
 

Ady Endre: Halottak napján 

Halottja van mindannyiunknak,  

Hisz percről-percre temetünk,  

Vesztett remény mindenik percünk  

És gyászmenet az életünk.  

Sírhantolunk, gyászolunk mindig,  

Temetkező szolgák vagyunk!  

– Dobjuk el a tettető álcát:  

Ma gyásznap van, ma sírhatunk!  

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek  

Undorít meg e sárgolyón…  

Hulló levélt hányszor feledtet  

A megváltó, a gyilkos ón!…  

Óh, hányszor kell a sírra néznünk,  

Hogy vigasztaljuk önmagunk –  

– Dobjuk el a tettető álcát:  

Ma ünnep van, ma sírhatunk!  

Juhász Gyula: November 

 

Nem is búcsúzott, elment szótalan,  

Az ifjúságom, íme, odavan. 

Nem is tudtam, hogy ő valaha volt,  

Hisz mindig búról és gondról dalolt. 

Nem is szerettem fanyar új borát,  

Asszonytalan és pénztelen sorát.    

Nem is sirattam el, csak csöndesen  

Elbámulok az eltűnt éveken:    

És ma sír, zúg, búg, zendül az avar:  

Holt ifjúságom most élni akar!  
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Önkormányzatunk hírei:  

Bátya Község újonnan megválasztott Képviselő-testülete 2019. 

október 28-án megtartotta alakuló ülését.  

Az ülésen a képviselők és a polgármester letették az esküt, Anisity 

Attila személyében megválasztották az alpolgármestert és 

megállapították a tiszteletdíját és a költségtérítését. A testület 

megválasztotta a pénzügyi és vagyonnyilatkozatot ellenőrző 

bizottságát, melynek elnöke Junger Péter, tagjai Markó Gábor és 

Cserdi Sándor Zoltán képviselők. Meghatározta a Képviselő-testület a 

képviselői tiszteletdíjakat: -   képviselő: 25.000.- Ft 

- bizottsági tag: 30.000.- Ft 

- bizottsági elnök: 35.000.-Ft   

Tisztelt Lakosság! 

Településünkön egyre több bejelentés érkezik kóborló ebekről.  

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy szabálysértést követ el, aki a 

felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül 

bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja.  

A szabálysértés miatt alkalmazható büntetés a pénzbírság. A 

pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb 

összege százötvenezer forint.  

Az is szabálysértést követ el, aki azért engedi ki a kutyáját 

közterületre, hogy a mozgásigényét egyedül elégítse ki, továbbá az 

is, akinek a kutyája kiszökik az ingatlanról a közterületre, mert pl. 

nem megfelelő a kerítése.  

A jövőben fokozott figyelmet fordítunk a kutyatartás szabályainak 

ellenőrzésére.  

Bátya Község Önkormányzata minden eszközt biztosítani fog az 

állatvédelmi hatóságok részére az ellenőrzések lebonyolításához.  

http://www.batya.hu/
mailto:batya@batya.hu


Ennek első lépéseként Bátya Község Önkormányzata 2019. évben 

ismételten ebösszeírást szervez. Részletekről a következő 

„Hírlevélben” adunk tájékoztatást.  

 

Zöldjárat naptár Bátya 

2019       

November December 

12 17 

2020       

Hónap Január Február Március Április     

Begyűjtési nap 14 11 10 14     

 

Kedves Szülők, tisztelt Bátyaiak! 

A Bátyai Óvoda és az Általános Iskola papírgyűjtést szervez  

okt. 24 – nov. 8. között. Kérjük, támogassanak bennünket a felesleges 

papírhulladék leadásával. A gyűjtés egyben verseny is, melynek 

szeretnénk az élén végezni. A papírt leadhatják az óvodában, 

átadhatják az iskola tanulóinak. 

Segítségüket köszönjük!   Decsák Ferencné óvodavezető 

 

TISZTELT FELHASZNÁLÓK!  

A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. értesíti Tisztelt 

Felhasználóit, hogy  2019. november 07 – november 17 – ig  

ivóvíz hálózat fertőtlenítési és hálózat tisztítási munkát végez 

Bátya Községben. 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. 

Tisztelt Lakosság! 

A gyógyszertár november 15-én (pénteken) továbbképzés miatt 

ZÁRVA tart! Megértésüket köszönjük!  

Sportegyesület hírei:  

Labdarúgó csapatunk 2019. november 10-én Apostagon vendégszerepel. 

13:30-tól Apostag KSE – Bátyai SE labdarúgó mérkőzés kerül 

megrendezésre! 

Közérdekű közlemény: 

Többen jelezték, hogy a szelektív (sárga fedelű) kuka kéthetenként 

történő ürítése nem elegendő. Ezzel kapcsolatban a következő 

tájékoztatást adjuk: 
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK 

SZÁLLÍTÁSA (sárga feledeles edény) 

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető 

hulladékok: 

 Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, 

hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos 

kartondobozok kupak nélkül. 

 Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET 

palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, 

üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és 

konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak) 

 Amennyiben az edényzetben nem fér el, a keletkezett hulladék 

áttetsző műanyag zsákban a sárga fedelű kuka mellé kihelyezhető.  

Apróhirdetés: 

- Idared, Golden alma rendelhető. Ruzsinkó József: 06 78-468-237 

- Eladó Fiat Marea 1,6 SX típusú, benzines, 1998 évjáratú, 

megkímélt állapotú, sötétzöld metál színű, 152 ezer Km-t futott 

személygépkocsi. Műszaki vizsga 2021 októberig.  

Irányár: 350.000 Ft. Tel: 06 70/ 294-7637 Hajós Endre.  

- Eladó Trabant motoros kistraktor kézi hidraulikás, hozzá való 

kettes ekével és Simson motoros ekéző, talajmaróval, pótkocsival. 

Érd.: 06 70/237-6712.  

- Törpe tacsi ELADÓ! Tel: 06 30 445-9584.  

- Mikuláskodást vállalok december 5-6-7- én, házhoz megyek! Érd: 

06 30 921 6165 Kapitány Tibor.  

- 1 db 50x50 ablakventilátor ELADÓ, Whirpool automata mosógép, 

Samsung nagyképernyős színes TV, Lucsnik szekrényes varrógép. 

Ingyen elvihető 2 db ágyneműtartós heverő. Tel: 06 20 328 2820.  

 

- Végső elkeseredésemben szeretnék Önökhöz fordulni. Öcsémnél 

beázik a ház, villanya sincs már három hónapja. Sajnos én nem 

tudok dolgozni és nem tudom megcsinálni. Számlaszám: 

11773322-50574461 Markó Erzsébet. Darányi utca 10. 

 


