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Török kapcsolat
Török üzletemberi delegáció
látogatott a településre a budapesti török nagykövetség kereskedelmi attaséja és a magyar
tiszteletbeli konzul vezetésével.
Megtörtént a gazdasági kapcsolatfelvétel.
Polyák István Vilmos polgármester és Kovács Krisztina, a LogSol
Kft. ügyvezető igazgatója meghívására török üzletemberi küldöttség látogatott nemrégiben
Szabadbattyánba. A delegációt
Faruk Cömert, a budapesti török
nagykövetség kereskedelmi attaséja és Osman Sahbaz magyar
tiszteletbeli konzul, a Török–
Magyar Üzletember Egyesület
elnöke vezette. Részt vettek a
találkozón a környék magyar üzletemberei és a szomszédos települések polgármesterei.
Elhangzott: bár a két nép egykor
hadakozott egymással, de most
barátsággal, nyitottsággal keresik
a másikkal a kapcsolatot. Az állami szinten túl a szűkebb pátriát is
beleértve, a kulturális együttműködés mellett immár gazdasági
téren is. Szabadbattyán történelmi műemléke, a török kori őrtorony nem csak a múltunkat köti

össze, de remélhetően jelenünket,
jövőnket is.
Az autóipari beszállítói tevékenységgel foglalkozó kőszárhegyi–
szabadbattyáni Simon Műanyagfeldolgozó céget Simon István
tulajdonos mutatta be a vizitálóknak. A HM gödöllői székhelyű
Currus harcjármű-technikai társaság polgári életben is hasznosítható produktumairól a battyáni–
polgárdi kötődésű Horváth János
gyártásigazgató szólt.
A székesfehérvári–szabadbattyáni LogSol gyártócsarnokát tavaly
avatták a településen – mondta el
a házigazdák nevében Varga Zsolt
kereskedelmi igazgató. A török
kapcsolatokkal is bíró, kezdetben
az informatika területén tevékenykedő cég 2013 óta az aggregátorok, gázmotorok és szünetmentes
tápegységek export-importjával
és gyártásával foglalkozik.
Az üzletemberi találkozót követő
történelmi sétán megfogalmazódott a Kula-torony (ejtsd: Kule) és
környezetének fejlesztése, valamint a török kultúrához kapcsolódó kiállítás létrehozása.
VV
Bővíti gyártóbázisát a LogSol Kft.
(Írásunk a 2. oldalon)

Interjú Dabóczy Lászlóval

Egyedül nem megy!

Dabóczy László, az Általános Művelődési Központ nyugalmazott
igazgatója, önkormányzati képviselő. Harminckilenc évet töltött a

pedagógusi pályán, ebből huszonkilencet igazgatóként. És az utóbbi
tizennyolc évet Szabadbattyánban!
Vele beszélgettünk.
(Folytatás az 5. oldalon)

Fotó: V. Varga József
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Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt Olvasó! Az önkormányzat képviselő-testülete február 15-én megtartott ülésén megalkotta az önkormányzat
és intézménye 2016. évi költségvetését,
484.938.000 Ft bevételi és 664.228.000 Ft
kiadási főösszeggel. Költségvetési egyenlegét –179.290.000 Ft-ban állapította meg.
Az önkormányzat költségvetési hiányát teljes
mértékben belső forrásból, az előző évi várható költségvetési maradványából finanszírozza,
amely a múlt év gazdálkodásának lezárásakor
– májusban – realizálódik. A költségvetés teljes terjedelmében a www.szabadbattyan.hu
Rendeletek menü pont alatt megolvasható.
A képviselő-testület módosította az óvodai
ellátás térítési díját: 2016. március elsejétől a
tízórai intézményi térítési díját 89 Ft+áfa/nap,
az ebéd intézményi térítési díját 175 Ft+áfa/
nap, az uzsonna intézményi térítési díját 55
Ft+áfa/nap, mindösszesen 319 Ft+áfa/nap
összegben határozta meg.
A házi segítségnyújtás intézményi térítési
díját, a személyes gondozás tekintetében 590
Ft/fő/óra, a szociális segítés tekintetében pedig szintén 590 Ft/fő/óra összegben határozta
meg.
A törvény rendelkezése alapján a képviselőtestület vizsgálja, hogy valamennyi képviselő,
bizottsági tag, polgármester, alpolgármesterek a törvényes határidőben belül benyújtották-e a vagyonnyilatkozatukat, illetve hogy a
NAV felé adótartozásuk van-e, avagy nincs.
Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy valamennyi vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett a
bevallásnak eleget tett, és a kötelezetteknek a
NAV felé nem áll fenn tartozásuk.
A képviselő-testület az köztemetőről új rendeletet alkotott, amely szintén teljes terjedelemben olvasható a fent hivatkozott helyen.
A felnőtt orvosi rendelőben működő vérvételi labor működéséhez a képviselő-testület
60.000 Ft/hó összegű támogatást tervezett és
állapított meg a szolgáltatás zökkenőmentes
nyújtásához.
Sajnálatos módon, Szabó Orsolya a pénzügyi, gazdasági bizottság külső tagja megbízatásáról – munkahelyi elfoglaltsága miatt

– lemondott. A képviselő-testület a megüresedett mandátumra Kiss Zoltánné Meszár Teréziát választotta meg. A pénzügyi, gazdasági
bizottság további törvényes működése ezáltal
biztosított lett.
Az önkormányzat több pályázati kiírásra
reagálva pályázatot nyújt be kerékpárútra, az
óvoda épületének további korszerűsítésére,
illetve a felnőtt orvosi rendelő felújítására. A
pályázatok benyújtása folyamatos.
A március 29-én megtartott ülésen döntés
született az Általános Művelődési Központ
átszervezéséről. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy július elsejétől önálló intézmény lesz az óvoda és a művelődési ház,
Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda és Móricz
Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár elnevezéssel. Döntés született az óvodába történő beiratkozás időpontjáról, illetve az induló
csoportok meghatározásáról. A fenntartó 7
csoport indítását biztosítja.
Az önkormányzat tulajdonát képező Szabadbattyán, Iskola u. 7. sz alatti ingatlan – a

