
     ÁPRILY LAJOS: A kertbe ment 

Uram, én nem tudom, milyen a kerted,  

a virágosod és a pázsitod.  

Én nem tudom, virágok ültetését  

ágyásaidban hogy igazítod. 

Csak azt tudom, hogy kendőjét levetve  

júniusi vasárnap hajnalán,  

beteg lábával és beteg szívével  

bánatosan kertedbe ment anyám. 

Uram, tele volt immár félelemmel,  

sokszor riasztó árnyék lepte meg,  

de szigony-eres, érdes két kezével  

még gyomlálgatta volna kertemet. 

A kicsi teste csupa nyugtalanság,  

s most elgondolni nem tudom, hogy ül.  

Virágosodban könyörülj meg rajta,  

hogy szegény ne szenvedjen tétlenül. 

Mezőiden ne csak virágmagot vess,  

virágaid közé vegyíts gyomot,  

hogy anyám keze gyomlálhassa kerted:  

rózsáidat és liliomod. 

 

 
 

Köszöntünk minden Édesanyát!  
 

„Száll az ének szájról szájra,  
Téged dicsér jóanyánk.  

Védted gyermekálmainkat,  
Te vigyázol most is Ránk.  

Ahogy évek évre múlnak, mindig itt 
állsz támaszul, s hogyha hozzánk jó 
az élet, szemed örömkönnye hull. „ 

 

 

 



Önkormányzat hírei:  

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy önkormányzatunk 

ismét pályázati nyertes lett, ezúttal a Paksi Atomerőmű Zrt. 

által támogatott JETA (Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítvány) kiírásában.  

1. 41 284 239.- Ft összeget nyertünk a Szociális Ellátó (régi 

orvosi rendelő épülete) belső terének felújítására és új 

tetőzet kialakítására. 4 587 138.-Ft önrésszel az 

önkormányzat hozzájárul a rekonstrukcióhoz.  

2. Újabb csapadékvíz elvezetési munkálatokhoz vízjogi 

létesítési engedélyes és kiviteli terv elkészítéséhez 

4 965 700.-Ft-ot, önrész nélkül.  

3. Közösségi rendezvényre 1 000 000.- Ft-ot.  

 

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, fax: +36 78 468 475 

HVI vezető neve: Bukros Noémi Linda  

A választással kapcsolatban további információt a Helyi Választási 

Irodától kérhetnek.             Bukros Noémi Linda HVI vezető 

 

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.   

 



Tisztelt Lakosság! 

A TARR Kft. 2019. 05. 16-én (csütörtök) 7:30-9:30 között 

ügyfélfogadást tart a Korona Presszóban. Előzetes információkért 

forduljanak Temesvári Tamáshoz, 06 30/252-8824.  

 

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. 

 

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

 

-Hagyatéki kiárusítás! 2019. május 11-14 között Bátya Mátyás 

király u. 18sz. alatt hagyatéki kiárusítást tartunk. Minden érdeklődőt 

szeretettel vár 10-18-ig a megjelölt napokon.             

Mikó Csilla és Mikó József  

 

-Baromfivásár! Vörös tyúk 600 Ft/db – május 6. (hétfő) 16:30. 

Fehér csirke 500 Ft/kg – május. Vörös csirke 750 Ft/kg- május 22. 

(szerda). 14:45. Előjegyzi: Tóth Imréné 0670/317-6515, Mikes K u. 

20.  

 

-8 fakkos nyúlketrec-öntisztítós ELADÓ vagy kis mérető téglára 

cserélhető. Érd: 0630/7806523.  

 

-ELADÓ: Gorenje márkájú fagyasztószekrény, tölgy 

tálalószekrény, tükrös ruhásszekrény, szekrénysor, szőnyegek, 

ülőgarnitúra (3 részes) gáztűzhely. Érd: 0630/461-0158.  

 

-ELADÓ 6q kukorica és 6q búza. Érd: 0630/945-1168.  

 

-ELADÓ: terménydaráló, 2db Samsung TV, fonott kosarak, 

taliga, vájlingok, véndölök, nagylábasok, toló, 3 db hosszú 

horganyzott cső, gázkályha, gázpalackok. Érd: 0630/479-9214.  

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan! 
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak 

magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti 

a mindennapjait. 

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy 

a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben 

is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját 

magunk beazonosítása történik az ügyfélkapun, majd a lakossági és 

vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges 

adatok megadása. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett 

felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális 

vagy adóügyet indíthatnak (közel félszáz ügy indítható), az online 

űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást 

lehet igénybe venni. 

A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk 

elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár 

kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és 

megnyithatják a lementett űrlapokat.  

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett 

a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással 

kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket 

és aktuális folyamataik státuszát. 

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-

onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el. 

Bővebb információ a Bátyai Polgármesteri Hivatalban Felnagy-

Méry Aliztól kérhető, illetve a www.batya.hu honlapon. 

 

http://www.batya.hu/
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