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Szabadbattyáni Falunapok
Idén első alkalommal Szabadbattyánban háromnapos falunapot tervezünk június 24-én, 25-én és 26-án,
péntektől vasárnapig, abban bízva, hogy a programkínálatban mindenki megtalálja a kedvére valót. Lesz színjátszó
fesztivál, vidámpark, veterán autó és motoros találkozó, koncertezik az Irigy Hónaljmirigy és Gáspár Laci!

Péntek, június 24.
Az első napon a kulturális programok
kapnak főszerepet, az amatőr színjátszó fesztivál megrendezésével. A
Móricz Zsigmond Művelődési Házban
működő Gójóstól Társulat vezetésével
a székesfehérvári, helyi és környékbeli településekről érkező színjátszó
csoportok fellépése 10 órától kezdődik
a Csíkvár téren felállított színpadon.
Minifeszt Színjátszó Fesztivál
Színjátszós programok:
• Batthyány Lajos Általános Iskola,
Szabadbattyán: Rigócsőr király.
• Gójóstól Társulat, Szabadbattyán,
Székesfehérvár: Szophoklész: Antigoné (röv.).
• Farkas Gyula Általános Iskola,
Sárosd: Lúdas Matyi (részl.).

• Gójóstól Társulat, Szabadbattyán:
Szilágyi György: Hófehérke és a hét
elgyötört törpe… („A fiúk a bányában
dolgoznak!”)
• Amatőr Beugró (közös játék, igény
szerint).
Délután:
• Tinó-Diák 1., Enying: Karinthy
Frigyes: A világ legbutább cirkusza
(feldolg.).
• Tinó-Diák 2., Enying.
• Gójóstól Társulat, Szabadbattyán,
Székesfehérvár: Szophoklész: Antigoné (röv.).

Vidámpark

i forgatag

Kapcsolódó programok:
• Park-büfé
• Az előadások szünetében (átálláskor) az Independents énekegyüttes
szórakoztatja a közönséget.
• (Kb. 19 óra:) VersSzeánsz – „Ez
a kedvenc versem” mottóval bárki
elmondhatja, akár a saját versét is
körünkben.
• „Két jó ember” – Beszélgetés
Tódor János szociográfus-íróújságíróval és Zselenszky Tamás
egyszálgitáros-költő-dalszerzőénekessel.
• (Kb. 20 óra:) Zselenszky
egyszálgitáros estje.