volt CsaNa – épületére megkötött bérleti szerződést a bérlő felmondta, ezáltal a szolgáltatás is megszűnt.
A képviselő-testület – ingatlanvagyonának
gyarapítása érdekében – úgy határozott, hogy
a szolgáltatóház teljes tetőterét megvásárolja
(egy része már korábban a tulajdonában volt).
A teljesen kialakított irodahelyiség részt bruttó
3.850.000 Ft-ért, a kiépítetlen tetőrészt pedig
bruttó 2.000.000 Ft-ért vásárolja meg.
Döntés született a településen kiépítendő
térfigyelő kamerarendszerről. A településre
bejövő és kimenő főutak is a rendszerrel ellátottak lesznek. Bekerülési költsége bruttó
2.982.900 Ft.
Csókási Lajos alpolgármester 3 havi,
Simonné Flórián Judit képviselő 1 havi tiszteletdíjának felvételéről lemondott. A képviselőtestület a fel nem vett tiszteletdíjat (736.054
Ft-ot) falukemence építésére kívánja fordítani,
amely a tájház udvarán valósul meg.
Némethné dr. Jenei Éva
jegyző

Szennyvízszippantás
A háztartási szennyvíz begyűjtését
(emésztő gödrök ürítését) új szolgáltató
látja el április elsejétől. Elérhetősége: 0620-850-5909. A közszolgáltatás alapdíja:
2.000 Ft+áfa, az ürítési díj pedig 1.750
Ft+áfa/m3.

ják a zöld övezetben. Minden ilyen cselekmény bűncselekménynek minősül, amely
büntetőeljárást von maga után. Kérem a
Lakosokat, akik hasonló magatartásnak a
szemtanúi, szíveskedjenek a hivatal segítségére lenni a tettes elérésében, akár egy
rendszám leolvasásával is.

Építési telkek eladók
Az önkormányzat értékesítésre hirdet
5 építési telket 5.000 Ft+áfa/m2 áron
(Szabadbattyán, Dózsa Gy. u.). Valamen�nyi közműrákötési lehetőség biztosított. Az
építési telkek külön-külön, de akár egyben
is megvásárolhatóak vállalkozó/befektető
által. Érdeklődni a 06-30/850-46-99-es,
vagy a 06-22/588-100-as telefonszámon
lehet.

Változott a lomtalanítás!
A kommunális hulladék szállítására a
Vertikál Zrt.-vel megkötött lakossági szerződések tartalmazzák, hogy egy évben egy
alkalommal – előre egyeztetett időpontban
– a Vertikál Zrt. szolgáltatótól lomtalanítás
kérhető. Tehát ezért nincs települési lomtalanítás. Továbbra is működik a hulladékudvar (a Jókai telep végén), ahol szintén ingyen
elhelyezhető a hulladék. Ne a környezetet
szennyezze a „csomag” elhagyásával!

Illegális hulladéklerakók
Kérem a T. Lakosság segítségét a település
tisztasága érdekében. A lakosok előszeretettel zsákolják be az otthoni hulladékukat,
és a településen jogszabályellenesen lerak-

Kóborló kutyák bejelentése
Közterületen kóborló kutyák bejelentése:
Némethné dr. Jenei Éva jegyzőnél (0630/850-46-99).

Bővíti gyártóbázisát a LogSol Kft.
A LogSol Kft. jelenleg 27 fővel dolgozik
Szabadbattyánban a 2015-ben átadott gyártócsarnokában. Amint Varga Zsolt kereskedelmi igazgató kifejtette: a kedvező gazdasági környezetnek és az aggregátorok iránti
megnövekedett keresletnek köszönhetően a
cég további befektetésekről hozott döntést.
Ötéves fejlesztési időszakban gondolkodva
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további három épülettel kívánják gyártóbázisukat bővíteni, így a jelenlegi 1300 m2-es
épület további 3000 m2-en logisztikai csarnokkal és javító, felújító üzemmel fog bővülni.
A terjeszkedésben meghatározó szerep jut a
külföldi piacoknak is, így a jelenlegi 15 százalék export értékesítési arányt 60-70 százalékra kívánják bővíteni. Első lépésben 2016-ban

megnyitották szlovákiai irodájukat, és további
három európai képviselet fog startolni a fejlesztési ciklusban. A fejlesztések természetesen új munkahelyeket is jelentenek, 20172018-ban már 50 főnek kívánnak munkát adni.
Az új alkalmazottak kiválasztásánál, az eddigi
hagyományokat folytatva, előnyben részesítik
majd a szabadbattyáni lakosokat.
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Házi segítségnyújtás
Segítségre van szüksége Önnek, vagy Hozzátartozójának otthonában? Szívesen segítünk!
Szabadbattyán, hétfőtől péntekig 7 és 15 óra
között.
A térítési díj megállapítása a jövedelemmel arányosan történik.
06-30412-1982
sarret.alapszolgaltatas@gmail.com
Ügyfélfogadási idő: Szabadbattyán, önkormányzati hivatal, Csíkvár tér 1. Hétfő: 13-tól 16
óráig. Szerda: 8-tól 12 óráig.
Mi is a házi segítségnyújtás?
A házi segítségnyújtás keretein belül mindazt
elvégezzük, ami segít Önnek vagy Hozzátartozójának az otthonában, az otthoni környezetben
való megmaradásában.
A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról az idősekről, akik egészségi állapotuk, és/vagy szociális helyzetük miatt életvitelükhöz segítséget igényelnek.
Szakképzett gondozónőink nagy odafigyeléssel
fordulnak ellátottjaink felé, a gondozási-ápolási feladatok mellett igyekeznek odafigyelni az
ellátottak lelki rezdüléseire is, így ha valakinek
beszélgetésre van szüksége magányában, tapasztalatunk szerint jól esik, ha számíthat valakire, aki naponta kinyitja a kiskaput.
Miben tudunk segíteni?
Szociális segítés keretében:
– a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való
közreműködés (mosás, vasalás, takarítás),
– a háztartási tevékenységben való közreműködés (bevásárlás, segítségnyújtás ételkészítésben, étkezések előkészítésében, mosogatás,
vasalás, ruhajavítás, közkútról, fúrt kútról vízhordás, tüzelő behordása, télen hóeltakarítás,
kísérés),
– segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
– szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
Személyi gondozás keretében:
– az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat
kialakítása és fenntartása körében: információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, mentális
támogatás,
– gondozási és ápolási feladatok körében: mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere, hajápolás, arcszőrzet ápolás, folyadékpótlás, étkeztetés, sebkezelés, inkontinens
beteg ellátása, gyógyszerkiváltás, vérnyomásmérés stb.
Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtás?
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ezt követően
történik meg a gondozási szükséglet felmérése, hogy szociális segítésre és/vagy személyi
gondozásra jogosult-e az igénylő.
Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás

Szabadbattyáni Híradó

Megújul az orvosi rendelő!

