
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. 

 

H Í R L E V É L 
2019. március 21. 

Kiadja: Bátyai Polgármesteri Hivatal 

6351 Bátya, Kossuth L. u. 20. 

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

Kiadásért felel: Zsebics Ilona polgármester  

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

Háziorvosi ügyelet: 06-78/564-219  

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

Sürgősségi fogadó-hely: 06-78/564-460  

Körzeti megbízott: 06-70/387-9438  
Kalocsai Rendőrkapitányság: 06-78/566-500  

Tűzoltóság katasztrófa-védelem: 06-78/462  

Tisztelt Bátyaiak! 

Az ősszel már hírt adtam róla, hogy tervezzük a Polgármesteri Hivatal épületére 

egy igényes kivitelű címer kihelyezését. Ehhez kértem anyagi támogatást a falu 

lakóitól, mivel elkészítését 1 millió Ft-ért vállalták. Bátya község címere azóta 

már felkerült az épület homlokzatára. Sokan jelezték, hogy elnyerte tetszésüket. 

Azonban a bekerülési összegnek csak töredéke áll egyelőre rendelkezésre néhány 

személy jóvoltából. Kérem szépen, aki teheti, anyagi felajánlásával támogassa e 

nemes ügyet! Legyen ez bárki részéről a lakóhely iránti szeretet kifejeződése, 

közös büszkeségünk!  

                                                                               Zsebics Ilona polgármester 

 

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. Időkőközben az Országos 

Katasztrófavédelem feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. 

A könnyebb érthetőség érdekében az alábbiakban kérdés-felelet formájában 

közzétesszük a vonatkozó rendeletet! Kérjük annak minden rendelkezését 

értelemszerűen betartani!!! 

 

!!!! 

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 
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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  

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. januárjában két alkalmas 

fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket. 

 

Zöldjárat naptár 

Bátya 

 

 2019  

Hónap Április Május Június Július 

Begyűjtési nap 14 7 11 16 
 

 

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

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

-Idared alma ELADÓ! Ár: 150.-Ft/kg. Érd: Ruzsinkó József, Kiss Ernő utca 23.  

-Vetésre és étkezésre is alkalmas tisztított fehér szárazbab, illetve ETNA 

fejtőbab ELADÓ! Érd: Lógó Zoltánné Úttörö u. 13. Tel: 06 30/281-7375. 

-Csilipaprika fűzve ELADÓ! Érd: Kossuth L. u. 52. 

 

TISZTELT FELHASZNÁLÓK!  

A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. értesíti Tisztelt Felhasználóit, hogy   

2019. március 21-től március 31-ig ivóvíz hálózat fertőtlenítési és hálózat 

tisztítási munkát végez Bátya Község területén. A fenti időszakban a víz 

minőségének romlásával, időszakos vízhiánnyal és nyomás csökkenéssel kell 

számolni.  Ivóvízszükségletüket az esetleges rövidebb vízhiányos időszakok 

áthidalására előtárolással szíveskedjenek biztosítani.  

Megértésüket és türelmüket köszönjük.        Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. 
 

e-hulladék” „e-hulladék” „e-hulladék” „e-hulladék” „e-hulladék” „e-hulladék” 

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)  

Átvétel április 11-13. között (csütörtök – szombat) az iskolában.  Kérem, hogy csak a 

megadott napokon hozzák a holmit.       Tisztelettel: Tamaskó László igazgató 

 

 

Tisztelt Szülők! 

A 2019/2020-as tanévre az általános iskolai beiratkozást ápr. 11-én /csütörtökön/ és ápr. 

12-én /pénteken/ 800-1900 óráig tartjuk. 

Tanköteles az a gyermek, aki aug. 31. napjáig a 6. életévét betölti. 

A beiratkozáshoz szükség van: 

- a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára 

- a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványára 

-a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványra  

   (lakcímkártya) 

- az iskolaérettség igazolásra (óvodai szakvélemény vagy a Szakértői Bizottság szakértői  

   véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról  

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatára     Tisztelettel: Tamaskó László igazgató 

 

Áprilistól indul a könyvtárban az ásvány klub! 

Egy alkalom, egy hónapban, egy ásvány! 

Klub jelleggel fogunk megismerkedni az egyes ásványok gyógyító 

tulajdonságaival; -lelkünkre, testünkre, szellemünkre gyakorolt hatására. 

Mindemellett fontosak lesznek a személyes tapasztalatok is a tanuláshoz, így 

meditációban mélyítjük el ismereteinket minden alkalom zárásaként. 

Megfigyelhetjük ránk miként hat az adott ásvány, azaz mit hív elő 

benned/bennem.  

Kinek lehet ez hasznos? 

- aki ásványokkal szeretne foglalkozni bármilyen formában, masszázs, 

csakrakezelés, karkötő készítés, stb.  

-aki az önismeret útját járja.  

Első foglalkozás: 2019. április 27. (szombat) de. 10 óra! 

Ár: 1500 Ft/alkalom, előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi 

elérhetőségeken: 78/678-178 (könyvtár) 

06 70/597-6521 (Harangozóné Gábor Edit könyvtáros) 

06 20/264-1101 (Mészáros Tímea) 

Email: batya.konyvtar@gmail.com 

Aki szeretne jönni, szeretettel várom!        Mészáros Tímea 

 

A könyvtár Fotó Pályázatot hirdet! 

