
 

 

 

Tóth Árpád: Január 

 

  
Rossz időket élünk, hogy fessem ki jónak? 

Ki hisz ma Százéves Jövendőmondónak? 

Mikor maga sem hisz, öreg csont, magának, 

Húzván gond gyümölcse vén ágát nyakának? 

 

Mégis, hivatalból, ő lévén az ember, 

Kinél a naptáros jobb időket rendel, 

Varázsló-süvegét most is félrecsapva, 

Üti a jövendő kongó űrét csapra: 

 

Csorduljon sok jóval a sok jövő hónap, 

Rossz nap elmaradjon, több legyen a jó nap, 

A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hivatja, - 

Ez legyen az új év legszebbik divatja! 
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Kiadja: Bátya Község Önkormányzata 
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20. 

Tel: (06) 78/468-026 

      Kiadásért felel: Fekete Csaba polgármester 

               Honlap: www.batya.hu; email: batya@batya.hu 

                                    Polgárőr Egyesület: 06 70 565 4258 

 

Tisztelt Földtulajdonosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2021. évi 237. 

számában hirdették ki az egyes agrártárgyú törvények 

módosításáról szóló 2021. évi CL. törvényt.  

A hivatkozott törvény többek között módosítja a Földforgalmi 

törvény (2013. évi CXXII. tv.) és a Fétv. (2013. évi CCXII. tv.) 

jegyzői kifüggesztéssel kapcsolatos eljárását.  

2022. január 1. napját követően a hatósági jóváhagyást igénylő 

jogügyletben (adásvételi szerződés, haszonbérleti szerződés) a 

kifüggesztési és jóváhagyás iránti kérelmet a mezőgazdasági 

igazgatási szerv (Földhivatal) részére kell megküldeni, Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 6000 

Kecskemét, Fecske utca 25). 

A mezőgazdasági igazgatási szerv (Földhivatal) az előzetes 

vizsgálatot követően dönt a közzétételre való alkalmasság 

kérdésében és végzéssel megkeresi a jegyzőt a kifüggesztési 

eljárás lefolytatása érdekében. 

A módosítás nem érinti a már közölt (kifüggesztett) szerződésekkel 

kapcsolatos eljárásrendet.   

Kérdés esetén keressék bizalommal Guzsván Imréné igazgatási 

ügyintézőt a Bátyai Polgármesteri Hivatalban vagy a 06/78 468-026 

telefonszámon. 

Tisztelettel: Bukros Noémi Linda jegyző 

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


Kedves Bátyaiak! 

A TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00019 azonosítószámú  „Helyi 

identitás és kohézió erősítése Dusnok térségében” c. pályázat 

keretében  Bátya Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt a 

Szomszédünnep rendezvényére! 

 

Helyszín: Faluház (6351 Bátya, Rákóczi utca 2.) 

Időpont: 2022. február 11. (péntek) 16:30 óra 

Program: 16:30  Vendégvárás 

  17:00  Polgármesteri köszöntő 

17:10-18:30 Bátya, Dusnok, Foktő és Fajsz 

bemutatkozó műsora 

19:00-21:00 Táncház a Zabavna Indrustrijával. 

 

Bátya Község Önkormányzata 

 

 

Tisztelt Bátyai Adófizetők! 

A legnagyobb megelégedettséggel, hálás szívvel szeretném 

megköszönni mindenkinek, akik adójuk 1%-át a Bátyai 

Hagyományőrző és Nemzetiségi Egyesület részére ajánlották fel a 

2021-as évben. 

Tisztelettel kérjük a régi és új patronálóinkat, ha tehetik, legyenek a 

2022-es évben is támogatóink. 

A befolyt összegből az önkormányzat által felajánlott Faluházban 

lévő helyiséget szeretnénk berendezni községünk régi 

hagyományainak értékeivel. 

 

Adószámunk: 18368709-1-03 

 

A felajánlásukaz az egyesület nevében is tisztelettel megköszönöm, 

Perity Lajos elnök 

 

Tisztelt Horgászok! 

A Bátyai Sporthorgász Egyesület tájékoztatja kedves meglévő és 

leendő tagjait, hogy új állami engedélyek válthatók az egyesület 

irodájában Bátyán, a Kiss Ernő utca 13. szám alatt (régi orvosi 

rendelő). Ügyfélfogadási idő minden héten csütörtökön 14-17 óra 

között. 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a fogási naplót Hunyadi 

Istvánnál (+36-20/372-13-29) a Horgászbazárban (Kalocsa, Szent 

István király út 83.) tudják leadni nyitvatartási időben. 