Kedves Szabadbattyáni Polgárok! Önkormányzatunk ebben az évben sok célt tűzött maga
elé, és nagyon sok feladatot szeretnénk megvalósítani. Az eddig megtartott testületi ülések
napirendi pontjainak a száma és a meghozott
határozatok is ezt igazolják. Az elfogadott
költségvetésben a képviselő-testület meghatározta azokat a prioritásokat, amelyek alapján
rangsoroltuk az elvégzendő munkákat.
A múlt évben már nyilvánvaló lett számunkra,
hogy a háziorvosi rendelő, annak fűtésrendszere, maga az épület állapota annyira megromlott,
hogy már veszélyezteti az egészségügyi alapellátást. Ezért a testület döntött abban, hogy 2016ban ezt a problémát mindenképpen meg kell oldani. Lehetőséget kínál az épület felújítására az
ebben az évben induló uniós pályázati forrásokat
kínáló területi operatív program, melynek keretein belül a teljes korszerűsítés megvalósulhat.
Az óvoda épülete még az előző önkormányzati ciklusban sikeres pályázatnak köszönhetően
egy olyan problémával szembesített bennünket,
aminek megoldása szintén fontos az előttünk
álló évben. Az épület az előző projekt eredményeként, olyan szigetelést kapott, ami a konyha szellőztető rendszerének átalakítását vonja
maga után, és mivel az akkori pályázatban nem
szerepelt erre vonatkozóan terv, így most a területi operatív program lehetőségét szeretnék
megragadni ennek megoldására is.
Az év elején szomorúan értesültünk arról, hogy
a múlt évben kötött szerződését fel kívánja mondani az a vállalkozó, aki a családi napközit működtette. Tájékoztatott bennünket, hogy ebben
az évben már nem állnak rendelkezésére azok a
források, amelyek a lehetőséget kínálták még az
előző évben. A szomorú csak az ebben a történetben, hogy a vállalkozó a szülők részére tartott
tájékoztatón az önkormányzatot jelölte meg hibásnak, hogy be kell zárni a családi napközit. Én
a képviselő-testületi ülésen, és most is határozottan visszautasítom ezt! Az önkormányzat
számára már évekkel ez előtt nyilvánvaló lett,
hogy a jelenleg meglévő feltételek mellett nem
tud rentábilisan működtetni egy ilyen szolgáltatást, és most, mint tulajdonos adta bérbe az
épületet a vállalkozó részére.

Fontos mindannyiunk számára a településen
élők biztonsága és a bűnmegelőzés. Már az előző
évben a képviselő-testület foglalkozott a meghibásodott kamerák megújításával, egy korszerű,
több kamerából álló térfigyelő rendszer kialakításával, de elsősorban – ennek nagy költségekkel
járó kiépítése miatt – a BM által kiirt pályázati
lehetőségre alapozva gondoltuk ennek megvalósítását. Sajnos azonban olyan információkhoz
jutottunk, hogy ebben az évben nem lesz ilyen
kiírás, ezért a testület úgy döntött, hogy saját
erőforrásból, lehetőségeinket mérlegelve vállaljuk egy szerényebb, de már korszerű, és a legfontosabb helyekre elhelyezett kamerákból álló
rendszer kiépítését, melynek központi rögzítő
egysége az önkormányzati épületben levő körzeti megbízotti irodában lesz elhelyezve. Ennek
üzembe helyezése remélhetően nagy segítségére
lesz a rendvédelmi szerveknek a közrend fenntartásában, valamint a bűnmegelőzésben és az
elkövetett bűncselekmények felderítésében.
Ebben az évben elkezdődik az államtól kapott
konszolidációs támogatás célkitűzéseinek megvalósítása. Már korábban tájékoztatást adtunk,
hogy ebből a forrásból járdákat újítunk fel és
alakítunk ki, csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése és kialakítása történik majd, valamint
útszélesítésre és az önkormányzat tulajdonában
álló ingatlanok felújítására van lehetőségünk a
közel százhúsz millió forintból. Idén a Csíkvár
tér, valamint az Árpád és a Sziget utca érintett a
munkálatokkal, valamint a volt takarékszövetkezet épülete újul meg.
A tájház belső átalakítása is elkezdődik, és a
külső környezete is megváltozik. A belső tér
funkciója tekintetében több feladatot is szánunk a
szobáknak. A Pallay-gyűjtemény elhelyezésére is
itt gondoltunk helyet, és még egy Szabadbattyán
múltját bemutató kiállítást szeretnénk megvalósítani. Ehhez kérnénk mindazok segítségét,
akiknek birtokában olyan tárgyak, eszközök,
fotók vannak, melyek a település múltjáról adnak képet, és azokat fel tudják ajánlani a kialakításra kerülő falumúzeum részére.
Az udvar és a hozzá tartozó terület is átalakul.
Csókási Lajos alpolgármester felajánlásával (három havi tiszteletdíj) egy kültéri kemence épül
meg, melyet a képviselő-testület nagy örömmel
fogadott. A felajánláshoz csatlakozott egy havi
tiszteletdíjjal Simonné Flórián Judit képviselő,
illetve döntöttünk abban is, hogy a felajánlások
mellett megjelenő költségeket az önkormányzat
biztosítja.
A Kula-torony belső terei is megújulnak ebben
az évben, és egy 16. századi anyag szerepel
majd az állandó kiállításon, ami a településünk
török kori múltját reprezentálja. Az emeleti szinteken is egy gazdagabb anyag mutatja majd be
a késő római kort, a Seuso-palota múltját az érdeklődők számára.
Polyák István Vilmos
polgármester
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Vár téri vigasság és Rájátszás