Téma: a Föld Napja (április 22., mely ebben az évben egybeesik a Húsvét 

hétfővel). Szeretettel várunk minden olyan témájú fotót, mely a természetről, 

vizeinkről, az élővilágról jelenít meg egy-egy szép, érdekes pillanatot, rábízva a 

fotós alkotó és fantázia szabadságára.  

Beadási határidő: 2019. április 15. (hétfő) 

A pályamunkákat várjuk emailben: batya.konyvtar@gmail.com, vagy hordozható 

eszközön személyesen a könyvtárban.  

A fotók mérete legalább 1,48 MB (3264x2448) legyen. A beérkező munkákból 

kiállítást szeretnénk életre hívni.                         Köszönettel: Harangozóné Gábor Edit  
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Tisztelt Ügyfeleink!  

Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés 

eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer 

kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok 

maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.  

A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével 

összefüggő feladatokat is, a hulladékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával 

párhuzamosan elkészült a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedését és 

kezelését lehetővé tevő új és egységes informatikai rendszer is.  

Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, 

amelynek érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le és 2018. január 1. napjától 

a Közszolgáltatási Díjhátralék-kezelő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: 

Díjhátralék-kezelő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.), 

konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép) 

ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok 

ellátásával bízta meg. Ezáltal a számla esedékességét követően fennálló 

számlatartozás befizetését az ingatlanhasználók a személyesen felkereső hátralék-

kezelők közreműködésével biztosítjuk, amellyel a díjfizetési kötelezettség 

elmulasztásából adódó kellemetlenségeket kívánjuk minimalizálni, illetve a 

díjtartozások rendezését megkönnyíteni hátralékkezelők közreműködésével 

megfizetett tartozások esetén - késedelmi kamatot és behajtási költség-átalányt 

nem számítunk fel).  

A hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket. A 

személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által előállított, a kiegyenlítetlen 

számlával mindenben megegyező szigorú számadású egyedi bizonylat, 

úgynevezett „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a díjtartozás 

teljes összegének átvételére, részteljesítésre azonban  nincs mód. A hátralék-

kezelő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet 

átad az ingatlanhasználó részére.  

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a hátralék-kezelő nem találja a 

megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, 

amelynek során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre. Egyes önkormányzatok a 

díjfizetés lakossági terheinek csökkentésében történő közreműködés jegyében a 

befizetések előre egyeztetett időpontban történő befizetésének feltételeit is 

biztosítják az ingatlanhasználók számára, amelyről a helyben szokásos módon 

adnak tájékoztatást.  

  

 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.  

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103. | Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 

333 | e-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu   

Az egyes településeken a hátralékkezelést ellátó a konzorciumi partnerekről 

tájékoztatást nyújtottunk a települési önkormányzatoknak, illetve a település 

szerint illetékes közszolgáltatóknak, a hátralékkezelők személye az NHKV 

Ügyfélszolgálatán is ellenőrizhető.  

Abban az esetben, ha a díjtartozás a személyes felkeresésig rendezésre került, 

akkor ezen tájékoztatást a díjhátralék-kezelést végző munkatársak külön igazolás 

nélkül is elfogadják, azonban a befizetés számlával való összevezetését célszerű 

az érintett közszolgáltató ügyfélszolgálatának vagy az NHKV Zrt. központi 

ügyfélszolgálatának bevonásával ellenőrizni, annak érdekében, hogy az esetleges 

informatikai problémák (pl. pontatlan befizető azonosító vagy közszolgáltató-

váltás miatti vevő azonosító módosulás) még a követeléskezelési folyamat 

következő lépése előtt feltárhatók legyenek.  

Az ügyfélszolgálatok felkeresése esetén lehetőség van pótcsekk, számlamásolat, 

egyenlegközlő kérésére, illetve halasztási kérelem és részletfizetési kérelem 

előterjesztésére is, melynek aktuális részletei tekintetében, kérjük tájékozódjon 

honlapunkon.  

Amennyiben a díjhátralékkezelési folyamat eredményeként sem került sor a 

díjhátralék kiegyenlítésére, Társaságunk a hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően, fizetési felszólításban hívja fel teljesítésre az érintett 

ingatlanhasználókat. Ebben az esetben már az ügyviteli költségek és kamatok 

megtérítése mellett lesz mód a tartozás rendezésére és, ha az ily módon történő 

felhívás is eredménytelen marad, úgy a 10.000 Ft-ot meghaladó tartozás esetében 

kezdeményezi Társaságunk a díjhátralék adók módjára történő behajtását a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.  

A személyes díjhátralék-beszedéssel párhuzamosan megteremtettük a lehetőségét 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázását is érintő adatváltozások 

személyes bejelentésének is, az ingatlanhasználókat ugyancsak személyesen 

felkereső változás-kezelő munkatársaknál, akik magukat fényképes igazolvánnyal 

igazolják, feladatukat a hatályos adatkezelési irányelveknek megfelelően végzik, 

a hátralékkezelőktől kapott jelzések alapján. A változás-kezelőknél bejelentett 

adatmódosítások további feldolgozását szerződéses partnereink és a 

közszolgáltatók bevonásával biztosítjuk.  

Tisztelettel:  

  

        NHKV Zrt. 

 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik feleségem, Nagy Sándorné 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és a család 

fájdalmában osztoztak.           Gyászoló család 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


