek tiszteletére állítunk fel a 

Hősi Emlékparkban. 

 

Találkozzunk 2019. március 15-én de. 10 órakor!  

Ünnepi beszédet mond Fekete Csaba alpolgármester. 

Közreműködik a Danubia Fúvószenekar. 
 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/petofi/resp.htm#nezesz


Tájékoztatás! 

Legutóbb tájékoztattuk Önöket arról, hogy az Önkormányzat rendelkezik a kerti 

avar és hulladék elégetésére vonatkozó rendelettel. Ígértük, hogy ebben a 

Hírlevélben közzétesszük a részleteket. Azonban az Országos 

Katasztrófavédelem tűzgyújtási tilalmat rendelt el, amely felülírja a helyi 

rendeletet. Ezért fokozottan kérjük a TILTÁS tudomásul vételét! 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy március 12-én (a keddi hulladékgyűjtés napján) a 

korábbiak szerint lehetőségük van a zöldhulladékok lebomló zsákokban való 

kihelyezésére.  

 

!!!! 

Sajnálattal kell tapasztalni, hogy a falut övező fásított területeken ismét egyre 

szaporodik az illegálisan lerakott veszélyes hulladék. Sokan keresik azt a 

lehetőséget, amikor titokban megtehetik és nincs szemtanúja a dolognak.  

Hihetetlen, hogy nem érzik következményét annak, hogy a környezet szennyezése 

visszahat mindennapi életünkre. Túl azon, hogy esztétikailag felháborító és 

elkeserítő látvány, a nem lebomló műanyag és egyebek károsítják egészségünket 

is! Olyan világban élünk, amikor minden csatornán minden információhoz 

hozzáférhetünk. Akkor miért nem halljuk meg azokat az intéseket, amelyekből 

egyértelműen megérthetjük, hogy milyen következményekkel jár a 

környezetszennyezés. Szervezett és tudatos hulladékgyűjtés során – amire Bátyán 

is hetente van lehetőség - mindez elkerülhető lenne. Miért nem élünk vele??? 

Kérünk mindenkit, hogy próbáljon meg ezügyben felelősségteljesen gondolkozni!  

Mégis csak rettenetes lenne hallani, ha valaki úgy határozná meg Bátya település 

helyét, hogy „Egy veszélyes és undorító szeméttel körbe határolt terület.”  

Ez lenne a mi falunk?    Zsebics Ilona polgármester  

 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívunk mindenkit egy jó bulira, ahol szórakozva segíthet! Az idén 

is megrendezzük a Jótékonysági Óvodabált. 2019. március 09-én. A bál 

bevételét az óvodás gyermekek környezetének szépítésére, fejlesztő eszközök 

gyarapítására fordítjuk. Nagyon szépen kérjük a község vállalkozóit, a szülőket, a 

nagyszülőket, hogy adományaikkal (pénz, tombolatárgy) segítsék, hogy 

gyermekeink a mindennapjaikat korszerűen felszerelt környezetben élhessék. A 

felajánlásokat az óvodában, valamint az üzletekben elhelyezett dobozokban 

gyűjtjük 2019. március 09-ig.  

Akik személyesen nem tudnak részt venni rendezvényünkön kérjük, vásároljanak 

az óvodában vagy az SZMK tagoknál „pártoló jegyet”, melynek ára 500 Ft/db. 

A bál helye: Bátya, Vinográd Presszó 

Kezdete: 19 óra 

A belépőjegy ára vacsorával: 3200 Ft/fő 

Vacsora nélkül: 1600 Ft/fő 

Asztalfoglalás az óvodában és a Vinográdban. 

Köszönettel: Szülői munkaközösség és az óvoda dolgozói 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. januárjában két alkalmas 

fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket. 

 

Zöldjárat naptár 
Bátya 

  
 2019  

Hónap Március  Április Május Június Július 

Begyűjtési nap 12 14 7 11 16 
 

 

Apróhirdetés: 

-BAROMFIVÁSÁR! Vörös tyúk 600 Ft/db március 11. (hétfő) 12:45. 