A táncoktatás mellett népi játékokkal és szokásokkal is ismerkedtek a
gyerekek, mindemellett a fánkevés
és arcfestés is szerves része volt
a programunknak. Rekordszámú
érdeklődő jött el táncolni hozzánk,
csaknem 80 gyermek és szüleik.
A felnőtteket este vártuk vissza
egy farsangi mulatságra, ahol Fodor Flórián, a Pokol Pince zenésze
mulattatott egészen hajnalig. A
jelmezben érkezők között éjfélkor
értékes ajándékokat sorsoltunk ki,
így jutalmaztuk a bátorságot és az
ötletességet is, illetve a hiedelem
szerint elkergettük a telet is.
Február végén Bene Edit Art
ezüstdíjas költő Keserv-Édes című
könyvbemutatóját tartottuk meg,
ahol a műből felolvasott történeteken keresztül megismerkedhetett
a hallgatóság a költő életével, és
mint egy időutazás, élhettünk át
igaz történeteket.
Március 3-án a Pallay Alkotókör
tavaszi kiállítása került megrendezésre, melyet Polyák István festőművész nyitott meg. A kiállításon 16
alkotó festményeit tekinthették meg
a látogatók egy hónapon keresztül.
Nemzeti ünnepünket március 11én köszöntöttük a művelődési házban, ahol Polyák István Vilmos polgármester ünnepi beszéde mellett
Boncz Ernő szavalatát halhattuk és
a Sárrét néptáncegyüttes műsorát
láthattuk. Az ünnepi megemlékezés folytatásaként fáklyás felvonulás indult a Széchenyi-szoborhoz,
majd az emlékműnél koszorúzásra
került sor.
A művelődési házba családi társasjáték napra vártuk a kicsiket
és nagyokat, ahol előkerültek a
stratégiai, logikai, ügyességi társasjátékoktól kezdve a szórakoztató és családi kártyajátékokon át
a kooperatív csapatjátékok, amit
gyermek és felnőtt egyaránt élvezhetett. Többségében fiatalok vállalták, hogy végigjátsszák az estét,
de bízunk abban, hogy legközelebb
még több jelentkező lesz minden
korosztályból.
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Téltemető vidám hangulatú farsangolást szerveztünk február
5-én a művelődési házban, ahol
a kisebbeknek jelmezes táncházat
tartott Cserta Gábor táncoktató, a
talpalávalót pedig a Galiba zenekar húzta.

Badár Sándor utánozhatatlan karakterszínész, sajátos humora, sodró lendületű rögtönzésfolyama és nem utolsósorban jellegzetes figurája a kortárs magyar film izgalmas alakjává tette. A stand-up comedy műfaj egyik
meghatározó hazai úttörője
Húsvétváró programunkat március 23-án tartottunk, ahol a kézműves foglalkozáson Vörösné Simon
Nikolett vezetésével ünnepi üdvözlőlapot is készíthettek a gyerekek.
A foglalkozás mellett ifj. Pintér József segítségével kialakítottunk egy
nyuszisimogatót is, aminek nagyon
nagy sikere volt a gyerekek körében. A családokat egy izgalmas
tojáskereséssel is vártuk, amit játékos formában valósítottuk meg.
Kialakítottunk egy szobát, ahol különféle lakatok, üzenetek, kulcsok,
rejtvények juttatták a játékosokat
egyre közelebb és közelebb a tojáskereséshez.
Április elsején bolondok napján
egy közös bolondozásra vártunk
mindenkit a művelődési házba,
ahol Badár Sándor önálló stand-up
estet tartott. Megtelt a nagyterem,
a humorista két és fél órás előadásával mindenkit nevetésre bírt.
Az improvizáció nagy mesterén
jól szórakoztunk, és a hétvégére
a stresszoldást is megkaptuk tőle.
Páratlan humorának és színpadi
készségeinek köszönhetően nála
nincs két egyforma előadás, hiszen a megélt kalandokat sosem
tervezetten, hanem a műsort fejben
szerkesztve adja át a közönségnek.
Szinte varázsolt a szavakkal, mindenki örömére.
Április 2-ától makettkiállítás volt
megtekinthető a házban. Rák Vilmos Zsolt megnyitóján a látogatók

a kiállításon túl egy előadással is
gazdagodhattak, és betekintést
nyerhettünk a modellezők munkáiba és annak részleteibe.
Április 9-én ismét Egészségnapot
szerveztünk, próbáltuk úgy összeállítani a programkínálatot, hogy
a család minden tagja megtalálja
az életkorának és érdeklődésének
megfelelőt. A már megszokott ingyenes vércukor-, vérnyomás-,
koleszterinszint-,
testsúlymérés
mellett további ingyenes szűrővizsgálatokat is el lehetett végeztetni,
mint pl. tüdőszűrés, látásvizsgálat.
Emellett próbáltunk egyéb újdonságokat is bemutatni, mint a frissítő
masszázs, de a rendezvényt színesítettük kiegészítő programokkal is,
ilyen volt a mentőautó-bemutató,
az általunk kialakított teaház, vagy
a gyerekek örömére a trambulin.
Idén is nagyon sokan eljöttek, bízom abban, hogy aki részt vett ezen
a napon, hasznosnak találta programjainkat, ugyanakkor testileg-lelkileg megújult emberként tért haza.
Április 16-án az Emma-napi zarándoklaton Batthyány Emma Róza
grófnőre emlékeztünk. Az önkormányzat a katolikus és református
egyházzal együtt hagyományőrző
szándékkal rendez megemlékezést
az Emmaróza szőlőhegyen. Az egybegyűltek a műsor után szeretetvendégségen vehettek részt.
Közelgő eseményünk a Vár téri
vigasságok május 7-én, szombaton

