
DSIDA JENŐ: 
 

Hálaadás 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
– itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 

Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 
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Tisztelt Lakosság! Kedves Bátyaiak! 

A település közvetlen környezetében az utóbbi időben elszaporodott az 
illegálisan lerakott hulladéklerakások száma és a hulladékok 
mennyisége. Kérném azokat, akik ilyet tapasztalnak, jelentsék a 
Polgárőrségnek. Bátya Község Képviselő-testülete elkötelezett a 
település „zöld” fejlődése mellett, ezért a környezetvédelmi 
beruházásokon (csapadékvíz elvezetés korszerűsítése, vízvisszatartás, 
megújuló energiák használata) túl a hulladékra is kiemelt figyelmet 
fordít. A községben megoldott a háztartási, a szelektíven gyűjtött és a 
zöld hulladék elszállítása is. Ezen felül lehetőség van „házhoz jövő” 
lomtalanításra. Az önkormányzat mindent el fog követni, hogy 
megakadályozza a hulladékok nem megfelelő elhelyezését. 

Kérem a település lakosságát, hogy a járványügyi szabályokat 
továbbra is szigorúan tartsák be, hogy elkerüljük a tömeges 

megbetegedéseket. 
     Fekete Csaba polgármester 

Kedves Bátyai Lakosok! 
Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. április 19-étől a védőnői munkakört 
Takács Renáta tölti be, akinek bemutatkozóját lentebb olvashatják! 

Tisztelettel, 
Markó Jánosné intézményvezető 

Takács Renáta: 
Az egyetemi tanulmányaimat az egészségügyi karon végeztem és 
ezután ismertem meg Prohászkáné Koch Hajnalkát, akinél a védőnői 
gyakorlatomat töltöttem Bátyán. Miután értesültem arról, hogy Hajni 
12 év után máshol fogja ellátni védőnői teendőit, úgy döntöttem, 
megpályázom az állást, hogy én lehessek Bátyán az új védőnő. 
A tanácsadások ideje változatlan! 



2021. évi hulladékgyűjtés rendje 
 
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2021. évi 
(2021. májustól 2022. áprilisig) biológiailag lebomló hulladék, 
elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint 
lombhulladék elszállításának módjáról és a kommunális hulladék 
elszállításáról. 
 

Biológiai lebomló hulladékgyűjtés (zöldjárat naptár) 2021. év 
 máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 
kedd 11. 15. 13. 10. 7. 5. 2., 

30. 
28. 

 
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.  
2021. 06.30-ig a zöldhulladék gyűjtési gyakorlat a korábban megszokottak 
szerint történik. 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK 
SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény) 

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) 
elszállítása páros heteken, keddi napokon történik. 
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) 
 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 
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 +36-79/524-821 telefonszámon tudja jelezni.  

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉS 
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is kedd, az eddig 
megszokott módon. Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben 
keletkezett kommunális hulladék, úgy többlethulladék elszállítására 
alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy 
ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén. 
 

 
 

Veszettség elleni kötelező védőoltások végzése 
 
A veszettség elleni összevezetett védőoltásokat 2021-ben Bátya község 
területén az alábbiak szerint végzem: 
MÁJUS 4. kedd reggel: 
7-8 óráig: Negyveni kocsmánál 
8-9 óráig: Faluház előtti területen 
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy a 164/2008. (XII. 20.) FVM 
rendelte szerint kötelező valamennyi 3 hónapos kort elért ebet 30 
napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően 
évenként veszettség ellen saját költségén beoltani. Csak az egyedileg 
jelölt (tetovált, chippel ellátott) eb oltható. Az oltással együtt az ebek 
féregtelenítése is megtörténik. 
Kérek mindenkit, hogy hogy az eboltási könyvet mindenki hozza 
magával, a szükséges adminisztráció csak így végezhető el. 
Az oltás díja: 4000 Ft/eb, a kapcsolódó féregtelenítés díja: 100 
Ft/tabletta, mely 10 kg-os eb féregtelenítéséhez elegendő. 
Az oltást Dr. Kovácsffy Csaba (tel.: 06-30/3997-163) végzi.  
 

 
 



 
Eboltási értesítő 

 

Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat, hogy az ebek 
összevezetett kötelező veszettség elleni védőoltása a 
következő két időpontban lesz: 
 

- június 03-án, csütörtök reggel 07:00 - 07:30-ig a Negyveni 
boltnál, 08:00 - 09:00-ig a Rákóczi utcai Faluháznál.  
Az oltást dr. Kunvári Zoltán végzi. 
 

 - június 10-én, csütörtök délután 17:00 - 18:30 óra között a 
Rákóczi utcai Faluháznál. Az oltást dr. Török Lajos végzi. 

 
Oltást csak mikrochippel megjelölt eb kaphat. 
Minden 3 hónaposnál idősebb kutyát kötelező beoltani, ill. 
ezzel egyidejűleg féregteleníteni. Az oltás díja 4500 Ft. A 
féreghajtásért fizetendő díj a kutya méretétől függ: 
megkezdett 10 kg-ként 100 Ft.  
 
A háznál történő oltást kérjük, külön jelezzék, ez esetben az 
oltási díj 4500 Ft + féregtelenítés + kiszállási díj (1000 Ft).  
Könyv hiányában, vagy először oltott kutyák esetén szükséges 
új oltási könyv 800 Ft. 
 

Újdonság! 

 A Kalo-Vet Állatgyógyászati Központ törzsvásárlói kedvezménye: 

Ettől az évtől kiterjesztjük törzsvásárlói kedvezményünket!  

Az is törzsvásárlónak minősül, akinek a kutyája legutóbbi veszettség 
elleni oltását az egész évben teljeskörű szolgáltatást nyújtó Kalo-Vet 

Kft. valamelyik állatorvosa adta be. / dr. Kunvári Zoltán, dr. Szakál 
Szabolcs, dr. Török Lajos / 

A törzsvásárlók kutyájuk vizsgálata, illetve kezelése alkalmával 1500 Ft 
kedvezményt kapnak a végösszegből. Ez a kedvezmény minden 
alkalommal jár, függetlenül a szolgáltatás igénybevételének számától, 
vagy helyszínétől (rendelőben, vagy a tartás helyén veszik-e igénybe).  

Oltás megrendelhető: 
 

 - dr. Kunvári Zoltán      Tel.: 06/70/3109675 
 

  - dr Szakál Szabolcs     Tel.: 06/30/3380976 
                           
        - dr. Török Lajos          Tel.: 06/30/9434005 

 
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az először oltott 
ebeket 6 hónapon belül ismétlő oltásban kell részesíteni (41/1997 
(V.28.) FM rendelet). 

 
A koronavírus-járvány miatti védőintézkedések 

fokozott betartását kérjük mindenkitől! 
 
 
Apróhirdetés: 
14 db. alumínium öntözőcső eladó. Tel.: 30/402-3540 
 
Hulladékudvar, hulladéklerakó nyitvatartása: 
 
 hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat 
Kalocsa, 
021/30 
hrsz. 

08:00-
16:00 

08:00-
16:00 

08:00-
16:00 

08:00-
16:00 

08:00-
16:00 

zárva 
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