Vörös csirke 750 Ft/kg április 18. (csütörtök) 10:15.  

Előjegyzi: Tóth Imréné 06 70/317-6515 Bátya, Mikes Kelemen utca 20.   

-Napos és előnevelt CSIRKE megrendelhető: Tóth Tamásné, Szakmár.  

Tel: 78/475-141 vagy 06 30/490-6485, 06 20/552-2504 

-ELADÓ jó állapotú kalmárrosta /paprika mag kinyerő rostákkal/ valamint Irina 

takarmányborsó vetőmag /akár takarmányozási célra is/.  

Érd: Molnár Zsolt, Mátyás kir. u. 16.  

-ELADÓ 1 db elektromos fűnyíró, 1 db benzines fűnyíró, 1 db heverő, 1 db 

Tomas szivattyú, 1 db paprika daráló 3 fázisú 2.2 kW és egy 3 részes bőr 

ülőgarnitúra. Érd: Szabó László Kossuth u 6. Tel: 20/940-2109.   

 

 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk, 

Hunyadi István temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és 

a család fájdalmában osztoztak.              

Gyászoló család 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEGHÍVÓ 

2019. március 11. délután 17 órai kezdettel szeretettel várom a vers 

szerelmeseit a könyvtárban megrendezésre kerülő irodalmi estre. 

 Műsoron Radnóti, Wass Albert, József Attila, Juhász Gyula, Veres Péter, 

Kacsó Sándor költeményei. 

Közreműködik: Váczi Attila versmondó, Madarász Maja, Soradi Szilvia, 

Rozmaring Népdalkör és Harangozóné Gábor Edit.  

Töltsön velünk egy szép estét! Minden kedves érdeklődőt hívunk és várunk!  

 

 

Régi Idők Mozija címmel rendezvénysorozatot kívánunk indítani 2019. 

áprilisától havonta egy-egy alkalommal.  

A vetítéseket minden hónap utolsó péntek délutánján 17 órai kezdettel tervezzük 

a könyvtárban. 

Tisztelettel kérem, hogy az érdeklődők részvételi szándékukat jelezzék az alábbi 

elérhetőségeken: 06 70/597-6521 vagy a 78/678-178-as telefonszámon, ill. 

személyesen a könyvtárban. Szeretettel várok mindenkit! 

Harangozóné Gábor Edit könyvtáros 

 

 

Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről  

Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2 alkalommal – az 

ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak 

megrendelését követően - a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált 

használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását 

biztosítja. Ezáltal minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára 

legmegfelelőbb időpontot. 

Az ügyfél lomtalanítási igényét továbbra is a +36-20/401-4303 tudja jelezni az 

FBH-NP 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 időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársával.  

2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a 

lomhulladékot. 

3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító járműve 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 méretű 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 mezőgazdasági, ipari hulladék; 

 elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…); 

 veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 

 a hetente rendszeresen gyűjtött háztartási, valamint gazdálkodói-

vállalkozói tevékenységből származó hulladék. 

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is kedd, az eddig 

megszokott módon. 

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) 

elszállítása páratlan heteken, keddi napon történik. 
 

Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtésről  

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a biológiailag 

lebomló hulladék gyűjtésének 2019. évi rendjéről, mely továbbra is díjmentes a 

cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmakhoz biztosított biológiailag lebomló 

zsákban, valamint összekötözve egy kévényi mennyiségben Bátya község 

területén. A gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában 

keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A 

biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre a gyűjtési napon 

reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan 

előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja 

közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. 

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok: 

 

 

Kerti hulladék: 

- maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben: faág, 

fanyesedék, gally 

- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú 

növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró 

zöldhulladék 

Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma 

Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, 

tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék 

 

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, 

vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem szállítják 

el!  

 

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra 

kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális 

Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik. 
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