7 órától a toronynál. A történelmi
hagyományőrzés mellett természetesen a főzőverseny sem maradhat el. A hely kapacitása miatt
maximum 25 csapat jelentkezését
tudjuk fogadni. A versenyzők szabadon választott ételt főzhetnek, a
jelentkezők által hozott alapanyagot
az önkormányzat minden csapatnak
3 kg sertéslapocka hússal kiegészíti. Az étel elkészítését a csapatok
vállalják, 15 adag felajánlásával,
ahogy tavaly is történt. Ezenkívül
a zsűrizéshez fél adag étel szükséges. A rendezők biztosítanak még
tűzifát, vizet, kenyeret, műanyag
tányérokat, evőeszközöket, tűztálcát, szalvétát. A főzőversenyre
jelentkezni Dávidné Halász Nóránál
lehet április 29-éig, a 20-5705-865
telefonszámon, hétköznap délután
16 és 20 óra között.
A rendezvényhez kapcsolódó
színpadi programokat színesíti egy
16-17. századot idéző felvonulás,
mely a művelődési háztól indul
10.15 órakor, illetve a Budapesti
Török Kulturális Központból hozott kiállítási anyag, mely a Kulatoronyban lesz megtekinthető a
rendezvény napján 10 órától. Mindemellett a gyermekek egy komplex
királyi várjátszóban vehetnek részt,
ahol külön lányoknak és fiúknak
felállított vármakettben jelmezes
beöltözésre is lesz lehetőség, de
ágyúval bástyafalra célba is lőhetnek, és fakardozhatnak is.
Május 12-én, csütörtökön 19
órától Grecsó Krisztiánnal és
Kollár-Klemencz Lászlóval várunk
mindenkit a művelődési házba,
ahol zene és irodalom sajátos találkozásának lehetünk szem- és fültanúi, megtudjuk, milyen, amikor a
költészet popritmusban elevenedik
meg előttünk. A Rájátszás koncertsorozat részeként írók, költők, zenészek írják át újra egymás műveit,
és hoznak létre közösen egy új alkotást, akik közül most elhozzuk az
érdeklődőknek a József Attila-díjas
kortárs magyar írót és a Kistehén
zenekar frontemberét. Gitároznak,
énekelnek és novellákat olvasnak
fel, de személyes élményekkel, baráti csipkelődésekkel is színesítik
az estet. A zenés kalandozásra szeretettel várunk mindenkit, a belépő
ingyenes, az élmény garantált!
Cseh Márta
művelődésszervező
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Interjú Dabóczy Lászlóval

Igazgatói szék és iskolagaléria

(Folytatás az 1. oldalról)
– Mióta él Szabadbattyánban?
– Iskolaigazgatói pályázat útján, 1993-ban kerültem a településre, családommal.
– Pálya, hivatás?
– A nagyközség 2004-ben létrehozta az Általános Művelődési Központot (iskola, óvoda,
művelődési ház és könyvtár), pályáztam, és
kineveztek e tisztségre. 2006-ban az ÁMKhoz csatlakozott az úrhidai iskola és óvoda.
Alapítója voltam 2007-ben a dolgozók esti
gimnáziumának, ahová tagintézmény-vezetőnek neveztek ki. Az önkormányzat ennek nem
fenntartója, nem működtetője, csak az intézmény bizonyos helyiségeinek bérbeadója.
– Miképpen tudta javítani az oktató-nevelő munka feltételeit?
– Sikerült felújítani a sportudvart, szabadtéri
kosárlabdapálya készült, tornaszobát alakítottunk ki. A volt kéttantermes épület átalakításával tankonyhát és technikai műhelyt, a
főépületben informatikai termet hoztunk létre.
Megtörtént a tetőtér beépítése, a négy új tanterem mellett vizesblokk, szertár és irattár is
készült (a katolikus egyház ezzel igénye szerint visszakapta a volt négytantermes iskola
épületét). Sátortetőt húztunk a beázások elkerülése végett a tornaterem és a tornafolyosó
fölé, éves ütemezéssel teljesen megújultak a
vizesblokkok. A főépület teljes külső színezést
kapott. Az önkormányzat segítsége nélkül
mindez nem valósulhatott volna meg, valamint mindig számíthattam az iskola gazdasági
vezetőjének és csapatának lelkes munkájára.
– Hagyományok ápolása, újak teremtése?
– Mindig fontosnak tartottam! Éves kulturális
bemutatót szerveztünk a szülőknek Mit tudunk
mi? címmel. Az iskolai farsangot szórakoztató kulturális programmá emeltük, nagyszerű
nyitótánccal. Papírgyűjtéskor éveken keresztül 40 tonnát (!) teljesítettünk. Méltó módon
emlékeztünk nemzeti ünnepeinkre. Meghonosítottuk a tantárgyankénti házi versenyeket, ahonnan diákjaink tovább tudtak lépni a

megyei és országos tanulmányi versenyekre. Másfél havonta iskolagyűlést tartottunk
a gyerekeknek, ahol értékeltük, jutalmaztuk
őket. Az iskolagalériát 1994-ben alapítottuk,
vezetésem alatt 110 kiállítást rendeztünk. A
gyerekek esztétikai nevelésén túl nem elhanyagolható hozadéka a rengeteg ajándékba
kapott festmény, melyek az intézményt díszítik. Folyamatosan gyarapodó néprajzi gyűjteményt hoztunk létre. Újraszerveztük az éves
őszi munkatársi kirándulásokat, erősítve az
összetartozást. Iskolai kitüntetést alapítottunk
1999-ben, az iskolazászlót és a iskolai címert
2006-ban avattuk. Mindezekért köszönettel
tartozom kollégáim odaadó munkájának.
– A diákok továbbtanulása?
– A visszajelzésekből megítélve egykori diákjaink jól teljesítettek a gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakmunkásképző intézetekben. Ez is a hivatásukat szerető, tevékeny
munkatársaimnak köszönhető.
– Közéleti munka?
– Beosztásomnál fogva szinte minden, az intézmények, illetve az önkormányzat által szervezett rendezvényen részt vettem. A képviselő-testületi üléseken állandó meghívottként
ugyanúgy. Az önkormányzattal, a polgármesterrel, a jegyzővel kifogástalan munkakapcsolatban tudtunk együtt dolgozni. Én ezt úgy
fogalmaztam meg, hogy „munkabaráti” volt
a viszonyunk, a dolgozni és dolgozni hagyni
szellemében. Az önkormányzati képviselőségért csak akkor indultam, amikor feleségemmel együtt eldöntöttük, hogy nyugdíjba
vonulok. Így az előző és a jelenlegi ciklusban
voltam, vagyok képviselő a falu lakosságának
jóvoltából, amit köszönök, és ami büszkeséggel tölt el. A testületben most a pénzügyi bizottság elnöki tisztét töltöm be.
– Katedra és életút? Vezérelve, „vesszőparipája”?
– Harminckilenc évet töltöttem a pedagógusi
pályán, ebből huszonkilencet igazgatóként. És
az utóbbi tizennyolc évet Szabadbattyánban!

