
 

 
            TÚRMEZEI ERZSÉBET 

  Húsvét után 

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.  

Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.  

Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.  

Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.  

Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.  

Húsvét előtt… kihamvadott remények.  

Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”  

Bús eltemetkezés az éjszakába. 

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!  

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!  

Húsvét után… futni a hírrel frissen!  

Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!  

Húsvét után… új cél és új sietség!  

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!  

Húsvét után… erő, diadal, élet! 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,  

Akik még mindig húsvét előtt élnek. 

 
 

Áldott Szép Húsvéti Ünnepeket  
Kívánunk! 

 
 

„Lelkem, dalolj a húsvét öröméről! 

Csengjen a hangod, mint a hegyi csermely 

fentről hozott kristályos-tiszta hangja, 

mint a hóvirágok fehér harangja. 

Legyen dalodban élet és erő… 

fakadó rügyek, fesledő virágok: 

a tavasz, mely meggyőzte a világot.  
Visszhangozd szívük ujjongó szavát. 

Húsvétról zengjen, zengjen hát az ének! 

Lelkem, adj hangot húsvét örömének!” 

(Túrmezei Erzsébet) 

 

 

 

 



 Katolikus Egyház közleménye  

A Nagyheti szertartások időpontját az alábbiakban közöljük: 

-Nagycsütörtökön este fél 6 órakor szentmise lesz az utolsó vacsora 

emlékére, utána szentségimádás a Szentsírnál.  

-Nagypénteken délelőtt 9 órakor keresztút a Kálvárián. Este fél 6 órakor 

kezdődik a szenvedésről megemlékező szertartás.  

-Nagyszombaton este 7 órakor kezdődik a Húsvéti Feltámadási Vigília.  

-Húsvét vasárnap reggel 7 órakor ételszentelés a templom előtt, 10 

órakor ünnepi szentmise.  

-Húsvét hétfőn 10 órakor rác nyelvű szentmise.  

 

Tisztelt Választópolgárok! 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára tűzte ki az 

Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását. 

Felhívom figyelmüket, hogy a 001. számú szavazókör 

szavazóhelyiségének címét –a szavazókör sorszámának és területi 

beosztásának változatlanul hagyása mellett- megváltoztattam, az Idősek 

Klubjának -várhatóan a választásokig meginduló- felújítása miatt.  

A 001. számú szavazókör szavazóhelyiségének „új” címe: Faluház 

6351 Bátya, Rákóczi út 2. 

Tehát mindazok, akik korábban az Idősek Klubjában (6351 Bátya, 

Bercsényi utca 17.) szavaztak, azok az Európai Parlament tagjainak 2019. 

évi választásán a Faluházban (6351 Bátya, Rákóczi út 2.) tehetik meg azt. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 002. számú szavazókör címe nem 

változott.  

A 002. számú szavazókör szavazóhelyiségének címe: Óvoda 6351 

Bátya, Kiss Ernő utca 1-3.  

Helyi Választási Iroda elérhetősége, vezetője: 

cím: 6351 Bátya, Kossuth L. u. 20. 

telefonszám:  +36 78 468 026 

HVI vezető neve: Bukros Noémi Linda  

A választással kapcsolatban további információt a Helyi Választási 

Irodától kérhetnek.       Bukros Noémi Linda HVI vezető 

 

 

 

 

 

Zöldhulladák szállítás! 

A szolgáltatást végző Kft. a lakosság elnézését kéri, amiért téves 

dátumot közölt a zöldhulladék kihelyezésére. Április 14. helyett 

utólag, április 23-án (kedd) elszállítja a kihelyezett zöldhulladékot.  

 

 

Tisztelt Gazdálkodók! 

A 2019 évi egységes területalapú támogatás szankció mentes 

benyújtására 2019. április 09-től május 20-ig van lehetőség! 

Felhívom a figyelmet, hogy a támogatás benyújtása előre egyeztetett 

időpontban történik! 

Az ügyintézéshez szükség lesz a MÁK (korábbi MVH-s) azonosítóra, az 

ahhoz tartozó jelszóra, őstermelői igazolványra, valamint a használt 

földterületek adataira és a termesztett növényekre is.  

Bátya falugazdásza: Vékony Renáta  

Ügyfélfogadás ideje: hétfő, szerda 08:00-16:30 és péntek 08:00-14:00 

Ügyfélfogadás helye NAK Szolgáltató Központ Kalocsa, Tomori Pál u. 

36. 