Zselenszky Tam
ás

Gójóstól Társulat

Irigy Hónaljmirigy
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Szombat, június 25.
A folytatásban, a második napon, a
falunapi rendezvénnyel összefonódik
a veterán autó és motoros találkozó,
amit idén második alkalommal szervezünk meg. És nyit a vidámpark is!
• 9 és 10 óra között várjuk a veterán
csodák érkezését, melyek ugyanúgy,
mint tavaly, az Árpád úton sorakoznak
fel. A rendezvény megnyitása után az
autó- és motorkülönlegességek felvonulnak Szabadbattyánban. Útvonal:
Árpád utca –Rózsa F. utca – Kossuth
utca – Petőfi utca – Battyáni utca
– Széchenyi utca, majd a kiindulási
pontra érkezve, megkezdődnek a
színpadi fellépések, ahol elsősorban
a punk és rock zenét szeretőknek
kedvezünk.
• 11 óra: L.E.P.R.A.
• 12 óra: Nyomás Alatt.
• 13 óra: Fall in December.
• Miközben a zenekarok játszanak,
a sport is főszerepet kap, hiszen a
világ legjobbjai között tudható Barzsó
testvérek (Henrietta és Alexander)
érkeznek hozzánk, akik szkanderbajnokságot vezetnek le, de rendezünk gumiabroncs kitartóversenyt
is, és természetesen az autók és
motorok szépségversenye sem
maradhat el. Az öttagú szakmai zsűri
értékelői között lesz Farkasdi Károly,
az Álomautó Múzeum tulajdonosa is.
Az eredményhirdetés kb. 14 órakor
várható.
• A kilátogatókat egész napos kézműves vásár fogadja, ahol idén is meghirdetjük a legszebb portéka versenyt.
Szavazatokat a helyszínen lehet majd
leadni.
• A tavalyi nagy sikerű ingyenes
vattacukorevés sem marad el. Aki
ezzel élni szeretne, egy kuponra lesz
szüksége, amit 11-től délig osztunk ki
a helyszínen.  Az ingyenes beváltására 11-től 15 óráig lesz lehetőség.
• A Kenderkóc Népi Játszóház által 16-tól 19 óráig népi ügyességi
játékokkal, kukoricás játszóval és fa
körhintával játszhatnak a gyerekek, de
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lesz kézműves foglalkozás is Magyar
Imréné vezetésével, ahol a nemezeléssel ismerkedhetnek meg az ifjak.
• Mindemellett az iskola udvarán
kedvenc vidámparki játékunk is vár
mindenkit: a dodgem.
• A délutáni programkínálatunk 16 órakor folytatódik, a színpadon a Color
együttessel.
• Ezt követően 17.15-kor Csernik Szende mesemondó érkezik a kicsikhez,
aki „lábai segítségével” Székelyföld
jóízű mesécskéit hozza el nekünk. A
különleges lábbábozás mellett mókát
és tréfát is garantál.
• 18 órakor napjaink egyik legsikeresebb magyar könnyűzenei produkciója, az Irigy Hónaljmirigy következik,
akik nemcsak hazai előadókat,
hanem külföldi sztárokat is mesterien
„figuráznak ki”. A zenei paródiában
szerepel pop, rock, reggae, techno,
rap és mulatós zene is, a szórakoztatás pedig garantált.
• 18.50-től a Batthyány Lajos Általános
Iskola, Kenguru kötélugró csoportja
lép fel. Rendkívül látványos, változatos elemeket és akrobatikus gyakorlatokat mutatnak be, felkészítőjük
Fazekas Zsuzsanna tanárnő.
• 19.15-től a Dance The Life tánc- és
énekegyüttes műsora következik. A
háromfős formációból ketten, Faragó
Ramóna és Munkácsi Beáta táncolnak
(country, kánkán, charleston, hastánc, akrobatikus, modern,
látvány, show és latin tánc).
Kovács Barbara, a Fehérvár
Hangja elődöntőse, pop-rock
dalokkal színesíti az előadást.
• 19.45-től érkezik hozzánk
Kertész Richárd, a színészből
lett komédiás, művésznevén
Ricsifiú, az a stand-upos, aki ismerős lehet a Showder klubból,
a Comedy Centralról vagy a Rádiókabaréból. Szívesen mesél Szabolcs
megyéről, a vidéki életről, legújabb
találmányairól, bárhol…, bármikor.
• A humoristát, a Fit Kid sportcsapat
követi, akik a modern színpadi show

Vasárnap, június 26.
tánc és a fitnesz-show szerencsés
ötvözetét mutatják be. A gyerekek
profi oktatók segítségével ismerkedtek meg a tánc alapjaival, miközben
fejlesztik fitnesz és akrobatikus tudásukat. Szenzációs sikereket érnek el
versenyeken, melyekből mi is ízelítőt
kapunk 20.30-tól.
• 21 órakor sztárvendégünk, Gáspár Laci, a Megasztár felfedezettje
következik, ahol 3. helyen végzett, és
elnyerte a megtisztelő „2004 legjobb
hangja” címet.  2013-ban szerepelt
A Dalban és A Nagy Duett második
évadában. 2015-ben szerepelt a
Sztárban Sztár harmadik évadában,
amelyet meg is nyert, így ő lett a múlt
évben „Magyarország legsokoldalúbb
előadója”.
• 21.30-tól utcabál várja mindazokat,
akik kilátogatnak a település központjába. A jó hangulatról Fodor Flórián, a
Pokol Pince zenésze gondoskodik.

nder
Barzsó Henrietta és Alexa

A harmadik nap reggelétől vidámparkkal várunk kicsiket és nagyokat (dodgem, körhinta, céllövölde,
ugrálóvár) az iskola udvarán. A délutánt pedig színpadi fellépőkkel folytatjuk.
   