Névjegy
– Név: Dabóczy László
– Család: felesége, Nelly (Nelly tanító néni).
Fiaik: Gergő és László. Unokák: Benedek és
Botond, illetve Hanna és Áron.
– Iskolák, végzettség: Nyíregyháza, főiskola,
matematika és műszaki ismeretek. Budapest,
másoddiploma, közoktatási vezető.
– Közélet: önkormányzati képviselő, a pénzügyi
bizottság elnöke.
– Kitüntetések: Örökségünkért-díj, Szabadbattyánért kitüntetés, Úrhida Községért
kitüntetés, Pedagógus Szolgálati Emlékérem,
Gróf Batthyány Lajos Általános Iskoláért
kitüntetés, Gorsium Művészeti Szakközépiskola Alapításáért díj.

A rend, a fegyelem, a tisztelet határozta meg a
mindennapjaimat. Ma is vallom, hogy egymás
iránti tiszteletadás nélkül nem lehet optimális
munkát végezni. Egyedül nem megy! – szoktam mintegy mottóként emlegetni. Nagyon
fontosnak ítélem a szülői ház és az iskola kapcsolatát. A diákoknak mindig úgy mondtam:
ha képességeid szerint mindent megteszel,
nincs izgulni valód.
– Hobbi, kedvenc időtöltés?
– Nem szándékozom nagy szavakat használni,
de a hobbim a munkám volt. Pedagógusként
és igazgatóként egyaránt. A boldog békeidőkben NB I/B-s szinten kosárlabdáztam, a sport
szeretete azóta elkísér. Ma is aktívan… szurkolok. Leköt a kertészkedés, és a ház körüli
számos tennivaló.
– Utószó?
– A művelődési házban 2011. június 20-án
szívhez szóló búcsúünnepséget szerveztek
számomra (amit ma is nagyon köszönök). A
végén meghatódva, záró gondolatként annyit
mondtam: „A feleségem, Nelly nélkül ez nem
ment volna.” Mostani beszélgetésünket is ezzel
szeretném zárni: Köszönöm, Nelly! Azzal kiegészítve, hogy: Köszönöm, Szabadbattyán!
V. Varga József

Volt egyszer egy Batthyány-kastély…
Már az 1567-es okmányok szerint kastély és
templom található a község területén. A 19.
század első évtizedeiből való adatok szerint,
gróf Batthyány Imre angolkertjének „délnyugoti
oldalán vagyon urasági kastély”. Évszázadokon
át a család tulajdonát képezte, ami után magától értetődően kapta a Batthyány-kastély nevet,
bár inkább kúriáról beszélhetünk. A hagyomány
szerint 1848-ban Batthyány Lajos vértanú is
lakott benne. Imre gróf legkisebb lánya, Emma
Róza halálakor (1893. április 8.) a földszintes, U
alakú, vályogfalú épület 25 helyiségből állt, köz-

tük 7 szobából, ebédlőből és nagyszalonból. A
kúria nagyságát és berendezését a hagyatéki leltárból és Harmati Istvánnak, a falu jegyzőjének
visszaemlékezése alapján lehet rekonstruálni.

A birtokot báró du Mont Imre 1905-ben eladta
Blau Arnold izraelita gabonakereskedőnek (akit
a falubeliek csak „Öreg úr”-nak neveztek), a
család nem élt főúri életet, háztartásuk szerény,
takaros volt. Az ő idejükben a kúria 15 szobából
állt. Az épületet 1942-ben katonai, csendőrségi raktárrá alakították át, mely így a bombázás
célpontjává vált. A háború után a lakosság széthordta a menthető értékeket, és ezért 1945 nyarán lebontásra ítélték a romos épületet. Csupán
a kastély pincéje maradt meg épségben, ami ma
a Nagy család tulajdonát képezi.
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Ökoiskola és Batthyány-hét
Az első félévet január 22-én zártuk, 58 diákunk teljesítette Kiváló minősítéssel ezt az
időszakot, 11-gyel többen, mint az előző évben. Gratulálunk nekik és biztatjuk őket eredményük megtartására.
Január 22-én ismét részt vettünk a magyar
kultúra napjára országosan szervezett Együtt
szaval a nemzet programban. A következő tanév
elsőseinek január 26-án tartott bemutató órát
Csikeszné Szabó Beatrix és Mekszné Tánczos
Éva leendő elsős tanítónő, majd február 3-án iskola-előkészítő foglalkozáson láttuk vendégül a
nagycsoportos óvodásokat. Januárban iskolánk
Csillámpor zenekara és a Sajtos Dóra vezette
tánccsoportunk ismét nagy sikerrel vett részt a
székesfehérvári Diákgálán.
A februári iskolai farsangon valamennyi felsős
osztályunk jelmezbe bújt, és nagyszerű zenés
műsorszámokkal kápráztatta el a közönséget.
Ezúton is köszönjük azt a rengeteg támogatást,
amit a szülőktől és a vállalkozóktól kaptunk.
Február végén számos diákprodukcióval vettünk részt a szomszéd település, Kőszárhegy
hetedik Nagyon fesztiválján. Iskolagalériánkban,
januárban az alsós rajzverseny helyezett, februárban pedig a rajzórákon és szakkörön készített
munkák kerültek a paravánokra. Márciusban a
Gorsium Művészeti Szakközépiskola diákmunkáit tekinthettük meg.
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Még az ősz folyamán pályázatot nyújtottunk
be az Ökoiskola címre, melyet el is nyertünk, így
2018. december 31-éig viselhetjük a címet. Vörös Erik 2.a osztályos tanulónk a Bendegúz nyelvész verseny megyei fordulóját megnyerve az
országos döntőbe jutott (felkészítő: Poszavecz
Lászlóné). Kovács Orsolya és Baumann Liliána
7.a osztályos diákunk pedig a Természet, ember, környezet megyei versenyen szerezte meg
az 1. helyet. (felkészítő: dr. Székely Andrásné).
A Batthyány-hetet a nemzeti ünnephez kapcsolódó műsorunkkal kezdtük. Borsó Boglárka
osztályfőnök vezetésével az 5.b osztályosok az
énekkarral kiegészítve különösen látványos előadást varázsoltak a közönség elé. A héten először
a Székesfehérvári Rendőrkapitányság tartott kutyás bemutatót, majd kerékpáros ügyességi versenyen vettek részt diákjaink. Az iskolarendőr
segítségével összeállított pályán görkorcsolyával is végigmentek a bátrabbak. Alsó és felső tagozaton is izgalmas akadályverseny zajlott, ahol
csapatokban mérkőztek egymással neveltjeink.
Gyönyörű énekhangokat hallhattunk az énekverseny délutánján. A 2016–2017-es tanévre szóló
általános iskolai beiratkozás április 14-én és 15én volt. Az idei tanévben április 15-én iskolánk
rendezte a Kaán Károly országos természetismereti verseny megyei fordulóját.
A következő tanévben 5. évfolyamtól felmenő
rendszerben vezetjük be az emelt óraszámú an-