Mészáros József elnök 

 

Apróhirdetés: 

-Eladó 320 m-es Sigma öntöződob, kardánhajtású szivattyú, 85-ös 

és 130-as alumínium és vas öntözőcsövek, Tisza II-es szórófejek, 75 

mm-es tömlők, nehézfogas kombinátor, szártépő, műtrágyaszóró, 

MTZ 80-as hátsó gumik felnivel, 5 soros paprikavetőgép. 

Érd.: 06-30/323-0084. 

-2 mázsa körüli hízott sertés eladó. Érd.: 70/409-42-37. 

-Magyar fajta fokhagyma, fejeskáposzta és édes sütőtök eladó. Érd.: 

Maros Ferenc, Bátya, Mikes utca 13. Tel.: 0630/323-98-98. 

-Hízó sertés 140-150 kg-os eladó. Érd.: Harangozó István, Bátya, 

Kalocsai út 25. Tel.: 06-20/924-01-82. 

-Bátyán a faluközpontban 80 m2-es családi ház eladó. Bátya, 

Hunyadi utca 10. Érd.: 06 -30/261-22-28. 

 

 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik Decsák Ferenc 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. 

Gyászoló család 
 

 

 
Biológiai lebomló hulladékgyűjtés (zöldjárat naptár) 

 január február március április 

kedd 25 22. 22. 19. 



RACKO PRELO 

2022 

 

      PPPOOOZZZIIIVVVNNNIIICCCAAA   

Hrvatska Nacionalna Samouprava sela Baćina srdačno Vas poziva na        

RRRAAACCCKKKOOO   PPPRRREEELLLOOO   

koje će se održati 12. veljače 2022. godine s početkom u 19 sati u 

Domu Sela. 

Svira: orkestar Zabavna Industrija 

Ulaznica sa večerom 4000 Ft 

Rezervacija do 9. veljače: 06-30/304-2313 

Radujemo se Vašemu dolasku! 

MMMEEEGGGHHHÍÍÍVVVÓÓÓ   

A bátyai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel 

meghívja Önt a     

RRRÁÁÁCCC   PPPRRRÉÉÉLLLÓÓÓRRRAAA   

melyet  2022. február 12-én 19 órakor rendez Bátyán a 

Faluházban. 

Zene: Zabavna Industrija zenekar 

BBeellééppőő  vvaaccssoorráávvaall  44000000  FFtt  

Asztalfoglalás február 9-ig: 06-30/304-2313 

Szeretettel várjuk!                        
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Kedves Bátyaiak! 

Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a Könyvtárban a 

könyvkölcsönzésen kívül az alábbi szolgáltatások érhetők el: 

- folyóiratok kölcsönzése, helyben olvasása (Nők Lapja, 

Story, Családi lap, Magyar Horgász, Nők Lapja Konyha, 

Autó-Motor, HelloBaby, IPM, Kabóca, Lakáskultúra, Ötlet 

Mozaik, Okos Ovis, Robot-Minecraft, 5 perc angol, Buci 

Maci, Joy, Praktika, Nők Lapja Egészség, Nők Lapja 

Pszichológia különszám) 

- ingyenes internet használat, 

- néhány oldalas nyomtatás, fénymásolás, 

- könyvtárközi kölcsönzés: ami nálunk nem található meg, 

Kecskemétről ideiglenesen átkérhető könyvek, 

dokumentumok, 

- gyereksarok: érdekes mesekönyvek, verses kötetek, 

ismeretterjesztő kiadványok, társasjátékok, 

A beiratkozás és a tagság ingyenes. 

További információért kérem csatlakozzanak/csatlakozzatok az 

alábbi facebook csoporthoz: 

Bátyai Könyvtár 

https://www.facebook.com/groups/1222081314911065, vagy 

személyesen ill.telefonon (0678/678-178) nyitvatartási időben 

vagyok elérhető. 

Egyúttal kérnék szépen mindenkit, akinél van lejárt kölcsönzésű 

könyvtári könyv (akár évekre visszamenőleg is), legyen szíves 

visszajuttatni nekem. Köszönöm! 

Szeretettel várom a jelenlegi és leendő olvasóimat! 

Herman-Vida Anett könyvtáros 
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