• 16.30 órától a Palacsinta zenekar
szórakoztatja a kicsiket interaktív,
élő zenés műsorral. A zenekar 2012
decemberében alakult azzal a céllal,
hogy saját szerzeményű dalokkal
jókedvű koncerteket adjon a 4-10
éves gyerekeknek. A következő
három esztendőben az együttes
több mint 150 koncertet adott az
ország különböző pontjain. 2015
januárjában három új taggal bővült
a csapat, ami új színfoltot jelentett
a dalok hangzásában és a koncertek hangulatában is. Energikus
muzsikájukkal jó kikapVeteránautó-tal
álkozó

csolódást nyújtanak kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.
• 17.30-tól Lujzi és Majzi zenés bohócműsorával is kedveskedünk a kisebbeknek. A játék, jókedv, sok nevetés
nem maradhat el most sem.
• A gyerekek legnagyobb örömére ingyenes arcfestésre is lesz lehetőség.
• 18.30-tól fergeteges zumba tánc
showt láthatunk a Zumba Petra
formációval. A zumba Kolumbiából
származó könnyen elsajátítható, latin
ritmusokra épülő tánc, mely fitnesz
program is egyben. A mozdulatok az
aerobik és különböző táncok lépéseiből tevődnek össze. Olyan ismert
táncok alaplépéseit tartalmazza, mint
a salsa, merengue, cumbia, flamenco,
calypso, reggaetón és a hastánc.
• A zumba után igazi riói karneváli
hangulatban lesz részünk, hiszen a
Hungary’s got talent című műsorból
Gáspár Laci

Palacsinta
z e n e k ar

megismert Kongattack zenekar lép fel
19 órától, akik konga show műsorukkal fűszerezik az estét.
• Az ütős hangszerbemutató után
20.15-től a Happiness Formációs
Táncklub táncosai lépnek fel. A
táncklub hároméves kortól foglalkozik
táncolni szerető gyerekekkel. Fő profiljuk a lány vagy vegyes formációk. A
táncosok heti rendszerességgel gyakorolják a tánclépések elsajátítását, és
versenyről versenyre járnak. Jelenleg
is az Európa-bajnokságra készülnek.
Felejthetetlen műsor várható tőlük.
• 20.15-től a Balance Band következik,
ők a Muzsika Tv népszerű műsorainak
állandó előadói. Áminger Alfréd és
Harasztos Imre szórakoztató zenéjükkel fantasztikus hangulatot hoznak el
nekünk.
• 21.30-kor tűzijátékkal zárjuk falunapi
rendezvénysorozatunkat.
CsM, VV

Csernik Szen

de

Ricsifiú

Balance Band

Happiness Form
ációs Táncklub

Zumba Petra

Szeretettel várunk mindenkit a Szabadbattyáni Falunapokra!

rta,
ző Cseh Má
A fő szerve ház igazgatója
si
a művelődé
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Szabadbattyáni Falunapok
Gyerekjátszó szombaton

Megújuló csomópont,
játszóterek
Kedves Szabadbattyáni
Polgárok!

Asztalitenisz:
újra az NB III-ban!
A Szabadbattyán KSE asztalitenisz szakosztályának első csapata a 2015–2016-os szezonban
a megyei I. osztályban indult, s
a célkitűzésünk természetesen
nem volt más, mint a bajnokság
megnyerése.
A csapat összetétele kissé módosult, mert első számú játékosunk,
Földesi Zsolt átigazolt Polgárdiba,
az NB II-be, feladva a leckét a többieknek. Szerencsére ránk talált
egy nagy múlttal rendelkező játékos, Kiss Attila, akivel kiegészülve
nem foszlottak szerte reményeink
a feljutásra. Már az őszi forduló befejeztével észlelték a bajnokságban
szereplő csapatok, hogy komolyan
gondoljuk a dobogót, ugyanis első
helyen végeztük. Nem volt ez másképp a tavasszal sem, amikor is a
sorsdöntő meccseknél a fiúk hozták a kívánt eredményt. Igaz, a Mór
csapatával a végsőkig elhúzódott a
fej-fej melletti küzdelem, azonban
május 6-án pontot tett csapatunk a
mondat végére, mivel 13:5-re megvertre a Honvéd Szondi alakulatát.
Ezzel, 27 ponttal bajnokok let-