A Gorsium növendékeinek kiállítását Bakonyi
István irodalomtörténész nyitotta meg az iskolagalériában
gol nyelvi képzést, ami heti öt óra nyelvoktatást
jelent. Erre a képzésre április végéig lehetett
jelentkezni. Szokásos hulladékgyűjtésünket április 25-én és 26-án tartottuk. Május 20-án új
formában szervezzük meg a Ki mit tud? kulturális bemutatót. Június 15-e az utolsó tanítási
nap, és június 18-án a ballagási és tanévzáró
ünnepéllyel zárjuk az idei tanévet.
www.iskola-battyan.hu
Ekler Zoltán
igazgató
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Anyák napja, gyermeknap Jövőnk a Falu
Alapítvány

Óvodánkban a hagyományaink szerint februárban ismét farsang hetét tartottunk sok
közös játékkal, tánccal, vidámsággal fűszerezve. A hét lezárásaként elüldöztük községünkből a hideget, a telet, az ármányt, a
betegséget hangos kerepelés, csujogatás
közepette. Végül az óvoda udvarán tűzre vetettük a Kiszét, ami mindezt jelképezte.
Aztán nem volt más dolgunk csak vártuk a
tavaszt! Vele együtt megérkezett a nyuszi is.
Húsvéti vásárunk lebonyolításához köszönjük
a szülői segítséget. A bevételeket általában
minden csoport az év végi kirándulásokhoz
fogja felhasználni.
Intézményünkben a 2016-2017 nevelési évre
történő óvodai beíratások április 25-26-27-én
voltak. Felvételi ügyben való döntés május
közepéig várható. Ezen a helyen is hangsúlyoznám, hogy óvodába járási kötelezettsége
annak a kisgyermeknek van, aki 2016. augusztus 31-éig betölti a 3. életévét.
Május hónapban minden óvodai csoportunk
köszönteni fogja az édesanyákat és a nagymamákat. Ezúton is szeretettel hívjuk és várjuk őket az óvodába (pontos időpontok majd a
meghívókban). Gyermeknapunkat május 20án (péntek) tartjuk. Sok színes, egész napos
programot, meglepetést tervezünk óvodásainknak.

Iskolába menő nagycsoportosainktól május
27-én (péntek) 15.30 órakor ünnepélyes keretek között köszönünk el.
Az iskolai nyári szünet beköszöntével óvodai
csoportjaink is – az elmúlt évekhez hasonlóan
– összevontan működnek majd. Június 16-án
és 17-én (csütörtök, péntek) nevelés nélküli
munkanapot tartunk. Augusztus hónapban az
intézmény és az óvoda konyhájának működése is szünetel.
Tisztelt Szülők! A Cifrakert Óvoda dolgozói
és a magam nevében is köszönöm önöknek
az egész éves együttműködést, támogatást.
Továbbá minden kedves segítőnknek is köszönetet mondunk, akik bármilyen formában
is támogatták óvodánkat.
Óberné Kámán Erika
óvodavezető

A Jövőnk a Falu Alapítvány két évvel ezelőtt
az alapítványokra vonatkozó előírások szigorodása és a nem kellő könyvelés miatt elvesztette az adókból felajánlott 1 százalékok
gyűjtésének lehetőségét. Ezt az időszakot az
önkormányzat segítségével vészeltük át, és
így lehetséges volt az általános iskolások és
az óvodások részére közvetlenül felajánlott
adományok és átutalások kifizetése.
Kénytelenek voltunk könyvelőt váltani, és az
új, dinamikus könyvelő több hónapos utánjárásának köszönhetően az idei évtől újra jogosultak vagyunk az 1 százalékok, valamint
adományok gyűjtésére.
Az alapítvány kuratóriuma úgy határozott,
hogy a rendelkezésünkre álló pénzből továbbra is elsősorban a községünk iskoláját és óvodáját támogatjuk.
Igyekeztünk a kedvezményezettek közé vis�szakerülésünket minél nagyobb körben tudatosítani, és reményeink szerint régi és új támogatóink felajánlásának köszönhetően újra
jelentősebb összegekkel támogatjuk falunk
fiatalságát.
Érckövi Gyula
alapítványi elnök
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Az év tetője!
Az Év Gerard Tetője országos
versenyen a legtöbb szavazatot az Alföldi Zoltán és felesége
tulajdonában lévő családi ház
(Szabadbattyán, Petőfi utca) tetőfedése kapta, és ezzel megnyerte
a fődíjat, az egymillió forintot.
A terméket a Fehérvár Tető Kft.
forgalmazta, a munka kivitelezője
helyi vállalkozó volt, Nagy József
és csapata. A díjat Malcsik Gábor
területi képviselő adta át. A kivitelező évek óta elkötelezettje ennek

a terméknek, a településen már
huszonegy tetőt készített ezzel a
tetőfedő termékkel. Referencia
munkái közé tartozik a katolikus plébánia és a kéttantermes
iskola tetőfelújítása. A Gerard
cserepeslemezre a gyártó 50 év
garanciát vállal szakkivitelezés
esetén. Gratulálunk az Alföldi
családnak, és köszönjük, hogy a
Gerard tetőt választották!
Csizmadia Tibor
Fehérvár Tető Kft.

