
Dsida Jenő: Húsvétvárás 
 

 

Húsvét, húsvét! a kábult emberek 

harsogva mennek templomi zászlókkal 

tüzes-piros nagyszombat alkonyán. 

Templomokból kibúg az orgona, 

a világ ujjong, kongnak a harangok 

és körmenetre siet az anyám. 

 

Szobám sötétedik, nehéz a szívem 

s azt gondolom: be jó is lenne már, 

ha nem gunnyadnék többé pörlekedve, 

szívemnek sánta lába meggyógyulna 

s tüzes-piros nagyszombat alkonyán 

mehetnék egyszer én is körmenetre. 

 

Sok éve egyszer mentem az uccákon. 

Szememből lassan könny hullott az útra, 

könnycsepp és bánat, hervadás, halál - 

Sok esztendős könnyek száraz nyomában 

az életrekelt nagyszombati Krisztus 

kicsi szobámba vajjon eltalál? 

 

Benyit az ajtón, fénylő lesz az arca, 

lelkem fala sugárzón hirdeti, 

hogy megbékültünk, nincsen haragunk... 

Künt körmenet lesz, kongnak a harangok, 

de mi Krisztussal, a drága Krisztussal 

nagyszombat este ketten maradunk. 
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2021. évi hulladékgyűjtés rendje 
Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2021. 

évi biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási 

hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hulladék elszállításának 

módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról. 

Biológiailag lebomló hulladékgyűjtés tavaszi időpontjai: 

2021. április 13. és május 11. 

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál 

kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves 

anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. 

által díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve az 

ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben 

összekötve a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a 

begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel 

mozgatható legyen. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot 

nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal 

keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani. A 

lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja igénybe 

venni az az ingatlantulajdonos, aki minden negyedévben megkapja 

hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem 

rendelkezik. Lomtalanítás keretében a háztartásban keletkezett lom 

(feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb 

méretű tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra. 

Lomtalanítási igényét a +36-20/401-4303 telefonszámon tudja jelezni. 

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is kedd, az 

eddig megszokott módon.   FBH-NP Nonprofit Kft. 

   

Mátyás király u. 17. szám alatti hosszú parasztház eladó. 

Érd.: +36-70/330-5523 

Bátya Község Önkormányzata 

Áldott Húsvéti Ünnepeket Kíván 

a település minden lakójának! 

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