Elérhetőségek: telefon: 06-70/436-1404; e-mail: vekony.renata@nak.hu 

           Vékony Renáta falugazdász 

 

Figyelemfelhívás a nemzeti eszközkezelő bérlői számára 

A Nemzeti Eszközkezelő 2019. március 31-ig tájékoztató levelet küldött 

bérlőinek, amelyben felajánlotta az arra jogosultak számára azt, hogy 

eddigi bérelt ingatlanukat kedvezményesen visszavásárolják egyösszegben 

vagy részletekben, de dönthetnek úgy is, hogy továbbra is bérlőként 

laknak az ingatlanban.  

Kérjük, hogy döntése szerint mindenki válassza ki az egyik nyilatkozatot, 

és kitöltve küldje azt vissza a Nemzeti Eszközkezelőnek a kézhezvételtől 

számított 60 napon belül. Mindenképp válasszanak egyet a három 

lehetőség közül és nyilatkozatukat küldjék vissza 60 napon belül, mivel 

ennek elmulasztása esetén a jogszabályok rendelkezése szerint a bérleti díj 

2019. július 1-jétől a háromszorosára emelkedik.  
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Eboltási értesítő 

 
Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat, hogy az ebek összevezetett kötelező 

veszettség elleni védőoltására két időpont áll rendelkezésre. 

 - május 10-én, péntek reggel 06:30 - 07:30-ig a Kalocsai úti 

Megállóbüfénél (Negyveni kocsma), 08:00 - 09:00-ig a Rákóczi 

utcai Faluháznál, 09:30 - 09:45-ig Alsószálláson a boltnál. Az oltást 

dr. Kovácsffy Csaba végzi. 

 - május 16-án, csütörtök délután 17:00 - 19:00 óra között a 

Rákóczi utcai Faluháznál.  

Az oltást dr. Kunvári Zoltán végzi. 

2013.január 1-től oltást már csak mikrochippel megjelölt eb kaphat. 

Minden 3 hónaposnál idősebb kutyát kötelező beoltani, ill. ezzel 

egyidejűleg féregteleníteni. Az oltás díja 4500Ft. A féreghajtásért 

fizetendő díj a kutya méretétől függ: megkezdett 10kg-ként 100Ft.  

Így pl. egy  -   tacskó méretű kutyánál összesen 4600Ft, puli, 

vizsla méretű 4700Ft, labrador méretű 4800Ft, kuvasz, rottweiler 

méretű 4900Ft. A háznál történő oltást kérjük, külön jelezzék, ez 

esetben az oltási díj 4500 Ft + féregtelenítés + kiszállási díj 

(1000Ft). Könyv hiányában, vagy először oltott kutyák esetén 

szükséges új oltási könyv 800 Ft. Oltás megrendelhető: dr. Kunvári 

Zoltán Tel.: 06/70/3109675 vagy dr. Kovácsffy Csaba Tel.: 

06/30/3997163 

Felhívjuk az eb-tulajdonosok figyelmét, hogy az először oltott 

ebeket 6 hónapon belül ismétlő oltásban kell részesíteni (41/1997 

(V.28.) FM rendelet). 

A veszettség oltás csak féreghajtással, és az új sorszámozott oltási 

könyvben történő igazolással együtt lehetséges! 

Összevezetett veszettség elleni oltásra csak chippel rendelkező 

kutyák hozhatók. A chip beültetésére az összevezetett oltás 

alkalmával nincs lehetőség, szabályellenes, ezért TILOS!  

Aki az oltással egy időben szeretné a chipet beültetni, az vagy 

otthonában kérje az oltást, vagy vigye állatát állatorvosi rendelőbe.  

  

 

 

 

Sportegyesület hírei: 

2019. április 21-án (vasárnap) 17:00 órakor Bátya-Foktő 

labdarúgó mérkőzés lesz.    

 

Óvodai beíratás 

Értesítem a kedves Szülőket, hogy az óvodai beiratkozást 2019. 

április 24-én (szerdán) és április 25-én (csütörtökön) tartjuk az 

óvodában: de. 11 órától du. 5 óráig. Beíratásra kerülnek azok a 

gyerekek, akik 2020. 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)  

- szakértői vélemény (ha van) 

- szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája  

Decsák Ferencné óvodavezető  

 

 

 
Apróhirdetés: 

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

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

-Ház ELADÓ! Széchenyi u. 18. Zártkert 1 Ha ELADÓ ugyanitt, Érd: 06 

20/516-5295. 

-Vörösmarty u. 2. szám alatti lakóház ELADÓ! Tel: 06-20/591-2229. 

-ETNA szárazbab ELADÓ! Érd: Kiss Ernő utca 4.  
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