A kerítés két oldala
Belül kisgyerekek játszanak, örülnek, futkároznak, kívül pedig kukák, bennük és mellettük szemét,
hulladék. Mindez már évek óta a
Cifrakert Óvoda mellett. Felháborító! A szemetet családapák
hordják ide éjjel-nappal, mi pedig, akik itt lakunk, már többször
jeleztük az önkormányzat felé,
más megoldást szeretnénk. Már
történelem, de idestova három
évtizeddel ezelőtt Bécsben egy
eldobott csikkért is büntettek,
nem is kevésre. Ma, nálunk, egy

kukányi szemetet felelőtlenül,
sunyi módon tesznek a kerítés
mellé. Volt eset, amikor szóltunk
érte, és még bennünket fenyegettek meg, oktattak ki. Ki érti
ezt? Miért teszik, kik ők? Úgy
gondoljuk, mindez felelőtlen és
veszélyes cselekmény. Hiába a
figyelmeztető tábla is. Kérésünk
a névtelen szemétlerakókhoz: a
saját kukájukba vagy a hulladékudvarba vigyék a szemetüket!
Gyói Mihály
több Telek utcai lakó nevében

Kolbásztöltők
versenye
A kolbásztöltő versenyt az idén
is a Gorsium Megállónál rendezték, fő szervezője és támogatója
Cseh Mária, a Gorsium étterem
vezetője volt, a viadalt az önkormányzat is támogatta. Nem
hiányzott a felhozatalból a pogácsa, a forralt bor, a mulatós-

Közönségszolgálat

Cs: 13-15. P: 10-12
Csecsemő tanácsadás, Cs: 8-10.30
Polgármesteri hivatal:
Lázár Katalin védőnő, I. körzet
Tel: 363-316, 30-461-55-49
H, Sz: 7.30-12, 13-16. P: 7.30-12
Tel: 30-284-35-17
A könyvtár nyitva tartása:
K, Cs: zárva
Várandós tanácsadás, Sz: 8-10
H: 13-17. K: 10-13. Sz: 13-17
Tel: 588-100, 30-283-98-61
Csecsemő tanácsadás, Sz: 10-12
Cs: zárva. P: 16-19. Tel: 363-316
A polgármester fogadónapja:
Majorné M. Erika védőnő, II. körzet
A falugazdász fogadónapja:
Sz: 8-12. Tel: 30-850-46-99
Tel: 30-859-09-35
H: 8-12. Tel: 70-436-24-64
A jegyző fogadónapja:
Várandós tanácsadás, H: 8-10
Egészségügy:
H: egész nap. Tel: 30-850-46-99
Csecsemő tanácsadás, H: 10-12
Orvosok rendelési ideje:
Gyermekjóléti szolgálat:
Dr. Harza Tamás I. körzeti háziorvos Hétközi és hétvégi orvosi ügyelet:
Sárrét Kistáj Önkormányzati
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út
Tel: 363-254, 30-397-51-44
Társulás, polgármesteri hivatal
17., Tel: 501-220
Páros hét: H: 13-15.30. K: 8-11
H: 13-15. Sz: 8-12
Fogorvosok rendelési ideje:
Sz: 8-12. Cs: 13-15.30. P: 8-10.30
Családsegítés: H: 13-15. Sz: 8-12
Dr. Kellei Györgyi I. fogszakorvos
Páratlan hét: H: 13-15.30. K: 8-11
Szakmai vezető: Csordos Erzsébet
Tel: 362-612. H: 13-19. K: 7-13
Sz és Cs: 13-15.30. P: 8-10.30
Ügyvédi ügyelet: P: 10-12.
Dr. Várkonyi Mária II. körzeti háziorvos Sz: 7-13 (isk.fog.). Cs: 7-13. P: 13-19
Székesfehérvári járási hivatal:
Dr. Kis Piroska II. fogszakorvos
Tel: 363-051. 70-372-87-99
Szfvár, Dr. Koch László u. 4/b
Tel: 362-612. H: 7-13. K: 13-19
Páros hét: H: 8-12. K: 13-15.30
Tel: 515-300. Web: jarasihivatalok.hu Sz: 13-15.30. Cs: 8-12. P: 12-15
Sz: 13-19. Cs: 13-19. P: 7-13 (isk.fog.)
Járási ügysegéd:
Állatorvosi szolgálat:
Páratlan hét: H: 8-12. K: 13-15.30
szerdánként 12.30-14
Dr. Kis Kálmán állatorvos
Sz: 8-12. Cs: 8-12. P: 12-15
(Szabadbattyán, polgármesteri hivatal) Dr. Fülöp Edit gyermekszakorvos
Széchenyi u. 7. Tel: 20-554-82-66
Móricz Zsigmond Művelődési Ház Tel: 363-197. 30-902-52-27
Rendelési idő, H-P: 16-20
és Könyvtár:
Dr. Poszmik Imre állatorvos
H: 8-11. K: 13-16. Sz: 8-10

zene sem. A zsűri az első díjat a
Gerard csapatának ítélte, tagjai:
Csányi Gyula, Hufnágel János
és Nagy József. Második lett a
Polgárőrség gárdája, harmadik
a Harangozó KNyKK különítménye. A rendezőség minden csapatot megajándékozott.

Bármikor hívható, tel: 30-956-11-61
A gyógyszertár nyitva tartása:
H-P: 8-16.30. Tel: 363-048
Magyar Posta:
H: 8-18. K-P: 8-16. Tel: 363-106
E-on ügyfélszolgálat:
Áram hibabejelentés: 80-533-533
Gáz hibabejelentés: 80-301-301
Vízmű kirendeltség:
Szabadbattyán, Vasvári Pál u.
Cs: 7.30-18.
Tel: 363-088, 40-200-344
Hulladékudvar:
Nyári nyitva tartás: H, Sz, P: 14-18,
K, Cs: zárva, Szo. 8-12
Segélyhívás:
Segélyhívó: 112. Mentőszolgálat: 104
Tűzoltóság: 105. Rendőrség: 107
Székesfehérvári Rendőrkapitányság:
Tel: 541-600
Helyi kmb fogadóóra, Sz: 15-16
Márkus László, 20-270-80-97
Mukrányi Zsolt, 20-210-49-33
Paul Attila, 20-210-24-83
Polgárőrség: 30-621-57-77
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