Szabadbattyán Open

tünk, magunk mögé utasítva Mór
gárdáját (24 pont), és a harmadik
helyezett Csákvárt (23 pont). A
Szabadbattyánnak ezáltal újból
lehetősége nyílt a jövő szezontól
az NB III-ban szerepelni. A nyertes
csapat tagjai: Falusi György, Kiss
Attila, Verebélyi Viktor, Katona Dávid, Vecsernyés Géza.
Hetedik alkalommal rendeztük
meg április 16-án a Szabadbattyán
Open elnevezésű nyílt asztalitenisz versenyt, melyet idén Kovács
Zoltán (a szakosztály alapítója,
hosszú éveken át a település
sportjának mozgató motorja, számos játékos csapattársa, edzője,
nevelője) emlékére ajánlottunk.
Hasonlóan az elmúlt évekhez, a
népes mezőnyben nem csupán
Fejér megyei versenyzők mérték
össze tudásukat, hanem a környező megyékből, illetve Budapestről
is számos asztaliteniszező tisztelt
meg bennünket a részvétellel, s
látványos játékával. Az első helyet
Pintér István, a Polgárdi versenyzője szerezte meg.
Balázs László
szakosztályvezető

A képviselő-testület a júniusi testületi ülésen döntött a település két
játszóterének – a Liget utcát és a
Rákóczi utcát összekötő közben,
illetve a Petőfi utca és a Kossuth
utca kereszteződésben, a Szabadság téren található játszóterek
– felújításában. A jelenleg használatra alkalmatlan játékok helyére
nagyrészt újak kerülnek, viszont
néhánynál úgy ítélték meg, felújítva alkalmasak lehetnek a gyermekek részére. A költségvetés
tervezése során a grémium ötmillió forintot tervezett a játszóterek
megújítására, és tudjuk, hogy egy
igen fontos igényt tudunk ezzel
kielégíteni, hiszen a település már

évek óta nélkülözni kénytelen a
gyermekek számára e fontos közösségi tereket.
Felújításra kerül az elmúlt időszakban igen forgalmassá és balesetveszélyessé vált Kula tér és a
7-es főúti csomópont, a virágbolt
környéke. Áthelyezésre kerül a
kereszteződésben rossz helyen
levő Matáv-oszlop, és megfelelő
szélességben és hosszúságban
felújításra kerül a torony felé vezető útszakasz. Reményemet
fejezem ki, hogy ez a beruházás
enyhíti a csomópont közlekedési
gondjait, és a parkolás is kön�nyebb és egyértelműbb lesz az ott
közlekedők és vásárolni megállók
számára.  
Polyák István Vilmos
polgármester

Megújul a csomópont

Jegyzői tájékoztató
Kötelező a házszám!
Tisztelt Ingatlan-tulajdonos, Ingatlanhasználó! A házszám feltüntetése kötelező! Kérem Önt, hogy
ingatlana házszámát (Emmarózán
a helyrajzi számot) szíveskedjék
jól látható helyen elhelyezni! Ha

helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a házszám (a
helyrajzi szám) nem került feltüntetésre, a jogszabály szerint bírság
kiszabására kerülhet sor.
Némethné dr. Jenei Éva
jegyző

Közönségszolgálat
Polgármesteri hivatal:
H, Sz: 7.30-12, 13-16.
P: 7.30-12
K, Cs: zárva
Tel: 588-100, 30-283-98-61
A polgármester fogadónapja:
Sz: 8-12. Tel: 30-432-9312
A jegyző fogadónapja:
H: egész nap.
Tel: 30-850-46-99
A falugazdász fogadónapja a
művelődési házban: H: 8-14.

Árva Erika: 06-70-902-3110
Hétközi és hétvégi orvosi
ügyelet:
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi
út 17., Tel: 501-220
A hulladékudvar nyári nyitva
tartása: H, Sz, P: 14-18,
K, Cs: zárva, Szo. 8-12
Segélyhívó:
Segélyhívó: 112
Mentőszolgálat: 104
Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107
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